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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.

מכרז הביטוח החדש של עיריית תל אביב, 
שפורסם בימים אלה, מצליח לעורר מחדש 
הרשויות  ביטוחי  של  הרדום  השוק  את 
המקומיות. למרות הרחבת הכיסויים עליה 
החליטה העירייה, האטרקטיביות בעיני חברות 
הביטוח גברה, והמכרז מעורר עניין רב בקרב 

חברות הביטוח. 
הפניקס, שצפויה  המבטחת הנוכחית היא 
השחקנית  איילון,  וגם  במכרז,  להתמודד 
צפויה  ביטוחי הרשויות,  המרכזית בתחום 
לגשת למכרז. השוק נשלט ברובו על ידי איילון, 
לאחר שמרבית חברות הביטוח צמצמו מאוד 
את פעילותן בתחום, אך ניכרת לאחרונה חזרה 
של הפניקס לתחום, שמבטחת לצד עיריית 
תל אביב גם את עיריית ירושלים ועוד מספר 

רשויות נוספות. 
ויוצר  לפני כשבוע  פורסם  המכרז החדש 
מצב בו מחד גיסא יש שינוי מבני בפוליסת 
חבות צד ג' ומנגד הוא מרחיב את הכיסוי של 
חברת הביטוח בביטוח אחריות מקצועית. 

שני מהלכים אלו, לצד שינויים רבים בהגדרות 
כל  את  טורפים  הביטוחיים,  ובכיסויים 
הקלפים, אם כי לא ברור עדיין האם יהיה בכך 
כדי למשוך חברות נוספות להתמודד במכרז. 
במכרז החדש, שנוסח על ידי יועץ הביטוח 
עו"ד אורי אורלנד, המשמש כיועץ הביטוח של 
העירייה, והכלכלנית שרון תמרי ממשרדו של 
אורלנד, נעשו כאמור מספר שינויים מרכזיים. 
הראשון הוא בתחום ביטוח צד ג'. מקביעת 
2.5 מיליון שקל עד  השתתפות עצמית של 
עברה  שקל,  מיליון   16.5 של  קרן  למיצוי 
העירייה למודל של השתתפות עצמית בסך 
1 או 2 מיליון שקל )החברות נדרשות להגיש 
היא,  המשמעות  קרן.  וללא  הצעות(,  שתי 
שחברות הביטוח יצטרכו להתמודד רק עם 
תביעות גדולות, ללא חשש שמא הקרן תמוצה 
ויתרת התביעות תיפול על חברת הביטוח, אך  
מצד אחר, ההשתתפות העצמית לכל תביעה 
קטנה היא משמעותית. הפוליסה גם הורחבה 
איכילוב )למעט  לכלול כיסוי לבית החולים 

הרשלנות הרפואית(. 
המכרז מבטיח את זכותה של העירייה שלא 

לרכוש כלל ביטוח צד ג'.
בתחום ביטוח אחריות מקצועית – נקבעה 
השתתפות עצמית של 100 אלף שקל, במקום 
סף שיפוי של 40 אלף שקל עד למיצוי קרן של 
2 מיליון שקל. המשמעות: תהיה השתתפות 
עצמית בכל תביעה, במקום שחברת הביטוח 
תשלם מהשקל הראשון במקרה שהתביעה 
עוברת את סף השיפוי לאחר מיצוי הקרן, 
אולם מנגד לא תהיה כלל קרן של העירייה 

בסך של 2 מיליון שקל. 
גורם בכיר בענף אמר, כי המכרז מצביע על 
הכיוון אליו צועד שוק הביטוח של הרשויות 
ביטוחי  בכיסוי  התמקדות   – המקומיות 
למקרי קטסטרופה, ונשיאה עצמית בתביעות 

השוטפות.
המכרז כאמור עורר עניין רב בקרב החברות 
זרים  מבטחים  ובקרב  בתחום  הפעילות 

המעוניינים לחדור לתחום זה בישראל.

מכרז הביטוח החדש של עיריית תל אביב: 
למרות הרחבת הכיסויים – האטרקטיביות 

בעיני חברות הביטוח גברה
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: אנו ממשיכים בהטמעת השינוי האסטרטגי שהכרזנו 
עליו ולפיו אנו מתאימים את עצמנו למציאות הדיגיטלית ושמים את הלקוח במרכז  המטרה - להציע 
ללקוח פתרונות מותאמים אישית כדי לספק לו חווית שירות משופרת שמותאמת למציאות הדיגיטלית

גידול חד ברווח הכולל של הראל בחציון ה-1 
של 2017: 437 מיליון שקל לעומת 42 מיליון שקל 
אשתקד – כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה 
היום החברה. הרווח הכולל ברבעון השני של 
2017, הסתכם בכ-184 מיליון שקל, לעומת כ-28 

מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח 
ופיננסים, מסר: "הראל ממשיכה לשמור על 
מעמדה המוביל בענף ולהציג איתנות פיננסית 
גבוהה, אשר באה לידי ביטוי גם בעודפי ההון 
שמציגה החברה. זאת, בהתאם להוראות המעבר 
החדשות של סולבנסי 2, מהן עולה, כי עודף ההון 
של הראל הסתכם ב-5.1 מיליארד שקל או 1.9 
מיליארד שקל ללא יישום הוראות המעבר". 
סיבוני הוסיף: "אנו ממשיכים בהטמעת השינוי 
האסטרטגי שהכרזנו עליו ולפיו אנו מתאימים את 
עצמנו למציאות הדיגיטלית ושמים את הלקוח 
במרכז, במטרה להציע לו פתרונות מותאמים 
אישית, החל משלב המכירה, דרך קבלת המידע 
והשירות השוטף, הטיפול בתביעות וחידוש 
חוזי הביטוח. הכל, כדי לספק לו חווית שירות 

משופרת שמותאמת למציאות 
הדיגיטלית".

הרווח הכולל בפעילות חיסכון 
ארוך טווח )ביטוח חיים, פנסיה, 
במחצית  והשתלמות(  גמל 
הראשונה של 2017 הסתכם 
בכ-346 מיליון שקל, מול הפסד 
כולל של כ-109 מיליון שקל 

בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל במגזר ביטוח 
בריאות במחצית הראשונה 
של שנת 2017 הסתכם בכ-31 
מיליון שקל, מול רווח כולל 
של כ-95 מיליון שקל בתקופה 

המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל בביטוח כללי במחצית הראשונה 
2017 הסתכם בכ-82 מיליון שקל,  של שנת 
מול הפסד כולל של כ-3 מיליון שקל בתקופה 

המקבילה אשתקד.  
עודף ההון של הראל ביטוח ל-31 בדצמבר 
2016, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר 

)במונחי SCR 100% (  הינו 
בסך של כ-1.9 מיליארד שקל. 
עודף הון זה מביא בחשבון את 
השינויים שנעשו בהנחיות חוזר 
סולבנסי 2 במהלך שנת 2016 
 ,IQIS לעומת הנחיות תרגיל
שהשפעתם הסתכמה בכ-1 

מיליארד שקל. 
בהתחשב בהוראות המעבר, 
של  ההון  דף  עו מסתכם 
הראל ביטוח לסך של כ-5.1 
מיליארד שקל. עודף הון זה 
מביא בחשבון הקלות ושינויים 
בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, 
לשיעור העמידה בהון הנדרש בתקופת הפריסה 
המסתיימת ב-31 לדצמבר 2024. נכון ל-30 ביוני 
2017, נדרשת הראל ביטוח לעמוד ב-60% מסך 
דרישות ההון על פי דרישות סולבנסי העדכניות, 
כפי שאושרו על ידי ועדת הכספים. בהראל 
מדגישים, כי למודל במתכונתו הנוכחית רגישות 

גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים.

גידול חד ברווח הכולל של הראל בחציון ה-1 של 2017: 
437 מיליון שקל לעומת 42 מיליון שקל אשתקד

דוחות כספיים לחציון הראשון של 2017
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מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל
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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 המשפט המחוזי מרכז אושרה 
בקשה מוסכמת להסתלקות מייצוגית 
מגדל,  הראל,  הפניקס,  נגד  שהוגשה 
ישיר  ביטוח   ,AIG איילון,  מנורה, 
ביטוח  דמי  לגביית  בטענה  והכשרה, 
מלאים ממשרתי מילואים מבלי לספק 
כיסוי מלא - כך דיווחו היום )יום ג'( חלק 

מהחברות לבורסה.
בעתירה שהוגשה ב-2015 טענה העותרת, 
המילואים,  משרתי  למען  העמותה 
ביטוח מלאים  גובות דמי  כי החברות 

גם  מילואים,  חיילי  שהינם  ממבוטחים 
כאשר הם מצויים במהלך שירות מילואים, 
על אף שאינן מספקות להם כיסוי ביטוחי 
וחסר,  חלקי  כיסוי  אלא  זו,  בתקופה  מלא 
המחריג מקרי ביטוח שאירעו במהלך שירות 
צבאי, לרבות שירות מילואים, וששוויו נמוך 

משמעותית מדמי הביטוח הנגבים בגינו.
עוד נטען, כי הנתבעות אינן מתמחרות את 
הפוליסות שהן מוכרות כך שלא ייגבו סכומים 

ביתר ממבוטחים במילואים, לא מתעניינות 
בשאלה האם מבוטחיהן הם חיילי מילואים, 
ולא מציגות שאלה כזו בטרם עריכת הביטוח. 
המילואים,  חיילי  מבוטחיהן,  נדרשים  כך 
לשלם את אותה הפרמיה שמשלם כל אזרח 
וזוכה לכיסוי מלא  שאינו משרת במילואים 
בכל ימות השנה )פוליסה, גיליון 2036 מה-7 

בדצמבר 2015(.
2017 הוגשה בקשה בהסכמה  ביוני  ב-20 

להסתלקות התובעים מבקשת האישור 
ולדחיית תביעתם האישית. במסגרת 
הבקשה הוסכם, כי הנתבעות יתקנו או 
יבהירו בנוסח הפוליסות את העיקרון לפיו 
הפוליסה לא תחריג מקרה ביטוח שאירע 
במהלך שירות המילואים, אלא אם מקרה 
הביטוח נובע באופן ישיר מפעילות בעלת 
אופי צבאי )פוליסה, גיליון 2272 מה-21 

ביוני 2017(. 
בנוסף הוסכם, כי החברות יוסיפו לנוסח 
פוליסות הבריאות מסוג שיפוי הבהרה, 
אם הבהרה כזו אינה קיימת כבר, על קיומה של 
אפשרות שהוראות הדין הצבאי הרלוונטיות 
משליכות על מימוש הכיסוי על פי הפוליסה.

2017 אישר בית המשפט  ב-22 באוגוסט 
את הבקשה להסתלקות, במסגרתה הסכימו 
הצדדים, בין היתר, כי בפוליסות בהן הדבר 
כן  יובהר חריג המילואים.  יתוקן או  נדרש 
נקבע, כי הבקשה לאישור נמחקת והתביעות 

האישיות של התובעים נדחות.

סוף לייצוגית שהוגשה נגד מרבית 
חברות הביטוח בטענה לפגיעה 

במשרתי מילואים
 בעתירה שהוגשה ב-2015 נטען כי חברות הביטוח גובות דמי ביטוח מלאים ממשרתי מילואים, 

בלי לספק להם כיסוי ביטוחי מלא  במסגרת ההבנות שהושגו התחייבו החברות לתקן או להבהיר 
את נוסחי הפוליסות הרלוונטיות, בכל הנוגע להחרגת מקרי ביטוח שאירעו במהלך שירות מילואים  

חיילי מילואים 

קיפדיה
צילום: וי

http://polisanews.activetrail.biz/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94


23  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 4 / מתוך 8
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

חבויות בעלי מקצוע 
בעבודות בקניון

בבית משפט השלום בנצרת נדונה תביעתה 
מגדל חברה לביטוח בע"מ )"התובעת"  של 
- "מגדל"(, נגד בלאל אבו אחמד )"הנתבע" 
כלל חברה לביטוח בע"מ  ונגד  – המודיע"( 
והגרה בייסקיל אופנה בע"מ )"כלל ביטוח" 
ו"הגרה" - "צדדי ג'"(. פסק הדין ניתן ביולי 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי הרשמת הבכירה 

רביע ג'באלי.
מדובר בתביעה להחזר  עובדות המקרה: 
שקל  אלף   30 כ- של  בסך  ביטוח  תגמולי 
ששילמה מגדל )המבטחת( למבוטחה חברת 
קניון הקריון  בע"מ שבבעלותה  מלירסון 
)"הקניון"(, בגין נזק שנגרם לדרגנוע שבשטח 
הקניון. הנתבע הגיש הודעת צד ג' לחברת כלל 

ביטוח באישור בית המשפט. 
לטענת מגדל, הנזק נגרם  טענות הצדדים: 
שביצע  בעת   1 הנתבע  מרשלנות  כתוצאה 
עבודות לחנות "הגרה" והעלה על הדרגנוע ארון 
שנפל וגרם לו נזק. לטענתה, הארון התפרק, 
וברגים ממנו נפלו לתוך הדרגנוע וגרמו לשבר 
מכני וכתוצאה מהתאונה היה צורך בפירוק 
הדרגנוע והחלפת המדרגות בחדשות. הנתבע 
טען, כי הארונות פונו כך בהכוונת המאבטח 
בקניון במקום וכי הנזקים מופרזים. לטענתו, 
נמסר לו על ידי הגרה, כי רכשה ביטוח לצורך 
ביצוע עבודות השיפוץ שמכסה את העבודות, 
אותו ואת העובדים, ומסרה לו אישור על קיום 
ביטוח, וכי בחלק מהעבודות היה צורך בפינוי 
ארון בגדים והמעבר היחיד הנו דרך הדרגנוע. 
לטענתו, העביר למגדל פוליסת ביטוח של כלל 
ביטוח, המכסה את נזקי צד ג' בקשר לעבודות 
השיפוץ בהגרה, וזו לא פנתה לכלל ביטוח ובכך 

הפרה חובה של הקטנת הנזק. 
במידה  כי  ג',  צד  בהודעת  טען  הנתבע 
שיחויב לשלם למגדל סכום כלשהו, הרי על 
ביטוח, לשפותו  כלל  הצד השלישי, חברת 
לנוכח העובדה שהחברה ביטחה את עבודות 
השיפוץ בחנות הגרה, בהתאם לאישור קיום 
יש  כי  טענה,  ביטוח  כלל  שצורף.  הביטוח 
לדחות את הודעת צד ג' מאחר שהנתבע לא 
מבוטח בפוליסה כלשהי בחברת כלל ביטוח 
וכי אישור קיום הביטוח שעליו הוא מסתמך 
הומצא לצורך ביצוע עבודות שיפוץ בהגרה, 
ידי הצד השלישי. עוד טענה  שמבוטחת על 
כלל ביטוח,  כי לא קיים כיסוי ביטוחי מאחר 
שהנזק אירע לאחר שהסתיימו עבודות השיפוץ 
ולא עקב ביצוע עבודות שיפוץ וכי לא מוענק 

או לקבלני משנה,  כלשהו לקבלנים  כיסוי 
אינה מכסה חבות קבלן משנה  והפוליסה 

אלא חבות המבוטח בלבד.
קיום  אישור  כי  ביטוח,  כלל  טענה  עוד   
וכי היא  ולא לקבלן,  הביטוח מופנה לקניון 
חולקת על הטענה, כי אחריותו הישירה של 
בפוליסה,  מכוסה  )הנתבע(  המשנה  קבלן 
כשלטענתם זו מכסה את חבות חנות הגרה בגין 
פעילות קבלן המשנה אך אין כיסוי לחבותו 

הישירה של קבלן המשנה )הנתבע(.
פסק הדין: בית המשפט קבע, כי דין התביעה 
ג' להתקבל. בית  ודין הודעת צד  להתקבל 
המשפט ציין, כי אין מחלוקת לגבי התאונה 
בקניון ונפילת הארון על הדרגנוע שגרמה לשבר 
גרסת  בית המשפט העדיף את  מדרגותיו. 
מגדל על פני גרסת הנתבע וקבע, כי הנתבע 
ועובדיו התרשלו בעת שהעמיסו את הארון 
על הדרגנוע ובכך גרמו לו נזק. בית המשפט 
ציין, כי מאישור קיום הביטוח עולה מסקנה 
חד משמעית, שהנתבע כקבלן משנה מכוסה 
שהנפיקה  הביטוח  קיום  לאישור  בהתאם 
כי בהיעדר  כלל ביטוח. בית המשפט קבע, 
הגשת תצהירים או הבאת עדים, נותרו טענות 
בעלמא ללא כל אחיזה עובדתית, לפיכך קיבל 
בית המשפט את גרסת מגדל והנתבע מאחר 

שגרסה זו לא נסתרה. 
לאור האמור לעיל קבע בית  המשפט, כי 
הנתבע היה מכוסה בביטוח של חברת כלל 
שהוגשה  ג'  צד  הודעת  את  וקיבל  ביטוח, 
נגד שני צדדי ג'. בית המשפט קבע, כי מגדל 
לחוות  בהתאם  הנזק  הוכחת  בנטל  עמדה 
לא  ג'  צדדי  והן  הנתבע  הן  השמאי.  דעת 
ביקשו לחקור את השמאי, ועל כן, חוות דעת 
השמאי לא נסתרה. צדדי ג' טענו כי יש לנכות 
50% הואיל ומדובר  ערך בלאי בשיעור של 
בהחלפת מדרגות ישנות באמצעות מדרגות 
ישנות, וכי יש לנכות 10% נוספים בגין החלקים 
המשומשים והפגומים שהוחלפו ונמכרו לצד 
ג' כברזל. טענות אלו נטענו בעלמא ללא כל 
אחיזה עובדתית משפטית, לא הוגשו תצהירים 
כלשהם ולא חוות דעת נגדית והשמאי מטעם 

מגדל לא נחקר. 
בית המשפט קיבל את התביעה  לסיכום: 
נגד הנתבעת וקיבל את ההודעה שהוגשה נגד 
צדדי ג' והורה על חיוב צדדי ג' בתשלום סך 
של כ-30 אלף שקל למגדל בצירוף שכ"ט עו"ד 
והחזר אגרה ושכר העד. כמו כן, יישאו צדדי ג' 
בהוצאות הנתבע – שכ"ט עו"ד והחזר אגרה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: אין מחלוקת לגבי התאונה בקניון ונפילת הארון על 
הדרגנוע שגרמה לשבר במדרגותיו  בית המשפט ציין, כי מאישור קיום 

הביטוח עולה מסקנה חד משמעית, שהנתבע כקבלן משנה מכוסה בפוליסה 

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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 הסכום שיגויס ישמש לפירעון אשראי קיים של אליהו ושל חברות בקבוצת אליהו  נכתב 
בהודעת החברה, כי במסגרת הנפקת אגרות החוב, יוענקו לרוכשי האג"ח אופציות לרכישת מניות 

החברה מאליהו במחיר מימוש גבוה ממניות החברה בבורסה במועד הקצאת האופציות כאמור

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!

הכשרה חברה לביטוח בע״מ

חברה לביטוח

הטבות לחודשי הקיץ בביטוח דירה!
• חודש מתנה

   רוכשים ביטוח דירה ל-13 חודשים במחיר של 12 חודשים.
• כיסוי חינם

   עד 20% לכל הסיכונים לתכשיטים.
• כיסוי חינם

   נזקי טרור על בסיס נזק ראשון בסכום של 750,000 ש״ח.
• כיסוי חינם

   לדוד חשמל ושמש.
 

*בכפוף לתנאי הפוליסה 

31.8.2017!בתוקף עד 

שלמה אליהו ישעבד את מניות 
מגדל במסגרת הנפקת אג"ח

בעל השליטה במגדל, שלמה 
מניות  את  העביר  אליהו, 
החברה שבבעלותו מחברת 
לחברת  בע"מ   1959 אליהו 
אליהו הנפקות בע"מ - חברה 
אליהו,  של  מלאה  בבעלות 
שהוקמה לאחרונה ושעד כה 
לא בוצעה בה פעילות כלשהי.

לבורסה  בהודעת החברה 
הנפקות  "אליהו  כי  נמסר, 
תפעל לגיוס מימון לטווח ארוך 
בדרך של הנפקת אגרות חוב 
למשקיעים מוסדיים. חלק 
שיועברו  החברה  ממניות 
יו  ה י ת  ו ק פ נ ה ו  ה י ל א ל
משועבדות להבטחת החוב 

כאמור, כאשר הסכום שיגויס ישמש לפירעון 
אשראי קיים של אליהו ושל חברות בקבוצת 

אליהו".
כי במסגרת  נכתב בהודעת החברה,  עוד 
הנפקת אגרות החוב, יוענקו לרוכשי אגרות 

החוב אופציות לרכישת מניות החברה מאליהו 
- הנפקות במחיר מימוש גבוה ממניות החברה 

בבורסה במועד הקצאת האופציות כאמור.
בהודעתה ציינה מגדל, כי "הנפקת אגרות 
והאופציות תותנה בתנאים מתלים,  החוב 

לרבות האישורים הנדרשים 
ההון,  שוק  על  מהממונה 
וכי "טרם  וחסכון",  ביטוח 
נקבעו התנאים המפורטים של 
הנפקת אגרות החוב וכי אין 
ודאות כי המהלכים המפורטים 
לעיל יבוצעו. אליהו יעדכן את 
החברה בהמשך עם ביצועם".

הנכסים של אליהו כוללים 
כ-69% ממניות מגדל ביטוח, 
חברת  אגוד,  מבנק   29%
הכוללת  העיר,  גן  הנדל"ן 
את חלקו של אליהו בקניון 
מלון  אביב,  בתל  העיר  גן 
הר ציון בירושלים ופרויקט 
זהב.  ירושלים של  המגורים 
על פי הערכות, אליהו מעדיף לא לממש עתה 
נכסי נדל"ן כי הוא מעריך שלא יקבל בימים 
אלה את השווי הרצוי לו, והעסקה הנוכחית 
תאפשר לו להמיר את החוב הבנקאי הנוכחי 
בחוב בפריסה ארוכה יותר ובריבית נמוכה יותר.

בעל השליטה במגדל, שלמה אליהו

"צ
יח

ם: 
לו

צי
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בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה 
תביעה בסך של כ-450 אלף שקל על ידי שקל 
סוכנות לביטוח מקבוצת הפניקס נגד שלום 
לגזל  עובד לשעבר בסוכנות, בטענה  קוזי, 
סודותיה המסחריים תוך הפרת התחייבות 
להימנע מתחרות אסורה ומזיקה, הפרת חוזה 
לשמירת סודיות, פגיעה באינטרסים מוגנים 
ושימוש במידע סודי שהופקד בנאמנות, בחוסר 

תום לב ובבחינת "סוס טרויאני".
כי הנתבע הועסק כמנהל  בתביעה נאמר, 
לקוחות במיזם אלאור של התובעת, שהינו 
מיזם ביטוח חיים משותף עם סוכנות שקל, 
העוסק בניהול הסדרים פנסיוניים של עובדים 

ומעסיקים שהם לקוחות המיזם. 
לטענת התובעת, במסגרת תפקידו הופקד 
הנתבע מטעם המיזם על הקשר עם ארגונים 
גדולים שהם בעלי חשיבות רבה ואסטרטגית 
אולם,  בפרט.  ולמיזם  בכלל  שקל  לחברת 
הכמוסים  המסחריים  הסודות  לטענתה, 
והראיות  ידי הנתבע,  על  של המיזם הופרו 
והמסמכים מלמדים ומוכיחים כי הנתבע לאחר 
התפטרותו המפתיעה בסוף השנה שחלפה, 
בעיצומה של קריירה מפוארת, מנימוקים 
הנוגעים למצבו הבריאותי ולכך שאינו עומד 
בלחצים הכרוכים בעבודתו, פונה ללקוחות 
המיזם "מגייס" לקוחות אלה ומעביר אותם 

למחנהו. 
לטענת התובעת, הנתבע עושה זאת מטעמה 
של סוכנות הסדר איקס, תאגיד גדול ומוביל 
ומתחרה  פנסיוניים  בהסדרים  המתמחה 
וניצול של  גזל  ותוך  במישרין בחברת שקל 
ביותר,  והכמוסים  המסחריים  סודותיה 

שהופקדו בנאמנות בידי הנתבע.
לטענת התובעת, הנתבע החל להתחרות 
בה תחרות אסורה, בעזות מצח, תוך הפרת 
והגבלת  סודיות  לשמירת  התחייבויותיו 
תחרות, פגיעה באינטרסים מוגנים ושימוש 

במידע סודי שהופקד בידיו בנאמנות.
לדברי התובעת, מדי כמה ימים מגיעות אליה 
ידיעות לפיהן מבטל הנתבע עבור הלקוחות 
פוליסות ביטוח שנפתחו על ידו בחברת ביטוח 
מסוימת מטעם חברת שקל, ופותח לאותם 
הלקוחות פוליסות ביטוח חדשות בחברת 

ביטוח אחרת.
עוד לדברי התובעת, על מנת לנסות ולהסתיר 
ולהתחמק מנשיאה באחריות  את מעלליו 
בגינם, החתים הנתבע חלק מהלקוחות בהם 
טיפל בזמנו מטעמה, על מסמכים שבמסגרתם 
הם מאשרים כי פנו אליו מיוזמתם וכי הוא 

לא פנה אליהם. 

לדברי התובעת, לאחר מועד התפטרותו 
נשמע הנתבע מתרברב בפני הסוכנים השכירים 
במיזם אלאור, שהיו להם יחסי חברות עמו, 
100 לקוחות"  "לגנוב משקל  הולך  כי הוא 
כהגדרתו. בתביעה נאמר, כי במהלך פרק זמן 
של כשבעה חודשים הצליח הנתבע לגזול 52 

לקוחות של החברה.
לטענת התובעת, הנתבע התחייב במפורש 
בחתימתו לשמירת סודיות, הגבלת תחרות 
והימנעות מגזלת לקוחותיה. לדבריה, במסגרת 
תפקידו הבכיר והרגיש כמנהל תיקי לקוחות 
במיזם נחשף הנתבע למידע עסקי ואחר, כמוס 
ויקר ערך של מיזם אלאור וחברת שקל ובין 
לכל מאגר הלקוחות של  היה חשוף  היתר 
החברה, כולל לקוחות שלא היו בטיפולו הישיר, 

ולשלל פרטים ונתונים על אותם הלקוחות.
לדברי התובעת, יש לה חשדות מבוססים 
כי למעשה הנתבע אף פעל כ"סוס טרויאני", 
דהיינו עוד בתקופת כהונתו אצלה בתפקידו 
הבכיר והרגיש כמנהל תיקי לקוחות במיזם 
הוא כבר התחיל להכין בפועל את המעבר 
שלו המתוכנן לסוכנות הסדר איקס המתחרה.
עפר  עו"ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
דקל נאמר, כי על פי חישוב זהיר ו"שמרני" 
ביותר, המבוסס על אמות המידה המקובלות 
בתחום עיסוקו של מיזם אלאור ניהול הסדרים 

נזק  נגרם לתובעת  עובדים,  פנסיוניים של 
המתבטא בכך שהוא פגע והקטין את שוויו 
של  בסך  התובעת  של  הלקוחות  תיק  של 
כ-450 אלף שקל לפחות, ועל כן עליו לפצות 

את התובעת בסכום זה.
בנוסף מתבקש בית הדין לאפשר לתובעת 
לתבוע בעתיד את הנתבע עם התגבשות נזקיה 

בעתיד במלואם.
במכתב תגובה שנשלח אל חברת שקל על 
ידי בא כוחו של הנתבע, עו"ד ליאור פרי, נאמר 
כי הנתבע מכחיש את הטענה בדבר הפרת 
התחייבויותיו כלפי התובעת, וכי ניסיונה של 
התובעת להלך עליו אימים ולפעול במטרה 
להחריב את עסקו, למשל בדרך של שידול 
לקוחותיו במחירי הפסד ולעיתים אף בהעברת 

מסרים מאיימים - לא יצלח.
תגובת עו"ד ליאור פרי בשם הנתבע: "צר 
למרשי, כי חברת שקל בחרה לפעול בהתאם 
-  )א( הגשת  ל'צו האופנה המשפטי': קרי 
תביעה חסרת כל שחר שכל מטרתה היא להלך 
אימים על מרשי ועובדים אחרים המבקשים 
לעזוב את חברת "שקל"; )ב( הוצאת לשון הרע 
באצטלה של כתב תביעה על מנת להכפיש את 
שמו של מרשי ולמנוע ממנו להתפרנס בכבוד. 
מרשי סמוך ובטוח שבתום ההליך המשפטי, כל 
טענותיה של "שקל" תתבררנה כעורבא ופרח". 

שקל סוכנות לביטוח: עובד 
לשעבר בסוכנות מפר התחייבות 

להימנע מתחרות אסורה
 לטענת התובעת, הנתבע שהועסק כמנהל לקוחות במיזם אלאור, שהינו מיזם ביטוח 
חיים משותף עם הסוכנות, פונה ללקוחות המיזם ומעביר אותם למחנהו החדש  נטען 
כי הנתבע התחייב בחתימתו לשמירת סודיות, הגבלת תחרות והימנעות מגזלת לקוחות 

john@geva-hadar.co.il

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות
ו/או בתי השקעות מובילים

נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:

סודיות מובטחת

ג’ון גבע, הדר ושות’ - 
עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח 
בכל ענפי הביטוח
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רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הורתה לקרן פנסיה להחזיר 
לפונה סכומים שנגבו ביתר ולטפל כראוי בצירופו לקרן, כולל 
ביצוע ניוד כספים מקרנות אחרות ותיקון פגמים שנפלו בהליך.

בפנייה שהתקבלה ברשות הלין הפונה על כך שקרן הפנסיה 
לא טיפלה בצירופו לקרן הפנסיה כראוי, לרבות לעניין גביית 
דמי ניהול מעבר למוסכם עם המשווק הפנסיוני מטעם הקרן, 
אי ניוד כספיו של הפונה מקרנות אחרות ואי ביטול הכיסוי 
הביטוחי לשארים, עליו ויתר במסגרת הצטרפותו לקרן, בשל 

היותו ללא שארים.
בתגובה לפנייה, טענה הקרן כי טופס ההצטרפות אותו מילא 
לכאורה הפונה לא אותר, ושהוא צורף לקרן באמצעות מעסיקו.

נתגלו כשלים בהעברת  כי  נמצא,  בירור הפנייה  לאחר 
המידע בין המשווק הפנסיוני לגורם המטפל בקרן הפנסיה. 
כן נמצאו טפסים שמולאו על ידי הפונה והמשווק הפנסיוני, 
אשר מסדירים את תנאי ההצטרפות של הפונה לקרן הפנסיה.

בעקבות כך, הורתה הרשות לקרן הפנסיה להחזיר לפונה את 
הסכומים שנגבו ביתר בגין דמי ניהול ועלות כיסוי ביטוחי 
ניוד כספים מקרנות אחרות ולפצות את  לשארים, לבצע 
חשבון הפונה בגין פערי התשואות ודמי הניהול של הקרנות 
האחרות )ככל שהפער לטובתן( והכל ממועד הצטרפותו של 

הפונה לקרן ועד מועד סיום בירור הפנייה.
)כתבה תשיעית בסדרה(

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

הפיקוח הורה לקרן 
הפנסיה להחזיר לפונה 
סכומים שנגבו ביתר 

ולטפל כראוי בצירופו לקרן
 , ר ל ג נ א י  ש
יחליף את שמעון 
כסמנכ"ל  גליל 
של  ק  ו ו י ש ה
שגריר.  חברת 
נס  כ י י ר  ל ג נ א
ו  ד י ק פ ת ל
בר  ו ט ק ו א ב
כן  לפני  השנה. 
שימש כסמנכ"ל 
בחברת  שיווק 

פזגז.
גליל,  שמעון 

לפני  משגריר  פרישתו  על  שהודיע 
למחליפו  הצלחה  איחל  כחודשיים, 

בתפקיד.
גליל הצטרף לשגריר ב-1984 במחלקת 
הטלמרקטינג, ובהמשך מילא שורת 
תפקידים בתחום השיווק ומהכירות, עד 
שמונה לפני 12 שנים לסמנכ"ל שיווק 
ומכירות )פוליסה, גיליון 2279 מה-9 

ביולי 2017(.
אייל   – בשגריר  נוספים  חילופים 

פישוב, סמנכ"ל ומנהל מרכזי השירות 
בשגריר, עוזב את תפקידו ומחליף אותו 

איציק גול, שהגיע מקבוצת טבע.
פישוב: "לאחר חמש שנים של פעילות 
משלושה  הרשת  והגדלת  בשגריר, 
לגורם  והפיכתה  לשמונה  מוסכים 
משפיע בשוק, הגעתי לתחושת מיצוי 
והחלטנו הדדית לסיים את תפקידי 
בקבוצה. אני מאחל לכולם בהצלחה 
וממשיך לאתגר חדש בתחום הרכב". 

איציק גול יחליף את אייל פישוב 
בתפקיד מנהל מרכז השירות בשגריר

שי אנגלר יחליף את שמעון 
גליל כסמנכ"ל השיווק בשגריר

מבטחים ומבוטחים

אייל פישובשמעון גליל
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יחסי חברות הביטוח מול סוכני המגזר הערבי

מבטחים ומבוטחים

יו"ר ועדת הכלכלה, חברי כנסת ובכירי 
ענף הביטוח ישתתפו בכנס פוליסה

 בכנס צפויים להשתתף ח"כ איתן כבל, ח"כ זוהיר בהלול, ח"כ יוסף ג'בארין, אסף מיכאלי, ניר 
ברטל, אריאל מונין, אמיל וינשל, עאדל מטלקה, סוהיל משרקי וארז קיטה  מנחה: חגי שפירא

יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת ח"כ איתן כבל )המחנה 
הציוני( יישא דברים על יחסי חברות הביטוח מול סוכני 
פוליסה, שיערך ביום  הביטוח מהמגזר הערבי בכנס 

שלישי ה-12 בספטמבר במלון לגאסי בנצרת.
משתתפים בכנס: ח"כ זוהיר בהלול )המחנה הציוני(, 
אסף  )הרשימה המשותפת(,  יוסף ג'בארין  ח"כ ד"ר 
מיכאלי - סגן בכיר למפקחת על הביטוח והמרכז את 
תחום הביטוח הכללי ברשות שוק ההון וניר ברטל - 

אחראי על חבויות וחובה ברשות שוק ההון.
בכנס, בהנחייתו של איש הביטוח חגי שפירא, ישתתפו 
גם אריאל מונין יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני 
הביטוח, אמיל וינשל יו"ר הפול לביטוח חובה, סוכן 
הביטוח סוהיל משרקי - ממנהלי המאבק של סוכני 
הביטוח מהמגזר הערבי, סוכן הביטוח עאדל מטלקה 

ועו"ד חאלד טיטי.
ארז קיטה המנכ"ל החדש של  עוד ישתתפו בכנס: 
אור ירוק, נתי לוי מהנהלת חברת שירותי הרכב זברה 

ואלדד הלוי מנכ"ל סקנד אופיניון.
הכנס יידון בבעיות ובסוגיות הקשורות בהתנהלות 
חברות הביטוח אל מול סוכני הביטוח מהמגזר הערבי. 
היוזמה ליום העיון, ראשון מסוגו בענף, התעוררה 
בעקבות מאמרו של שפירא, שכותרתו: "אפליית סוכני 
הביטוח מהמגזר הערבי" )פוליסה, גיליון 2281 מה-12 
ביולי(, שבו פורטו והוסברו הבעיות הקשות של סוכני 
ביטוח במגזר הערבי בהשגת מבטחים בביטוח חובה.

מטרת הכנס הינה לתת במה לשחקנים השונים 
וכן לבדוק פתרונות  להבהיר את עמדתם הנוכחית 

עתידיים לבעיה.

ח"כ איתן כבל 
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ח"כ ד"ר יוסף ג'באריןח"כ זוהיר בעלול

אסף מיכאלי אריאל מונין אמיל וינשל

בשירותי דרך אין בערך – רק 


