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פרשת מפוטרי טבע עשויה לטלטל 
גם את תחום ביטוח נושאי משרה

הפיטורים בטבע, ובפרט כוונת העובדים להגיש 
תביעה נגד דירקטורים בחברה, עשויה לגרום 
לשינויים בפוליסות ביטוח נושאי משרה – כך 
אמנון גור: עו"ד  מתריעים בכירים בקבוצת 
מיה ליסיצקי - סמנכ"ל ביטוח כללי ומנהלת 
סהר זמיר -  מחלקת סיכונים מיוחדים, עו"ד 
היועץ המשפטי ומנהל מחלקת התביעות ומנכ"ל 

הקבוצה אמנון גור. 
טבע  של  המשרה  ונושאי  הדירקטורים 
מבוטחים בחו"ל, ככל הנראה באליאנץ וציריך. 
בברוקר הביטוח של טבע  בכירים  גורמים 
מארש – סירבו להתייחס לנושא  בישראל, 

והפנו את השאלות לטבע. 
קבוצת אמנון גור מתמחה בין היתר בתחום 
ביטוח נושאי משרה. הקבוצה סילקה תביעות 
נגד נושאי המשרה מהגדולות בשנים האחרונות, 
תביעות ייצוגיות בארץ ובעולם, וביניהן גם אייס 

ומלרג –בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. 
פוליסה, בעקבות כוונת עובדי  בשיחה עם 
טבע להגיש תביעה נגד הנהלת טבע ואנשי 
הדירקטוריון, מתייחסים גור, ליסיצקי וזמיר 
להיבטים הביטוחיים של תביעה פוטנציאלית 

כזו. 
בשנים  "המגמה  כי  הסבירה,  ליסיצקי 
האחרונות היא להטיל אחריות אישית מוגברת 
על מנהלים ונושאי משרה בחברות, על החלטות 
ניהוליות שגויות ורשלניות, שנעשו מתום ולב 
ולא מתוך מעשה פלילי, וגורמות לנזק פיננסי 
לביטוח  פוליסות  לדבריה,  שלישי".  לצד 
של  לתביעות  מענה  נותנות  משרה  נושאי 

עובדים, אך בעיקר בנושאים 
הקשורים להחלטות ניהוליות 
ידי  על  בחברה  שהתקבלו 
מנהליה )פיטורים שלא כדין, 
העבודה(.  במקום  אפליה 
לדבריה, טרם נוצרו תקדימים 
של תביעה בטענה לרשלנות 
פיטורים  למהלך  שהובילה 

אגרסיבי. 
עיקר  כי  ר,  הסבי זמיר 
המחלוקת צפוי להיות סביב 
השאלה האם בנסיבות אלו 
תביעה  עילת  יש  לעובדים 
לדבריו,  הדירקטוריון.  נגד 

בשנים האחרונות חלה עלייה במספר התביעות 
אחריות  ביטוח  פוליסת  תחת  המדווחות 
הדירקטורים ונושאי המשרה בכלל ובבקשה 
גם  וכתוצאה מכך  ייצוגיות בפרט,  לאישור 
במספר הפשרות. בשורה התחתונה, חברות 
יותר כסף בגין הפשרות,  הביטוח משלמות 
ולכן מתן אפשרות לעובדים לתבוע את חברי 
הדירקטוריון בנסיבות האמורות עלול להביא 
לעלייה  בפרמיות בביטוח נושאי משרה. לדבריו, 
כיוון שאין היסטוריה של תביעות מסוג זה, 
בלתי אפשרי לתמחר אותן בשלב זה, אך העריך 
כי בשלב ראשון ייתקלו המבוטחים בהעלאת 
פרמיות וגובה ההשתתפות העצמית, שינויי מלל 
בפוליסות, ובהמשך אף לבחינה מחודשת על 
ידי חברות הביטוח ומבטחי המשנה את השוק 

הישראלי בהיבט הזה. 

בשנים האחרונות יש עלייה 
דרמטית של כ-800% בתביעות 
נגד חברות ישראליות הנסחרות 
בנאסד"ק. כדור שלג זה החל 
נגד  להתגלגל מאז התביעה 
נושאי המשרה בפולקסווגן, 
על רקע פרשת זיוף נתוני זיהום 
האוויר. גור מתייחס למגמה זו, 
ומציין כי הדבר הראשון שקורה 
הפרמיות  של  העלאה  הוא 
ובהשתתפויות העצמיות. דוגמה 
נוספת להגברת האחריות על 
נושאי המשרה היא עלייה של 
20% בתביעות נגד דירקטורים 
בכל הקשור לתחום הסייבר – החל מרכישת 
אבטחת סייבר ועד לרכישת ביטוח הולם. בשורה 
התחתונה, אחריות המנהל בכל העולם הולכת 

וגוברת”, מסביר גור. 
עוד התייחס גור לתביעה הצפויה נגד הנהלת 
טבע, ואמר כי אינו מאמין שבית המשפט לא 
יאשר לעובדים להגיש את התביעה ובכל מקרה 
כדור השלג החל להתגלגל, והנסיבות יש בהן 
די כדי להפעיל את הפוליסה – ללא קשר מה 
יהיו התוצאות - “לא ברור כיצד יעמוד בית 
המשפט מול אלפי עובדים שיאבדו את פרנסתם. 
בהתחשב בעובדה שחלק מהעובדים תוגמלו על 
ידי אופציות ומניות – הם בעצם מחזיקי מניות, 

לכן יהיה מעניין”.
מטבע נמסר כי החברה לא קיבלה כתב תביעה 

בנושא, ולכן לא תוכל להתייחס. 

לפני שהשנה מסתיימת, ספרו ללקוחותיכם על 

פסגות גמל להשקעה

טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קרנות נאמנות

חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך לנצל את תקרת ההפקדה של 70,000 ₪ 1 עוד השנה בקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה" 
המאפשרת להם להצטרף דיגיטלית וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל -70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016 . 2. פטור 
ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני 
בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה 

יעוץ מס על ידי יועץ מס.

עו"ד מיה ליסיצקי, סמנכ"ל ביטוח 
כללי ומנהלת מחלקת סיכונים 

מיוחדים באמנון גור
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נמאס לך להתמודד לבדך עם חברות הביטוח, הלקוחות, היועצים, הסוקרים?

www.oren-ins.co.il
שי זהר, סמנכ"ל, מנהל מערך ביטוח כללי -

shayz@oren-ins.co.il | 054-4555955

"אנו מתחייבים לקחת אותך אישית 
ולקחת איתך עסקים חדשים!

סוכן ביטוח, רוצה לקחת עסקים חדשים?
להחזיר עסק שעבר למתחרה?

שי זהר

!דצמבר הגדול כבר כאן
ואם יש צורך נגיע עד לונדון

כדי לתת לך פתרונות!"

עופר שמאי, חתם ראשי מערך ביטוח כללי -
ofers@oren-ins.co.il | 050-4460191

לפנייה אישית:

ועדת הכספים תדון בהצעה לאפשר 
לחוסכים להגדיל את ההפקדות לביטוח 

מנהלים בחברת ביטוח אחרת
 תקנה 19 לתקנות מס הכנסה קובעת כי בעת הגדלת ההפקדה בביטוח מנהלים 

באופן שמחייב פתיחת פוליסה נוספת – מחויב החוסך לפתוח את הפוליסה החדשה 
באותה חברת ביטוח  מטרת התיקון: למנוע מצב בו הלקוח הופך להיות לקוח שבוי  

ועדת הכספים תדון מחר )יום ב'( 
רשות שוק ההון לאפשר  בהצעת 
לחוסכים להגדיל את ההפקדות 
ביטוח  בחברת  מנהלים  לביטוח 

אחרת. 
על פי תקנה 19 לתקנות מס הכנסה 
קופות  ולניהול  לאישור  )כללים 
גמל(, עמית או מבוטח שמעוניינים 
להגדיל את ההפקדות בקופת גמל או 
בפוליסת ביטוח שלא ניתן להגדיל 

בהן את ההפקדות, נדרשים לפתוח קופת גמל או 
פוליסת ביטוח אחרת אצל אותו גוף מוסדי ואינם 
יכול לבחור לנהל את החיסכון אצל גוף מוסדי אחר. 
הבעיה נפוצה במיוחד בפוליסות ביטוח המנהלים, 
והיא התעוררה ביתר שאר בעקבות הגידול 
בשיעורי ההפקדה הפנסיוניים, על פי ההסכם 
הקיבוצי בין ההסתדרות להתאחדות התעשיינים 
)פוליסה, גיליון 2072 מה-24 בפברואר 2016(, בו 
הוגדל שיעור ההפרשה המינימלית לפנסיה ב-1 

נקודת אחוז ל-18.5%. 
בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "על מנת לאפשר 

לעמית בחירה של קופת גמל המתאימה לו ולמנוע 
מצב שבו עמית הופך ל'לקוח שבוי' בגוף מוסדי 
מסוים, מוצע לבטל את ההתניות הקבועות כיום 
בתקנה 19)א()1( ובתקנה 19)ב()4( לתקנות מס 
הכנסה ולאפשר לעמית או למבוטח להגדיל את 
הפקדותיו גם בקופת גמל אחרת". התנאי שנקבע 
הוא שקופת הגמל או פוליסת הביטוח ה"חדשות" 
הן לאותה מטרה של הקופה המקורית )קופת גמל 

לקצבה, קרן השתלמות וכיוצא באלה(. 
נוכח האמור וכצעד משלים, מוצע לתקן את 
התקנה כך שסכום ההפקדה הכולל למרכיב 

תגמולי העובד יידרש להיות שווה 
לסכום ששילם המעביד עד שיעור 
של 5% מהמשכורת. זאת על מנת 
לאפשר למבוטח לבחור להגדיל 

הפקדות בפוליסה אחרת. 
שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט, התייחס 
למהלך ומסר: "המהלך מבורך לדעתי, 
ומגדיל את אפשרויות המבוטחים 
יחייב  לבחירה חופשית. המהלך 
ייעוץ למבוטחים באותם מקרים 
בהם יש מקדם המרה לקצבה מובטח, שבוטלו 
לפני יותר מ-3 שנים )פוליסה, גיליון 1599 מה-

12 ביולי 2012(. 
אייזיק הוסיף: "אשמח אם רשות שוק ההון אף 
תוסיף על האפשרויות שהיו קיימות בפוליסות, 
אליהן יוכל המבוטח להוסיף הפקדות נוספות. 
בתנאי  פרמיות  מתשלום  שחרור  לדוגמה, 
הפוליסות הקיימות או סכומי ביטוח שנקבעו 
יכול  כסכום ביטוח קבוע כולל חיסכון, אשר 
להיות מושפע כתוצאה מהוספת חיסכון על ידי 

המבוטחים, ועוד".

ועדת הכספים
צילום: אתר הכנסת
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בית המשפט קבע, כי על פי תקנה  578א' לתקנות התעבורה – רישיון נהיגה שהוצא באזור 
יהודה ושומרון מהווה רישיון נהיגה ישראלי לכל דבר ומקיים את דרישת הרישיון בפוליסה

בית משפט השלום: יש כיסוי ביטוחי 
למי שנהג ברישיון נהיגה פלסטיני

בית המשפט השלום בנצרת פסק בתביעת 
שיבוב של כלל ביטוח ובתביעת מבוטח בגין 
הפניקס  מטרופולין נגד  הפסדים של חברת 
ואחרים. המדובר בתאונה בה היה מעורב 
אוטובוס השייך למטרופולין שבוטח בכלל 

ביטוח. 
לטענת התובעות, שיוצגו על ידי עו"ד נאדר 
אליאס, האוטובוס הגיע לצומת מרומזר וחצה 
אותו באור ירוק, כאשר רכב הנתבעים נכנס 
לצומת באור אדום, התנגש באוטובוס, גרם לו 
לעלות על מעקה בטיחות ולהתנגש במכולה. 
לאוטובוס נגרם נזק. הרכב הפוגע היה בבעלות 
נתבע 1 והנהג ברכב הפוגע היה נתבע 2. הפניקס, 
נתבעת 3, ביטחה את הרכב הפוגע. לנהג היה 
רישיון נהיגה בתוקף מטעם הרשות הפלסטינית 

אך הוא לא החזיק ברישיון ישראלי.
שילמה  ביטוח, מבטחת האוטובוס,  כלל 
למטרופולין מכוח חבותה על פי הפוליסה, 
לאחר ניכוי השתתפות עצמית ונשאה בשכ"ט 
סכום  את  תבעה  מטרופולין  השמאי.  של 
ההשתתפות העצמית ופיצוי עבור ירידת ערך. 
התובעות טענו כי האחריות לתאונה היא על 
הנהג הפוגע ועל בעלי הרכב )נתבע 1( מכוח 

אחריותו השילוחית ולכן על הפניקס, המבטחת, 
לשלם את סכומי התביעה.

הנתבעים, הנהג הפוגע והפניקס, טענו טענות 
שונות, כגון שיבוש במערכת הרמזורים, והטילו 
את האשמה על נהג האוטובוס, אולם הטענה 
הפניקס,  של  זו  הייתה  לענייננו  המעניינת 
שיוצגה על ידי עו"ד ר. צביקל. הפניקס טענה 
שיש לדחות את התביעה בשל העדר רישיון 
נהיגה בתוקף לנהג הרכב הפוגע, שכן הנהג 
הוא פלסטיני המתגורר דרך קבע בישראל ולא 
טרח להוציא רישיון נהיגה ישראלי בר תוקף. 
לפי הפניקס, נהיגת הרכב על ידו בנסיבות אלה 

מהווה הפרת תנאי הפוליסה. 
עוד נטען כי לא קיים כיסוי ביטוחי בשל העדר 
זיקת ביטוח וכי הפניקס רומתה על ידי נתבעים 

1 ו-2 בעת הנפקת הפוליסה.
בית המשפט אישר כי הנהג הפוגע החזיק 
ברישיון נהיגה בינלאומי שהוצא על ידי הרשות 
הפלסטינית והיה בתוקף בעת התאונה. נקבע, 
כי על פי תקנה  578א' לתקנות התעבורה – 
רישיון נהיגה שהוצא באזור יו"ש מהווה רישיון 
נהיגה ישראלי לכל דבר ומקיים את דרישת 
הרישיון המפורטת בפוליסה. עוד נקבע, כי על 

אף שהנהג לא החזיק בהיתר נהיגה בישראל 
כמצווה בתקנה 578ב' לתקנות התעבורה, הרי 
זו הינה נסמכת על שיקולי  שהואיל ותקנה 
ביטחון )והראיה לכך שההיתר ניתן על ידי מפקד 
כוחות צה"ל באזור(, והואיל והדרישה להיתר 
נהיגה כאמור בתקנה לא מופיעה בפוליסה, 
הרי שאין בכך כדי לפגוע בתוקפו של רישיון 

הנהיגה ובכיסוי הביטוחי. 
בית  דינו של  היפנה לפסק  בית המשפט 
חמיס   8137/06 ירושלים  המשפט המחוזי 
נגד חנא ג'סאן סלימאן - שם נקבעו קביעות 
זהות. על פסק דין זה, של בית המשפט המחוזי, 
הוגש ערעור לבית המשפט העליון, ע"א 304/10 
והעליון אישר את קביעת המחוזי בדבר כיסוי 
ביטוחי למי שהחזיק ברישיון נהיגה פלסטיני. 
לסיכום, בית המשפט סבר, כי הפניקס ידעה, 
לפחות באמצעות שלוחה, סוכן הביטוח, את 
מי היא מבטחת והסכימה לבטח את הרכב 
ולכן היא מנועה מלהעלות טענות בדבר זיקת 
ביטוח. כן נקבע, שהרישיון של הנהג הפוגע 
עונה על דרישות הפוליסה. התביעה התקבלה 

והפניקס נשאה בה יחד עם נתבע 2. 
בהפניקס בחרו לא להתייחס.

חברת זגגות הרכב הותיקה 
והגדולה בישראל

• חברת זגגות הרכב הותיקה בישראל 
   עם 82 שנות ניסיון

• מלאי השמשות הגדול בארץ לכל סוגי הרכב:  
   פרטיים, משאיות, אוטובוסים וצמ״ה

• מערך השירות המתקדם והמקיף ביותר הכולל 8 סניפים 
בבעלותנו ו-30 תחנות בפריסה ארצית

SINCE 1935

סוכני ביטוח? 
לכו על הכי בטוח!

נשמח לעמוד לשירותכם גם במוקד המידע:

03-6507777 ,1-800-404505 

  office@autoglass.co.il - מנהלת שירות, סופי

hezi 190_135_3980 3980 | אוטו גלס | מודעה | 190_135 | תאריך: 5.12.17
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מתי ניתן לטעון לאשם  תורם 
בהתנגשות בין כלי רכב?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של בלו סקאי 2000 השכרת רכב בע"מ 
מגדל  בן-טוב נגד  )"התובעת"( על ידי עו"ד 
חברה לביטוח בע"מ )"הנתבעת", "מגדל"( על 
ידי עו"ד כחלון, צד שלישי: מאיה חדד. פסק 
ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר הצדדים,  הדין 

מפי השופטת מיה רויזמן-אלדור.
עובדות המקרה: התובעת הגישה נגד מגדל 

תביעה שעניינה תאונת דרכים.
לטענת התובעת, התאונה אירעה עת נסעה עם 
רכבה בנתיב השמאלי ולפתע רכב מגדל, שנסע 
בנתיב הימני, סטה לעברה ופגע בה. כתוצאה 
מכך רכבה נהדף אל עבר גדר ההפרדה וניזוק. 
לטענתה, התאונה נגרמה מנכס אשר לנהג רכב 
ואירוע התאונה  עליו,  מגדל הייתה שליטה 
מתיישב יותר עם המסקנה, שנהג רכב מגדל 
התרשל מאשר עם מסקנה אחרת.  לדבריה, 
נטל  עצמו",  בעד  מדבר  "הדבר  כלל  לנוכח 
הראיה להוכיח היעדר רשלנות רובץ על מגדל. 
לטענתה, התאונה אירעה בשל רשלנותו ו/או 

הפרת חובות שבדין מצד נהג מגדל. 
מגדל טענה, כי עת נסע הרכב בנתיבו כדין, 
התפרץ לפתע קורקינט מהמדרכה אל עבר 
ועל מנת למנוע פגיעה בנפש,  נתיב נסיעתו, 
נאלץ הנהג להסיט את רכבו. בנסיבות אלו אין 
להשית אחריות כלשהי על הנהג, באשר הוא 
נהג כאדם סביר ומיומן. מגדל הגישה הודעת 

צד שלישי נגד הנערה שרכבה על הקורקינט.
בית המשפט ציין, כי אין חולק על כך שרכב 
מגדל סטה לנתיב נסיעתו של רכב התובעת, 
פגע בו והדפו אל עבר אי התנועה. על מגדל 
מוטל הנטל להוכיח, כי אין בהתנהגות הנהג 
מטעמה משום התרשלות שיחוב בגינה. סעיף 
נזק  "גרם  שכותרתו  הנזיקין,  לפקודת   64
באשם", קובע, כי: "אשם הוא מעשהו או מחדלו 
של אדם, שהם עוולה לפי פקודה זו, או שהם 
עוולה כשיש בצדם נזק, או שהם התרשלות 
שהזיקה לעצמו, ורואים אדם כמי שגרם לנזק 

באשמתו, אם היה האשם הסיבה או אחת 
הסיבות לנזק; אולם לא יראוהו כך אם נתקיימה 
אחת מאלה: )1( הנזק נגרם על ידי מקרה טבעי 
בלתי רגיל, שאדם סביר לא יכול היה לראותו 
מראש ואי אפשר היה למנוע תוצאותיו אף 
בזהירות סבירה; )2( אשמו של אדם אחר הוא 
שהיה הסיבה המכרעת לנזק..." כלומר, דיני 
הנזיקין מכירים באפשרות לפיה מזיק יהיה 
פטור מאחריות בשל נסיבות, שאדם סביר לא 
יכול היה לראותן מראש, ומקום שלא ניתן היה 
למנוע הנזק אף בזהירות סבירה או כי אשמו 

של אחר הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק.
הנסיבות  האם  בשאלה,  דן  המשפט  בית 
שהובילו לתאונה לא היו ניתנות לצפייה מראש 
על ידי אדם )או נהג( סביר. בית המשפט סבר, 
כי על סמך העדויות וחומר הראיות שהוצג 
בפניו, לא עלה בידי מגדל להוכיח כי נפילתה 
או החלקתה של רוכבת הקורקינט לא הייתה 
ניתנת לצפייה מראש על ידי נהג זהיר בנסיבות 
אלה. מגדל לא ביקשה לזמן לעדות את רוכבת 
על  עובדתי  הקורקינט, שיכלה לשפוך אור 
נסיבות קרות התאונה, והדבר פועל לחובתה, 
בהתאם לכלל לפיו אם נמנע בעל דין מהצגת 
ראיה רלוונטית שבהישג ידו, ללא הסבר סביר, 
הייתה  ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה, 

פועלת כנגדו.
שהוצגו  הראיות  כי  קבע,  המשפט  בית 
נהג באופן  נהג רכב מגדל לא  כי  מלמדות, 
שהתחייב על פי תנאי הדרך, וכי אמנם התרשל. 
נסיבות המקרה כפי שהוכחו מלמדות, שנהג 
רכב מגדל איננו חוסה תחת הגנת סעיף 64)1( 
בנזק  ואין מדובר  הואיל  הנזיקין,  לפקודת 
שנגרם על ידי מקרה טבעי בלתי רגיל, שאדם 
סביר לא יכול היה לראותו מראש, ואי אפשר 
היה למנוע תוצאותיו אף בזהירות סבירה. 
נהג רכב מגדל אף אינו חוסה בנסיבות אלו 
64)2( לפקודת  תחת ההגנה הקבועה בסעיף 
הנזיקין, הואיל ולא עלה בידי מגדל להוכיח, 

כי אשמה של רוכבת הקורקינט הוא שהיה 
הסיבה המכרעת לנזק. בית המשפט ציין, כי ככל 
שנהג רכב מגדל לא הבחין ברוכבת הקורקינט, 
אלא בשבריר השנייה שלפני התאונה – די 
בכך כדי ללמד בעיניו על נהיגה בלתי זהירה 
בנסיבות. העובדה שהופתע מנפילתה של רוכבת 
הקורקינט וסטה, תוך שגרם לנזק כה גדול תוך 
הדיפת רכב התובעת על אי תנועה, מלמדת על 
מהירות נסיעה גבוהה מהסביר בנסיבות, ועל 
חוסר שימת לב וערנות מצדו. לפיכך, נהג רכב 
מגדל נסע בחוסר זהירות, שהוביל לכך שלא 
הבחין ברוכבת הקורקינט קודם לכן על אף 

שיכול וצריך היה להבחין בה.
לחלופין, קבע בית המשפט,  גם אם נפילת 
ניתנת לצפייה  רוכבת הקורקינט לא הייתה 
על ידי נהג סביר בנסיבות – לא הוכח בפניו, 
למנוע את  היה  יכול  לא  רכב מגדל  נהג  כי 
התאונה אף בזהירות סבירה. הלכה היא, כי גם 
מקום שנסיבות חיצוניות או "גורם זר מתערב" 
מחייבים את הנהג לפעול באופן אינסטינקטיבי 
כדי להימנע מפגיעה באדם או חפץ פלוני, עליו 
לנהוג בסבירות ולבחור בדרך פעולה חלופית, 
שתאפשר פגיעה קטנה יותר בגוף או ברכוש. 
אף שמדובר בניסיון להימנע מפגיעה בגופה של 
נערה שרכבה על קורקינט, בנסיבות המקרה 
לא הוכיחה מגדל שלא עמדו לרשות נהג רכב 
דרכי פעולה חלופיות ומסוכנות פחות להשגת 

אותה מטרה ממש. 
לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה 
וחייב את מגדל לשלם לתובעת את סך התביעה 
לרבות הפרשי הצמדה, אגרת בית משפט, שכר 

בטלת עדים ושכר טרחת עו"ד. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

תגובת מגדל לבקשת פוליסה: "מגדל תתייחס 
לתביעה בבית המשפט ולא באמצעי המדיה 

השונים".
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הקמת קופות גמל להשקעה היא ניסיון של משרד האוצר להחזיר עטרה ליושנה תוך מתן אפשרות 
לחברות לניהול קופות גמל להציע לציבור הרחב תכנית בעלת תכונות ומאפיינים ייחודיים

יום הולדת שנה לקופות גמל להשקעה

מאז  שנה  חלפה 
לראשונה  הושקו 
מל  ג ת  ו פ ו ק
להשקעה. במסגרת 
 ,15 מספר  תיקון 
בחוק  בוצע  אשר 
 30 ב- גמל  קופות 
יזם   ,2016 במאי 
את  האוצר  משרד 
הקמתן של קופות 
ה,  ע ק ש ה ל ל  מ ג
מכשיר חיסכון חדש אשר מאפשר לציבור לחזור 
ולהפקיד בקופת גמל כפי שנהג לעשות לאורך 
שנים רבות, עד אשר באמצע העשור הקודם, 
בשורה של תיקוני חקיקה, הרחיק את הציבור 

מלהמשיך ולהפקיד בקופות גמל.
הקמת קופות גמל להשקעה היא ניסיון של 
משרד האוצר להחזיר עטרה ליושנה תוך מתן 
אפשרות לחברות לניהול קופות גמל להציע 
לציבור הרחב תכנית בעלת תכונות ומאפיינים 

ייחודיים.
• למי מיועדת קופת גמל להשקעה?

לכל אדם, בין שהוא בגיר, עצמאי או שכיר 
ואפילו עבור קטין.

• כיצד ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה?  
בכל עת ניתן להפקיד בקופה. סכומים חד 
פעמיים. באמצעות הוראת קבע חודשית. בהיקף, 
בדרך, באופן ובתדירות שמתאימה לכל חוסך, 

אך לא יותר מ-70 אלף שקל בשנה.
גמל  בקופות  הכספים  מושקעים  כיצד   •

להשקעה? 
כל הכספים המופקדים בקופת גמל להשקעה 
מושקעים בשוק ההון. בקופת גמל להשקעה 
מגוון מסלולי השקעה, שכל אחד מהם משקף 
רמת סיכון מסוימת. חוסך בקופת גמל להשקעה 
יכול לבחור לצבור את הכספים במסלול אחד 
או לחלק את הכספים שחסך בקופה במספר 
מסלולים במקביל. בכל עת יכול החוסך להעביר 
כספים בין המסלולים בקופה, ללא כל עלות, וכך 

להשפיע על רמת הסיכון בה מנוהלים כספיו.
• כמה עולה לחסוך בקופת גמל להשקעה?  

עבור ניהול כספים בקופת גמל להשקעה מותר 
לחברה המנהלת את הקופה לגבות דמי ניהול 
משני סוגים. דמי ניהול מן החיסכון ודמי ניהול 
מכל הפקדה אשר מבוצעת לקופה. ההסדר 
החוקי קובע תקרה לכל סוג דמי ניהול. תקרת 
דמי הניהול השנתיים מן החיסכון 1.05% )אשר 
נגבים מן החשבון בקופה מדי חודש באופן יחסי( 

ותקרת דמי הניהול מן ההפקדות 4%.
• האם מקבלים הטבות מס על הפקדות בקופת 

גמל להשקעה?    
להבדיל מקופת גמל לחיסכון, קרן פנסיה או 
זוכה  קרן השתלמות שהחוסך המפקיד בהן 
ניכוי מס, הרי  זיכוי ו/או  להטבות מס מסוג 
הפקדות לקופת גמל להשקעה לא מעניקות 

למפקיד כל הטבה במס במועד ההפקדה.

• מתי ניתן למשוך את הכספים מקופת גמל 
להשקעה?

יכול חוסך בקופת גמל להשקעה  בכל עת 
למשוך את הכספים שצבר בקופה תוך תשלום 
מס על רווחי הון - 25% מן הרווח הריאלי. אבל, 
אם החוסך ימשוך את הכספים שצבר בקופת 
גמל להשקעה לאחר גיל הפרישה, בדרך של 
קצבה חודשית )ולא בסכום חד פעמי(, יהיה 
פטור מתשלום מס רווחי הון והקצבה החודשית 

שיקבל תהיה פטורה ממס.
בחלוף שנה מאז הושקו לראשונה קופות גמל 
להשקעה בשוק, בסוף חודש אוקטובר 2017 
נצברו בקופות גמל להשקעה למעלה מ-2.2 

מיליארד שקל, שמנוהלים על ידי 15 חברות 
שונות לניהול קופות גמל, חברות בבעלות בתי 

השקעות וחברות ביטוח.
מדי חודש מופקדים בקופות גמל להשקעה 

בממוצע כ-170 מיליון שקל. 
הכספים שמופקדים בקופות גמל להשקעה 
מושקעים בשוק ההון. בסוף חודש אוקטובר 
חוב  באגרות   40% כ- בממוצע  הושקעו 
ממשלתיות, כ-28% במניות וכ-19% מושקעים 

באגרות חוב קונצרניות.

הכותב הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום 
החיסכון הפנסיוני

מאת איציק אסטרייכר

זרקור לעולם הפנסיוני 

חשיפה גיאוגרפית ממוצעת - קופות גמל להשקעה - 31.10.2017 

הרכב השקעה ממוצע - קופות גמל להשקעה - 31.10.2017 

צבירה נטו בקופות גמל להשקעה )במיליוני ₪(
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השקעות אלטרנטיביות

כלל ביטוח רוכשת 14% מקרן ריט 
בארה"ב בסך של 300 מיליון דולר

 14% רוכשת  כלל ביטוח 
האמריקנית  הריט  מקרן 
 300 Carr )קאר( תמורת 
מיליון דולר. הקרן עוסקת 
בעיקר  נדל”ן  בהשקעות 
כיום,  די.סי.  בוושינגטון 
מוחזקת  מהקרן  כמחצית 
האחזקות  חברת  ידי  על 
חץ  אלוני  של  הישראלית 
בחברה  שמחזיקה   ,)51%(
מאז שנת 2013 וג'י פי מורגן 
מניות הקרן  שאר   .)40%(
מוחזקות על ידי משקיעים 
אוליבר  בראשות  פרטיים 
קאר, אשר מנהל את הקרן.  

ומנהלת חטיבת  לוין, משנה למנכ"ל  ענת 
השקעות ופיננסים בכלל ביטוח, ציינה: "תיקי 
העמיתים הגדלים של כלל ביטוח מצריכים 
וגוברת בתחום הלא סחיר  השקעה הולכת 
וזאת על מנת לייצר תשואות מתאימות ויציבות 

לעמיתים, בעולם של ריביות נמוכות".
לדבריה, "השקעה בנדל"ן איכותי הינה השקעה 
המאופיינת בתנודתיות נמוכה יחסית לאפיקי 
השקעה הסחירים וחשובה מאד לגיוון תיקי 
העמיתים. ההשקעה בחברת קאר מהווה המשך 
לאסטרטגיה העסקית שאימצה כלל ביטוח 
בשנים האחרונות, לעבור מהשקעות נקודתיות 
ברכישת נכסי נדלן לניהול בפורטפוליו נכסים 
ולהשקעת אקוויטי ישיר בחברות נדלן באיכות 
גבוהה כמו קאר. נמשיך לחפש וליצור שותפויות 
בתחומם  מובילים  גופים  עם  אסטרטגיות 
בתחומי הנדל"ן, התשתיות ובכלל האפיקים 

הלא סחירים".
לוין מציינת: "אין לי ספק, כי קאר, אלוני חץ 
וג'י פי מורגן הינם גופים מובילים, שהשותפות 
עמם תסייע לעמיתי כלל ביטוח להשיג תשואות 

גבוהות ויציבות לאורך שנים".
קובי שלום, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף האשראי 
והשקעות אלטרנטיביות בכלל ביטוח, אמר: 
"השקעה זו הינה עוד נדבך משמעותי בבניית 
תיק השקעות האקוויטי הלא סחיר. זה שלוש 
לייצר עבור עמיתי כלל  שנים אנחנו עמלים 
ביטוח השקעות אקוויטי ישירות, ארוכות טווח, 
איכותיות  ולצד שותפים מובילים בתחומם 
וליהנות מהמומחיות  שנוכל להשקיע לצדם 
והניסיון המצטבר שלהם. לצד העשייה הענפה 
שאפיינה את כלל ביטוח בתחומי התשתיות 
בשנים האחרונות, מבוצעת כיום עסקה גדולה 
זו בתחום הנדל"ן המסחרי בארה"ב שהינו 
הראשון בגודלו בעולם. שוק זה הניב תשואות 

ים  נ ש ב ת  ו י ב י ט ק ר ט א
לאפיקי  ביחס  האחרונות 
השקעה אחרים. שוק הנדל"ן 
 DC למשרדים בוושינגטון 
בארה”ב  מהמובילים  הינו 
וצמיחה  מיציבות  ונהנה 
לנוכח הפעילות  מתמשכת 
והנוכחות של גורמי הממשל 

בעיר".  
קאר הינה קרן ריט פרטית 
אמריקאית, שנוסדה בשנת 
ידי אוליבר קאר  על   1994
השלישי, דור שלישי למשפחת 
יזמי נדל"ן בוושינגטון די.סי 
עם יותר ממאה שנות ניסיון ייזום ותפעול של 
נדל"ן. אוליבר קאר הינו גם מנכ"ל החברה.  
קאר מתמקדת ביצירת ערך באמצעות רכישה, 
השבחה ופיתוח של בנייני משרדים באיכות 
די.סי.  וושינגטון  גבוהה הממוקמים באזור 
החברה היא הבעלים של 16 בנייני משרדים 
מניבים באזור וושינגטון, המתפרשים על פני 3.2 
מיליון SF )רגל רבוע(. בנוסף לנכסים המניבים, 
קאר מפתחת חמישה פרויקטים למשרדים 
נוספים, אשר יוסיפו לה 2.4 מיליון SF. הנכסים 

מנוהלים ומתופעלים על ידי קאר עצמה.
היקף הנכסים המנוהלים בקבוצת כלל ביטוח 
הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2017 בכ-186 

מיליארדי שקל. כלל ביטוח מנהלת תיק נדל"ן 
כולל )בארץ ובחו"ל( בהיקף של כ-5 מיליארד 
שקל והעסקה צפויה להגדיל באופן משמעותי 

את פורטפוליו הנדל"ן שלה.

לא כל הנוצץ זהב

הצמיחה בנכסים המנוהלים על ידי חברות 
הביטוח והפנסיה מאפשרת לחברות אלו לפנות 
אל תחומי השקעה אלטרנטיביים, כולל נדל"ן 
מניב. אך לא כל הנוצץ זהב: מחקר של חברת 
PGIM מייעץ למשקיעים  הייעוץ המוסדי 
מוסדיים לנקוט בזהירות בעת בחירת נכסים 
אלטרנטיביים להשקעה. זאת, מאחר שהשקעה 
זו לא מבטיחה תשואה מתאימה לתשואה 
הכוללת של תיק ההשקעות. מהמחקר עולה, 
נכסים אלטרנטיביים לא מהווים תמיד  כי 
תחליף נאות להשקעה באגרות חוב ובמניות, 

אשר נתנו בעבר תשואות נאות.
עבודת המחקר של החברה כיסתה 15 שנה 
של השקעות. תוצאותיה הביאו למסקנה, כי 
השקעות אלטרנטיבות בנדל"ן ובקרנות גידור 
יותר מאשר בסוגי  גבוהות  יניבו תשואות 
השקעה אלטרנטיביים אחרים, כהשקעות 
באגד קרנות ובאסטרטגיות של גידור מניות, 
אך אלו אינן משתוות לשוק ההון המורכב 

ממניות ואג"ח.

פוליסה פיננסים

 כמחצית הקרן מוחזקת כיום על ידי אלוני חץ וג'י.פי.מורגן  ענת לוין, מנהלת חטיבת ההשקעות 
בכלל ביטוח: תיקי העמיתים הגדלים של כלל ביטוח מצריכים השקעה הולכת וגוברת בתחום הלא סחיר

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

ענת לוין, משנה למנכ"ל כלל ביטוח

http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99/
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לדברי המבקשים, במקרה של ביטוח רכב מסוג top cover, התנאי של הודעה למשטרה 
על קרות אירוע התאונה, אשר פוטר או מסייג באופן בלתי סביר את אחריותה של 
שלמה SIXT בהתאם להסכם, דינו להתבטל וכי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד

ייצוגית נגד שלמה בטענה להטעיה: 
הלקוחות סבורים שהם שוכרים רכב 

מבוטח ללא השתתפות עצמית

בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
מצרפי מוערך של 100 מיליון שקל הוגשה 
לבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת 
בשמה:  הידועה   )2007( תחבורה  שלמה 
להטעיית  בטענה  זאת,   .SIXT שלמה 
עבור  משלמים  שהם  לחשוב  לקוחותיה 
השתתפות  ללא  ביטוח  עם  רכב  שכירת 
עצמית, אולם בפועל, במקרה של תאונה, 
הם נדרשים לשלם את מלוא הנזק, שלא 
בהתאם להסכם ותוך יצירת מצג שווא לגבי 

זכויותיהם וחובותיהם.
רפאל ושלמה  ידי  על  בבקשה שהוגשה 
שפירא, ששכרו מהחברה שני רכבים בשווייץ, 
אחד  את  המהווה   ,SIXT שלמה  כי  נטען 
השחקנים הבולטים והחזקים בשוק השכרת 
הרכב הישראלי, פועלת בניגוד להוראות כל 

דין לרבות חוק חוזה הביטוח וחוק הגנת 
הצרכן. לדבריהם, החברה מטעה ביודעין 
ובאופן מהותי את לקוחותיה שהתקשרו 
עמה בהסכם להשכרת רכב עם ביטוח הניתן 
לרכבים מושכרים המכונה על ידה כביטוח 
מסוג: Top Cover שמשמעותו - ביטוח ללא 
כל השתתפות עצמית מטעם השוכר במקרה 
תאונתי/ביטוחי. למעשה, שלמה SIXT גובה 
מהם תשלום מלא ו/או תשלום כלשהו בגין 
אותו נזק שאירע לרכב, וזאת תוך יצירת מצג 

שווא לגבי זכויותיהם וחובותיהם. 
לדברי המבקשים, באמצעות עוה"ד צביאל 
של  במקרה  שוורץ,  ואליעזר  מוסקוביץ 
ביטוח רכב מסוג top cover, התנאי של 
הודעה למשטרה על קרות אירוע התאונה, 
אשר פוטר או מסייג באופן בלתי סביר את 

אחריותה של שלמה SIXT בהתאם להסכם, 
 top דינו להתבטל, ובמקרה של ביטוח מסוג
cover מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד.

בהתנהלות  המדובר  כי  נאמר,  בבקשה 
פסולה ונפסדת של הנתבעת, במטרה ברורה 
להטעות את  ציבור לקוחותיה שהתקשרו 
עמה בהסכם שכירת רכב עם ביטוח מסוג  
top cover וניסיון פסול לגבות מלקוחותיה 
על דרך של גבייה בלתי הוגנת ושלא כדין 
תשלום כלשהו בגין נזק שאירע לרכב השכור, 
סכומי כסף שכלל לא היו אמורים להיגבות. 
כל זאת, במטרה להעשיר את קופתה על גבם 

של הלקוחות התמימים.
מקבוצת שלמה נמסר: "טרם קיבלנו את 
כתב התביעה. כשנקבל אותה, נלמד ונגיב 

בדרכים המקובלות."

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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 לדברי אשל, בסוף יוני הודיע לו אדרי על ביטול ההסכם ביניהם באופן חד צדדי ואף העלה דרישת פיצויים 
מופרכת המורכבת מהחזר הוצאות בסך 48 אלף שקל וסך של 360 אלף שקל בגין 6 חודשים של יישום ההסכם, 

אילו היה אכן מיושם בפועל  אדרי טוען כי מי שהפר את ההסכם הוא אשל וכי הגיש קודם לכן תביעה נגד אשל

סוכן הביטוח יעקב אשל תובע את 
הסוכן אשר אדרי על אי קיום הסכם 

ונזקים בעקבות הפרתו וביטולו

יעקב אשל הבעלים של אשל סוכנות לביטוח 
מפתח תקוה בתחום הביטוח האלמנטרי והחיים 
זה יותר מ-40 שנה, הגיש תביעה כספית-חוזית 
ך כ-83 אלף שקל נגד אשר אדרי הבעלים  בס
של אשר אדרי סוכנות לביטוח מפתח תקוה 
לתיווך בביטוח בענפי הביטוח הכללי והפנסיוני. 
זאת, בטענה לקיום הסכם שלא בתום לב ונזקים 
שנגרמו לו בעקבות הפרת ההסכם בין הצדדים 

וביטולו על ידי אושרי.
בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל 
אביב נאמר, כי בין הצדדים המכירים שנים 
רבות נחתם בחודש ינואר הסכם שיתוף פעולה. 
בעיקרי ההסכם נקבע כי אדרי מקבל את ניהול 
סוכנות של אשל, בנוסף לניהול הסוכנות שלו, 
ובתמורה מקבל 60% מהכנסות סוכנות אשל 
ואילו אשל מקבל 40% מסך הכנסות הסוכנות. 
בהסכם נקבע, כי סוכנות אדרי תבצע תפעול 
שוטף ללקוחות תיק הביטוח של אשל )"התיק 

הישן"(.
לדברי אשל, הוא מצדו החל ביישום ההסכם 
כנדרש, אם על ידי העברת כל המידע והנתונים, 
אם על ידי אספקת מקום ועמדות לתפעול, וכל 
הדרוש לביצוע עבודות הסוכנות השוטפות. 
אולם אדרי, לדברי אשל, ביכר שלא ליישם את 
ההסכם, לא עשה דבר וחצי דבר כדי לקיים את 
ההסכם, לא נשא בתשלום כלשהו במסגרת 
התפעול השוטף, לא בתשלום משכורות, לא 

בתשלום הוצאות שוטפות וכיוצא בזה. 
הלכה למעשה, טוען אשל, נטל העלויות נפל 
על כתפיו, ואדרי לא ביצע פעילויות ביטוחיות 
וחברות ביטוח, תוך  נדרשות מול לקוחות 
התנהלות חסרת תום לב ומכאן הפרתו והנזקים 
שנגרמו לו והמתבטאים בהוצאותיו, עוגמת 

נפש ובזבוז זמן.
אשל מציין בתביעתו, שהוגשה באמצעות עו"ד 

עמית דינר, כי ניסיון הגישור בינו לבין אדרי לא 
עלה יפה. לדברי אשל, בסוף חודש יוני הודיע לו 
אדרי על ביטול ההסכם ביניהם באופן חד צדדי 
ואף העלה דרישת פיצויים מופרכת המורכבת 
מהחזר הוצאות בסך 48 אלף שקל וסך של 360 
אלף שקל בגין 6 חודשים של יישום ההסכם, 

אילו היה אכן מיושם בפועל.
על פי כתב התביעה של אשל, אדרי מכחיש 
את טענותיו של אשל באמצעות באת כוחו, 
כי אשל בחר  וטוען  לנגה כהן,  שרית  עו"ד 
לעשות דין לעצמו כראות עיניו ולא לקיים אף 
לא הוראה אחת מאלה שהתחייב להן במסגרת 
ביניהם. כל זאת, כאשר אדרי  ההתקשרות 
השקיע משאבים בלתי מבוטלים לצורך יישום 
ההסכם. לטענת אדרי, אשל החליט באופן חד 

צדדי לסגת מן ההסכם אותו הוא יזם ורצה בו.
תגובת אשר אדרי: "יש לדייק בעובדות – ב-3 
בדצמבר 2017 הוגשה על ידי אדרי תובענה כנגד 
אשל על סך של 799 אלף שקל. באופן מפתיע, 
כשבוע לאחר מכן, הוגשה התובענה של אשל, 
מושא הידיעה שבנדון. ברור אם כן, כי התובענה 
של אשל היא לא יותר מאשר דוגמה מובהקת 

לכך ש'ההגנה הטובה ביותר היא התקפה'.
נחתם הסכם לשיתוף  בין הצדדים  “אכן, 
פעולה, וזאת לאחר פנייה יזומה של אשל לאדרי 
ליצירת ההתקשרות. מי שהפר את ההסכם הוא 
אשל והוא בלבד, והוא לא הותיר ברירה בידי 
אדרי אלא לפנות להליכים משפטיים. הדברים 

יתבהרו ויתבררו בפני בית המשפט".
יעקב אשל בחר לא להגיב על כך.

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

דיבידנד בסך 7 מיליון שקל חולק היום 
)יום א'( לבעלי המניות של הכשרה. מדובר 
בדיבידנד עליו הוחלט בחודש שעבר והוא 
מצטרף לדיבידנד קודם של החברה בסך 
ביוני השנה.  18 מיליון שקל שחולק  של 
על פי הודעת הכשרה, יתרת רווחי החברה 
לרבעון השלישי לאחר חלוקה היא 84.35 

מיליון שקל.
על פי הדוחות הכספיים של הכשרה, עודף 
ההון הקיים של החברה לאחר החלוקה יעמוד 
על שיעור של 118%. על פי תקנות הממונה 
לחלוקת דיבידנד, חברה לא  על הביטוח 

רשאית לחלק דיבידנד אם לאחר החלוקה, 
החברה תחזיק ביחס הון עצמי מוכר להון 

עצמי נדרש בשיעור של 115%. 
נזכיר שבדיקת פוליסה הראתה כי חברות 
הביטוח הגדולות חילקו דיבידנד בסך של 
כ-467 מיליון שקל בחציון הראשון של 2017 
לעומת 171 מיליון שקל בכל 2016. חלוקת 
הדיבידנד נעשית על רקע כוונת הפיקוח 
לעדכן את המגבלות על חלוקת דיבידנדים, 
כפי שפורסם במסגרת העדכון הרגולטורי 
של ספטמבר 2017. החברות שלא חילקו 

השנה דיבידנד הן הפניקס וכלל ביטוח. 

  מדובר בחלוקה שנייה של דיבידנד בשנה הנוכחית
 יחס עודף ההון הקיים בהכשרה עומד על 118% לאחר חלוקה 

הכשרה חילקה דיבידנד של 
7 מיליון שקל לבעלי המניות

http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%95-%D7%93%D7%99%D7%91%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%93-%D7%91%D7%A1/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%97%D7%A1-%D7%9B/
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ביטוח הנסיעות היחיד ללא ניירת וללא כאבי ראש

באמצעות פספורטכארד ישראל - סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף 
לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

משתמשים בכרטיס, בלי להוציא כסף מהכיס!

לפי נתונים שפורסמו על ידי חברת האבטחה McAfee, מספר תקיפות המחשבים גדל מ-4 מיליון התקפות 
בשנת 2015 ליותר מ-12 מיליון בשנת 2017 כאשר לרוב המותקפים אין ביטוח מתאים להגנה מפני הסיכון

הטכנולוגיה הנוכחית מאפשרת להטיס רחפן מעל שדות חקלאיים שניזוקו 
ולסכם תוך 10-15 דקות עבודת שמאי שנמשכה בעבר בין 3 ל-4 שעות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

השפעת הזינוק בשווי 
הביטקוין על תעשיית הביטוח

טכנולוגיה אווירית משפיעה על עולם הביטוח

בלוויינים  שימוש  שנים  כמה  לפני  עד  רק 
ומזל"טים נחשב מדע בדיוני, אולם ההתפתחויות 
הטכנולוגיות האחרונות מביאות את הטכנולוגיה 
לעולם הביטוח ובמיוחד לתחום ביטוח היבולים. 
ביטוח  עורכת   Crop Risk Services חברת 
יבולים ביותר מ-30 מדינות של ארה"ב. היבולים 
כוללים בין היתר סויה, חיטה, כותנה, אורז ועוד. 

החברה מתמודדת אם נזקים על בסיס יומי. 
שנטען  לשטחים  שמאים  נשלחו  לאחרונה  עד 
בשטחים  לשוטט  אמורים  היו  והם  ניזוקו,  כי 
ולגלות את הנזקים, מקורם וסיבתם. הטכנולוגיה 
הנוכחית מאפשרת להטיס רחפן ולסכם תוך -10
15 דקות עבודת שמאי שנמשכה בעבר בין 3 ל-4 

שעות. 

הפעילות עם לוויינים קשה יותר מאחר שהלוויין 
עובר מעל שטחי גידול אחת ל-10-14 יום וגם אז 
הלוויין  שמצלמות  כדי  בהירים  שמיים  נדרשים 
ציוד  של  ההתפתחויות  השטח.  את  לצלם  יוכלו 
לקבל  מאפשר  ודומיהם  לוויינים  של  הצילום 
כיום תמונה כמעט יומיומית מלוויינים על שדות 

הגידול והיבולים. 
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מבטחים ומבוטחים

יוגב יוחנן ימונה למנהל תחום 
התביעות באגף האלמנטרי 

במנורה מבטחים

שגריר מצטרפת 
לבדיקות לתקינות 

האורות ברכב 
שעורכים משרד 

התחבורה והמשטרה
 יחליף בתפקיד את רונית דוליצקי שביקשה 

לסיים את תפקידה  בשנים האחרונות כיהן יוגב 
כמנכ"ל איחוד רשת סוכנויות ביטוח מקבוצת מגדל

במקום קנס, מקבלים הנהגים מאנשי השירות של 
שגריר אפשרות להחליף נורות במחיר עלות  ימונה למנהל תחום התביעות באגף  יוחנן  יוגב 

אלמנטרי במנורה מבטחים ויחליף את רונית דוליצקי 
בתפקיד, שביקשה לסיים את תפקידה בחברה. יוחנן 

יחל את עבודתו בשבוע הבא. 
מיכאל קלמן, משנה למנכ"ל מנהל אגף אלמנטרי 
מסר כי "יוגב מביא עמו ידע מקצועי מעמיק ומגוון 
לצד ניסיון ניהולי רב, אשר יתרמו רבות להצלחתו של 
התחום והאגף. בעולם של שינויים בענף הביטוח בכלל 
יוגב  ובתחום האלמנטרי בפרט, ניסיונו העשיר של 
יהווה יתרון משמעותי ונכס לחברת מנורה מבטחים". 
עוד הוסיף קלמן כי "אני מודה לרונית מקרב לב 
על עבודתה המקצועית, מסירותה ותרומתה לאגף 

אלמנטרי ולחברה ומאחל לה בשמי ובשם החברה הצלחה רבה בהמשך דרכה".
בשנים האחרונות כיהן יוגב כמנכ"ל איחוד רשת סוכנויות ביטוח )מקבוצת 
מגדל( במקביל לניהול מוקד המכירות הטלפוניות של הקבוצה. קודם לכן כיהן 
כמנכ"ל אור סוכנות לביטוח ובעברו מספר תפקידים שונים בתחום הביטוח 

)לרבות בפיקוח על הביטוח ובבנק משכן(.

משרד התחבורה  ידי  שגריר נרתמה למבצע שנערך על 
ומשטרת ישראל ושולחת צוותי שירות ותיקון אחת לשבוע, 
שמתמקמים במיקומים שנקבעים על ידי משרד התחבורה.

במהלך המבצע עוצרים אנשי משרד התחבורה רכבים חולפים 
ומבצעים בדיקת אורות. אם במהלך הבדיקה מתגלה נורה 
שרופה, איש השירות של שגריר מחליף לנהג נורה ומחייב על 

עלות הנורה בלבד.
ניסים מזרחי, סמנכ"ל תפעול ושירות בשגריר, מציין כי 
"מבדיקה מדגמית של שגריר עולה כי לכ- 25%-20% מהרכבים 
קיים צורך להחליף נורות שרופות וחלקם הגדול אינו מודע 
כלל לתקלה ברכבו. נהיגה בשעות החשכה עם אורות לא 
תקינים מהווה סכנה, בעיקר במקומות חשוכים, ויכולה לגרום 
לתאונות קשות בעוד שפתרון הבעיה הינו פשוט וזול מאוד. 
לשגריר יש ערך מוסף של בטיחות ושירות ואנו נרתמים כמדי 

שנה בשמחה לסייע בפעילות חשובה זו".

יוגב יוחנן
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גדעון המבורגר 
יארח את נגיד 

הבנק השוויצרי 
תומאס ג'יי ג'ורדן 

פרופ' אבי בן 
בסט וד"ר אפרת 

טולקובסקי 
הצטרפו לוועדה 

המייעצת לממונה 
על שוק ההון

המפגש מתקיים כחלק מהפעילות של לשכת 
המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין לקיום 

קשרי כלכלה עם גורמים במדינות אלה וצפויים 
להשתתף בו בכירים בעולם העסקים הישראלי

לשכת  נשיא  המבורגר,  גדעון 
המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין 
יארח  ביום ד', 27 בדצמבר, את נגיד 
הבנק השוויצרי תומאס ג'יי ג'ורדן  
במסגרת   )Thomas J. Jordan(
דן בתל-אביב.  מפגש ערב במלון 
המפגש מתקיים כחלק מפעילות 
הלשכה לקיום קשרי כלכלה עם 

גורמים בשווייץ וליכטנשטיין.
שגריר  המפגש, שייערך במעמד 
ז'אן דניאל רוח,   שוויץ בישראל 
הנגיד,  של  אורח  הרצאת  יכלול 
 Swiss monetar y " בנושא 

.”policy in the context of international spill overs
במפגש צפויים להשתתף בכירים בעולם העסקים הישראלי ובהם – 
רקפת רוסק-עמינח, מנכ"לית בנק לאומי;  יאיר המבורגר, יו"ר קבוצת 
הראל ביטוח ופיננסים; מישל סיבוני, מנכ"ל הראל ביטוח ופיננסים; 
יוסי צ'חנובר; דן פרופר, יו"ר קבוצת אסם; יצחק צאיג, מנכ"ל קבוצת 
אוסם; הילל דמלין, מנכ"ל סוויס רי ישראל; רוה"ח אלי גילבאי; אלפרד 
 UBP בישראל; אבי וינברגר , מנכ"ל UBS אקירוב; אודי דהאן, מנכ"ל
נטלי  בנק דרייפוס בישראל; עו"ד  אמנון זיידנברג, מנכ"ל  בישראל; 
משען-זכאי, משנה למנכ"ל,  יועצת משפטית של  קבוצת הראל ביטוח 
ופיננסים; אריק פרץ, משנה למנכ"ל, מנהל כספים של קבוצת הראל 

ביטוח ופיננסים  ועוד.

פרופ' אבי בן בסט וד"ר אפרת טולקובסקי הצטרפו לוועדה המייעצת 
לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר. בן בסט מחליף 
את יו"ר הוועדה ד"ר בלהה כהנא )שופטת בדימוס( שכיהנה בוועדה 
בשבע השנים שחלפו. פרופ' שמואל האוזר מסיים את כהונתו בוועדה, 

עם פרישתו מתפקיד יו"ר הרשות לניירות ערך. 

הוועדה המייעצת פועלת מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)ביטוח( תשנ"א - 1981. בנוסף לבן בסט ולטולקובסקי, חברים בוועדה 
פרופ' רות פלאטו-שנער, ד"ר חדוה בר - המפקחת על הבנקים, יו"ר 
רשות ניירות ערך, עו״ד אסי מסינג - היועץ המשפטי במשרד האוצר 

ומחמוד רחמאן, סגן בכיר לממונה על השכר.
סלינגר: "אני מודה לד"ר כהנא וליו"ר רשות ניירות ערך פרופ' האוזר 
על תרומתם החשובה לפעילות הרשות ומקבלת בברכה את פרופ' בן 
בסט וד"ר טולקובסקי. נמשיך יחד להגן על מבוטחים, חוסכים ולווים 

ונפעל להגברת התחרות והחדשנות בשוק".

מבטחים ומבוטחים

גדעון המבורגר, נשיא לשכת 
המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
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עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news


