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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס.
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בשנה האחרונה )07/16-06/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )07/14-06/17( 
ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות )07/12-06/17(

קרן י' של הפניקס במקום הראשון

במקום הראשון בתשואות
שוב ושוב ושוב

על פי הנתונים ב"ביטוח נט" באתר האוצר קרן י' של הפניקס במקום הראשון בתשואות בשנה האחרונה )07/16-06/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )07/14-06/17( ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות 
)07/12-06/17( מבין כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' )1992-2003( של כלל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו 
בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 

של כל אדם. מספר גוף מוסדי 520023185. קוד אוצר: 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

מגדל עברה מהפסד לרווח: רשמה רווח 
חציוני כולל של 450 מיליון שקל לעומת 

הפסד של 475 מיליון שקל אשתקד

מגדל רשמה רווח חציוני כולל של 450 מיליון 
שקל לעומת הפסד של 475 מיליון שקל אשתקד. 
ברבעון השני של השנה נרשם רווח כולל בסך 
של כ-141 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך 
של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
מהחברה נמסר, כי הגידול ברווח הכולל הושפע 
בעיקרו משיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח 
וכן מגידול בהפרשות  וביטוח בריאות  כללי 
בביטוח חיים וביטוח כללי שחל ברבעון המקביל 
אשתקד, בעיקר בשל ירידת עקום הריבית חסרת 
הסיכון. עוד נמסר, כי ברבעון המקביל אשתקד 
נרשמו הפרשות בביטוח חיים בסך של כ-100 
)לפני מס( בעתודה המשלימה  מיליון שקל 
לגמלאות ובעקבות בחינת נאותות העתודות 
)LAT( בעיקר בשל ירידה של עקום הריבית 

חסרת הסיכון.
"מהתוצאות  מגדל:  מנכ"ל  אליהו,  עופר 
שפרסמנו עולה כי מגדל ממשיכה לבסס את 
מעמדה כחברה מובילה בתעשיית הביטוח, 
הפנסיה והפיננסיים בישראל. בצד היותה חברת 
הביטוח הפנסיוני הגדולה בתעשייה, מצליחה 
מגדל להגדיל משמעותית את היקפי פעילותה גם 
בשאר תחומי הליבה שלה, תוך מתן דגש לשיפור 
מתמיד בתוצאות החיתומיות מהבחינה העסקית, 
לפיתוח כלים דיגיטליים מתקדמים לסוכני 

הביטוח מהבחינה השיווקית ולמתן פתרונות 
בעלי ערך רב למבוטחים מהבחינה הצרכנית".

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות 
כתוצאה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים. 
בנוסף לכך, התגברה מגמת העברות הכספים 
נטו לגופים מוסדיים אחרים, לעומת התקופה 
גידול  המקבילה אשתקד. בביטוח חיים חל 
בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות 
המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף 
הנכסים המנוהלים. מנגד, חלה ירידה ברווח 
מסיכון )בעיקר באובדן כושר עבודה( וכן חל 

גידול בהוצאות.
ח  ו ט י ב ם  ו ח ת ב
שיפור  חל  הבריאות, 
בתוצאות החיתומיות 
השקעות  רווחי  )ללא 
ת  מ ו ע ל ם(  י י ל א י ר
המקבילה  התקופה 
ר  ו פ י ש ה ד.  ק ת ש א
התרכז בעיקרו בביטוחי 
הוצאות רפואיות בשל 
וכן  בתביעות  קיטון 
בביטוחי הקולקטיבים. 
מנגד, חלה הרעה בביטוח 
תאונות אישיות וביטוח 

סיעודי בשל גידול בתביעות.
בתחום הביטוח הכללי, חל שיפור בתוצאות 
החיתומיות )ללא רווחי השקעה ריאליים וללא 
עדכון העתודות, בעקבות פרסום תקנות הביטוח 
הלאומי ועדכון בעתודות בשל השפעת הנוהג 
המיטבי שבוצעו בתקופה המקבילה אשתקד( 

אשר התרכז בעיקרו בביטוח רכב רכוש.
על רקע ההוראות Solvency II, ועל פי חישוב 
שערכה מגדל לסוף 2016, לחברה עודף הון של 
כ-4 מיליארד שקל. על החברה להשלים סך של 

כ-0.9 מיליארד שקל עד לסוף 2024.

הגידול ברווח הכולל הושפע בעיקרו משיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח כללי וביטוח 
בריאות וכן מגידול בהפרשות בביטוח חיים וביטוח כללי שחל ברבעון המקביל אשתקד

5

ח"במיליוני ש, לפני מסהכולל ) הפסד(מקורות הרווח  - מגדל אחזקות

השינוי בעתודות הביטוח  השפעות מהותיות על 
לפני מס, 6-4מצטבר 

6-4רבעון  6-1מצטבר 

השינוי בעתודות הביטוח  השפעות מהותיות על 
לפני מס, 6-1מצטבר 
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מקורות הרווח החציוני הכולל לפני מס ב-2016-2017

מקור: מגדל
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nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח

> > ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל ץ  ח ל  < <
nir@oren-ins.co.il - או צור קשר: ניר עובדיה, נייד - 050-3613610, מייל

! ח  ו ט י ב ה י  נ כ ו ס ל ת  י ק ס ע ת  ו נ מ ד ז ה

מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  למרות שאיש מהישראלים לא נפגע באורח משמעותי, החליטו חברות הביטוח ליצור קשר עם 
המבוטחים ולסייע להם, אם ירצו להקדים את חזרתם  רוב הישראלים בחרו להמשיך בטיול

כלל גורמי ענף הביטוח – חברות ביטוח, סוכנויות 
וסוכנים - התגייסו להחזיר לארץ מבוטחים לאחר 
הפיגוע בברצלונה. למרות שאיש מהישראלים שהיו 
בברצלונה לא נפגע באורח משמעותי, החליטו 
חברות הביטוח ליצור קשר עם המבוטחים ולסייע 

להם, במידה שירצו להקדים את חזרתם לארץ. 
הראל מסרה, כי מוקד החרום של החברה תוגבר 
עקב האירועים בברצלונה – "מבוטחי החברה 
אשר בחרו להקדים חזרתם לארץ, עלויות הקדמת 

החזרה ימומנו על ידי החברה".
מהפניקס נמסר, כי החברה תגברה את מוקד 
הסיוע שלה על מנת לטפל בפניות של מבוטחיה 
המבקשים להקדים את חזרתם לישראל. החברה 
אילן  מסרה כי תכסה את העלויות הכרוכות. 
דטשי, מנהל מחלקת בריאות פרט וביטוח נסיעות 
לחו"ל בהפניקס, מסר לפוליסה, כי עם קבלת 
דיווחים ראשוניים על הפיגוע בברצלונה התקבלו 
בהפניקס פניות טלפוניות דווקא מישראלים 
שדאגו לקרובים בברצלונה שמבוטחים על ידי 
הפניקס. זאת, בשונה מהמצב במקרים דומים, בו 
הפניות הראשונות הן מהמבוטחים עצמם בחו"ל. 
"בזמן אמת הוצאנו הודעות לסוכנים ולמבוטחים 
על תגבור המוקד ועל המאמצים לסייע למעוניינים 

בכך לחזור לארץ" – כך דטשי, שאמר כי בשעות 
הראשונות היה נראה שרבים מעוניינים לנצל את 
ההזדמנות לחזור, אולם בהמשך התברר כי רק 
בודדים רצו להקדים בפועל את טיסתם לארץ. 

“רצון לחזור לארץ בעקבות פיגוע טרור לא 
כלול בתנאי הפוליסה, אולם אנחנו מסייעים 
למבוטחים שלנו כצעד שנועד להיטיב עמם”, אמר 
דטשי, והסביר, כי הפניקס סייעה הן בפן הלוגיסטי 

של הקדמת הטיסה, וכן במימון הכרטיס. 
ממגדל נמסר כי החברה שלחה הודעה לסוכני 
הביטוח ולמבוטחיה, זמן קצר מאוד לאחר היוודע 
ממדי האירוע. "בהודעה הפנה צוות הנסיעות 
לחו"ל במגדל את הסוכנים והמבוטחים למוקד 
החירום העומד לרשותם, וכן פרסם כי במידה 
את  להקדים  יבחרו   אשר  מבוטחים  שיהיו 
חזרתם ארצה, החברה תדאג לכך". אלי הרוש, 
מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות לחו"ל במגדל: 
"קיבלנו מספר פניות ממבוטחים, שבחנו את 
האפשרות לחזור מוקדם מהמתוכנן מברצלונה. 
מתוך אותן הפניות, דאגנו להטיס חזרה ארצה 
זוג ישראלים שבחרו בכך. שאר המבוטחים שפנו 

אלינו בחרו לבסוף להמשיך בחופשה". 
מכלל ביטוח נמסר: "מוקד כלל ביטוח טיפל 

ואישר למבוטחים לחזור ארצה  בכל הפניות 
לפני המועד המתוכנן, ללא עלות נוספת. בפועל 
התקשרו מבוטחים בודדים ואף אחד מהם לא 

ביקש לקצר את שהותו".
ממנורה מבטחים נמסר, כי לחברה לא ידוע על 

מבוטחים שנפגעו במתקפת הטרור.
״עם   :PassportCard אמיר, מנכ״ל  יואל 
היוודע דבר הפיגוע בברצלונה חדר המצב שלנו 
תוגבר ונערך לקבלת פניות מבוטחינו. בשעות 
הראשונות לאחר הפיגוע קיבלנו לא מעט פניות 
מלקוחות שהתלבטו אם לחזור ארצה מוקדם ורצו 
לדעת באופן אופרטיבי איך אנחנו מסייעים להם.
"לאורך כל הזמן ניהלנו תקשורת ישירה עם 
גורמים בשטח, וביניהם בית חב״ד המקומי, משרד 
החוץ, כמו גם גורמים ספרדיים רשמיים, כדי 
לקבל תמונת מצב עדכנית ואם נמצאים פצועים 
ישראלים. מאלו שהתעניינו על חזרה מוקדמת, 

סייענו לכ-10 משפחות.
"בחודשים האחרונים התרחשו מספר אירועים 
שלנו  המידית  העזרה  את  שהצריכו  בעולם 
ללקוחותינו ולציבור הישראלי. עקב כך - מספר 
לקוחות של חברות ביטוח אחרות פנו אלינו 

לקבלת מידע ועזרה גם באירוע זה".

ענף הביטוח התגייס להחזיר לארץ 
מבוטחים לאחר הפיגוע בברצלונה
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לטענת התובע, מגדל מסתמכת על הצעת הביטוח ומתעלמת מהדין המהותי, כאשר לפי חוק הביטוח 
הלאומי והפסיקה זכות התביעה בעניין זה היא שלה בלבד והעובד אינו יכול למצות את זכויותיו בלעדיה 

כנס פוליסה   על יחסי חברות הביטוח
מול סוכנים מהמגזר הערבי 

יום ג’, 12 בספטמבר 2017,
התכנסות בשעה 09.30, במלון לגאסי, נצרת.

סיום משוער: 15:00

הכנס ייערך בהשתתפות חברי כנסת, נציגי רשות שוק ההון, בכירים מחברות הביטוח והפול,
בכירי לשכת סוכני הביטוח וסוכנים בכירים מהמגזר הערבי. ינחה את הכנס איש הביטוח חגי שפירא.

טופס הרשמה )למלא ולשלוח בפקס: 03-5493622(

ארגון/חברה/סוכנות     שם המשתתף:

נייד: טלפון: כתובת:               דוא”ל:

כרטיס אשראי: ויזה/ישראכרט/לאומי קארד/דיינרס/אמריקן אקספרס מס’ תוקף  ת.ז.  חתימה

save the date
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

כ

נא רשמו אותי לכנס פוליסה על יחסי חברות הביטוח מול סוכנים מהמגזר הערבי
השתתפות 85 ש”ח )המחיר כולל ארוחת צהריים וחניה( למנויי פוליסה 45 ש”ח. המחירים כוללים מע”מ.

gita@polisa.news :למידע נוסף ולהרשמה: גיטה לביא 03-5407884 או במייל

להרשמה on-line לחץ כאן 

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה 
בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מגדל בטענה 
כי היא מסרבת להגיש תביעת חוב למוסד 
לביטוח לאומי בגין הפרשי הפרשות לפנסיה, 

במצב של מעסיק בהליכי פירוק.  
לטענת המבקש, מגדל מסתמכת על הצעת 
הביטוח ומתעלמת מהדין המהותי, כאשר לפי 
חוק הביטוח הלאומי והפסיקה, זכות התביעה 
בעניין זה היא של מגדל בלבד והעובד אינו יכול 

למצות את זכויותיו בלעדיה. 
המבקש המבוטח בביטוח מנהלים במגדל 
הגיש לאחר פיטוריו בקשה לפירוק חברת ויולה 
הקטנה שהפעילה את המסעדה בה עבד, על 
רקע קשיים הכלכליים, וזאת לטענתו ללא מתן 
הודעה מוקדמת ובלי ששולמו לו כל זכויותיו.

נגד החברה ניתן צו פירוק והמבקש הגיש 
תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי לתשלום 
זכויותיו הבסיסיות. במקביל לכך פנה המבקש 
למגדל בבקשה להגיש תביעת חוב בגין הפרשי 
ביצוע  מאי  שנבעו  הפנסיוניות  ההפקדות 
עלייה בשכר היסוד שלו, שלא באה לידי ביטוי 
בהפקדות הפנסיוניות, וכן מניכוי כספים מתלוש 

השכר שלו שלא הועברו למגדל. 

לטענת המבקש, מגדל סירבה להגיש תביעת 
זכויותיו הפנסיוניות בהתאם  חוב למימוש 
לצו הרחבה פנסיית חובה, בטענה לפיה היא 
מחויבת לפוליסת הביטוח שנחתמה בינה לבין 
מעסיקתו. לדבריו, בסירובה של מגדל להיכנס 
לנעליו בעת פירוק החברה, היא הותירה אותו 
ללא אפשרות לתבוע את זכויותיו הפנסיוניות, 
ובכך שללה ממנו את זכות הגישה לערכאות - 
בניגוד לדין ולחובותיה המוגברות כקופת גמל.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד ערן גולן 
ואלונה קורמן נטען, כי הסתמכותה העיוורת 
של מגדל על תנאי הפוליסה כפי שנחתמה 
במועד ההצטרפות, וסירובה להגיש תביעת חוב 
כנדרש על פי דין למימוש זכויותיו הפנסיוניות 
של המבקש - מטעם זה בלבד ולמרות שמדובר 
בחברה המצויה בפירוק, מקימות את ההנחה 
כי אין עסקינן במקרה בודד וכי מדובר בשיטה 

ובמדיניות.
בבקשה נטען, כי לפי שיטת מגדל, היא אינה 
מחויבת בבדיקת הדין המהותי החל אלא רק 
לפוליסת הביטוח ולשיטתה ההסכם גובר על 
הדין. המבקש טוען, שלא כך הדבר, בייחוד 
כאשר מדובר בחברה בפירוק, או אז מגדל היא 

התובעת הבלעדית. 
כי במצב של  בית הדין מתבקש להצהיר 
מעסיק בפירוק מחויבת מגדל להגיש תביעת 
חוב על בסיס הדין המהותי החל על העובד, 
וכי בכל מקרה שלא תוגש תביעת חוב כאמור 
עד למועד החיסול של החברה )שלאחריו לא 
ניתן עוד להגיש תביעת חוב( תפצה מגדל את 

העובד בגובה התשלומים לפי תביעת החוב.
נהליה  בנוסף, להורות למגדל לשנות את 
ולהגיש תביעות חוב בגין זכויות פנסיוניות 
שלא שולמו ככל שהחברות טרם חוסלו, וכן 
לפרסם נוהל שיעגן את חובתה להגיש תביעת 
חוב בהתאם לדין המהותי במצב של מעסיק 
בפירוק. בנוסף הוא מבקש, להורות למגדל 
לפנות למבוטחיה בעת שחברה נכנסת להליכי 
פירוק בהתאם לנתוני כונס הנכסים הרשמי, על 
מנת שניתן יהיה לבחון האם החברה הפרישה 
את כל שהייתה צריכה בהתאם לדין המהותי.
ככל  כי  לקבוע,  הדין  בית  מתבקש  עוד 
שהמעסיקים חוסלו, על מגדל לפצות את חברי 
הקבוצה המיוצגת בגובה ההפרשות הפנסיוניות 

אותן היא לא תבעה באמצעות תביעת חוב.
ממגדל לא התקבלה תגובה עד סגירת הגיליון. 

ייצוגית: מגדל מסרבת להגיש תביעת 
חוב למל"ל בגין הפרשי הפרשות 

לפנסיה, במצב של מעסיק בהליכי פירוק

http://polisanews.activetrail.biz/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94
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מהו המועד הקובע בתביעת נכות לתחילת מניין 
תקופת ההתיישנות, בעקבות ההלכה בעליון?

בבית משפט השלום באשדוד נדונה בקשתה 
 - )"מגדל"  מגדל חברה לביטוח בע"מ  של 
משה  שינפלד, נגד  "המבקשת"( על ידי עו"ד 
שיניזון )"המשיב"( על ידי עו"ד הראל. פסק הדין 
ניתן ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת 

עדי אייזדורפר.
לדחיית  מדובר בבקשה  עובדות המקרה: 
התובענה מחמת התיישנות. המשיב הגיש תביעה 
נגד מגדל, בחלוף כחמש שנים מיום התאונה, 
לתשלום תגמולים מכוח פוליסת ביטוח בגין 

אובדן כושר עבודה. 
לטענת המשיב, ב-11 בדצמבר 2009 נפל מגובה 
ונפגע באזורים שונים בגופו  ארבעה מטרים 
)להלן: "התאונה"(. לטענת מגדל, נוכח הוראות 
סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981 
)להלן: ה"חוק"(, מאחר שתקופת ההתיישנות 
בתביעה לתגמולי ביטוח הינה מקוצרת ועומדת 
על שלוש שנים בלבד, ובשים לב למועד קרות 
האירוע נשוא התביעה – התביעה התיישנה. 
מגדל הפנתה להלכה שנקבעה בבית המשפט 
העליון בפסק דין אמיתי, לפיה מרוץ ההתיישנות 
בתביעה בגין נכות מתאונה יימנה מיום קרות 
אירוע התאונה. בענייננו התאונה אירעה כאמור 
ב-11 בדצמבר 2009 בעוד שהתביעה בגין הנכות 
הוגשה ב-2 בנובמבר 2014, דהיינו בחלוף כחמש 

שנים מיום התאונה. 
מגדל טענה בנוסף, כי גם במועד בו הוגשה 
התביעה מלכתחילה, ב-28 במאי 2013, התיישנה 
עילת התביעה בגין נכות. לטענתה, התביעה 
הוגשה במקור בגין אובדן כושר עבודה בלבד, 
ותביעת המשיב לקבלת תגמולים בגין הנכות 
הינה תביעה שונה בתכלית. לטענת המשיב, מעת 
שהוגשה על ידו התביעה מלכתחילה, נעצר מרוץ 
ההתיישנות. לטענתו, תביעת הנכות אינה תביעה 
בגין עילה חדשה, שכן מדובר בפוליסת ביטוח 
המכסה הן מקרה של אובדן כושר עבודה והן 
מקרה של נכות כתוצאה מתאונה. בנוסף, לטענתו, 
יש מקום לנקוט בגישה ליברלית, ולצמצם את 
המקרים שבהם תידחה תביעה מחמת התיישנות. 

החלטה: בית המשפט קבע, כי אין מנוס מקבלת 
הבקשה וקביעה כי התביעה התיישנה. בית 
המשפט ציין, כי לצורך דיון בתביעה בגין נכות 
מתאונה, יש למנות את תקופת ההתיישנות 
מיום קרות התאונה. בפסק דין אמיתי קבע בית 
המשפט העליון באופן מפורש וחד משמעי, כי 
לעניין תחילת מרוץ ההתיישנות יש להתייחס 
למועד התאונה ולא למועד שבו התגבשה הנכות, 
ולראות בו את המועד שבו אירע הנזק והתגבשה 
זו נקבעה לאחר שבית  עילת התביעה. הלכה 
המשפט העליון נתן דעתו לבעייתיות העשויה 
להתעורר מקביעת מועד התאונה כמועד "מקרה 
לצורך תחילת מרוץ ההתיישנות,  הביטוח" 
להבדיל ממועד התגבשותה של הנכות הצמיתה, 
בין היתר, מאחר שקביעה כזו עלולה להוליד 
מקרים שבהם תתיישן עילת המבוטח עוד טרם 

התגבשותה של הנכות הקבועה. 
עם זאת, העדיפה דעת הרוב בבית המשפט 
העליון את אינטרס הוודאות ועמדה על חשיבותו, 

הן למבטח והן למבוטח.
כי גם המחוקק היה ער  ציין,  בית המשפט 
לבעייתיות שיכול ותיווצר מההלכה שנקבעה 
דין אמיתי, כך שיהיו מקרים שבהם  בפסק 
תתיישן עילת המבוטח טרם התגבשות נכותו, 
ולכן תוקן החוק. תיקון מספר 6 לחוק )להלן: 
"התיקון"(, שנכנס לתוקף ב-18 במרץ 2014, תיקן 
את סעיף 31 לחוק וקבע: "תקופת ההתיישנות של 
תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר 
שקרה מקרה הביטוח; הייתה עילת התביעה נכות 
שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, תימנה 
תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות 
לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח". 
מטרת התיקון הייתה לאפשר, במקרים מסוימים, 
למנות את תחילת מרוץ תקופת ההתיישנות 
יותר. המחוקק אף התייחס  ממועד מאוחר 
בדברי ההסבר לחוק לשאלת תחולת התיקון 
באופן רטרואקטיבי, וקבע: "מוצע להחיל את 
התיקון המוצע גם על חוזי הביטוח שנכרתו 
טרם תחילתו של התיקון, אם עילת התביעה 

טרם התיישנה ביום כניסתו לתוקף של התיקון". 
בהתאם, במסגרת התיקון, נקבעה הוראת מעבר 
לפיה, ההוראה המתקנת בעניין תחילת מרוץ 
ההתיישנות תחול על תביעה בגין נכות שנגרמה 
ממחלה או מתאונה, שטרם התיישנה לפי הדין 
שחלה עליה, ערב יום תחילתו של חוק זה, ב-18 
במרץ 2014. משמע, תביעה שביום כניסת התיקון 
לתוקף טרם התיישנה, תבוא במסגרת התיקון, 
אולם תביעה שבמועד כניסתו לתוקף של התיקון 
התיישנה לפי הדין החל ערב התיקון, לא תבוא 

בשערי התיקון. 
בית המשפט קבע, כי כבר בעת הגשת התביעה 
במתכונתה המקורית, כשהיא כוללת רק את 
רכיב אובדן כושר העבודה, התיישנה תביעת 
המשיב, שכן במועד הגשת התביעה המקורית, 
ב-28 במאי 2013, חלפו שלוש שנים וכחמישה 
חודשים מאז קרות התאונה. דהיינו, אין ספק, כי 
במועד הגשת הבקשה לתקן את כתב התביעה 
כך שיכלול את התביעה לתשלום תגמולים בגין 
הנכות שנגרמה כתוצאה מהתאונה, חלפו יותר 
משלוש שנים מקרות האירוע. לנוכח הוראות 
סעיף 31 לחוק, משחלפו שלוש שנים ממעוד 
קרות האירוע, התיישנה התביעה, ולמעשה אין 
זה. המועד הקובע לתחילת  מחלוקת בעניין 
מניין תקופת ההתיישנות במקרה זה הוא מועד 
קרות התאונה, ב-11 בדצמבר 2009. כבר בעת 
הגשת התביעה בנוסחה המקורי, בגין אובדן 
כושר עבודה, התיישנה תביעת המשיב. ממילא, 
בעת הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה, כך 
שיכלול גם את רכיב הפיצוי בגין הנכות שנגרמה 
כתוצאה מהתאונה, התיישנה גם התביעה ברכיב 
זה, ואין זה משנה אם מדובר בעילת תביעה 

עצמאית אם לאו. 
לסיכום: בית המשפט קיבל את בקשת מגדל 
והורה על דחיית התובענה מחמת התיישנות, 
והטיל את הוצאות מגדל בסך של 1,800 שקל 

על המשיב.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בפסק דין אמיתי קבע בית המשפט העליון את המועד הקובע לעניין תחילת מרוץ ההתיישנות 
 דעת הרוב העדיפה את אינטרס הוודאות ועמדה על חשיבותו, הן למבטח והן למבוטח  
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כלל ביטוח נתבעת בבית המשפט המחוזי 
בתל אביב לשלם תגמולי ביטוח בסך 13.75 
ב.ס.ט בנייה  מיליון שקל לחברה הקבלנית 
מנצרת עילית. בתביעה נאמר כי ב.ס.ט בנייה 
שימשה קבלן ראשי בפרויקט מגדלי לב תל 
השוק  וקניון העיר, המוכר כפרויקט  אביב 
הסיטונאי במשולש הרחובות החשמונאים, 
קרליבך ומנחם בגין - פרויקט הנחשב לאחד 
ביותר  הפרויקטים ההנדסיים המורכבים 

בישראל בתחום הבנייה למגורים ומסחר.
עוד נאמר בתביעה, כי כלל ביטוח ביטחה את 
העבודות להקמת הפרויקט בפוליסה לביטוח 
עבודות קבלניות מסוג "כל הסיכונים", וכי 
הפוליסה מבטחת את ב.ס.ט בנייה בהיותה 
הקבלן הראשי. הפוליסה מבטחת את עבודות 
הפרויקט לכל מקרה של אובדן או נזק מכל 
סיבה שהיא, כאשר בפוליסת "כל הסיכונים" 
נדרש אלא להראות שנגרם  אין המבוטח 
נזק לעבודות הפרויקט ואינו נדרש להוכיח 
במדויק את קורות האובדן או הנזק או את 
סיבת הנזק המדויק, אינו נדרש להוכיח את 
עלילות האירוע או הנסיבות המדויקות של 
קרות הנזק, אלא להוכיח כי אמנם אירע נזק 

המצריך תיקון או החלפה.
לדברי ב.ס.ט בנייה, היא התקשרה עם יזמי 
בחוזה  גינדי השקעות  הפרויקט מקבוצת 
לביצוע עבודות הפרויקט כקבלן ראשי לביצוע 
עבודות השלד בפרויקט, ממפלס הביסוס 
ועד מפלס הפארק, ובמסגרת העבודות היא 
נדרשה לבנות את הקמת החניון אשר מעליו 

תוכנן להיבנות המרכז המסחרי.
כי הייתה אחראית  ב.ס.ט בנייה מציינת, 
יציקת  על  בתור הקבלן הראשי בפרויקט 
התקרה שתוכננה להיבנות מעל שתי השורות 
המקבילות של החנויות שבמרכז המסחרי, 
ואשר הייתה מיועדת לשאת עומסים גדולים 
במיוחד, מאחר שהייתה מיועדת לשמש שטח 
ציבורי פתוח המיועד לתנועת קהל. לשם 
יציקת התקרה הקימה ב.ס.ט בנייה עמודי 
ומתכת  עץ  ייעודיים המשולבים  טפסנות 
בגבהים שונים והמתנשאים לגובה של כ-20 
מטר, ואשר נועדו לתמוך את יציקת התקרה 

עד להתייבשות הבטון.
ואולם בעיצומה של יציקת התקרה אירע 
שבר של קורת העץ באחד מעמודי התמיכה, 
ועל כן בוצע תיקון של השבר על ידי ביצוע 

תמיכות עזר, ופעולות התיקון ארכו שעות 
יציקת הבטון  ולאחריהן חודשה  ספורות 

עד לסיומה.
לטענת ב.ס.ט בנייה, היווצרות השבר באחת 
ופעולות  התמיכה  שבעמוד  העץ  מקורות 
התיקון שבאו בעקבות גילוי השבר ועצירת 
יציקת הבטון במפלס האמור, גרמה לנזקים 
כבדים. זאת, בעקבות דרישה של מתכנני 
את  להרוס  והמפקחים  הקונסטרוקציה 
תקרת הבטון שבמפלס ולבנות אותה מחדש 

בעקבות החשש ליציבות המבנה.
לטענת ב.ס.ט בנייה, באמצעות עו"ד שלום 
לה  נגרם  הביטוח  מקרה  בעקבות  סביון, 
נזק כבד המוערך בסכום של 13.75 מיליון 
שקל, ואולם כלל ביטוח החליטה לדחות את 
תביעתה. זאת, בנימוק לפיו האירוע אינו עונה 
להגדרת מקרה ביטוח על פי הפוליסה, וכן 
כי מדובר באירוע מכוון וצפוי, שכן בנסיבות 
העניין היה על ב.ס.ט בנייה לדעת כי המשך 
היציקה לאחר ההפסקה של כ-4 שעות יגרום 
לשבר האופקי ותידרש החלפת התקרה. כלל 
ביטוח מיוצגת על ידי משרד עורכי דין גרוס, 

אורעד, שלימוף ושות'.
לדברי ב.ס.ט בנייה, טענתה של כלל ביטוח 

בדבר נזק צפוי ומכוון היא מקוממת ומכעיסה, 
שכן בחוכמה שלאחר מעשה עסקינן, וממילא 
הטענה של נזק צפוי ומכוון אינה מתאימה 
לאירוע אשר יכול להיות נובע מטעות ויתכן 
אפילו רשלנות, דבר המוכחש על ידה, וזה גם 
זה מכוסים בפוליסת הביטוח. להיפך, טוענת 
ב.ס.ט בנייה, דווקא פעילותה להפסקת פעולת 
היציקה בעקבות גילוי השבר באחד מעמודי 
ואחראית  זהירה  פעולה  הייתה  התמיכה 
ומנעה אסון כבד לשלמות התקרה בעקבות 
- מי  ופוטנציאל הנזק  סכנת התמוטטות, 

ישורנו.
ביטוח  כלל  כי  בתביעה,  נטען  לסיכום 
הפרה את התחייבויותיה כלפי התובעת על 
פי הפוליסה ודחתה את התביעה לתשלום 
תגמולי ביטוח ביחס למרבית הנזקים. לדברי 
ב.ס.ט בנייה, היא שומרת לעצמה את הזכות 
לתבוע פיצויים מכלל ביטוח בגין הפרת הסכם 
הביטוח לרבות הזכות להגיש בקשה להגדלת 
סכומי התביעה לאחר התגבשות נזקי האירוע, 
לרבות בגין הפרת הסכם כאמור, וכן להוסיף 
ולתקן את כתב התביעה ככל שיתגלו ו/או 

יתגבשו נזקים נוספים או אחרים.
בכלל ביטוח בחרו לא להגיב.

כלל ביטוח נתבעת לאחר שדחתה את 
בקשת ב.ס.ט בנייה לתגמולים עקב 

נזקים במהלך פרויקט השוק הסיטונאי
 התביעה נדחתה בנימוק לפיו האירוע אינו עונה להגדרת מקרה ביטוח על פי הפוליסה, 

וכן כי מדובר באירוע מכוון וצפוי, שכן בנסיבות העניין היה על ב.ס.ט בנייה לדעת כי המשך 
יציקת התקרה לאחר הפסקה של כ-4 שעות יגרום לשבר האופקי ותידרש החלפת התקרה 

 התובעת הייתה מבוטחת בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מסוג "כל הסיכונים"

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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כדאי לדעת

רה ארגון

כך  אושר השינוי במבנה הארגוני במגדל, 
דיווחה החברה ביום ה' שעבר לבורסה. 

עיקרי השינוי שיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 
 :2017

וערוצי ההפצה  • חיזוק חטיבת הלקוחות 
של הגופים המוסדיים - העברת מרכז שירות 
ויחידת שירות הסוכנים ממערך  הלקוחות 
התפעול חא"ט והבריאות לחטיבת הלקוחות 
וערוצי ההפצה והעברת יחידת המכירות של 
ענף נסיעות לחו"ל ממטה ביטוח חיים ובריאות 
)הפועל במסגרת חטיבת חא"ט, בריאות ואיכות 
חיים של מגדל ביטוח( לחטיבת הלקוחות וערוצי 
ליאור רביב  ההפצה. בראש החטיבה יעמוד 
שימונה לתפקיד משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת 
הלקוחות וערוצי ההפצה וממונה השירות, חבר 
הנהלה של מגדל ביטוח בכפיפות ישירה למנכ"ל 

מגדל ביטוח. 

• העברת יחידות הגבייה והתפעול של מגזר 
הגמל והזרוע הישירה בפנסיה למקפת תחת 
ניהולו של המשנה למנכ"ל מקפת ומנהל כספים 
של מקפת ויוזמה, אפי סנדרוב, שיקבל בנוסף 
תחת ניהולו גם את כלל הגבייה במוצרי הפנסיה 

וזאת החל מה-1 בינואר 2018. 
יחידת עמלות סוכנים מחטיבת  • העברת 
לתחום  מגדל  של  והאקטואריה  הפיננסים 
ביטוח חיים ובריאות שבחטיבת חא"ט, בריאות 

ואיכות חיים.
•  העברת מרחב מג"ל מחטיבת הלקוחות 
ובנוסף,  וערוצי ההפצה לתחום ביטוח כללי 
איחוד תחום ביטוח כללי עם תחום ביטוח 
משנה ליחידה אחת, שנקראת תחום ביטוח 

כללי וביטוח משנה.
• נטע איכר תמונה לתפקיד סמנכ"ל ומנהלת 
וביטוח משנה של מגדל  תחום ביטוח כללי 

ביטוח.  איכר מכהנת כיום כסמנכ"ל ואחראית 
ובנוסף  על תחום ביטוח המשנה של מגדל, 
מכהנת כמנהלת מרחב מג"ל, האחראי על ביטוח 

העסקים הגדולים בביטוח כללי.
קול תמונה למנהלת חטיבת  תמי אוחנה   •
הטכנולוגיות, בכפיפות ישירה למנכ"ל מגדל 
וחברת  משנה למנכ"ל מגדל ביטוח  ביטוח, 
ב-16 באוגוסט 2017  הנהלה במגדל ביטוח. 
הודיעה המפקחת כי אין לה התנגדות למינויה 
של אוחנה קול לנושאת משרה במגדל ביטוח. 
אולם טרם התקבל אישורה למינויה כנושאת 

משרה במקפת וביוזמה.
השינויים האמורים במבנה הארגון אושרו 
ידי  בשבוע שעבר, ב-16 וב-17 באוגוסט, על 
מגדל  דירקטוריון מגדל ביטוח, דירקטוריון 
מקפת קרנות פנסיה ודירקטוריון יוזמה קרן 

פנסיה לעצמאיים.

על רקע מגמת העלייה של אבזור הרכבים 
הנרכשים על ידי הציבור –  הפניקס רעננה בקרב 
סוכניה את הכללים לביטוח רדיו, מערכת שמע, 
מערכת מולטימדיה, אביזרים ותוספות לרכב. 
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל 
תחום ביטוח כללי, הסביר לפוליסה, כי במסגרת 
החובה שהוטלה על חברות הביטוח במסגרת 
חוזר הצירוף, "מצאה החברה לנכון לחדד את 
לוודא שהלקוחות  על מנת  תנאי הפוליסה 
מקבלים את המוצר המתאים לצרכים שלהם". 
חוזר שנשלח  הפניקס הבהירה, במסגרת 

לסוכנים, כי כל תוספת או אביזר שמגיעים 
באופן מובנה מיצרן הרכב כחלק מרמת הגימור 
של הרכב - אינם דורשים ביטוח נפרד. בפוליסות 
הפניקס זהיר יש לבטח בנפרד רק רדיו, מערכות 
שמע ומולטימדיה, אביזרים ותוספות ששווים 
מעל 10% מערך הרכב )ובתנאי כמובן שאינם 
מובנים על ידי יצרן הרכב(, כיוון שאביזרים 
ותוספות בשווי נמוך יותר מבוטחים במסגרת 
הכיסוי המורחב שבפוליסה. בפוליסות רכבית 
יש צורך לבטח כל תוספת ואביזר לא מובנה – 

החל מהשקל הראשון.

  מרכז שירות הלקוחות ויחידת שירות הסוכנים ממערך התפעול חא"ט והבריאות יעברו לחטיבת 
הלקוחות וערוצי ההפצה  יחידת עמלות סוכנים מחטיבת הפיננסים והאקטואריה יעברו לתחום ביטוח 
חיים ובריאות שבחטיבת חא"ט, בריאות ואיכות חיים  אוחד תחום ביטוח כללי עם תחום ביטוח משנה

שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס: 
אנחנו רוצים לוודא שהלקוחות מקבלים את המוצר המתאים לצרכים שלהם

מגדל מחזקת את חטיבת 
הלקוחות וערוצי ההפצה

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

שלמה מילר, משנה למנהל תחום ביטוח כללי

הפניקס רעננה בקרב הסוכנים את 
הכללים לביטוח אביזרים ותוספות ברכב
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מבטחים ומבוטחים

רשות שוק ההון, 
ן  כו ס י ח ו ח  ו ט י ב
רת  ב ח ל ה  ת ר ו ה
יב  ש ה ל ח  ו ט י ב ה
דמי  את  למבוטח 
הניהול שנגבו ממנו 
ביתר בביטוח חיים.

על  הלין  הפונה 
ניהול  דמי  גביית 
ביטוח  ב לים  כפו
חיים. לטענתו, הבחין 
שהשיעור המוצג בגין 
בדוח  הניהול  דמי 

השנתי תואם את המוסכם איתו, 
אך בפועל, לנוכח הנתונים המופיעים 
בדוח, עלה כי חברת הביטוח גבתה 

ניהול  דמי  ממנו 
כפולים. 

בירור  במסגרת 
נה  ע ט  , ה י י נ פ ה
החברה, כי בארבע 
האחרונות  השנים 
נגבו מהמבוטח דמי 
ניהול כפולים עקב 
שוק  רשות  טעות. 
ההון, ביטוח וחיסכון 
רה  ב ח ל ה  ת ר ו ה
להשיב למבוטח את 
הכספים שנגבו ביתר, 
וכן להפיק למבוטח תחשיב מפורט 

לגבי הסכומים שהושבו לו. 
 )כתבה שביעית בסדרה(

יעל פינקלמן נייגר עברה 
לאחרונה ממנורה מבטחים 
תה  נ מ ת ה ו ס,  ק י נ פ ה ל
עסקי  ביטוח  לסמנכ"ל 
בחברה. במסגרת תפקידה 
הנוכחי אחראית פינקלמן 
גדולים,  על עסקים  נייגר 
וסיכונים  הנדסי  ביטוח 

מיוחדים. 
פינקלמן נייגר החליפה את 
לרון, שעבר לאיאון  רועי 

בנפילד. 
שימשה  נייגר  פינקלמן 
כה במשך תשע שנים  עד 

במנורה  תפקידים  בשורת 
בתפקידה  כאשר  מבטחים, 
כסמנכ"ל  שימשה  האחרון 
חיתום ותביעות באגף עסקים. 

ניהלה  זה  תפקיד  במסגרת 
את מחלקת תביעות עסקים, 
מיוחדים  סיכונים  מחלקת 

וחיתום ראשי בחברה.

המבוטח התלונן על גביית דמי ניהול כפולים 
בביטוח חיים  במהלך ארבע השנים שחלפו

התמנתה לסמנכ"ל ביטוח עסקי ואחראית 
על עסקים גדולים, הנדסי וסיכונים מיוחדים

יעל פינקלמן נייגר 
עברה ממנורה 

מבטחים להפניקס

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

הפיקוח הורה 
לחברת הביטוח 

להשיב למבוטח דמי 
ניהול שנגבו ביתר

*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים

המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר

יעל פינקלמן נייגר
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סבב מינויים

מבטחים ומבוטחים

דירקטוריון מגדל אישר בשבוע שעבר )יום ה'( סבב 
מינויים בצמרת החברה, במסגרת שינויים והתאמות 
במבנה הארגוני )ראו ידיעה בעמוד 6(. בחברה מציינים 
כי השינויים נועדו לחזק את חטיבת הלקוחות וערוצי 
ההפצה, לצד הגברת היעילות התפעולית והשירותית 

בסביבת העבודה המאתגרת. 
סבב המינויים כולל את מינויו של ליאור רביב 
לתפקיד משנה למנכ"ל, חבר הנהלת החברה, ראש 
חטיבת הלקוחות וערוצי הפצה וממונה על השירות. 
רביב הצטרף למגדל לפני כעשור ובשבע השנים שחלפו 
הוא מכהן כסמנכ"ל וכמנהל מערך התפעול והשירות 

בתחומי החיסכון ארוך הטווח והבריאות.  
במגדל מציינים, כי לאורך השנים ניהל רביב בהצלחה 
פרויקטים מורכבים ומתקדמים בתחום תפעול 
השירות אל מול זרוע ההפצה המרכזית של החברה, 
סוכני ביטוח ואת הקמת מרכז התפעול והשירות 

החדש של מגדל באשקלון. 
את רביב יחליף בתפקיד מנהל מערך תפעול חיסכון 
ארוך טווח ובריאות עמית אורון, ששימש בשנה 
האחרונה כסמנכ"ל בחברה וכמנהל פיתוח עסקי 
בחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה. טרם הצטרפותו 
למגדל כיהן אורון, רו"ח במקצועו, בשורה ארוכה של 

תפקידים בכירים בענף הביטוח. 
סבב המינויים החדש כולל את השלמת האישור 
למינויה של תמי אוחנה קול על ידי הממונה על 
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר 
לתפקיד משנה למנכ"ל, חברת הנהלת החברה וראש 
חטיבת הטכנולוגיות. אוחנה קול הצטרפה למגדל 
ב-2011 כמנהלת תחום ביטוח חיים ובריאות בחטיבת 
הטכנולוגיות. במשך השנים הורחבו סמכויותיה 
לעולמות טכנולוגיים נוספים התומכים בפעילות 
החברה, הכוללים את התשתיות האפליקטיביות 

הרוחביות של מגדל.
נטע איכר מונתה לתפקיד סמנכ"לית, חברת הנהלת 
החברה וראש תחום ביטוח כללי וביטוח משנה. איכר 
הצטרפה למגדל עוד ב-2004 ומאז עוסקת במגוון 

עולמות התוכן בביטוח כללי. בשנתיים האחרונות 
שימשה כאחראית על תחום ביטוח המשנה וכמנהלת 
מרחב מגדל - ביטוח העסקים הגדולים בביטוח 
כללי. איכר תמשיך ותמלא תפקידים אלה, במקביל 

לתפקידה החדש. 
המינויים ייכנסו לתוקף החל ב-1 בספטמבר 2017. 
"המינויים החדשים  מנכ"ל מגדל:  עופר אליהו 
משקפים את עתודות הניהול האיכותיות שמגדל 
מקפידה לטפח והעדיפות שנותנת החברה לאנשי 
מקצוע מצטיינים משורותיה. אני בטוח כי השילוב 
בין התאמת המבנה הארגוני לבין מינויים של מנהלים 
מצוינים מבית בצמתים מרכזיים, יאפשר למגדל 
להמשיך ולהוביל אסטרטגיה של צמיחה עסקית 

וחתירה למצוינות במגוון תחומי פעילותה". 

ליאור רביב מונה לראש חטיבת 
הלקוחות וערוצי הפצה במגדל

 יחליף אותו עמית אורון, שייכנס לתפקיד מנהל מערך התפעול והשירות בתחומי החיסכון ארוך הטווח והבריאות  תמי אוחנה 
קול מונתה לראש חטיבת טכנולוגיות  נטע איכר מונתה לראש תחום ביטוח כללי וביטוח משנה במקביל לתפקידיה הקודמים
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