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 מתוך 45 אלף תביעות שהתבררו ב-2016, 10,000 הסתיימו בניצחון של המבוטחים וכ-28,500 
הסתיימו בהצלחה חלקית למבוטח  רק ב-5,500 תביעות ניתן פסק דין לטובת חברת הביטוח 

בפניות לבית משפט – המבוטחים 
מנצחים בגדול את חברות הביטוח

המאפשרת ללקוחותיך לחסוך וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מיתרונות מס*

פסגות גמל להשקעה
חברת הגמל הגדולה בישראל מציגה:

טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קרנות נאמנות

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

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. *בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ש"ח בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. פטור ממס רווח הון יתאפשר 
בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים )לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש( והכל בכפוף לתקנון 
ולהוראות הדין כפי שיעדכנו מעת לעת. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי יועץ / משווק פנסיוני בעל רשיון 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. 

הפיקוח על הביטוח, שהובאו  על פי נתוני 
במסגרת ההצעה הכלולה בחוק ההסדרים 2019 
להקמת מוסד ליישוב סכסוכים בין חברות 
הביטוח למבוטחים, המבוטחים זוכים בתביעות 
המשפטית נגד חברות הביטוח פי שניים מאשר 

חברות הביטוח. 
על פי רשות שוק ההון, ב-2016 הוגשו 45 אלף 
תביעות נגד חברות הביטוח. מתוך התביעות 
שהתבררו ב-2016 – בכ-10,000 ניתן פסק 
דין לטובת המבוטח, ובכ-5,500 ניתן פסק 
דין לטובת חברת הביטוח. כ-28,500 תביעות 
הסתיימו בפשרה וכאלף הסתיימו בסטטוס 
אחר )למשל – תביעות שבוטלו(. למרות זאת, 
מציינים ברשות, כי "מספר הפשרות הרב מעלה 
את החשש כי גם פונים המחליטים לתבוע 
חברת ביטוח בבית משפט, נאלצים להסכים 
לפשרה מול הגוף המפוקח, וזאת בלי למצות 
את מלוא זכויותיהם על מנת להביא לסיום 

ההליך בצורה מהירה יותר".
עוד עולה מנתוני הרשות, כי קיימת מגמה 
של גידול במספר התביעות המגיעות לבתי 
המשפט. בשנת 2014 הוגשו כ-36 אלף תביעות, 
ב-2015 – 43 אלף וכאמור, בשנת 2016 הוגשו 

יותרה מ-45 אלף תביעות. 
נתון נוסף שמוצג הוא עלייה במספר התביעות 

שחברות הביטוח דחו – 77 אלף 
יותר   24%  – תביעות ב-2016 

לעומת שנת 2012. 
במסגרת ההצעה מוצע כי תמונה 
ועדה לאיתור מועמדים הכשירים 
כהונתם  אשר  כמבררים,  לכהן 
7 שנים או  תוגבל לתקופה של 
עד גיל 70 )בדומה לגיל פרישת 
את  מעגנת  ההצעה  שופטים(. 
לפנות  המבוטחים  של  זכותם 
לאותו מוסד, בבקשה למינוי בורר, 
שיחליט בתביעתו לגבי מימוש 

הפוליסה. 
על מנת לייעל את הליכי התביעה, 

את  יברר  שהמברר  תהיה  המחדל  ברירת 
התביעה על בסיס המסמכים, וללא נוכחות 
הצדדים. עם זאת, המברר יהיה רשאי לזמן 
את שני הצדדים לדיון. המטרה היא לאזן בין 
חברת הביטוח, המתורגלת בדיונים מסוג זה, 

למבוטח שאינו מורגל בהם. 
עוד נקבע, כי ניתן יהיה לערער על ההחלטה 
45 יום, לבית המשפט המחוזי, בעילות  תוך 
הקבועות בחוק הבוררות, וכן במקרה שנפלה 

בהחלטה טעות משפטית עקרונית. 
הדין,  עורכי  לשכת  ראש  נוה,  אפי  עו"ד 

התייחס בשיחה עם פוליסה לנושא 
ואמר כי אם ההצעה להקמת מוסד 
ליישוב סכסוכים תעבור – הלשכה 

תעתור לבג"ץ. 
הדין  עורכי  לשכת  לדבריו, 
מתנגדת לכך באופן נחרץ – "זו 
יוזמה מסוכנת. המשמעות היא 
בתי  דלתות  את  לחסום  ניסיון 
המשפט בפני מתדיינים וחברות 
לעשות  אפשר  אי  וזאת  ביטוח 

בגניבה". 
זכות  את  להגביל  רוצים  "אם 
הגישה לערכאות ולכפות בוררות 
ותגיש  חובה, תתכבד המפקחת 
פגיעה  פה  שיש  משום  ברורה,  חוק  הצעת 
ולא נאפשר  יסוד. אנחנו לא נסכים  בזכות 
חסימת גישה לערכאות, אני בטוח שהממשלה 
והכנסת לא יאפשרו זאת. זה לא משהו שעושים 

בהיחבא". 
לגופו של עניין, אמר נוה, ההצעה כלל לא 
תיטיב עם המבוטחים - "שולחים את המבוטח 
בעניין מקצועי...  בבוררות  לבד  להתמודד 
ייצג אותו? איך הוא יתמודד עם חברת  מי 
הביטוח?". עוד תקף נוה את המנגנון המקשה 

על הגשת ערעור על החלטת המברר.

עו"ד אפי נוה, ראש 
לשכת עורכי הדין

http://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97/
http://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97/
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הפנייה לעליון נעשתה לאחר שבית המשפט המחוזי דחה 
את הבקשה בתחילת 2017, מאחר שקבע כי התובעים הגישו 

תביעות כפולות ומנצלים לרעה את המערכת המשפטית
פנייה שהתקבלה בפיקוח הבהירה כי אמנם 
טבלת פרמיות מפורטת נשלחה ללקוח, אך 

לא הובהר לו כי ההנחה היא זמנית 

העליון סירב לאשר ייצוגית 
נגד חברות הביטוח על 

הימנעות מתשלום מע"מ 
כאשר הנזק לא תוקן

המבוטח ישלם לאורך 
כל תקופת הביטוח את 

הפרמיה שהוצגה לו 
בשיחת הצירוף 

קבוצת אורן מזרח וסוכניה מודים לחברות הביטוח
על שנה עסקית מוצלחת ב-2017 

ומאחלים המשך צמיחה ורווחיות בשנת 2018

תודה

תודה רבה לכולם!

תודהתודהתודהתודה

תודה תודהתודה

כשזה חשוב לך, זה חשוב לנו.

תודה

תודה תודה

בית המשפט העליון דחה את הערעור על דחייתה של תביעה ובקשה 
לאשרה כייצוגית שהוגשה נגד הראל, מגדל, כלל ביטוח, הפניקס, איילון, 
AIG ושירביט. הייצוגית הוגשה בטענה כי הן מתחמקות מתשלום המע"מ 
כאשר הנזק לא תוקן בפועל. המערערים משכו את ערעורם, בעקבות המלצת 

השופטים להגיש תובענה ייצוגית חדשה על ידי ארגון אמון הציבור.
דחיית הבקשה לייצוגית הראשונה נעשתה בבית המשפט המחוזי מרכז. 
השופטת דפנה בלטמן קדראי קיבלה את טענת הנתבעות, לפיה התובעים 
מנועים מלהגיש בקשה לייצוגית במקביל להגשת תביעה אישית. התביעה 
האישית של חברי הארגון שמהותה היא תשלום כולל של תגמולי ביטוח – 
עדיין נדונה בבית המשפט השלום בהרצליה. על פי השופטת, ניהול מקביל 

של שתי תביעות מהווה ניצול לרעה של הליכי בית המשפט.
בבקשה המקורית לייצוגית התובעים טענו, כי הפרקטיקה שבה נוקטים 
חברות הביטוח להימנע מתשלום מע"מ מנוגדת לדין מפורש והוסיפו כי 
הסוגיה הוכרעה מכבר על ידי בית המשפט העליון. התובעים גם טענו, כי 
יש בנושא הכרעה עקרונית של הפיקוח על הביטוח, הקובעת כי המדובר 
בפרקטיקה קיימת בענף הביטוח וכי היא אסורה. התובעים גם נתמכו על ידי 
קביעת משרד האוצר, כי חברות הביטוח אמורות לפצות את המבוטחים על  
ירידת הערך כולל המע"מ )פוליסה, גיליון 1967 מה-1 ביולי 2015(. חברות 
הביטוח טענו, כי אם לא נעשה תיקון הרכב )או בכלל( על ידי בעל הרכב, אין 

צורך לשלם את המע"מ הנלווה שהיה משולם בתיקון עצמו.

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

במידה שלא יובהר אחרת בשיחת הצירוף, הלקוח זכאי לקבל את 
ההנחה שניתנה לו בעת ההצטרפות, לאורך כל שנות הביטוח - כך 
הכריעה עקרונית הממונה על הביטוח. ההכרעה נעשתה לאחר פנייה 
שהתקבלה ברשות, שטענה כי חברות הביטוח מצרפות לקוחות לביטוחי 
בריאות, בלי לציין באופן מפורש כי פרמיית הביטוח הראשונית משתנה 

לאורך השנים. 
הרשות שבדקה את התלונה קבעה, כי במהלך שיחת המכירה הטלפונית 
נרשם ליקוי כפול. כלומר, נציגי חברות הביטוח מציינים את המחיר 
ההתחלתי תמורת ההצטרפות לפוליסה, אך לא מציינים כי מחירה 
עולה עם השנים, בהתאם להתבגרותו של המבוטח. כמו כן, לא הובהר 

כי ההנחה שניתנה בעת ההצטרפות למבוטח הינה זמנית. 
מצד חברת הביטוח הנבדקת נטען, כי במסגרת ההצטרפות לפוליסת 
הביטוח, טבלת פרמיות מפורטת נשלחת למבוטח. טבלה זו אמורה 
להבהיר לו כי המחיר משתנה עם הזמן ושההנחה שקיבל היא בת חלוף. 
בהסתמך על כך שהממונה על הביטוח רואה את שיחת הצירוף המוזכרת 
כלוקה בחסר מבחינת המידע והיא זו שהביאה להצטרפותו של הלקוח 
לביטוח, החליטה הרשות כי הלקוח ישלם את מחיר ההצטרפות לאורך 

כל שנות הביטוח. 
)ידיעה ראשונה בסדרה(
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פוליסה פיננסים

כלל ביטוח לקראת חתימה על חוזה להשבחת 
נכסים בארה"ב בשווי של מיליארד וחצי שקל

הראל תרכוש מתחם משרדים בעיר 
דאלאס עם קבוצת נדל"ן אמריקאית

דת  מ ו ע ח  ו ט י ב ל  ל כ
לקראת חתימה על הסכם 
שותפות להשקעות בנדל"ן 
בארצות הברית, עם חברת 
הגדולה  החיים  ביטוחי 
 .New York Life– בעולם
במסגרת העסקה ישקיעו 
בחלקים  החברות,  שתי 
שווים, סך של כ-3 מיליארד 
דולר(  מיליון   860( שקל 
להשקעות נדל"ן להשבחה 
ברחבי ארה"ב. היקף ההון 
של  זו,  בהשקעה  העצמי 
שתי החברות יחד, עומד על 
כמיליארד שקל )300 מיליון 

דולר( בחלקים שווים. 
חברות הביטוח מבקשות להשקיע בנכסים לא 
סחירים כדי ליהנות מתשואה יציבה ותנודתיות 
דלה בתיקי העמיתים. הגדלת תיקי ההשקעות 
הלא סחירים בחו"ל )נדל"ן, תשתיות וחוב( 
יכולה להתבצע בעיקר באמצעות הקמת מיזמים 
או שותפויות עם גורמים מקצועיים המתמחים 
בניהול נכסים מסביב לעולם. דוגמה נוספת לכך 
פורסמה בשבוע שעבר על ידי הראל, שבחרה 

 .CIM להשקיע בטקסס עם קרן הגידור
ענת לוין, משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת 
השקעות ופיננסים בכלל ביטוח, ציינה: "לכבוד 
הוא לכלל ביטוח לייצר שותפות אסטרטגית 
 NY ארוכת טווח עם חברה בשיעור קומתה של
Life. עסקה זו מצטרפת לעסקה משמעותית 

נוספת עליה חתמנו בחודש 
שעבר, להשקעה בקרן הריט 
הפרטית- האמריקאית 
 C a r r  P r o p e r t i e s
Corporation, במסגרתה 
השקענו 300 מיליון דולר 
תמורת כ-14% מהזכויות 

ההוניות של החברה". 
"לאור  מסבירה:  לוין 
תי  ו ע מ ש מ ה ל  ו ד י ג ה
בתיקי העמיתים של כלל 
ביטוח, המדיניות החדשה 
ביטוח  בכלל  שהותוותה 
הינה  האחרונות  בשנים 
וגוברת  הולכת  השקעה 
לייצר  מנת  על  וזאת  סחיר,  הלא  בתחום 
תשואות מתאימות ויציבות לעמיתים, בעולם 
של ריביות נמוכות. הגדלת תיקי ההשקעות 
הלא סחירים בחו"ל )נדל"ן, תשתיות וחוב( 
הקמת  באמצעות  בעיקר  להתבצע  יכולה 
מיזמים, או שותפויות עם גורמים מקצועיים, 
מנוסים ובעלי מוניטין טוב בניהול השקעות 
בשווקים שונים בעולם. אנו רואים בשיתוף 
פעולה, כמו גם בעסקאות אקוויטי ישיר אחרות 
שביצעה החברה בשנה האחרונה, כדוגמת 
רכישת מניותיה של כיל בחברת IDE, הישג 
עצום לכלל ביטוח המלמד על יכולתה להגיע 
להסכמי השקעה מורכבים וליצירת שיתוף 
פעולה עם הגופים המקצועיים והאיכותיים 

בעולם". 

לוין מציינת עוד: "ההשקעות האחרונות 
אותם ביצעה החברה מהווה נקודת מפנה 
ביטוח,  כלל  של  העסקית  באסטרטגיה 
מהשקעה נקודתית ברכישת נכס נדל"ן למעבר 
לניהול בפורטפוליו נכסים ולהשקעת אקוויטי 
ישיר בחברות נדל"ן. אנו נמשיך לחפש וליצור 
שותפויות אסטרטגיות עם גופים מובילים 
בתחומם בתחומי הנדל"ן התשתיות ובכלל 

האפיקים הלא סחירים".
העסקה שעליה דיווחה כלל ביטוח מצטרפת 
הדיווח  פי  על  שמטרתה   ,Carr לעסקת 
עודפות  היא השגת תשואות  של החברה, 
 Value-המשקפות רמת סיכון המוגדרת כ
Add, באמצעות רכישה של נכסי נדל”ן מניבים 
בעלי פוטנציאל השבחה תוך שימוש ביכולות 
ניסיון רב השנים והצלחותיה  המקצועיות, 

.NY Life-ההיסטוריות של ל
עוד נמסר מהחברה, כי מטרת ההשקעה בנכסי 
  Multi ,בתחומי המשרדים Value Add-ה
Family  והלוגיסטיקה הינה מיצוב מחדש 
של הנכסים על ידי שיפוצם, העלאת שיעור 
התפוסה, הוספה של חללים נדרשים על ידי 
השוכרים )חדרי כנסים, מסדרונות, שירותים, 
ניהול הנכס, ושיפור  וכו'(, שיפור  מחסנים 
והתנאים מולם. העלאת  איכות השוכרים 
שיעור התפוסה או ייצוב השכירות יכול שיבוצע 
באמצעות הפיכת מבנים מיושנים למודרניים 
על ידי שילוב אזורי משרדים או פיתוח נכסי 
קמעונאות בשווקים בעלי דמוגרפיה חזקה 

)תעסוקה גבוהה וצמיחה באוכלוסייה(.

ומסחר  תשקיע במתחם משרדים  הראל 
בדאלאס, טקסס, ארה"ב בהיקף השקעה 
שנאמד במאה מיליון שקל. ההשקעה נעשית 
 ,CIM בהובלת קבוצת הנדל"ן האמריקאית
עמה  פעולה  לשיתוף  הסכם  יש  שלהראל 

בשלוש השנים האחרונות. 
המתחם שקבוצת הראל רוכשת עם השותפה 
האמריקאית כולל נכס משרדים בשטח של 
כ-227 אלף רגל רבוע )פוט( ונכס מסחרי צמוד 
בשטח של כ-95 אלף רגל רבוע )פוט(. הנכס 
ממוקם בשכונה מבוקשת בחלק הצפוני של 
מרכז העסקים של דאלאס. נכס המשרדים 
מתאפיין בדיירים לא גדולים מתחומי הייעוץ 
ושירותים פיננסיים, משפט, מסחר וענפים 
95%. דמי  ונמצא בתפוסה של כ-  נוספים 
השכירות הקיימים במבנה המשרדים נמוכים 

וכן ביחס להסכמי שכירות  ממחירי השוק 
חדשים שנחתמו עם דיירים בנכס לאחרונה. 
רכיב הריטייל צמוד לנכס המשרדים וכולל 
והוא  סופרמרקט,  ועוגן  מסעדות  מגוון 
נמצא בשימוש דיירי נכס המשרדים ונכסי 
ומקנה למתחם  משרדים אחרים בסביבה 
יתרון תחרותי. נכס המסחר נמצא בשיעור 

תפוסה של כ-97%.
שוק הנדל”ן במדינת טקסס נחשב לאחד 
הגדולים והמתפתחים בארה”ב וככזה אשר 
נפגע באופן מינורי יחסית במשבר הנדל”ן 
האמריקאי בעשור הקודם. במהלך השנים 
של  הנדל"ן  השקעות  מערך  האחרונות, 
הראל בוחן ומנתח את ההתפתחות של שוק 
המשרדים בערים דאלאס, אוסטין ויוסטון 
וכן את שוק המשנה בדאלאס בו נמצא הנכס. 

הנוכחית,  "ההשקעה  כי  נמסר,  מהראל 
לגוף השקעות מקומי מוביל,  תוך חבירה 
הינה דוגמה נוספת להיכרות הרבה והניסיון 
המצטבר של מערך הנדל"ן של הראל בביצוע 
השקעות נדל"ן בארה"ב. העסקה התבצעה 
למען החוסכים של הראל, כחלק מהרצון 
גיאוגרפית  מבחינה  ההשקעות  את  לפזר 
וסקטוריאלית ומתוך מטרה להניב תשואה 
שוטפת ויציבה יחסית על ידי רכישה של נכסים 

איכותיים במיקומים מרכזיים". 
בהראל ציינו, כי "רכישת המתחם הנוכחי 
בשנים  השלישית  הנדל"ן  עסקת  הינה 
בעיר דאלאס  האחרונות שמבצעת הראל 
והעסקה השישית במדינת טקסס שבארה"ב, 
נוספים  משרדים  לבנייני  מצטרפת  והיא 

ומתחמי מגורים המצויים בבעלות הראל". 

New York Life חברת הביטוח הישראלית תשתף פעולה עם חברת ביטוחי החיים האמריקנית

 היקף ההשקעה נאמד במאה מיליון שקל  המתחם בנוי 
מאזור משרדים בתפוסה של 95% ואזור מסחרי בתפוסה של 97%

ענת לוין, משנה למנכ"ל ומנהלת
חטיבת השקעות בכלל ביטוח

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9-%D7%99%D7%97%D7%93%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9E/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9-%D7%99%D7%97%D7%93%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9E/
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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!

היעדר היתר לנהוג בישראל הדרוש 
מתושב הרשות הפלסטינית בעל רישיון 

נהיגה תקף אינו שולל  כיסוי ביטוחי

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט גם דחה טענת היעדר זיקת ביטוח שהעלתה חברת הביטוח, וקבע כי היא 
ידעה באמצעות שלוחה, סוכן הביטוח, את ההוויה האמיתית, והסכימה לבטח את הרכב

בבית משפט השלום בנצרת נדונה תביעתן של 
מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ )התובעת , 
מטרופולין( וכלל חברה לביטוח בע"מ )התובעת 
נאדר אליאס נגד  2, כלל ביטוח( על ידי עו"ד 
פתחי עמארה   )1 עימאד אגאבריה )הנתבע 
והפניקס  ה. דראוש  2( על ידי עו"ד  )הנתבע 
3 – הפניקס(  )הנתבעת  חברה לביטוח בע"מ 
על ידי עו"ד ר. צביקל.  פסק הדין ניתן בדצמבר 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת נבילה דלה 

מוסא, סגנית נשיא.
מדובר בתביעת שיבוב של מבטחת רכב וכן 
תביעת מבוטח בגין הפסדים. מטרופולין הינה 
חברה העוסקת במתן שירותי תחבורה ציבורית 
והפעילה אוטובוס באמצעות נהגים מטעמה. 
כלל ביטוח ביטחה את האוטובוס בביטוח מקיף. 
האוטובוס חצה צומת בירוק ותוך כדי חצייתו 
הגיע הרכב הפוגע, חצה את הצומת ברמזור אדום, 
התנגש בו וגרם לו להתנגש במכולה ובכך נגרמו 
לאוטובוס נזקים. הרכב הפוגע היה בבעלות הנתבע 
1, הנהג היה הנתבע 2 והפניקס היא המבטחת. 
בגין הנזקים ומכוח חבותה על פי הפוליסה, שילמה 
כלל ביטוח למטרופולין את סך הנזק, והגישה 
תביעה לחייב את הנתבעים לשפותה בתשלום. 

נשוא התביעה  לטענת התובעות, התאונה 
אירעה בשל רשלנותו של נהג הרכב הפוגע ו/

או הפרת חובה חקוקה מצדו. על כן, עליו לשלם 
לתובעות את הסכומים הנטענים, ואילו הנתבע 
1 נושא באחריות כלפי התובעות מכוח אחריותו 
השילוחית למעשי ו/או מחדלי הנהג ברכב הפוגע, 
והפניקס נושאת באחריות לתשלום בהיותה 

מבטחת הרכב הפוגע. 
פסק הדין: בית המשפט ציין, כי אין מחלוקת 
בין הצדדים באשר לעצם התרחשות התאונה 
וזהות הרכבים והנהגים המעורבים בתאונה. 
המחלוקת היא סביב מצב מערכת הרמזורים 
בעת ההתרחשות, וכן שאלת זכות הקדימה אם 

מערכת הרמזורים לא פעלה בעת האירוע.
בית המשפט קבע, כי מאחר שמערכת הרמזורים 
בצומת לא הייתה תקינה, לכאורה צריך להתייחס 
למצב הצומת ככזה בו נעדר תמרור ולבחון את 
זכות הקדימה בהתאם. במצב המתואר, קיימת 
מימין.  הבא  לרכב  זכות קדימה  חובה לתת 
בנסיבות המקרה, היה על נהג הרכב הפוגע להאט 
את מהירותו עד כדי עצירה ולתת זכות קדימה 
לאוטובוס, היות וזה הגיע מצד ימין לכיוון נסיעת 
הרכב הפוגע. עם זאת, זכות קדימה אינה זכות  
מוחלטת, אלא זכות יחסית ואין להשתמש בה 
באופן עיוור. בית המשפט ציין, כי נהג האוטובוס 
נסע בחוסר זהירות בצומת, במהירות גבוהה 
שאינה מתאימה לנסיבות המקרה בו מערכת 
הרמזורים בצומת האמור לא פעלה כסדרה. הוכח 
כי שני נהגי כלי הרכב נושאים באחריות חלקית 

לקרות התאונה, באופן שנהג הרכב הפוגע יישא 
באחריות בשיעור של 60%, ואילו נהג האוטובוס 

- בשיעור של 40%.
הנושא המהותי: בית המשפט דן בשאלת הכיסוי 
הביטוחי ורישיון הנהיגה של נהג הרכב הפוגע, 
נהיגה בינלאומי שהוצא  אשר החזיק רישיון 
על ידי הרשות הפלסטינית, והיה בתוקף בעת 
התאונה. אין חולק, כי אין בחזקתו רישיון נהיגה 
ישראלי, ולא החזיק היתר נהיגה לפי תקנה 578ב' 
לתקנות התעבורה. המחלוקת בין הצדדים הייתה 
בשאלה, האם בנסיבות המתוארות אין כיסוי 
ביטוחי בשל העובדה, שהנהג הפר את תנאי 
הפוליסה, בכך שנהג ללא רישיון נהיגה בתוקף. 
תקנה 578א' לתקנות התעבורה, היא התקנה 
הרלוונטית בענייננו, קובעת: "תושב האזור שבידו 
רישיון נהיגה בר תוקף שניתן באזור לפי סעיף 
38 לתוסף 1 בנספח להסכם הביניים, יראו אותו 
כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה 
מקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו 
בו תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190". 
תקנה 578ב' קובעת: "לא ינהג תושב אזור רכב 
שאינו רשום באזור אלא אם כן – )1( הוא תושב 
יהודה והשומרון – יש בידו היתר לכך מאת מפקד 
כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון או מי שהוא 

הסמיך לכך".
כאמור, אין מחלוקת שהנהג ברכב הפוגע החזיק 
רישיון נהיגה בתוקף בהתאם לדרישת תקנה 
578א' לתקנות התעבורה, אולם הוא לא החזיק 
היתר נהיגה בהתאם לתקנה 578ב', ואין ספק, 

שהיתר כאמור נדרש בנסיבות העניין. הצדדים 
נחלקו בשאלה, האם היעדר היתר כאמור, מאיין 
את תוקפו של רישיון הנהיגה. בית המשפט ציין, כי 
הנהג הורשע בעקבות הודאתו בעבירה של נהיגה 
ללא רישיון נהיגה תקף, וכי הדרישה להיתר נהיגה 
הינה מטעמי ביטחון ולא מטעמי כושר נהיגה, מה 
גם שהפוליסה לא מתייחסת לדרישה הספציפית 
הזו של החזקת היתר נהיגה. בית המשפט העליון 
קבע בפסק הדין ח'מיס נ' קרנית: "אשר להיתר 
המיוחד לנהוג באזור ומחוצה לו, בצדק קבע בית 
המשפט המחוזי כי שאלת קיומו או היעדרו 
אינה משליכה על שאלת קיומו של רישיון נהיגה 
כדין...". בהתאם לקביעה הנ"ל, בית המשפט קבע, 
כי היעדרו של היתר מיוחד לנהוג בישראל, הדרוש 
מתושב הרשות הפלסטינית, שבחזקתו רישיון 
נהיגה תקף לפי תקנה 578א' לתקנות התעבורה, 
אינו משליך על שאלת קיומו של רישיון נהיגה כדין 
בידי הנתבע 2,  ואינה יכולה לשמש עילה לשלול 
כיסוי ביטוחי. כמו כן, דחה בית המשפט טענת 
היעדר זיקת ביטוח שהעלתה הפניקס, וקבע כי 
היא ידעה באמצעות שלוחה, סוכן הביטוח, את 
ההוויה האמיתית, והסכימה לבטח את הרכב, 

ומנועה להעלות כל טענה בנדון.
בית המשפט קיבל את התביעה נגד הנתבעים 
2 ו-3 וחייב אותם, יחד ולחוד, לשלם למטרופולין 
ולשלם לכלל ביטוח את סכום התביעה בניכוי 
הרשלנות התורמת, וכן הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 
ערעור לבית המשפט המחוזי.

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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בריא לדעת

תקנות הסיעוד: לאחר ארבע שנים 
של ניהול כושל, פחדני ואמוציונלי 

כבר לא היה איך לרדת מהעץ 

הסיעוד  תקנות 
נסו  נכ ת  שו ד הח
לתוקף ב-1 בינואר 
2018.  כאשר החלו 
באוצר לטפל בנושא 
עוד  סי ה ת  תקנו
אמרתי  החדשות 
יהיה.  לעצמי - לא 
אין מצב שרגולטור 
ת  ס נ כ  , ר ו א נ
מודרנית וממשלה 
שפויה יאמצו מהלך הזוי של פקידת אוצר 
את  ורומסת  בוטה  בצורה  שפוגע  צעירה, 

זכויות הפרט.
האמנתי בכל לבי שהמדינה לא תתערב ברצון 
החופשי של אדם זה או אחר או של קבוצה 
ולא תמנע מהם לרכוש כיסוי  זו או אחרת 
ביטוחי זה או אחר  בו הם מעוניינים, והכל 
מכספם הפרטי. יכול להיות שהביטוח הסיעודי 
הקבוצתי פחות טוב מהביטוח הפרטי, אבל 
ולאוכלוסיות מסוימות,  במצבים מסוימים 

הוא היחיד הניתן להשגה. 
ניהול כושל, פחדני  לאחר ארבע שנים של 
ואמוציונלי כבר לא היה איך לרדת מהעץ. 
דווקא בימים אלו  מסתבר  שהפגיעה ברצונות 
הבסיסיים של הפרט, מתוך שיקולים זרים, 
כבר לא מפחידה את המערכת השלטונית 
לתוקף  נכנסו  שבו  השבוע  ובאותו  שלנו 
לחוקק   ביקשו  החדשות  האוצר  תקנות 
כנראה  )שיחוקק  המרכולים  חוק  את  גם 
במתחם  לקנות  מאנשים  שימנע  השבוע( 
 ציבורי חילוני בימי שבת וחג, אז למה ציפינו?

גם כאן מתערבים הפוליטיקאים ברצון של 

לפגוע באחר.  בלי  הפרט להיטיב עם עצמו 
רק שבחוק המרכולים אולי ניתן להבין את 
האינטרסים של המחוקקים הדוחפים לכך, גם 
אם לא נסכים איתם, אבל בתקנות הסיעוד, 

האינטרס של הרגולטור לא ברור. אז למה?
השבוע גם נקבעו התרופות שייכנסו לסל 
תרופות  של  חשובה  רשימה   .2018 בשנת 
וביניהם זריקה להורדת רמות הכולסטרול בדם. 
יבואו הקוראים וירימו גבה – "לבזבז" את כספי 
הסל על תרופה להורדת כולסטרול?  והתשובה 
היא - בהחלט כן. אחד התפקידים החשובים 
ועדת הסל הוא לקבוע את סדר  של חברי 
העדיפויות ואחת השאלות הקשות שעומדות 
בפניהם היא מה הם הכללים. להוציא את הכסף 
על תרופות מאוד יקרות למחלות מאוד נדירות 
או להוציא את הכסף על תרופות פחות יקרות, 
המתאימות לאוכלוסיות יותר רחבות. בסל של 
2018 מצאו חברי הוועדה איזון מושכל והחליטו 
לממן, בין השאר, תרופה מאוד יקרה לקבוצה 
ניוון שרירים,  מצומצמת של חולים במחלת 
יקרה לאוכלוסייה  ובמקביל, תרופה פחות 
יעילה מאוד של רמות  יותר רחבה להורדה 
הכולסטרול הרע. הורדת הכולסטרול הרע 
)LDL( מקטינה משמעותית את הסיכוי לפתח 
יוצא מכך, מקטינה  וכפועל  טרשת עורקים 
משמעותית את הסכנה לפתח התקפי לב או 
 אירועים מוחיים ומאריכה חיים בצורה מוכחת. 
הטכנולוגיה  של  העלויות  כי  לזכור  חשוב 
הרפואית המתקדמת, ובעיקר שימוש בתרופות 
מתקדמות, בחמש השנים האחרונות גדלה 
ב-900%  והגיע בשנה האחרונה ליותר מ-2.8 
לא ממומנים בסל  מיליארד שקל, שרובם 
הבריאות. תוספת לסל של 360 מיליון שקל 

עדיין  ומבורכת, אבל  היא תוספת חשובה 
משאירה ארסנל גדול וחשוב מחוץ לסל במימון 

פרטי או במימון ביטוחים פרטיים בלבד. 
האירוע השלישי שהתרחש השבוע - התבשרנו 
על ניסוי שנערך באחד מתי החולים בארץ, בו 
נבדקה האפשרות שמחשב יחליף את הרופא 
בהחלטה אם לנתח את החולה. רובוט דומה 
שמנהל לידה כבר נמצא היום בניסוי במספר 
מרכזים בעולם. הכניסה של עולם המחשבים 
לרפואה היא כבר עובדה. כבר היום לא מעט 
ניתוחים מבוצעים באמצעות רובוט ממוחשב. 
למחשב יש יכולת לקבל החלטות בצורה מהירה 
יותר מזו של רופא אדם. למחשב יכולת לפעול 
בדיוק על פי ההנחיות, ללא היסחי דעת, כפי 
לא  המחשב  אדם.  לרופא  לעיתים  שקורה 
מה  את  תמיד  ועושה  מתרגש  לא  מתעייף 

שאומרים לו. 
בשנים  יהיה  שהמחשב  לכתוב  רוצה  אני 
הבאות כלי עזר חשוב לרופא, שיחליף חלק 
עד  לבצע  נהג  שהרופא  מהפעולות  מסוים 
היום, אבל ישאיר את הדבר החשוב ביותר 
ברפואה: יחס אישי, הקשבה, מילה טובה, עידוד 
ואמפתיה בידיים של הרופא בן התמותה. אבל 
קוראים יקרים, אני חושש שאני טועה. ברפואה 
של העתיד הערך המוסף של הרופא באדם גם 
הוא יעלם ונמצא את עצמנו בעולם ממוחשב 
לחלוטין, כאשר אולי פקיד רפואי יישב באיזה 
שהוא מקום מאחור וילחץ "אנטר" מעת לעת 

על מנת שהרובוט יעבוד. 

אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית  ד"ר 
החולים "אסותא" וסמנכ"ל "הפניקס". מנכ"ל 

חברת הייעוץ "פרש קונספט"

 יכול להיות שהביטוח הסיעודי הקבוצתי פחות טוב מהביטוח הפרטי, אבל 
במצבים מסוימים ולאוכלוסיות מסוימות, הוא היחיד הניתן להשגה  סל 

התרופות 2018 – האיזון המושכל בין בתרופות  הרופא העתידי – אדם או רובוט? 

מאת ד"ר אודי פרישמן

לט
 בי

דיו
טו

ס

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
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במסגרת בקשת ההסתלקות מייצוגית בנושא יידוע מעשנים לשעבר על זכותם להפחתה בפרמיה, 
מתבקש בית המשפט להורות על דחיית תביעתו האישית של המבקש ועל מחיקה של בקשת האישור

בתביעה נאמר, כי לבקשת מגדל נבחנו הנזקים למבוטחת שלה בשל הצפת 
מים שנגרמה על ידי הנתבעת ואלה הוערכו בסך של 4.8 מיליון שקל

תביעת שיבוב

הראל תיתן למבוטחים שהפסיקו לעשן גילוי 
בדבר האפשרות לבחון שינוי בפרמיה

מגדל תובעת 5 מיליון שקל מחברת אדירים ומהמבטחת 
שלה הראל כשיפוי על תגמולים ששילמה למבוטחיה

בקשה לאישור הסתלקות מתביעה ייצוגית 
הראל בנושא יידוע מעשנים לשעבר על  נגד 
זכותם להפחתה בפרמיה, הוגשה ב-4 בינואר 
2018 לבית המשפט המחוזי מרכז. כך הודיעה 

החברה היום )יום א'( לבורסה.
נגד הראל  הוגשה   2016 נובמבר  בחודש 
תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית שעניינה 
גובה כביכול ממבוטחים,  בטענה, כי הראל 
אשר סווגו כמעשנים במועד רכישת פוליסת 
ביטוחי חיים )ריסק( וחדלו לעשן למשך למעלה 

משנתיים, פרמיות ביתר ואינה מיידעת אותם על 
זכותם להפחתה משמעותית בפרמיות הביטוח 
במקרה של הפסקת עישון למשך יותר משנתיים 
)פוליסה, גיליון 2188, מה-29 בנובמבר 2016(.
במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט לאשר 
ומהתובענה  הייצוגית  הסתלקות מבקשת 
ולהורות על דחיית תביעתו האישית של המבקש 

ועל מחיקת בקשת האישור.
הסכימה  ההסתלקות,  בקשת  במסגרת 
הראל, לפנים משורת הדין, לתת למבוטחים 

הרלבנטיים גילוי בדבר אפשרותו של מבוטח 
שהפסיק לעשן לתקופה של שנתיים ומעלה 
לעדכן את הראל ביטוח על כך, על מנת שתיבחן 
האפשרות לשינוי תעריף הביטוח בכיסויים 
כן, הסכימה הראל לשלם  הרלבנטיים. כמו 
למבקש ולבא כוחו, בכפוף לאישורו של בית 
המשפט, גמול ושכר טרחה בסכומים שאינם 

מהותיים.
בית  לאישור  כפופה  ההסתלקות  בקשת 

המשפט.

מרכז  מגדל הגישה לבית המשפט המחוזי 
5 מיליון שקל נגד חברת  תביעת שיבוב בסך 
והשקעות.  בניין  )תבור-שניידר(  אדירים 
בתביעה נאמר, כי מים רבים דלפו והתפרצו 
מצנרת ברז המותקן בפינת המטבחון במשרדיה 
של הנתבעת אשר בקומה השנייה של בניין 
בהוד השרון בליל ה-19 במרץ 2015. מים רבים 
זרמו וחלחלו מטה מבעד לתקרות הבניינים אל 
הקומות התחתונות לרבות אל משרדיה ומחסנה 

של חברת אלוט תקשורת, המבוטחת של מגדל, 
המצויים בין היתר בקומה הראשונה ובקומת 
הקרקע של הבניין, הרטיבו את תכולתם, הציפו 
אותם וגרמו בהם לנזקים כבדים ביותר למבנה 
ולתכולה, הכוללת מלאי כרטיסים אלקטרוניים 
שונים וסלי תקשורת מורכבים שהיו מאוחסנים 

במחסן.
רוברט  בתביעה נאמר, כי משרד השמאים 
מרכוס שמאות בחן לבקשת מגדל את הנזקים 

שנגרמו למבוטחת שלה בשל אירוע ההצפה 
והעריך אותם בסך של 4.8 מיליון שקל.

איתן גרובר,  לטענת מגדל, באמצעות עו"ד 
פנייתה אל הנתבעת והראל שביטחה אותה כלפי 
צדדים שלישיים לשפותה בגין תגמולי הביטוח 
ששילמה למבוטחיה עקב נזקי המים שנגרמו, 

לא נענתה בחיוב ומכאן תביעה זו.
בהראל בחרו לא להגיב.

תגובת אדירים לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

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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על פי ההסכם שנחתם בנובמבר 2017, 
מדובר בצעד אחרון להשלמת ההעסקה

 בתחילת דצמבר ביטלה הממונה על 
הביטוח את שליחת הדוח הרבעוני בדואר 

- עתה ידונו בכנסת על ההשלכות של 
צעד זה  בישיבה של הוועדה המיוחדת 
לפניות הציבור ייקחו חלק אגף שוק ההון 

במשרד האוצר ואיגוד חברות הביטוח

הממונה על ההגבלים 
העסקיים אישרה את 

רכישת בית ההשקעות 
IBI תמיר פישמן על ידי

השבוע בכנסת: דיון 
על השינוי בברירת 
המחדל ושליחת 
הדוחות השנתיים 

בדוא"ל ומסרון

העסקיים  ההגבלים  על  הממונה 
אישר את רכישת בית ההשקעות תמיר 
פי ההסכם  IBI. על  ידי  פישמן על 
שנחתם על ידי שני הגופים בנובמבר 
האחרון, מדובר בצעד הסופי שהיה 

נחוץ כדי להשלים את העסקה. 
IBI  רכשו בסוף נובמבר  נזכיר כי 
2017 את חברת ניהול תכניות האופציות 
38 מיליון  של תמיר פישמן תמורת 
מהפעילויות  באחת  ומדובר  שקל 
העיקריות של בית ההשקעות. חברת 
הניהול של תמיר פישמן מנהלת נכסים 
1.8 מיליארד שקל. מדובר  בסך של 
בשירות ייחודי אשר מאפשר למקבלי 
אופציות במקום העבודה למכור אותן 

בשוק באופן אופטימלי וכולל תכנון 
ובניית מודלים לתגמול עובדים.

השלמתו  ועם  ההסכם  במסגרת 
תרכוש  IBIקפיטל 179.3 אלף מניות 
רגילות בנות 1.00 שקל ע"נ כל אחת, 
המהוות 100% מהון המניות המונפק 
של חברת תמיר פישמן ניהול השקעות, 
חברה בבעלותה המלאה של תמיר 

פישמן.
מועד השלמת העסקה נקבע ליום 
העסקים השלישי שלאחר התקיימותם 
של כל התנאים המתלים המפורטים 
השלמת  לאחר  אחר,  במועד  או 
בין  שיוסכם  המתלים  התנאים  כל 

הצדדים.

המפקחת על הביטוח מובילה ודוחפת בשנים אחרונות את 
המגמה להתקשרות באמצעים טכנולוגים ודיגיטליים של 
חברות הביטוח עם הלקוחות. בהתאם לכך, הממונה שינתה 
בדצמבר האחרון את ברירת המחדל ומעתה הדוחות השנתיים 
יישלחו בדואר אלקטרוני או מסרון ולא יישלחו בדואר, 
אלא אם חברת הביטוח התבקשה לנהוג כך באופן מיוחד. 
 14:00 ביום שלישי הקרוב )ה-9 בינואר 2018( בשעה 
תתקיים ישיבה בכנסת של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור 
בראשות ישראל אייכלר לגבי החלטת הרשות שלא לשלוח 
דוחות שנתיים בדואר. ייקחו חלק בישיבה אגף שוק ההון 

של משרד האוצר ונציגי איגוד חברות הביטוח.

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

http://polisa.news/%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%99%D7%A9/
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שימוש בטכנולוגיה אמור לצמצם עלויות והוצאות, להקטין את האפשרות 
להונאות, מקצר תהליכים )פחות זמן לבקרה( ומייעל את המערכות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

כיצד טכנולוגיית הבלוקצ'יין 
תשפיע על ענף הביטוח

מוסדות  על  נשענת  העולמית  הכלכלה 
אי  את  להקטין  כדי  ומדיניים  כלכליים 
מכך  יוצא  לסיכונים.  והחשיפה  הוודאות 
שהפעולות הפיננסיות נשענות על מערכות 
והעסקאות  ונהלים  תקנות  חוקים,  של 
כגון  מתווכים  באמצעות  מתבצעות  בפועל 
אשראי  כרטיסי  אשראי,  חברות  בנקים, 
החליטה  הייטק  אנשי  קבוצת  וכדומה. 
את  שישמש  וירטואלי,  מטבע  ליצור 
תלויה  שאינה  חופשית  בכלכלה  האנושות 
לנהל  כדי  והכלכליים.  המדיניים  במוסדות 
)בשנת  פותחה  הכספיות  הפעולות  את 
בלוקצ'יין  בשם  שכונתה  שיטה   )2009
כל  כאשר  בלוקים  של  שרשרת   - שפרושה 
בלוק מייצג עסקה. כל בלוק )עסקה( ננעל 
לעשות  )לכאורה(  אפשר  שאי  כך  ומוצפן 
הבלוק  שבסיסה  הבאה  העסקה  שינוי.  בו 
הראשון מוצפנת באופן שההצפנה מבוססת 
נוצרת  וכך  על ההצפנה של הבלוק הראשון 

שרשרת של בלוקים הקשורים זה לזה. 
בכך  דרך  פורצת  הבלוקצ'יין  טכנולוגיית 
צדדים  בין  ממשק  יצירת  מאפשרת  שהיא 

לעסקה ללא תיווך של גורם כלשהו. אם אנו 
מסוימת,  דיגיטלית  מחנות  מוצר  רוכשים 
כרטיס  באמצעות  מתבצע  לא  התשלום 
האשראי או בהעברה מחשבון הבנק שלנו, 
ישירות  שלנו  האלקטרוני  מהארנק  אלא 
שיטה  השני.  הצד  של  האלקטרוני  לארנק 
המתווכים  הגורמים  על  הוצאות  חוסכת  זו 
אחד  כל  של  האשראי  חברת  או  )הבנק 
עלות  את  להקטין  יכולה  ובכך  מהצדדים( 

העסקה. 
לשמש  יכולה  הבלוקצ'יין  טכנולוגיית 
שונים.  בתחומים  הביטוח  בתעשיית  גם 
בבלוק  תהיה  )הצעה(  לביטוח  בקשה 

בבלוק  תהיה  המבטח  תשובת  ראשון, 
השלישי,  בבלוק  תהיה  הפוליסה  השני, 
הלאה.  וכן  הרביעי  בבלוק  יהיה  התשלום 
עם  שינויים  לערוך  אפשר  שאי  מאחר 
מונעת  השיטה  והצפנתו,  הבלוק  "סגירת" 
גם  לשמש  יכולה  הטכנולוגיה  הונאות. 
הראשון  הבלוק  כאשר  התביעות,  בתחום 
בניהול  שלב  וכל  האירוע  על  ההודעה  הינה 
שימוש  מוצפן.  בבלוק  "נסגר"  התביעה 
לצמצם  אמור  הביטוח  בתחום  בטכנולוגיה 
האפשרות  את  להקטין  והוצאות,  עלויות 
זמן  )פחות  תהליכים  יקצר  להונאות, 

לבקרה( וייעל את המערכות. 

ידי  על  המונהגת  משקיעים  קבוצת 
)קרן   Aquiline Capital Partners
גרינברג,  ג'ף  של  בניהולו  פרטית  השקעות 
 Marsh & McLennan של  יו"ר  לשעבר 
השקעה  על  הודיעה   )Companies, Inc
במבטח משנה חדש, שיפעל בתחום הרכוש 
 Armour Group והתאונה. מבטח המשנה

 run-ה עסקי  לתחום  פעילותו  את  ייחד 
 .off

חברת האחזקות של Armour תשנה את 
ותעביר   Trebuchet Holdings-ל שמה 
ל-Armour את הפלטפורמה העסקית שלה 
בתחום ה-run off וכן את המנהלה לניהול 

תביעות. מטה החברה ימוקם בברמודה. 

84605_Ad_W210_H145_z.indd   3 23/11/2017   12:36

Armour Group - מבטח משנה חדש
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הסערה בעקבות דברי מנכ"ל מיטב דש על סוכני הביטוח:

מבטחים ומבוטחים

   נשיא לשכת סוכני הביטוח התייחס לדבריו של מנכ"ל בית ההשקעות אילן רביב, לפיהם סוכני הביטוח 
מניידים כספי מבוטחים על בסיס תשואות לטווח קצר  רוזנפלד לרביב: תתנצל ותחזור בך לאלתר

בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל חיסכון ארוך טווח בבית ההשקעות מיטב דש

רוזנפלד: אני דוחה בשאט נפש את 
האשמה חסרת הבסיס; מיטב דש: לא 
הייתה כוונה להכתים את סוכני הביטוח

אבי מויאל מונה לסמנכ"ל אגף ביטוח חיים ופיננסים בהכשרה 

עובדי מימון ישיר בנו דגם של 
כבאית במסגרת התנדבות 

Make-A-Wish Israel בעמותת

"הטחת בסוכני הביטוח כי הם 
הלקוחות  להפסדי  האחראים  
עקב הניוד שהם מבצעים אך ורק 
כדי לזכות בתגמול נוסף. אני דוחה 
נפש את האשמה חסרת  בשאט 
הבסיס הזאת, שאין לה כל אחיזה 
במציאות" – כך כתב היום נשיא 
ליאור  הביטוח  סוכני  לשכת 
מיטב דש אילן  רוזנפלד, למנכ"ל 
רביב, לאחר שזה התבטא בראיון 
לעיתון גלובס נגד סוכני הביטוח, 
כספי  מניידים  סוכנים  כי  וטען 
גמל של לקוחות על סמך תשואות 
לטווח קצר. רביב תלה בכך חלק 

מהפדיונות שספג מיטב דש בתחום הגמל, 
ואמר: "יש גורם בשוק שמעודד את ההעברות 

האלה מצד לצד, ואלה סוכני הביטוח". 
רוזנפלד כתב: "סוכני הביטוח הינם נאמני 
הלקוח והקטליזטור המניע אותם הינו טובת 
הלקוח, רמת השירות, התאמת המוצר המתאים 
והתשואות. הייתי מציע כי תפשפש בכל אלו 

עומד בראשו בטרם תטיל  שאתה  בארגון 
רפש בציבור שלם ובשמו הטוב, ציבור שאתה 
מתפרנס ממנו ושמספק שירות מקצועי סביב 
לציבור הלקוחות בנאמנות אין קץ  השעון 

ולשביעות רצונו".
חסרת  אמירה  לשחרר  שבחרת  לי  "צר 
ואני מצפה כי תתנצל ותחזור בך  מעצורים 

את  רוזנפלד  סיכם   – לאלתר" 
מכתבו.

במיטב דש מיהרו להגיב ומסרו: 
"מנכ"ל מיטב דש התייחס בכתבה, 
שהתפרסמה בסוף השבוע האחרון, 
לניוד מוצרי הגמל בקרב הסוכנים 
ידי  על  ליצרן  מיצרן  והעברתם 
הסוכנים. בחודש דצמבר התעצמה 
הניידות ואנו עדים לתקופה של 
של  אגרסיביים  מכירה  מבצעי 
בכתבה  האמירה  היצרנים.  כלל 
התייחסה לשיטה וכנגדה )עמלות 
היקף דיפרנציאליות בין יצרנים( 
ציבור  כנגד  לא   - יודגש  ושוב 
הסוכנים. אין לנו ולא הייתה לנו כוונה להכתים 
את סוכני הביטוח. בית ההשקעות עובד לאורך 
השנים עם ערוץ ההפצה של הסוכנים ומיותר 
לציין כי אנו בעלים של חמש סוכנויות ביטוח, 
ביניהן שני בתי סוכן, בהם חברים למעלה מ-120 
סוכנים פעילים, המשרתים נאמנה ציבור של 

מאות אלפי לקוחות".

אבי מויאל

נשיא הלשכה  ליאור רוזנפלד ומנכ"ל מיטב דש אילן רביב

אבי מויאל  מונה לסמנכ"ל אגף ביטוח חיים ופיננסים 
בהכשרה. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל חיסכון ארוך 
טווח בבית ההשקעות מיטב דש. נמסר כי מויאל בעל 
ניסיון עשיר של יותר מ-20 שנה בענף החיסכון ארוך 

הטווח הביטוח והפנסיה. 
במסגרת פעילותו במיטב דש הוא הוביל את הקמת קרן 
הפנסיה וביסוסה והיה אחראי להקמת מערך סוכנויות 
הביטוח בבית ההשקעות ואף שימש כיו"ר סוכנויות 
הביטוח של מיטב דש. כמו כן משמש מויאל מנטור מקצועי 

ופעל כמרצה בקורס גמר פנסיוני במכללת מיטב דש. 
בכניסתו לתפקיד אמר מויאל: "אני רואה את הפוטנציאל 

הרב של הכשרה להמשיך לגדול ולהתפתח בענף הביטוח 
והחיסכון בישראל יחד עם הטמעת שינוי מהותי באגף 
והובלתו לקראת יישום תכניות העבודה המאתגרות 

שעליהם הכריז מנכ"ל החברה". 
שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה, מסר כי "הכשרה שמחה 
ומברכת על הצטרפותו של אבי לחברה. לאורך שנותיו 
הארוכות בתחום החיסכון והפיננסים הוא הוכיח את 
מקצועיותו ומצוינותו בכל תפקיד אותו מילא. אני בטוח 
שגם בהכשרה יביא את מלוא יכולותיו וימלא את התפקיד 
החשוב בהצלחה, תוך כדי הובלת מהלכים חדשניים ודחיפת 

התחום קדימה. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו".

עובדי מימון ישיר עסקו בשבוע שעבר בפעילות התנדבותית בשיתוף 
Make-A-Wish Israel. עובדי החברה והארגון ביקשו  עם עמותת 
להגשים את חלומו של הילד אושרי ובנו בחצר ביתו דגם של כבאית. 
בנוסף נרשם שיתוף פעולה עם תחנת הכיבוי בחדרה שסיפקה כבאית 

וכבאים שסיפרו על חייהם כלוחמי אש. 
הפעילות הייתה חלק מפרויקט Wish Challenge של העמותה, 
המגשימה את משאלות ליבם של ילדים החולים במחלה מסכנת חיים. 
כלפון, חבר הנהלת העמותה  ליאור  בהגשמת המשאלה השתתפו 

והפרזנטור של מימון ישיר ואבי בר-אהרון מייסד העמותה. צילום: שני מנדל


