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“נתחיל בכך שאם מדובר 
בגזענות כלפי המגזר הערבי, 
זו בעיה קלה. יש לנו את 
כל הכלים להתמודד עם 
הבעיה, אבל אני לא מציע 
לנו ללכת לפינה הזו. אבל 
אם חס וחלילה יש ריח של 
גזענות, אני לא אופתע”, כך 
אומר יו"ר ועדת הכלכלה 
)המחנה  כבל  איתן  ח"כ 
הציוני( בפתח דבריו בכנס 
היום  המתקיים  פוליסה 
בנצרת בנושא יחסי חברות 
הסוכנים  מול  הביטוח 

מהמגזר הערבי.
בכנס השתתפו לצד כבל חברי כנסת נוספים, 
ציוני(, ח"כ  בהלול )המחנה  זוהיר  בהם ח"כ 
המשותפת(, ח"כ  ג'בארין )הרשימה  יוסוף 
סוכני  לשכת  נשיא  )כולנו(,  חסון  אכרם 
הביטוח אריה אברמוביץ, מ"מ הנשיא והמועמד 
לנשיאות אורי צפריר, המועמד לנשיאות ליאור 
בכירים  וינשל,  אמיל  הפול  יו"ר  רוזנפלד, 
וכ-150 סוכנים מהמגזר  מחברות הביטוח, 
כהן,  ניר  זברה  הערבי. עוד השתתפו מנכ"ל 
שהציג את פעילות החברה ואלדד הלוי מנכ"ל 
Healthcast Int שהציג את כתב השירות 

במחלת  לטיפול  החדש 
.Cancierge הסרטן

לדבר  רוצה  "אני  כבל: 
מקצוענים.  של  בשפה 
ביטוח  סוכן  מבחינתי 
ולא  הביטוח  סוכן  הוא 
משנה מה צבעו, מה שמו 
ומה מוצאו ומגדרו. צריך 
תהיה  המגזר  שלסוכני 
באמת,  להתאגד  יכולת 
ולבחור את הנציגים ולתת 
להם גיבוי. זה תנאי הכרחי, 
אך לא מספיק. אני כח"כ 
לא יכול שידברו איתי מכל 

הכיוונים.
"חברות הביטוח הן גוף בעייתי מאוד. זו בעיה 
יותר גדולה מאשר הבנקים, כי עם הבנק אתה 
נמצא באינטראקציה יום יומית, ועם חברת 
הביטוח הרבה פחות. חברות ביטוח יודעות 
לטפל בלקוח, במרכאות כפולות ומכופלות". 

כבל מסיים בהבטחה "לעשות הכול כדי לתת 

מענה אמיתי והולם לבעיה האמיתית הזו", אבל, 
לדבריו, "היא חייבת להיות בגיבוי הסוכנים. יש 
כאן נושא רציני, ולכן אני מטפל בו. בעזרת השם, 
בכנס הבא, נדע להגיד שעשינו צעד משמעותי 

לקידום הנושא". 
אברמוביץ אמר כי הוא טיפל אישית בבעיית 
סוכני המגזר, וכיו"ר מחוז צפון וכנשיא הלשכה. 
וכך צריך  לדבריו, מדובר בבעיה מקצועית, 
לטפל בה: "אסור להפוך את הבעיה לבעיה 
אישית". הוא קרא לסוכני המגזר להצטרף 

להנהגת הלשכה. 
סוכן הביטוח סוהיל משרקי, ממובילי המאבק 
של סוכני המגזר: "אנחנו לא נגד החברות. אנחנו 
עם החברות, אבל מבקשים שיעזרו לנו לפתור 
את הבעיה מהשורש". לדבריו, "כל סוכן ביטוח 
שיש לו רישיון - צריך להיות מחובר לכל חברות 
הביטוח. אם לא, נלך לבית המשפט. הפסדנו את 
הכבוד שלנו ואת העמלות שלנו. נגיש תביעה 
ייצוגית נגד כל חברות הביטוח. ביטוח חובה 
מחויב לפי החוק והחברות צריכות לאפשר 

לסוכנים לעשות חובה בכל חברה".

ח"כ איתן כבל: מתחייב לעשות הכול כדי לתת 
מענה אמיתי לבעיית הסוכנים במגזר הערבי

כנס פוליסה: יחסי חברות הביטוח 
עמודים 1-5מול סוכני המגזר הערבי

ח"כ איתן כבל בכנס
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

כשמדברים על אפליה והדרה, לא חייבים 
להוכיח שיש כוונה זדונית לפגוע בסוכנים 

אחת הסוגיות והדרכים היצירתיות היא לבצע את ביטוח 
החובה דרך הדלק, דרך רישיון הרכב או דרך הביטוח הלאומי

)הרשימה  ג'בארין  יוסוף  ד"ר  ח"כ 
המשותפת( נאם היום בכנס פוליסה וטען 
כי הוא "אופטימי לאור ההצלחה של הכנס". 
ג'בארין הוסיף, ש"לא קל לגייס את ציבור 
הסוכנים ואת אנשי החברות וח"כים. אתם 
כבר עשיתם צעד בכיוון הנכון - ההתגייסות 
של ח"כ כבל וח"כ בהלול, ואני שמכריז על 

הצטרפותי למהלך".
ההיבטים  על  להתעכב  ביקש  ג'בארין 
המשפטיים בהם עסק הכנס וטען: "כשמדברים 
על אפליה והדרה לא חייבים להוכיח שיש 

כוונה זדונית לפגוע בסוכנים. אולי לחלק מהחברות יש כוונה, אבל 
הטיעון המשפטי מסתכל על התוצאה. אם התוצאה היא פגיעה בעיקר 
בסוכנים הערבים, יש כאן סוגיה משפטית – וזה מה שחברות הביטוח 

צריכות להבין. זה מה שנקרא הפליה תוצאתית. על זה צריך לדון".
ג'בארין הוסיף, כי "לא רק שיש פגיעה על בסיס לאום, אלא שהסוכנים 
שייכים לאותו לאום שכולו מקופח ברמה הלאומית - זה לא נתון 
לוויכוח. כשיש זיווג של פגיעה וקבוצה מוחלשת ומודרת, יש כאן 
פלטפורמה משפטית מאוד מוצקה. החברות צריכות להיות רגישות 

לאפליה התוצאתית. יש אפליה גם בשירותים הבנקאיים". 
הח"כ הצביע גם על בעיית ייצוג כללית יותר: "הציבור הערבי לא 
משותף ומועסק בחברות הביטוח ולכן הנושא לא מובא באופן אמיתי 

לידיעת חברות הביטוח".

“איך אפשר במדינה דמוקרטית להאשים את 
כל סוכני הביטוח?",  כך פתח את נאומו, ח"כ 
בכנס פוליסה  זוהיר בהלול )המחנה הציוני( 

בנצרת. 
בהלול האשים את חברות הביטוח על כך שהן 
“חוסמות את דרכם של סוכני הביטוח מלממש 
את חופש העיסוק”. בהלול הסביר ש”חברות 
וחוסמות  קרטל  מכוננות  לכאורה  הביטוח 
לכאורה את דרכו של סוכן הביטוח באופן מכוון 

ובכך פוגעות בחופש העיסוק”. 
צידד  איתן כבל  ועדת הכלכלה ח"כ  יו"ר 

בהאשמות אלו והוסיף בהערת ביניים: "בדיוק בנושאים האלה נאחזות 
חברות הביטוח. הן לוקחות את הבעיה ובשם חופש העיסוק - מפרקות 
את כל התהליך סביב חופש העיסוק. צריך למצוא את הדרך שיודעת 

להכות בהן בלי ליפול לבור הזה". 
בהלול הציע פתרון: "אחת הסוגיות והדרכים היצירתיות היא לבצע את 
ביטוח החובה דרך הדלק, דרך רישיון הרכב או דרך הביטוח הלאומי". 

כבל הוסיף, כי פתרון זה בעייתי בשל הפגיעה הפוטנציאלית בסוכנים. 
בהלול טען כי אמנם "מאוד פופוליסטי לכנות את הפיקוח  כ-'קיפוח'", 
אבל ציין שאחת הסוגיות הגזעניות בישראל מתרחשת בענף הביטוח. 
לדבריו, "סוכן ביטוח יהודי שמביא מקרים בעייתיים יתקבל בברכה 
בחברות הביטוח. לכל סוכן ביטוח יהודי יש מרחבים בלתי נגמרים של 
חברות שפותחות את שעריהן, אך אלו חוסמות את דרכו של הסוכן הערבי".

ח"כ יוסוף ג'בארין: אם הפגיעה 
היא בעיקר בסוכנים הערבים, 

יש כאן סוגיה משפטית

ח"כ זוהיר בהלול: חברות הביטוח 
חוסמות את דרכם של הסוכנים 

מלממש את חופש העיסוק

כנס פוליסה: יחסי חברות הביטוח וסוכני המגזר הערבי
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אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בפאנל פוליסה: 

חברי הפאנל בכנס פוליסה. מימין: עו"ד חאלד תיתי, אמיל וינשל, אריאל מונין, ח"כ יוסוף ג'בארין, עאדל מטאלקה וניר ברטל

לכאורה אף אחד לא אשם,
אבל היחיד שסובל הוא סוכן הביטוח

הפאנל שהתקיים היום במסגרת כנס פוליסה 
בנצרת נועד להצגת פתרונות שונים לבעיית 
סוכני המגזר הערבי. בפאנל, שנערך בהנחיית 
הוועדה  יו"ר  השתתפו  תיתי,  חאלד  עו"ד 
לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח אריאל 
מונין, ח"כ יוסוף ג'בארין, סוכן הביטוח עאדל 
מטאלקה, מנהל תחום ביטוח חובה וחבויות 
ברשות שוק ההון ניר ברטל ויו"ר הפול אמיל 

וינשל. 
מונין הציג את הנושא כפי שמזהה אותו לשכת 
סוכני הביטוח, ואמר: "חשוב להבין שיש פה 
בעיה אמיתית – לכאורה אף אחד לא אשם, 
וכולם אשמים יחד. אבל היחיד שסובל הוא 
סוכן הביטוח. לשכת סוכני הביטוח מוגבלת, 

והבעיה מורכבת. 
ח"כ ג'בארין הוסיף כי מדאיגה אותו נימת 
ההתכחשות מצד חלק מהדוברים – "כאילו 
אין בעיה. הרי אנשים מדברים על הנושא שנים 
ארוכות. לפחות צריך להכיר בעובדה שיש בעיה, 
שנוגעת לתנאי הקיום של אנשים". ג'בארין אמר, 
כי אמנם קיימת בעיית תשתית, אבל לא נכון 
להעניש בעטיה את סוכני הביטוח. "אני חולם 
על היום שבו חברות הביטוח יקצו חלק מרווחי 
חברות הביטוח לתיקון תשתיות במגזר הערבי... 
הרי יש בכך היגיון כלכלי". בתגובה פנה וינשל 
לח"כ ג'בארין ושאל: "מדוע לא לקחו את כספי 

קרנית לטיפול בתשתיות?".
עוד התייחס ח"כ ג'בארין לנתונים שהציג 
ברטל, ואמר: "נתוני האוצר יפים, אבל צריך 
לבדוק אותם לעומק. התמונה שהוצגה חלקית. 
התברר לי שיש חברות שכמעט לא עובדות 
על  יכול להתקבל  לא  זה  בחברה הערבית. 

הדעת". 
מטאלקה הציע שהפיקוח על הביטוח ייקח 

את המושכות ויחליט כיצד לפתור את הבעיה. 
הוא הציע לחזק את הפול כפתרון לסוכני המגזר, 
ואף העלה רעיון שהפיקוח ינהל את הפול, ולא 

חברות הביטוח. 
וינשל אמר, כי חשוב לא לנסות לפתור את 
הבעיות בכוח. "אי אפשר לקחת גופים עסקיים 
ולכפות עליהם דברים. כל המבוטחים שרוצים 
להיות מבוטחים – מוצאים ביטוח. והרי החוק 
מחייב את המבוטח, לא את הסוכן. אם מדובר 
בבעיית סוכנים ופרנסתם, בואו נדון בזה. יש 
כ-800 סוכנים מהמגזר, רובם פתוחים לעבודה". 
הוא התייחס לניסיון לגייס את הפול כפתרון 
לבעיית סוכני המגזר, ואמר כי "אם רוב מבוטחי 
הפול יהיו אזרחי המגזר הערבי, המחיר יהיה 
העלאת הפרמיה, כך שאזרחי המגזר ישלמו 
הרבה יותר עבור הביטוח. כיום אין אפליה בין 

מגזרים, וכך צריך לשמור על המצב". 
ברטל אמר, כי לא מדובר בבעיה אחת, אלא 
שילוב של כמה בעיות – "קשה להחליט מה 
בדיוק הבעיה. יש מספר בעיות ומספר פתרונות. 
חלק מהם – לטווח ארוך". עוד הוא אמר, כי 
ההגנה שהחוק מנחה את הרשות לתת היא 

הגנה למבוטחים ולא הגנת פרנסה לסוכנים 
– "לרשות אין כלי לחייב את חברת הביטוח 

לעבוד עם סוכנים". 
גורם  נהיה  "הפול  כי  ברטל,  הדגיש  עוד 
משמעותי, בין היתר בזכות הלחץ של לשכת 
סוכני הביטוח". אולם, הוא הוסיף: "לדעתי 

עדיף להגיע לפתרונות אחרים". 
בהתייחס לתופעה שהוצגה בפניו, לפיה חברות 
ביטוח מסוימות מסרבות לעבוד עם סוכנים 
מהמגזר הערבי, הוא פנה לסוכנים ועודד אותם 
לפנות אליו באופן אישי, כאשר חברות ביטוח 
מסרבות לעבוד מולם. עוד התייחס ברטל 
למאמצי הממשלה לקדם את תפוצת מערכות 
הבטיחות, והפציר בסוכני הביטוח לעודד את 
המבוטחים שלהם להתקין מערכות בטיחות. 
בסיום הפאנל קרא מונין לסוכנים לחבור 
ללשכת סוכני הביטוח. "הלשכה מייצגת את כל 
הסוכנים, והיא לא לשכה מגזרית. היא לשכה 
של כולנו. היחידה שהביאה פתרון פרקטי היא 
לשכת סוכני הביטוח. ציפיתי שרוב הסוכנים 
ישתמשו בכלי הזה, ויפעילו לחץ לממש אותו 

כראוי". 

 יו"ר הפול אמיל וינשל: אם רוב מבוטחי הפול יהיו אזרחי המגזר הערבי, המחיר יהיה העלאת הפרמיה, 
כך שאזרחי המגזר ישלמו הרבה יותר עבור הביטוח. כיום אין אפליה בין מגזרים, וכך צריך לשמור על המצב 
 ניר ברטל, מנהל תחום ביטוח חובה ברשות שוק ההון: ההגנה שהחוק מנחה את הרשות לתת היא הגנה 

למבוטחים, ולא הגנת פרנסה לסוכנים – לרשות אין כלי לחייב את חברת הביטוח לעבוד עם סוכנים

כנס פוליסה: יחסי חברות הביטוח וסוכני המגזר הערבי

אחת מלקוחותינו, סוכנות ביטוח מובילה בתחומה,
מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח )חיים ואלמנטארי( ו/או תאגידי ביטוח

קן דרור & הראל, 
משרד עו”ד ומגשרים

ניתן לפנות בעניין לעו”ד ניצן הראל
טל. 03-6229000 |  04-9112112  |  054-6108770

nitzan@kdh-law.co.il :או בדוא”ל
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אמיל וינשל, יו"ר הפול:

ניר ברטל: קשה לבסס את הטענה 
שאפליית הסוכנים נובעת מבסיס מגזרי

כשפוליטיקאים מתחילים 
לעשות שימוש ציני בדברים, 
הולך להיווצר פילוג שלא קיים

ח"כ אכרם חסון: 
אולי אין גזענות 

בחברות הביטוח, 
אבל יש אפליה

"בדקנו את כל סוכני הביטוח שחברות הביטוח 
הפסיקו לשלם להם עמלות. כ-10% מהסוכנים 
שהפסיקו לעבוד איתם היו סוכנים מהמגזר הערבי. 
90% היו לא מהמגזר", כך אמר, ניר ברטל,  מנהל 
תחום ביטוח חובה וחבויות ברשות שוק ההון, 
בכנס פוליסה בנצרת. הוא המשיך וציין: "רוצה 
לומר, דווקא אתם יותר מיודעים לזכויות שלכם". 
ברטל סבור, כי בשלוש השנים האחרונות קרו 
פניות  "קיבלנו  לנושא:  בהקשר  רבים  דברים 
מסוכנים רבים על כך שחברות הביטוח מפסיקות 
נוספים.  ובענפים  חובה,  ברכב  איתם  לעבוד 
הסוכנים טענו כי זה על רקע הלאום. איך אנחנו 
רציניות,  תמונות  ראינו  הבעיה?  את  רואים 
מבוססות וחוזרות, והבנו שיש בעיה. ביררנו כל 
מקרה לגופו, כולל כל הפרטים על הסוכן. דרשנו 

הסברים מתועדים מהחברות". 
הוא מוסיף: "בדקנו לעומק בכל מקום שדעתנו 
לא נחה. למשל, סוכן עם תפוקה של מיליון שקל  

ותביעות בסך נמוך יותר – כך שהפעילות הכוללת 
רווחית. ביקשנו גם הסברים מפורטים על תהליך 
ברוב  היו  הפסקת העבודה. לחברות הביטוח 
המקרים הסברים שקשה לשלול. הטענה שהכול 
נובע מבסיס מגזרי – קשה לבסס אותה. אנו 
מודעים לכך שהאופי התחבורתי שונה במגזר 
הערבי מהמגזר היהודי. כל גורמי המקצוע מעידים 
שהמצב התחבורתי שם פחות טוב וזו בעיה חיצונית 

לענף הביטוח". 
בסיום דבריו הוא פנה לסוכנים וביקש עזרה 
בזיהוי הבעיה: "לפעמים קשה לפיקוח ולחברות 
הביטוח לזהות את כל הבעיות. אנחנו צריכים את 
הסוכנים ואנשי השטח כדי להציף את הבעיות. כל 
שחקן מצביע על בעיה אחרת, למשל, החברות 

טוענות שהפעילות במגזר היא הפסדית. 
סוכנים ערבים טוענים שהלקוחות שלהם מקבלים 
ביטוח אצל סוכנים יהודים. אני לא יכול לתעדף 

שחקנים והבעיה מורכבת מאוד".  ניר ברטל בכנס

מנהל תחום ביטוח חובה וחבויות ברשות שוק ההון בכנס פוליסה: בדקנו את כל סוכני הביטוח שהחברות הפסיקו 
לשלם להם עמלות - כ-10% מהסוכנים שהפסיקו לעבוד איתם היו סוכנים מהמגזר הערבי ו-90% לא מהמגזר

לדבריו, יש רוב גדול ודומם של סוכני ביטוח מהמגזר 
לדברי חסון, הערבים משלמים 3 מיליארד שקל הערבי, שיודעים שאין אפליה מטעם חברות הביטוח

שנה ביטוחים - אולי תוקם חברת ביטוח ערבית?

כנס פוליסה: יחסי חברות הביטוח וסוכני המגזר הערבי

"כואב לי ועצוב לי, כיוון שהתחושה 
היא שלוקחים את הבעיה למקומות 
רעים. כשפוליטיקאים מתחילים לעשות 
שימוש ציני בדברים, הולך להיווצר פילוג 
שלא קיים. מייצרים פילוג שלא צריך 
להיות. הציפיות שלנו זה לעשות עסקים 
ולקיים מערכת עסקים" – כך אמר אמיל 
וינשל, יו"ר הפול ולשעבר בכיר במגדל. 
לדבריו, יש רוב גדול ודומם של סוכני 
ביטוח מהגזר הערבי, שיודעים שאין 
אפליה מטעם חברות הביטוח – "אין 
גזענות ואין אפליה ואין כוונה להפלות, 

והנתונים מראים את זה. 
לדבריו, בחברות הביטוח לא עושים 
סטטיסטיקה לגבי המגזר הערבי, אלא 
רק לגבי כל סוכן וסוכן. הוא הוסיף, כי 
כיוון ששכיחות התביעות במגזר גבוהה 
יותר מאשר במגזר הכללי, על הסוכנים להוביל טיפול מונע למבוטחיהם. הוא 
פנה לחברי הכנסת שנכחו בכנס ואמר: "תעזרו לציבור לשפר תשתיות. יש בעיית 
תשתית, בעיית לימוד נהיגה ותרבות נהיגה בעייתית. נטפל בדברים הללו – וכל 

הבעיות יפתרו". 
עוד אמר יו"ר הפול כי הסוכנים לא מנצלים מספיק את הפול כמענה תחליפי 
לביטוח חובה: "אתם לא מנצלים את זה, וחבל. יש מוקד טלפוני, ויש אתר. סוכן 

יכול להיכנס בשם הלקוח ולהוציא תעודת חובה שתשלח ישר ללקוח".

"אני חושב שהנהגת 
לא  הערבי  המגזר 
יק  פ ס מ ה  ת ש ע
שווים  שנהיה  כדי 
אל.  שר י נת  י ד במ
סוכני  לשכת  אולי 
הביטוח עשתה, אבל 
לא עשתה מספיק", 
אמר ח"כ אכרם חסון 
)כולנו( בכנס פוליסה 
וסיפר שלפני שנים 
הוא  גם  היה  רבות 

סוכן הביטוח.
לדבריו, הוא בטוח ש"אין גזענות בחברות הביטוח, אבל 

יש אפליה".
גם הסוכנים אינם יוצאים נקיים מאשמה: “הדיבורים 
יפים, אבל הסוכנים אשמים. אנחנו לא תומכים אחד בשני, 
וחברות הביטוח מרוויחות הרבה כסף וממשיכות להפלות 
3 מיליארד שקל שנה  את הסוכנים. הערבים משלמים 
ביטוחים. אולי תוקם חברת ביטוח ערבית?", מציע חסון. 
באשר לעתיד אומר ח"כ חסון: "אני בתוך הקואליציה, 
ומוכן להרים את הכפפה. נחפש דרך חוקית לטפל בבעיה, 

ואם לא – נלך לבית המשפט העליון".

אמיל וינשל בכנס

ח"כ אכרם חסון
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סגן יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, עאדל מחאג'נה: העובדה שאין 
תשתיות ראויות בקרב היישובים של המגזר הערבי היא תוצאה של מדיניות הממשלה

חגי שפירא: סוכן ביטוח שאינו יכול לספק 
ביטוחי חובה עלול לאבד את הפרנסה

“סוכן ביטוח שאינו יכול לספק ביטוחי חובה 
עלול לאבד את הפרנסה" – כך התריע איש 
שפירא, מיוזמי הכנס, שנרתם  חגי  הביטוח 
לסייע לסוכני הביטוח מהמגזר הערבי לפתור 
את הבעיה עמה הם מתמודדים זה שנים רבות. 
לדבריו, חברות הביטוח, שמרוויחות בשנים 
רגילות כ-1 מיליארד שקל בשנה מביטוח חובה, 
לא מעוניינות בלקוחות הבעייתיים שאותם 
מייצגים סוכני המגזר. אולם, לדבריו, הבעיה 
היא שאי אפשר להכריח את החברות להתקשר 
עם סוכנים – "בגלל חשש משכיחות תביעות 
גבוהה, חברות הביטוח נמנעות מלחתום על 

הסכמים עם סוכני המגזר". 
ותהה האם  הוא התייחס לחוק הפלת"ד, 
יוזמי החוק, שנוסד כחוק סוציאלי, היו מרוצים 
מהפיכתו לחוק שממסד את ביטוח החובה 

כמוצר ביטוח מסחרי. 
הוא הזכיר קבוצות נוספות שנפגעות בתחום 

מוניות, אוטובוסים,  כגון חרדים,  החובה, 
רוכבי  לדבריו,  אולם  ואופנועים.  משאיות 
להישגים  להגיע  מצליחים  האופנועים 
משמעותיים בזכות העובדה שגייסו לובי חזק 
יותר מכל חברי הכנסת שהתגייסו עד כה למען 

סוכני המגזר. 
סגן יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני 
מחאג'נה, שהנחה את הכנס  הביטוח, עאדל 

יחד עם שפירא, אמר כי העובדה שאין תשתיות 
ראויות בקרב היישובים של המגזר הערבי היא 
תוצאה של המדיניות של ממשלת ישראל. "איך 
יכול להיות שחברות הביטוח לוקחות בחשבון 
את תוצאות המגזר ואינן רוצות לבטח אותו 
דרך סוכן ערבי, אך מוכנות דרך סוכן יהודי?", 
הוא תהה, ושאל – "למה להחליש את הסוכן 

הערבי? העונש צריך להיות נגד הלקוח". 
עוד התייחס לפתרון החלקי שניתן לסוכני 
המגזר על ידי הפול, והדגיש כי מדובר בפתרון 

חלקי בלבד, שאינו נותן מענה מלא לסוגיה.
אריה לביא, עורך פוליסה התייחס לבעיית 

סוכני הביטוח מהמגזר הערבי ואמר: "חשיבות 
לענף הביטוח ולכלכלה  רק  לא  הזה  הכנס 
הישראלית אלא לאינטרסים החיוניים של 
לדבריו,  כולו".  במרחב  הישראלי  הקיום 
הוא נחשף לבעיית סוכני הביטוח מהמגזר לפני 
עשרות שנים – "מה שמפחיד ומדאיג במידה 
רבה הוא שבמהלך השנים הללו הבעיות לא 
השתנו מהותית". למרות זאת, הוא סיים את 
דבריו בנימה אופטימית ואמר: "עוד כאשר 
הייתי כתב צעיר, אמרו לי ראשי הענף שאין 
עתיד לסוכני הביטוח, ושהענף מתחסל. היו אז 
אולי 2,000 סוכנים וכיום יש כ-6,000 סוכנים... 
אין כל סיבה שפעילות הענף בישראל תהיה 

שונה מפעילותו בכל ארץ אחרת".

רווחשנה

20051198

2006914
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)וינוגרד = 1000(

201793 )חצי שנה(

כנס פוליסה: יחסי חברות הביטוח וסוכני המגזר הערבי

רווחיות חברות הביטוח
בתחום החובה לאורך השנים 

)במיליוני שקלים(

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

חגי שפירא בכנס

עאדל מחאג'נה בכנס
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מהו מעמדו המשפטי והחוזי של מפקח בנייה?

בבית משפט השלום בבאר שבע נדונה תביעתה 
של א. טייב הנדסה בע"מ )"התובעת"( על ידי 
עו"ד שמעון אזרד, כנגד חברת מ.ת.ר מפעלי 
תעשיות רכב )1999( בע"מ )"הנתבעת"( על ידי 
נועם פורר וכנגד  שפיגלמן ושות', עו"ד  עו"ד 
חברת מ.ת.ר מפעלי תעשיות רכב )1999( בע"מ 
אמנון עמיקם  )"התובעת שכנגד"( ע"י עו"ד 
גנות-עמיקם. פסק הדין ניתן  ממשרד עוה"ד 
באוגוסט 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת  

מיכל וולפסון.
מדובר בתביעה על סך של 1,508,456 שקל 
1,742,175 שקל  ותביעה שכנגד על סך של 
בהתייחס לפרויקט, שהנתבעת/התובעת שכנגד 
)"מתר"( הזמינה מהתובעת/הנתבעת שכנגד 
)"טייב"(. ההזמנה ממתר הייתה עבור תכנון מפעל 
לשיפוץ קרונות הרכב ומפעל ושירות של פיקוח 
עליון. ניתנה הצעה משלימה לבחינה, שכללה גם 
ניהול ופיקוח צמוד וניהול ההקמה. מתר קיבלה 
את ההצעה ללא פירוט האם הקבלה היא של 

שתי החלופות או רק הראשונה.
טייב טענה, כי היא הוזמנה על ידי מתר לביצוע 
תכנון ופיקוח, ללא התייחסות לכך, שהצעת טייב 
כללה שתי אופציות והקבלה של מתר הייתה 
כללית ללא בחירת אופציה. ההזמנה הייתה עבור 
"עבודות תכנון, פיקוח צמוד, ניהול ורכש" בהקשר 
להקמת המפעל נשוא ההזמנה. אין מחלוקת 
בסוגיה זו. התביעה הוגשה במקור על יתרת 
חוב שחבה מתר לטייב, והתביעה שכנגד הוגשה 
על הפרת חובות טייב והנזקים שנגרמו בשל כך 

למתר ותשלומים ביתר, וכן בגין עוגמת נפש.
בית המשפט ציין, כי המחלוקת היא בשאלה 
החוזית והנזיקית למשמעות של הפיקוח והיקף 
חבות המפקח. ההסדר המשפטי לגבי הפיקוח 
העליון, כפי שהוגדר בתקנה 4 לתקנון התכנון 
והבנייה )פיקוח עליון על הבנייה(, תשנ"ב-1992, 
קבע, בין היתר: "מעקב אחר בדיקות מעבדה 
מאושרות הנדרשות לפי כל דין שיועברו אליו 
בידי הקבלן הראשי או בהוראתו". לטענת ב"כ 
טייב, המפקח אינו קבלן הביצוע, ועל כן אין 
הוא חב בחובות החוזיות של קבלן הביצוע 
לטיב ואיכות הבנייה, וכך גם בהתייחס לעוולת 
הרשלנות. נטען, כי ליקויי הבנייה שנמצאו לשיטת 
מומחה מתר, הם ליקויי ביצוע ולא ליקויי פיקוח. 
בית המשפט ציין את טענת עו"ד עמיקם, כי על 
פי החוזה שכרתו הצדדים, מתר נטלה על עצמה 
שורת סוגיות ברמה התכנונית, ובכלל זה תכנונים 
של מבנים, דרכים, מערכות שונות ופיקוח עליון. 
בהצעה נקבע, כי "הפיקוח יבוצע על ידי נציג או 
גוף מטעם היזם", "פיקוח צמוד בכלל המקצועות 
באחריות המזמין". מהמסמך לא ניתן להבין מי 
הוא "היזם" ומי הוא "המזמין". בית המשפט ציין, 
כי לא ברור אם המפקחים בשטח היו מפקחים 
פרטניים לתחומים מסוימים ברמה של "פיקוח 
עליון", כפי שהוסכם, או מפקחים צמודים בשטח. 
בסוגיית חבות המפקח באתר בנייה לעומת 
חבות הקבלן, כשנקודת המוצא היא הנזק, הפנה 
עו"ד עמיקם למספר פסקי דין שבהם הגיעו 

בתי המשפט לתוצאות שונות בסוגיה. בתביעה 
שכנגד לא פורטו הנסיבות מדוע טייב, כמפקח 
בפרויקט, חבה חובת זהירות כלפי מתר לאופן 

ביצוע הבנייה. 
בית המשפט ציין, כי לנוכח העובדה, שעיקר 
הנזק הנתבע הוא ביציקה של רצפת הבטון, לא 
הוסבר היכן היה הכשל בכלל, ושל טייב בפרט. 
היות טייב מפקחת מטילה עליה חבות מושגית 
וחבות קונקרטית, אך יש לפרט את העובדות 
של כל חבות. לא די להצביע על העובדה שטייב 
הייתה המפקחת, וכי נמצאו ליקויים בביצוע 
יציקת הבטון. אין זה המקרה שבו על הניזוק 
לבחור בין הקבלן לבין ספק הבטון, שהנפגע 
יודע מה גרם לנזק,  יכול לטעון שהוא אינו 
והנטל להוכיח שלא הייתה התרשלות עובר לצד 
הנתבעת. בית המשפט הדגיש, כי בנסיבות נשוא 
התביעה שכנגד, ככל שנטענת התרשלות, היא על 
אופן ביצוע תפקיד המפקח. לצורך כך יש להציג 
מסכת עובדתית ולהעיד עדים, והדבר לא קרה 
בתיק זה. די בכך כדי לדחות את התביעה שכנגד 
בהתייחס לליקויי הבנייה. הטענה לליקויים, 

בפרט בבטון, היא מחלוקת הנדסית.
צוין, כי עילת התביעה נגד טייב היא רשלנות. 
ליקויי רצפת הבטון הנטענים אינם מבססים 
את העבודות המצביעות על מעשה או מחדל 
לבין  הבדיקות  בין  קישור  אין  טייב.  של 
התרשלות. בית המשפט לא השתכנע מחוות 
דעת המהנדס שקבע, כי הבטון אינו בחוזק 
שדרש הקונסטרוקטור. זה הרכיב, שאילו היה 
מוכח, היה מעביר את הנטל להציג ראיות נגדיות 
לכתפי טייב. בהיעדר העובדות, לא השתכנע 
בית המשפט שטייב כמפקחת התרשלה לגבי 
חוזק הבטון – שבתחום חבותה כמפקחת. על 

כן, הטענה לרשלנות לגבי חוזק הבטון נדחתה. 
בית המשפט קבע, כי מתר לא הוכיחה, שהפיקוח 
מסיים את החשבון עם הקבלנים, ולא הוכיחה את 
תוכן "הפיקוח הצמוד". לגבי העובדה שהקיר לא 
ישר – מומחה טייב אישר שזו עבודה שעל הקבלן 
לסיים לפני מסירת העבודה, לפני אישור חשבון 
סופי. מתר לא הרימה את נטל הבאת הראיות, 
כי טייב אישרה את החשבון הסופי של הקבלן. 
נוכח העובדה כי יתרת הליקויים נשוא חוות 
דעת המהנדס הם פועל יוצא של עבודת הקבלן, 
לא מצא בית המשפט כי לגביהם קמה עילת 
תביעה נגד טייב מהטעמים האמורים. מתר לא 
הוכיחה, כי הליקויים הם פועל יוצא של כשלי 
פיקוח. היה על מתר להוכיח לגבי כל ליקוי במה 
התרשלה טייב. לכאורה, הטענה היא בגין אישור 
חשבונות מול כתב כמויות בלי לבדוק איכות. 
כאמור, לא הוכח, כי היה על טייב לבדוק גם 
את איכות הבניה מעבר לחובתה הסטטוטורית 
לבדוק את הבטון. בית המשפט הדגיש, כי לא 
הוכח מקור חוזי או חקיקתי או אף לפי הפסיקה 
שהטילה את החובה לאותה בדיקה על טייב. 
בהיעדר תשתית ראייתית דחה בית המשפט את 
התביעה לפיצוי בגין ליקויים. מאחר שלא הוכחה 
אחריות טייב לליקויים, התביעה לפיצוי בסך של 
1,399,025 שקל נדחתה. הטענה לתשלום עודף 
נדחתה בתיק העיקרי ונדחית בשנית. לא בוססה 
תשתית לתביעה בגין עוגמת נפש והיא נדחתה.
לסיכום, בית המשפט קיבל את התביעה בתיק 
העיקרי וחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 
1,154,665 שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. 

התביעה שכנגד נדחתה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: בנסיבות נשוא התביעה שכנגד, ככל שנטענת התרשלות, היא על אופן ביצוע 
תפקיד המפקח. לצורך כך יש להציג מסכת עובדתית ולהעיד עדים, והדבר לא קרה בתיק

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com
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במיוחד בשבילו... ובשבילך
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

  אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, סוקר ומסביר את עיקרי השינויים
 ההוראות מקבלות משנה תוקף לאור הפעימה השלישית לתקנות התשלומים, הרלוונטיות לכ-260 אלף מעסיקים במשק

לאחרונה תוקן חוק קופות הגמל 
שוק  רשות  בסמכות  כי  וקבע 
ההון ביטוח וחסכון להורות אופן 
ואישורים  התשלומים  הפקדת 
שחברה מנהלת חייבת להמציא 
לעמיתים בקופת גמל שבניהולה. 
טרם התיקון, הוראות אלו עוגנו 
בתקנות התשלומים – תקנות אשר 
מסדירות, בין היתר, את אופן העברת 
דיווח על הפקדת תשלומים לקופת 

גמל ממעסיק לחברה מנהלת. 
מתוך כך, לאור רצון של הרשות 
לתקן מספר הוראות שקבועות כיום 

בתקנות, פרסמה הרשות טיוטת חוזר המסדירה 
הוראות לעניין הפקדות תשלומים לקופ"ג, לרבות 
פרטי הפקדה, מועדי הפקדה, אישורים לעמיתים 

ומעסיקים וכו'.
הוראות אלו מקבלות משנה תוקף לקראת 
כניסתה לתוקף של הפעימה השלישית לתקנות 
התשלומים ב-1 לפברואר 2018. פעימה זו מחייבת 
מעסיקים של פחות מ-50 עובדים ומדובר בכ-260 
אלף בתי עסק. אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה 
ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה מצביע 
על עיקרי השינויים בטיוטת החוזר של הממונה, 

כפי שפורסמה בתחילת השבוע:  
יוכלו להפקיד באמצעות  מעסיקים לא   .1
שיקים – אופן ההפקדות יהיה באחד מאלה: 
כרטיס אשראי, העברה בנקאית, שובר תשלום 
או הרשאה לחיוב חשבון. האפשרות להפקדה 
באמצעות שיק תבוטל כיוון שזה מסרבל את תהליך 
הסליקה ומחייב עבודה ידנית אשר באופן טבעי 
חושפת את התהליך לטעויות, ואינה מאפשרת 
בקרה איכותית. זהו שינוי משמעותי שכן יש 
לא מעט מעסיקים בישראל אשר מעבירים את 

ההפקדות באמצעות שיקים.
2. מעסיק יהיה חייב למסור את מספר הנייד 
של העובד - נקבעו פרטי ההפקדה + עובד שעל 
המעסיק למסור לחברה המנהלת במועד ההפקדה. 
חוזר זה הוסיף חובת מסירת מספר הנייד של העובד 
בעת דיווח פרטי ההפקדה וקבע שניתן לעשות 
שימוש במספר הנייד לצורך יישום הוראות החוזר.
גורמים מתפעלים עשו שינויים בקבצים   .3
שגרמו לאי- התאמה- בדיקות שערכה רשות שוק 
ההון מצאו כי גורמים המספקים שירותי תפעול 
למעסיקים, עורכים שינויים בדיווחים המופקים 
במערכות השכר. כתוצאה מהשינויים נוצרת אי 
התאמה בין הדיווח המופק במערכת השכר לבין 
הדיווח המועבר בפועל לחברה מנהלת וכל זאת 
בזמן שמערכת השכר מפיקה את תלוש השכר 
וניכויים במס אגב  זיכויים  לעובד, מחשבת לו 
ההפקדות לחיסכון הפנסיוני ואף אחראית להעברת 
דיווחים למס הכנסה וביטוח לאומי. לאור זאת מוצע 
לקבוע כי אסור לעשות שינוי בנתוני קובץ הדיווח 
המופק ממערכת השכר ע"מ שדיווח לחברה מנהלת 
יהיה תואם לנתונים במערכת השכר של המעסיק.
4. הפקדות למספר קופות - במקרים בהם יש 
הפקדות למספר קופות גמל, העובד יוכל לקבוע 
היכן יופקדו כספי התשלומים הפטורים. במידה 

יפקיד  זאת,  הנחה  לא  והעובד 
המעסיק את התשלומים הפטורים 
באופן יחסי להפקדות )למעט קרן 

ותיקה(.
5. המעסיק יצהיר במקרים בהם 
עובד לא זכאי לכספי הפיצויים - 
ע"מ לצמצם את אי הוודאות בנוגע 
לזכאות העובד לכספי פיצויים בבואו 
למשוך את הכספים- אם הופסקו 
ההפקדות עקב ניתוק יחסי עובד-
והעובד אינו זכאי לכספי  מעביד 
הפיצויים, המעסיק יצטרך לדווח 
זאת לקופה. בנוסף, ע"מ להביא את 
עמדת המעסיק לידי העובד, ברגע שהקופה תקבל 
הודעה על כך, היא תצטרך להודיע זאת לעובד 

בתוך 14 ימי עסקים. 
6. שליחת הודעות מונגשות לרבות לציבור דתי 
ולקויי ראייה- ההוראות כיום קובעות שבמידה 
והופסקו הפקדות לקופת הגמל של העובד אזי 
על החברה ליידע את המעסיק והעובד. על מנת 
להנגיש בצורה טובה יותר את ההודעה, נקבע בחוזר 
כי ניתן לשלוח הודעות כאמור לנייד של העובד 
אלא אם כן ביקש לקבל באמצעות דוא"ל. אם 
לעובד אין נייד ו/או ביקש שלא לשלוח לו הודעות 
 באמצעות הנייד/דוא"ל- תשלח ההודעה בדואר.
* לעניין זה יודגש כי הודעה לנייד כאמור היא לרבות 
מסרון קולי וזאת לשם הנגשה עבור אוכלוסיית 
לקויי הראייה ואלו שמחזיקים במכשירים כשרים.
הארכת זמן טיפול ברישום זכויות - ע"פ   .7
ההוראות כיום, חברה צריכה לשלוח למעסיק היזון 
חוזר מסכם לגבי רישום הזכויות בחשבון העובד 
וזאת תוך חמישה ימי עסקים מהמועד בו מסר 
המעסיק מידע. בטיוטת החוזר נקבע כי חברה 
רשאית להודיע למעסיק כי נדרש לה פרק זמן 
נוסף לשם השלמת הליך הטיפול ברישום הזכויות 
במערכות החברה. במקרה זה הטיפול יושלם תוך 

15 ימים ממועד ההודעה כאמור. 
8. העמיתים יקבלו דיווחים חודשיים על קליטת 
ההפקדות – הרשות מציעה לקבוע כי עמית יוכל 
לפנות לחברה בבקשה לקבל דיווח חודשי אודות 
סך הכספים שניכה המעסיק משכרו אל מול סך 
הכספים שנקלטו בחשבונו. המידע, כאמור, יועבר 
באמצעות הודעה לטלפון הנייד. בהודעה זו החברה 
תתריע בפני העמית במקרה שקיימת אי התאמה 
בין דיווח כאמור לבין אופן קליטת הכספים.  אם 
אין לחברה טלפון נייד תשלח ההודעה בדוא"ל 

)ובמקרה של אי התאמה כאמור – בדואר(.
הצגת קליטת כספים באזור האישי של   .9
העמית – יש להציג באזור האישי של העמית 
באתר החברה את אופן קליטת הכספים בחשבונו 
)בחלוקה למרכיבי חשבון( בהשוואה לדיווח 
שהועבר ע"י המעסיק. אם נמצא כי קיים פער בין 
אופן החלוקה לבין הדיווח שקיבלה – תציין זאת 

החברה באופן בולט.
10. חובת מתן שירות למעסיקים – אתר אחזור 

מידע, מוקד שירות ועוד
א. על החברה לאפשר לכל מעסיק שימוש בחשבון 
מקוון באתר אינטרנט המותאם למכשיר נייד בו יוכל 

 לצפות בנתוני ההפקדות ויתרות הפיצויים של עובדיו. 
כ"כ, בחשבון זה יוצגו הודעות ואישורים למעסיק 

)בנוסף לחובת שליחת ההודעות בדוא"ל(.
ב. על החברה להעמיד כתובת דוא"ל ייעודית 

למעסיקים.
ג. על החברה להעמיד למעסיקים מוקד שירות 

טלפוני ייעודי.
ד.  SLA  – בעת קבלת פנייה ממעסיקים, החברה 
תשלח אישור קבלת הפנייה תוך 3 שעות ותשיב 
לפנייה תוך 3 ימי עסקים. הודגש כי הפניית מעסיק 

לבעל רישיון לא תיחשב כמענה לפנייה.
* יודגש לעניין סעיף זה כי גם גורם מתפעל 

ייחשב כמעסיק.
- כיום,  11. מועד הפקדות לעובדי משק בית 
מעסיק נדרש להפקיד מידי חודש תוך 7 ימי עסקים 
ממועד תשלום המשכורת או עד ל-15 לחודש – לפי 
המוקדם. על מנת לצמצם את העלויות התפעוליות 
של מעסיק כזה, מוצע לקבוע כי מעסיק של עובד 
משק בית יוכל להפקיד אחת לרבעון )ולא יאוחר 

מ-7 ימי עסקים מתום הרבעון(.
כיום  ההוראות   - ביתר  תשלום  החזר   .12
קובעות כי מעסיק אשר מבקש לקבל מהחברה 
תשלום שהופקד ביתר, נדרש בין היתר להציג 
מעביר  שהוא  החודשי  הדיווח  לצד  תצהיר 
לחברה. על מנת להקל את הנטל הרגולטורי על 
יועבר אחת לשנה.  המעסיק מוצע שהתצהיר 
הרשות ציינה כי ניתן להעביר אליה הוראות עד 

ליום ה-29 לספטמבר 2017.
יתר על האמור , במכתב הנלווה לטיוטת החוזר, 

נקבעו הנחיות לחברות המנהלות כדלקמן:
2017, תיכנס לתוקף  יום ה-26 בנובמבר   .1
הגרסה החדשה של ממשק המעסיקים. בנוסף, 
2018 תחול פעימה נוספת  ביום ה-1 בפברואר 
בתקנות התשלומים כך שלמעשה יחולו על כלל 
המעסיקים במשק. לאור האמור, על החברה 
להעביר עד ה-3 באוקטובר 2017 מכתב החתום על 
ידי מנכ"ל ומנמ"ר החברה הכולל סטטוס מעודכן 
על היערכות החברה ליישום הגרסה החדשה, 
 והיערכות ליישום שלב ג' של תקנות התשלומים.
בנוסף, על דירקטוריון לערוך דיון בישיבתו הבאה בו 
יפורטו הליקויים שקיימים בהליכי קליטת הכספים 
בחברה, השפעת הליקויים האמורים על זכויות 
העמיתים, החשיפה המשפטית שנוצרת לחברה 
כתוצאה מכל אחד מהליקויים שנסקרו, ותכניות 
העבודה של החברה לתיקון הליקויים. על החברה 
להעביר לרשות את פרוטוקול הדיון בדירקטוריון 

תוך שבעה ימי עסקים ממועד הדיון.
2. לקראת כניסת הפעימה האחרונה של תקנות 
2018 ולצורך  התשלומים לתוקף ב-1 לפברואר 
היערכות המעסיקים, על החברות להפיץ, עד ה-15 
לאוקטובר 2017, למעסיקים אשר מעבירים כיום 
דיווחים שלא באמצעות ממשק המעסיקים, עדכון 
על חובת הדיווח שצפויה לחול מה-1 בפברואר 
2018, פירוט הדרכים להעברת דיווח ואת פרטי 

המוצרים עבור כל אחד מעובדי המעסיק. 
3. על החברה לוודא את נכונות פרטי המידע 
המופיעים בקובץ "מידע למעסיקים" המפורסם 

באתר רשות שוק ההון.

בעקבות טיוטת החוזר של הרשות:
אופן ההפקדות לקופות גמל משתנה

אייל סיאני
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ואיי.בי. איי  הלמן אלדובי 
במשא ומתן למיזוג פעילות 
הגמל והפנסיה של שני בתי 
ההשקעות. כך אישרה אתמול 
)יום ב'( בהודעת "דיווח מיידי" 
החברה הבת של הלמן אלדובי 
-  הלמן אלדובי קופות גמל 
כי  ציינה  החברה  ופנסיה. 
המשא ומתן נמצא בשלבים 
המיזוג  לביצוע  מוקדמים 
גובש מתווה מוסכם  וטרם 
וכולל לעסקה ובשלב זה אין 
כל ודאות להתממשותה של 

העסקה. 
על פי הערכות, איתי ברדה, 

מי שמכהן כמנכ"ל חברת הגמל והפנסיה של 
החברה  בראש  יעמוד  כעת,  אלדובי  הלמן 

הממוזגת החדשה. 
המו"מ למיזוג פעילות הגמל נעשה ברקע 
לשינוי משמעותי אחר בכוח האדם של בית 
ההשקעות הלמן אלדובי. נזכיר כי  השבוע, מנהל 

ההשקעות הראשי של הלמן 
אילן ארצי, שמכהן  אלדובי, 
בתפקיד כ-11 שנים, הודיע על 
פרישה )פוליסה, גיליון 2306 

מה-10 בספטמבר(. 
הלמן- ההשקעות  בית 

של  בניהולם  הינו  אלדובי, 
והיו"ר  דרור,  רמי  המנכ"ל 
אורי אלדובי. בית ההשקעות 
מנהל נכסים בהיקף של כ-44 
מיוני  מיליארד שקל.  החל 
בית ההשקעות החל   ,2017
להיסחר בבורסת תל אביב. 
ליום ה-10 בספטמבר,  נכון 
שווי השוק של החברה הינו 

כ-107 מיליון שקל. 
מהלמן אלדובי נמסר: "כחלק מהאסטרטגיה  
העסקית של הלמן אלדובי להרחבת פעילותה 
בתחום החיסכון ארוך הטווח ביצעה החברה 
שורה ארוכה של עסקאות מיזוג מוצלחות 
בשנים האחרונות. כפי שהודענו בעבר, אנו 

בוחנים באופן שוטף עסקאות נוספות מול 
התקיימו  זה  ובכלל  הרלוונטיים  הגופים 
ומתקיימות גם שיחות ראשוניות עם איי.בי.איי 
לגבי פעילות הגמל וטרם גובש מתווה מוסכם. 
יצוין כי בשלב זה אין כל ודאות להתממשותה 

של עסקה".
מאיי.בי.איי נמסר: "כבית השקעות מוביל 
ובעל איתנות פיננסית, אי.בי.אי בוחנת באופן 
קבוע אפשרויות להרחבת פעילותה בתחום 
זו התקיימו  החיסכון לטווח ארוך. במסגרת 
ומתקיימות שיחות גם עם הלמן אלדובי, כמו 
גם עם גופים נוספים. יודגש, כי בכל אפשרות 
להיות  נמשיך  אנחנו  שנבחר,  להתרחבות 

שותפים אקטיביים בניהול הפעילות".

חברת הגמל והפנסיה של הלמן אלדובי ציינה כי המשא ומתן נמצא בשלבים מוקדמים לביצוע 
המיזוג וטרם גובש מתווה מוסכם וכולל לעסקה ובשלב זה אין כל ודאות להתממשותה של העסקה 

בתי ההשקעות הלמן אלדובי ואיי.בי. איי במו"מ 
למיזוג פעילות הגמל והפנסיה שברשותם

כדאי לדעת

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
הטבות אטרקטיביות בביטוח דירה:

● כל הסיכונים לתכשיטים עד 20% בכל הקומות
    ללא פרמיה

● כל הסיכונים לתכולה עד לסכום של 30,000 ש"ח
    ללא פרמיה

● תכשיטים עד לסכום של 120,000 ש"ח יבוטחו 

    ללא דרישה לכספת

פרטים נוספים במחוזות החברה

*בכפוף לתנאי הפוליסה. *בתוקף עד 31/12/2017.

polisa185_130_3.indd   1 9/5/17   9:45 AM

איתי ברדה
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ייצוגית נגד הראל בטענה 
להלנת תגמולי ביטוח 

נגד  ייצוגית הוגשה  בקשה לאישור תביעה 
הראל בטענה להפרה חוזרת ונשנית של הוראות 
פוליסות ביטוח רבות, במסגרתן נקבע במפורש 
מועד מסוים לתשלום חודשי של תגמולי ביטוח. 
ופועלת בניגוד  על פי התביעה, הראל פעלה 
גמור לכך ומבצעת את התשלומים למבוטחים 

במועד מאוחר מכך.
לבית  בעשותה כן, נאמר בבקשה שהוגשה 
המשפט המחוזי בתל אביב, מפירה הראל באופן 
שיטתי ונמשך הן הוראות דין מפורשות והן את 
חוזי הביטוח עם מבוטחיה, תוך שהיא נהנית 
מהאפשרות לעשות שימוש בכסף ומהאפשרות 
שעד  הנוספת  בתקופה  ממנו  פירות  לקבל 
להעברת הכספים למבטחיה. מצד אחר,  הראל 
אינה משלמת להם ריבית כלשהי בגין הפיגור 

בתשלום וגורמת להם נזקים ממוניים שונים.
לדברי המבקש, באמצעות עוה"ד חיים פינץ 
ורועי קדם, הראל הנפיקה לטובתו בחודש 
דצמבר 1997 פוליסה לביטוח חיים בשם יבול- 
משתתף ברווחי השקעה, אשר על פי תנאיה 
הוא זכאי לקבלת גמלה חודשית. בסמוך להגיעו 

לגיל 67 הוא פנה אל הראל לצורך התחלת קבלת 
תשלומי קצבת הגמלה החודשית על פי הפוליסה 
ולהפתעתו, על אף ההוראות המפורשות של 
הפוליסה עיכבה ומעכבת הראל את תשלום 
לשלמה  שבמקום  כך  חודש,  מדי  הגמלה 

ולהעבירה אליו ב-1 לכל חודש זו שולמה לו 
באיחור של מספר ימים.

על פי התביעה, בעשותה כן גרמה הראל לכך 
שנמנעה ממבוטחיה היכולת לעשות שימוש 
מוקדם יותר בתשלומי הקצבה המגיעים להם 
ובכלל זה ליהנות מתשואת ריבית, וזאת תוך 
פגיעה בערך כספם ותוך שהיא עושה שימוש 

בכספם בלי לשלם להם על כך. 
בבקשה נאמר, כי הראל טענה שעל פי חוק 
הגנת השכר ניתן לשלם קצבת פרישה עד היום 
ה-9 בכל חודש, שכן שכר המשולם עד למועד 
זה לא ייחשב כהלנת שכר. אולם לדברי המבקש, 
טענה זו אינה רלוונטית לעניינו, שכן על פי תנאי 
הפוליסה שנוסחו על ידי הראל נקבע במפורש 
כי עליה לשלם את הגמלה החודשית באחד בכל 

חודש ולא מאוחר מתאריך זה.
 הראל דיווחה על התביעה לבורסה. בדיווח 
צוין כי התובע אינו מכמת את הנזק הכולל 
הנטען לכלל חברי הקבוצה אותה הוא מבקש 
לייצג, אך הוא מעריך כי הוא עולה על סך של 

5.2 מיליוני שקל.

 על פי התביעה, הראל העבירה את תשלומי הפוליסה באיחור של מספר ימים 
מדי חודש ואינה משלמת למבוטחים ריבית כלשהי בגין הפיגור  הראל טוענת 

שעל פי חוק הגנת השכר ניתן לשלם קצבת פרישה עד היום ה-9 לכל חודש  

בית הראל

סה
צילום: פולי



12  בספטמבר 2017                                                                                                                   עמוד 10 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 חברת יש לי תקשורת נהריה מבקשת לייצג מעבידים ששילמו או החזירו דמי פגיעה 
לביטוח הלאומי בגין עובדיהם הניזוקים בתאונות דרכים  טוענת כי היא זכאית 

לקבלת תשלום מהכשרה מכוח הוראות חוק המל"ל  סכום התביעה: 14.5 מיליון שקל 

ייצוגית נגד הכשרה בטענה 
שעל חברת הביטוח להשיב דמי 
פגיעה ששילמו מעסיקים למל"ל

חברת יש לי תקשורת נהריה )2010( הגישה 
לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור 
תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 14.5 
הכשרה. במבוא לבקשה  נגד  מיליון שקל 
נאמר כי עניינה הוא בהשבתם של כל דמי 
הפגיעה ששילמו מעסיקים/מעבידים למוסד 
לביטוח לאומי בתקופת ההשבה, בגין תקופת 
הזכאות הראשונה בעקבות תאונות דרכים 
שנגרמו לעובדיהם הניזוקים אשר הוכרו גם 

כתאונות עבודה על ידי המל"ל. 
בבקשה נאמר, כי הכשרה ביטחה כלי רכב 
שונים בפוליסות רכב חובה, כאשר כלי הרכב 
היו מעורבים בתאונות דרכים, במסגרתן נפגעו 
עובדיהם של חברי הקבוצה המיוצגת וסבלו 
מנזקי גוף שונים וכאשר התאונות הללו הוכרו 

גם כתאונות עבודה על ידי המל"ל.
בבקשה מצוין, כי פוליסות החובה שהוציאה 
הכשרה לרכבים שהיו מעורבים בנזקי הגוף של 
העובדים הניזוקים נקראות גם: "הפוליסות 

המשלמות".
עוד מצוין בבקשה, כי הפוליסה המשלמת 
במקרה בו העובד הניזוק נהג ברכב או נסע בו, 
היא פוליסת ביטוח החובה שהוצאה לרכב בו 
נהג או נסע העובד הניזוק. במקרה בו העובד 

הניזוק נפגע מרכב בהיותו הולך רגל, הפוליסה 
המשלמת הינה זו שהוצאה לרכב הפוגע.

התובעת מציינת כי היא מעסיק ועובד שלה 
נפגע בתאונת דרכים שהוכרה גם כתאונת 
עבודה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. מתוך 
כך, החברה שילמה בתקופת ההשבה את דמי 
הפגיעה בגין תקופת הזכאות הראשונה )12 
הימים הראשונים של זכאות העובד הניזוק 
לדמי פגיעה(, וכי היא זכאית לקבלת סכום זה 
מהכשרה מכוח הוראות חוק המל"ל, בצרוף 
הפרשי הצמדה וריבית ממועד תשלום סכום 

זה למל"ל.
בבקשה נאמר, כי המל"ל הודיע בשנת 2005, 
לאחר תיקון סעיף 328 לחוק המל"ל, כי הוא 
אינו תובע בתביעת שיבוב את המבטחים בגין 
החזר דמי הפגיעה ששילמו מעבידים למל"ל 
בגין תקופת הזכאות הראשונה בגין תאונות 
דרכים שהוכרו גם כתאונות עבודה, ואינו גובה 

ואינו מתכוון לגבות סכום זה מהמבטחים.
עוד הודיע המל"ל, כי כאשר מדובר בתאונת 
דרכים המהווה גם תאונת עבודה, הוא תובע 
שיפוי בגין הגמלאות ששילם לניזוק מחברת 
הביטוח שהוציאה את הפוליסה המשלמת. 
כמו כן, כאשר העובד הניזוק היה הולך רגל 

בעת פגיעתו, הוא תובע את חברת הביטוח 
שהוציאה את פוליסת החובה לרכב שפגע.

הנדונה  התביעה  כי  מציינת,  המבקשת 
את  שהוציאה  כמי  הכשרה  כלפי  מופנית 
זו  בקשה  דהיינו,  המשלמות.  הפוליסות 
מופנית כלפי אותה מבטחת שהמל"ל תובע 
 ,328 סעיף  הוראות  מכוח  שיפוי  ממנה 
זו מתייחסת רק לתביעת  אלא שבקשתה 
בגין  לשיפוי   328 סעיף  מכוח  המעבידים 
דמי הפגיעה ששילמו בגין תקופת הזכאות 
הראשונה בלבד, וכי מדובר בסכומים קצובים 
וההערכה  בנקל,  לבירור  והניתנים  ידועים 
היא שהמדובר בעשרות מיליוני שקלים לכל 

חברת ביטוח.
המעבידים  את  לייצג  מבקשת  התובעת 
ששילמו דמי פגיעה למל"ל בגין עובדיהם 
הניזוקים ואשר הכשרה הוציאה להם פוליסות 
ביטוח החובה המכסות את האירועים נשוא 

התאונות הרלבנטיות. 
ההשבה  סכום  את  מעריכה  המבקשת 
84 חודשים שקדמו להגשת  לתקופה של 

בקשתה זו בכ-14.5 מיליון שקל.
עד סגירת  לא התקבלה  תגובת הכשרה 

הגיליון.

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

מוטי דהרי

עו"ד דביר אינדיג, מנכ"ל מתחם בריקסטון

מבטחים ומבוטחים

מוטי דהרי יחבור אל  אורי צפריר במרוץ 
לנשיאות לשכת סוכני הביטוח, כך הודיע היום 
צפריר וטען כי מדובר ב"חיזוק משמעותי" ועל 
כך שדהרי הינו "מעמודי התווך של הלשכה 
בקדנציה  ההנהגה  לקבוצת  אליו  ויחבור 

הבאה".
לנשיאות הלשכה  דהרי התמודד בעצמו 
והיה המתמודד השלישי לצד צפריר וליאור 
רוזנפלד שהובילו עליו בסקרים באופן ניכר 
)פוליסה, גיליון 2293 מה-9 באוגוסט 2017(. 
דהרי הסביר את בחירתו להצטרף לצפריר: 
"היכולת של אורי להנהיג ולהוביל היא דבר 
שיעידו עליה עשרות הסוכנים שסייע להם 
ופתר את בעיותיהם האישיות מול החברות. 
הכישורים שקיבל  כל התפקידים שביצע, 
והאמון שרכש מצד הגורמים בענף, הובילו 

אותו לרגע הזה. ברגע בו יקבל 
את המושכות, הוא יצעיד קדימה 
את הלשכה ויעמוד בראש הנהגה 
חזקה המורכבת מאנשים בעלי 
וידע. אני חובר לקבוצת  ניסיון 
יחד  כי  ההנהגה בראשות אורי 
נשיג את מה שהסוכנים צריכים 
המקצועי  בתחום  בפרנסה, 
המקצוע.  כבוד  על  ובשמירה 
מצד אחד שמירה על פרנסתם 
מפני איומים ומצד שני השקעת 

משאבים בהקניית ידע מקצועי עבורם, הצערת 
הלשכה, הטמעת מערכות של תמיכה וסיוע 
ושילובן יחד. עם אורי והצוות מסביבו תהיה 
נגד הגופים  לנו היכולת לעמוד ככוח איתן 

השונים בענף הביטוח".

34 שנה.  דהרי פעיל בלשכה 
בין תפקידיו יו"ר מחוז השפלה 
יו"ר ועדת  ויו"ר סניף,  בלשכה 
כספים ויו"ר ועדת השקעות וכן 
חבר בוועדה האלמנטרית וחבר 

מועצת לה"ב. 
"מוטי  מסר:  צפריר  אורי 
דהרי מעמודי התווך של לשכת 
ושורת  סוכני הביטוח. הישגיו 
התפקידים אותם מילא עומדים 
שלו  ליכולות  ברורה  כעדות 
כסוכן וכמנהל. אני שמח שבחר לחבור לקבוצת 
יחד איתי עבור  ולפעול  ההנהגה בראשותי 
הסוכנים ופרנסתם. הלשכה היא גוף גדול שרק 
הנהגה בעלת ניסיון תוכל לנווט אותה כראוי 

ואין ראוי ממוטי להיות מוביל בהנהגה זו".

מתחם הכספות בריקסטון בתל אביב מציע לתקופת חודש תשרי, כספת 
פרטית אישית בה אפשר לאחסן חפצי ערך, תכשיטים, אוספים ועוד, בעלות 
חד פעמית של 299 שקל. העסקה כוללת גם פוליסת ביטוח של חברת 
לוידס בשווי של 5,000 דולר. העסקה מוצעת לנוכח העובדה שבחגי תשרי 

יוצאים כ-1.5 מיליון ישראלים לחופשות בחו"ל ובישראל.
עו"ד דביר אינדיג, מנכ"ל מתחם בריקסטון, הכולל 2,400 כספות פרטיות, 
מציין: "בתקופת החגים יש  גידול של עשרות אחוזים בביקוש להשכרת 
כספת פרטיות לאור העובדה שאחת הדאגות הגדולות ביותר של הציבור 

היא אבטחת חפצי ערך יקרים בזמן חופשה מחוץ לבית".
על פי מחקר שערכה בריקסטון, הישראלים מחזיקים  כ-70 אלף כספות 
אישיות בבנקים ועוד כ-1 מיליון כספות פרטיות מסוגים שונים בבתים 
ובבתי עסקים. על פי המחקר, 79% מהישראלים ציינו שהחשש הגדול 

ביותר שלהם הינו גניבה ואובדן של חפצי ערך אישיים.

מוטי דהרי חובר לאורי צפריר

בריקסטון מציעה לחודש תשרי 
השכרת כספות פרטיות לשמירה 
על חפצי ערך בעלות של 299 שקל

דהרי על בחירתו: ברגע בו צפריר יקבל את המושכות, הוא יצעיד קדימה את 
הלשכה ויעמוד בראש הנהגה חזקה המורכבת מאנשים בעלי ניסיון וידע

העסקה כוללת גם פוליסת ביטוח של חברת לוידס בשווי של 5,000 דולר
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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

צילום: יח"צ


