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 במסגרת החוק מוסבר כי הפרמיה תשקף בין היתר את רמת הבטיחות ותתמרץ את המעסיק 
לשמור על בטיחות עובדיו  פרק נוסף שעשוי להיכנס לחוק: מנגנון ההתחשבנות בין המל"ל לחברות 

הביטוח, בו נקבע כי שר האוצר יקבע סכום קבוע שחברות הביטוח יעבירו למל"ל לצורך כיסוי חבותן

מעסיקים יחויבו לרכוש ביטוח 
תאונות עבודה כדי לשפר את 
רמת הבטיחות באתרי העבודה

התכנית הכלכלית ל-2019 )חוק ההסדרים( 
האוצר, במסגרת  נידונה בימים אלה במשרד 
הדיונים לגיבוש התקציב. הדיונים נסובו עד 
כה סביב הנוסח שפורסם על ידי האוצר לפני 
פוליסה הגיעו פרקים  כשבועיים, אולם לידי 
חדשים שלא מן הנמנע שיצורפו אל החוק המלא, 

שיובא בקרוב לאישור הממשלה והכנסת. 
במסגרת פרק שכותרתו "צמצום תאונות 
עבודה במשק" מוצע כי מעסיקים יחויבו לרכוש 
עבור עובדיהם ביטוח תאונות עבודה. זאת, 
כך נכתב, לצורך מימון השתתפות המעסיק 
במימון תשלום הגמלה לנפגעי עבודה שמשולמת 
)מל"ל(.  לאומי  לביטוח  המוסד  ידי   על 
במסגרת פרק זה מוצע גם כי הפרמיה תשקף בין 
היתר את הסיכון של מקום העבודה שבאחריות 
המעסיק, במטרה לתמרץ אותו לפעול לשמירת 
בטיחות עובדיו, ולהקטנת מספרן וחומרתן של 

תאונות העבודה. 
הרקע לגיבוש הוראות אלה הוא הסטטיסטיקה 
המצערת של 70 אלף עובדים שנפגעים מדי 
שנה בתאונות עבודה – המהווים כ-2% מכלל 
המועסקים במשק. בשנים האחרונות נהרגים 

כ-60 עובדים בשנה בתאונות עבודה. 
כיום, נכתב בדברי ההסבר להצעה, משלמים 

המעסיקים דמי ביטוח לאומי אחידים, ללא 
התחשבות ברמת הסיכון של מקום העבודה, 
בין רמת הבטיחות לפרמיה  אין קשר  ולכן 
שמשלם המעסיק. המנגנון החדש אמור לתמרץ 
את המעסיקים לייצר סביבות עבודה בטוחות 
יותר. המרוויחים מכך יהיו בין היתר חברות 
הביטוח והסוכנים, שייהנו מפתיחת שוק חדש. 
עוד מעריכים באוצר, כי ההצעה תביא לגידול 
של 600 מיליון שקל בשנה בהכנסות המדינה.

ההתחשבנות בין חברות הביטוח למל”ל

במטרה לעמוד ביעדי התקציב ולצמצם את 
ההתדיינות המשפטית שבין חברות הביטוח 
למוסד לביטוח לאומי מוצע במסגרת חוק 
ההסדרים לתקן את חוק הביטוח הלאומי ואת 
הסדר ההתחשבנות בין המל"ל לחברות, כך 
שבמקום זכות השיבוב שקיימת היום, ייקבע כי 
הצד השלישי יעביר סכום קבוע למל"ל לצורך 
כיסוי חבותו. הסכום שיועבר ייקבע על ידי שר 
האוצר, לאחר שמיעת חברות הביטוח והמל"ל. 
יצוין כי דוח מבקר המדינה ממאי השנה קבע 
כי הביטוח הלאומי הפסיד מאות מיליוני שקלים 
כתוצאה מאי שיבוב כספים מחברות הביטוח. 

תכנית סיעוד לאומית
בעלות 500 מיליון שקל

פרק נוסף שעשוי להיות בעל משמעות רבה 
לחברות הביטוח הוא פרק שקובע את פרטי 
תכנית סיעוד לאומית, שעלותה, כך מעריכים 
נוספים  פרקים  שקל.  מיליון   500 באוצר, 
שנוגעים לענף הביטוח: הקמת מוסד ליישוב 
בין חברות הביטוח למבוטחים,  סכסוכים 
הניתוחים,  מחירי  להוזלת  רפורמה  ביצוע 
לחברות טכנולוגיות  ניסוי  הקמת סביבת 

פיננסיות ועוד.

למשפחת ז'ורבסקי,
איתכם באבלכם הכבד

במות

עמוס ז'ורבסקי
והפיננסיםגיטה ואריה לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 
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 בצד הגדלת ההנחות בביטוח רכב מקיף ביטלה החברה במסלול "מגדל רגיל" את התניית 
קבלת ההנחה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע  ליאור רביב, המשנה 

למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת הלקוחות: אנו מציעים תנאים אטרקטיביים מאוד למבוטחים 
ואף מעניקים יתרונות שיווקיים רבים לסוכני הביטוח מול המתחרים, כולל הישירים

מגדל השיקה תעריף רכב מקיף 
חדש, בצמוד לביטוח חובה, המעניק 

הנחות של עד 15% למבוטחים

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

כדאי לדעת

מגדל השיקה לאחרונה תעריף 
רכב מקיף חדש, בצמוד לרכישת 
ביטוח חובה. במסגרת התעריף 
החדש יקבלו המבוטחים הנחות 
משמעויות בביטוח רכב מקיף, 
במסלול   10% על  העומדות 
"מגדל רגיל" ועל 15% במסלול 
"מגדל על". בכך, מציינים במגדל, 
סביר להניח כי ברוב המקרים 
יגלמו ההנחות החדשות חיסכון 
שנתי של מאות שקלים למבוטח.

כמו כן, ביטלה החברה במסלול 
"מגדל רגיל" את התניית ההנחה 

בתשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת 
זה, מציינים במגדל, מרחיב את  קבע. צעד 

אפשרויות המבוטח לקבל את ההנחה. 
ההנחה בפוליסת רכב מקיף במגדל, בצמוד 
ניתנת אם קיימת  לרכישת פוליסת החובה, 

תעודת חובה משולמת עבור אותו 
מספר רישוי לאחד מהמבוטחים 
בפוליסת המקיף. שיעור ההנחה 
הוא מפרמיית המקיף הבסיסית, 
בכפוף לתנאי הפוליסה ולדרישות 

החיתום.
ביצעה  מגדל  כי  נמסר,  עוד 
הקשור  בכל  נוספים  מהלכים 
למתן הנחות תעריפיות ברכב, 
חה  נ ה ה ת  ל הגד ם:  י ל ל ו כ ה
לסוכן  המשותפת המשוחררת 
מ-20% לעד 30%;  הנחת מבוטח 
חדש – ביטול התניית התשלום 
בכרטיס אשראי או הוראת קבע בלבד;  הגדלת 
מדרגת שיעור הנחת היעדר תביעות  מ-25% 
העצמית  ההשתתפות  הקטנת   ;30% ל–
במוסך הסדר והגדלת ההנחה ל-40.3% מסך 
ההשתתפות העצמית במוסך רגיל;  הרחבת 

לכמיליון  ג'  וצד  במקיף  האחריות  גבולות 
שקל, הן במסלול "מגדל רגיל" והן במסלול 

"מגדל על". 
ליאור רביב, המשנה למנכ"ל מגדל  לדברי 
ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה, "בזכות 
התעריף החדש, הרחבת אפשרויות תשלום 
והמהלכים הנוספים, אנו מציעים  הפרמיה 
תנאים אטרקטיביים מאוד למבוטחים ואף 
לסוכני  רבים  שיווקיים  יתרונות  מעניקים 

הביטוח מול המתחרים, כולל הישירים".
עוד אומר רביב, כי "בסביבה התחרותית, אנו 
מחויבים להמשיך ולתמוך בסוכני הביטוח גם 
בתחום הרכב, לטובת שמירה על הלקוחות 
הקיימים ובעיקר צירוף לקוחות חדשים. כדאי 
גם לזכור, כי ביטוח רכב הוא עוגן עסקי עבור 
הסוכנים, דרכו הם יכולים להמשיך ולעטוף את 
הלקוח ומשפחתו במגוון מוצרי ביטוח פרט 

נוספים של מגדל, בהתאם לצרכיהם". 

ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל
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יאיר לוינשטיין מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה:

מנצחים מפסידים בגדול את לחברות הביטוח

נגיש הצעה בשנה הבאה לקרן ברירת 
המחדל, רק לשם הפרוטוקול

לכותרת  בניגוד 
ת,  י מ י ט פ ו א ה
בגדול  "מנצחים 
ות  ר ב ח ת  א
נראה  הביטוח", 
ת  ו א צ ו ת ה ש י  ל
בכתבה  המוצגות 
מה  ס ר פ ת ה ש
 2 3 5 2 ן  ו י ל י ג ב
ר  א ו נ י ב  7 - ה מ
בפוליסה,   2018
הפיקוח על הביטוח לעניין פניות  על נתוני 
לבית המשפט, מצביעות בצורה ברורה על 
כך שהמבוטחים מפסידים למעשה מהמצב.

45 אלף תביעות  לפי נתונים אלה, מתוך 
שהתבררו ב-2016, רק 5,500 היו תביעות 

שהייתה הצדקה לכך שנדחו על ידי המבטחים. 
כלומר, כ-90% מהדחיות היו לא מוצדקות. 
אשר  מבוטחים  אותם  את  לכך  תוסיפו 
מוותרים על התביעה או נאלצים להתפשר 
יכולת להתמודד משפטית מול  עקב חוסר 
המבטחים או מחוסר יכולת כספית או מאי 
יכולת להמתין עד שגלגלי הצדק יפעלו ויגיעו 

להכרעה בעניינם. 
נתון אחד חסר לי עדיין והוא - כמה שנים 
עוברות מרגע שהוגשה תביעה לבית המשפט 
פשרה.  ללא  סופי,  דין  פסק  שניתן  ועד 
והנכונה של מצב  זאת התמונה האמיתית 
המבוטחים מול חברות הביטוח. לא מנצחים 

אלא מפסידים ובגדול.
כל עוד מערכת המשפט פועלת בקצב בה 
היא פועלת וכל עוד היא מאפשרת למבטחים 

וחסרות  להציף אותה בתביעות מיותרות 
בסיס, ולעשות בה כרצונן, רק כדי לא לשלם 
את התביעות או רק כדי לדחות את הקץ 
ובדרך להיפטר מהמבוטחים החלשים שאינם 
יימשך.  הזה  המצב  להתמודד,  מסוגלים 
ההוכחה הטובה ביותר להצלחה של המבטחים 
מתבטאת בגידול של התביעות שנדחות על 

ידי המבטחים בשנה. 
לכן, כל אמצעי שיאפשר למבוטח להתמודד 
יעילה ומהירה מול המבטחים, כדי  בצורה 
אותו  הביטוח  פי  על  זכויותיו  את  להשיג 
קנה במיטב כספו, עדיף על המצב המשפטי 

הקיים היום.

ניהול  יועצים  ארמן  מנכ"ל  הוא  הכותב 
סיכונים וביטוח

אלטשולר  לאחר שנה מעולה בתשואות, בחברת 
שחם גמל ופנסיה מנהלים כבר 60 מיליארד שקל והם 
מתחילים לדרוך על כמה בהונות בתעשייה. בראיון 
לוינשטיין, מנכ"ל החברה, לפוליסה  יאיר  שמעניק 
ושיתפרסם מחר )ד'(, הוא מדבר על כל הנושאים 
החמים של ענף הביטוח והגמל. בין היתר הוא מסביר 
מדוע הם מוותרים על ניהול קרנות ברירת המחדל, 
מדוע השירות של אלטשולר שחם ספג ביקורת בשנה 
האחרונה ואף מספק תחזית אופטימית לשנה הקרובה 

בה הוא חוזה שוב הכפלה של הנכסים. 
על קרנות ברירת המחדל - לוינשטיין: "אנחנו נגיש 
הצעה שוב, אבל רק בשביל הפרוטוקול. אני לא שחקן של 
מחיר, אלא שחקן של איכות. אני רוצה לשמור על רמת 
שירות, תוצאות וביצועים שהצגנו עד כה ובמחיר של 

ברירות המחדל זה בלתי אפשרי. את האקטואר שהיה 
אחראי על המכרז לנוכח המחירים שזכו, שאלתי לגבי 
המחיר מתי אני אמור להרוויח מקרנות אלו. תשובתו 
הייתה ברורה – '"אף פעם!'. לכן אני לא אמצא שם".

על שוק הפנסיה - לוינשטיין: "הממונה על הביטוח 
הציגה את התקנון האחיד והמשחק עתה עובר בעיקר 
מנורה  למשחק של תשואות. אם היית שואל את 
מקפת על אלטשולר, האם הם שחקן  מבטחים או 
מפריע בתחום, הם היו טוענים שהם שחקן - אך לא 
מפריע. היום הם כבר טוענים שאנחנו שחקן שמפריע. 
יתרון  לנו  "הפערים בתשואות שהשגנו מביאים 
במכרזים. זה מתחיל להתעורר. השנה נכפיל שוב את 

הנכסים".
)הראיון המלא יפורסם בגיליון הבא(

 לדברי המנכ"ל: באלטשולר שחם רוצים לשמור על רמת שירות, תוצאות וביצועים שהציגו עד כה 
ובמחיר של ברירות המחדל זה בלתי אפשרי  לדבריו, לא יהיה ניתן להרוויח לעולם מקרנות אלו

 נתוני הפיקוח על הביטוח לעניין התוצאות בפניות לבית המשפט מצביעים בצורה 
ברורה על כך שהמבוטחים מפסידים למעשה מהמצב  תגובה לכתבה מהגיליון הקודם 

של פוליסה: "בפניות לבית המשפט המבוטחים מנצחים בגדול את חברות הביטוח"

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל 
אלטשולר שחם פנסיה וגמל

מאת גדעון ארמן

פוליסה מארח
"צ

יח
ם: 

לו
צי

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

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

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

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח

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%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92/
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%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92/
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%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92/
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%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92/
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%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92/
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פתיחת דלת לצורך העמסת 
מכלים ריקים הינה פריקה וטעינה 

ואינה מהווה  תאונת דרכים

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: אין בנפילה של מטען, במהלך טעינה או פריקה, שאינם מוכרים 
כשימוש על פי חוק הפיצויים, כדי לשמש עוגן נפרד להכרה בתחולת החוק

בבית משפט השלום בהרצליה נדונה תביעתו 
עו"ד  ידי  על  )"התובע"(  אלמוני  פלוני  של 
שרון גרשוני כנגד כלל חברה לביטוח בע"מ 
)"הנתבעת", "כלל ביטוח"( על ידי עו"ד ניצן 
זיסקינד ממשרד זמר ברימר ושות'. פסק הדין 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי  ניתן בדצמבר 

השופט יחזקאל הראל, סגן הנשיא.
עובדות המקרה: מדובר בתביעת נזקי גוף, 
שנגרמו לתובע בתאונה בעת שנהג במשאית 
שהשימוש בה היה מבוטח אצל הנתבעת - כלל 
ביטוח. התובע הינו בעלים של עסק לממכר 
פירות וירקות ונהג לנסוע ללקוחותיו השונים, 
על  ולהעמיס  וירקות  פירות  מיכלי  לפרוק 
המשאית את המכלים הריקים שמוחזרים 
לו מלקוחותיו. לטענת התובע, הוא עצר את 
לצורך  סיטונאית  חנות  ברחבת  המשאית 
העמסת  מכלים ריקים, ובעת שפתח את הדלת 
האחורית )הרמפה( של המשאית, נפלה עליו 
המלגזה הידנית מהמשאית, פגעה ברגלו וגרמה 
לנפילתו לאחור על גבו ולפגיעה בכתף  ושבר 
בבוהן הרגל. בגין הנפילה נגרמה לתובע נכות 

צמיתה בשיעור של 13%.
"תאונת  הינה  התאונה  התובע,  לטענת 
לנפגעי  הפיצויים  בחוק  כמשמעה  דרכים" 
הפלת"ד(  )חוק  התשל"ה  דרכים,  תאונות 
1975. לטענתו, הוא למעשה לא החל בתהליך 
הפריקה והטעינה, ואם לא הייתה נופלת עליו 
המלגזה, הוא היה סוגר את דלת המשאית, 
עולה לקבינה ונוסע לרחבת הפריקה והטעינה 
עוד טען  לצורך העמסת המכלים הריקים. 
בית  של  אסם  להלכת  בהתאם  כי  התובע, 
)אסם תעשיות מזון בע"מ  המשפט העליון 
הרי שבלאו הכי מדובר בחזקה  נ' סמאג'ה(, 
לרכב( המתנגשת עם חזקה  )כניסה  מרבה 
ממעטת )פריקה וטעינה(, וכי החזקה המרבה 
גוברת וגם מטעם זה מדובר בתאונת דרכים. 
כלל ביטוח טענה, גם אם התאונה אכן אירעה 
ידי התובע, התאונה  בנסיבות הנטענות על 
וטעינה מהמשאית,  פריקה  אירעה במהלך 
ולפיכך היא אינה "תאונת דרכים" כמשמעה 
בחוק הפלת"ד. לטענתה, פתיחת הדלת נועדה 
לצורך העמסת מכלים ריקים, ומכיוון שכך, 
היא מהווה חלק אינטגרלי מפעולת הפריקה 
)קרנית  והטעינה בהתאם להלכת אלשעאר 

נ' אלשעאר(.
במחלוקת  דן  המשפט  בית  הדין:  פסק 
התאונה,  אירוע  נסיבות  בדבר  העובדתית 

דחה את טענות התובע, וקבע, כי עדותו אינה 
מתיישבת עם הגיון הדברים ודחה את גרסתו 
בדבר אותן "פעולות מקדימות" שנעשו על 
כי המלגזה  ידו כטענתו. בית המשפט קבע, 
הוריד את  נפלה מהרמפה, לאחר שהתובע 
הרמפה במטרה להעמיס מכלים ריקים על גבי 
המשאית. בית המשפט ציין, כי גם אם גרסתו 
הייתה מתקבלת במלואה – לא היה בכך כדי 
להקים לתובע עילת תביעה כלפי כלל ביטוח.

בית המשפט דן בשאלה, האם התאונה הינה 
הפלת"ד  בחוק  כמשמעה  דרכים"  "תאונת 
וסקר את הפסיקה בשאלה האם פתיחת הדלת 
מהווה חלק בלתי נפרד מפעולת הטעינה. בית 
המשפט קבע, כי התובע הוריד את הרמפה על 
מנת להתחיל בפעולת הפריקה והטעינה, ולא 
על מנת לבדוק האם נותר במקום במשאית 
המאפשר להעמיס מכלים ריקים עליה. משכך, 
הינה חלק אינטגרלי  פעולת פתיחת הדלת 
מפעולת הטעינה של המשאית,  ומשבוצעה 
הטענה  דין   – התובע  של  עבודתו  במהלך 
להידחות )זאת בהתאם לפסקי הדין של בית 
המשפט העליון איילון חברה לביטוח בע"מ נ' 
המוסד לביטוח לאומי וקרנית נ' אלשעאר(.

בית המשפט דן בשאלת הינתקות או נפילה 
וקבע, כי בהתאם לפסק דינו של בית המשפט 
העליון בעניין הכשרת הישוב חברה לביטוח 

בע"מ נ' משה דוד פטקין: "... אין בנפילה של 
מטען – במהלך טעינה או פריקה – שאינם 
מוכרים כשימוש על פי חוק הפיצויים – כדי 
נפרד להכרה בתחולת החוק".  עוגן  לשמש 

לפיכך, דין הטענה להידחות.
בית המשפט הגיע למסקנה, כי התובע השאיר, 
לשיטתו, את מנוע המשאית דולק, שכן ביקש 
ניתן להכניס למשאית,  לבדוק כמה מכלים 
וככל שלא ניתן, לשוב על פעמיו ולעזוב את 
ידי התובע  ולא נטען על  המקום. לא הוכח, 
בכתב התביעה ובראיותיו, כי הורדת הרמפה 
נעשתה באמצעות השימוש בכוח המכני של 
מנוע המשאית. יכול והורדת הרמפה נעשתה 
למנוע  קשור  שאינו  נפרד  מנוע  באמצעות 
המשאית. הדעת נותנת, שנפילת המלגזה נגרמה 
בגין השיפוע ולא בגין פתיחת הדלת. לפיכך, גם 
אם היה מוכח, כי נפילת המלגזה אירעה בשל 
פתיחת הרמפה, לא הוכח, כי פתיחת והורדת 
הרמפה התבצעו באמצעות הכוח המכני של 
המשאית. לאור האמור, קבע בית המשפט, כי 
לא עומדת לתובע עילת תביעה כנגד כלל ביטוח 

על פי חוק הפלת"ד ודין התביעה להידחות.
לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה וחייב 
את התובע לשלם לכלל ביטוח הוצאות משפט.
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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 Zurich Insurance -כלל ביטוח ו
Group בין הנתבעות בפרשת ההצפה 

בפרויקט מגדלי הצעירים בתל אביב

חברת כלל ביטוח וחברת הביטוח השוויצרית 
Zurich Insurance Group נכללות במסגרת 
התביעה שהגישו כ-500 רוכשי דירות בפרויקט 
“מגדלי הצעירים” בדרך מנחם בגין 158 בתל 
אביב בסך 207 מיליון שקלים כנגד היזמית, 
ואחרים.  בניה  א.דורי  הקבלנית  החברה 
המחוזי  המשפט  לבית  שהוגשה  בתביעה 
מרכז נאמר כי א.דורי התקשרה עם התובעים 
זו  והיא  הפרויקט,  לבניית  קבלן  בהסכם 
ובכלל  שהתקשרה עם קבלני משנה שונים 
זה עם הנתבעת הנוספת בתביעה זו, קבלנית 
השפלה  שאיבה,  עבודות  לביצוע  המשנה 

והחדרה של מי תהום בפרויקט. 
בתביעה נאמר, כי כלל ביטוח ביטחה את 
הפרויקט וכך ביטחה את התובעים, קבלנים, 
קבלני משנה, מנהל הפרויקט, המפקח ואחרים 
ובכלל זה את היזמית א.דורי וקבלנית המשנה, 
בביטוח שהיקפו 440 מיליוני שקלים. זאת, 
קבלניות,  עבודות  לביטוח  פוליסה  פי  על 
וכן בכיסוי מפני חבות כלפי צד שלישי עם 
סעיפי אחריות צולבת. בנוגע לחברת הביטוח 
השוויצרית, מצוין בכתב התביעה, כי זו ביטחה 
את א.דורי בניה ואת קבלנית המשנה בפוליסה 

לביטוח אחריות מקצועית.
המגדלים  יסודות  וביסוס  יציקה  לצורך 
בפרויקט, נאמר בתביעה, ועל מנת לאפשר 

צורך  היה  את הקמתן של קומות המרתף, 
להנמיך את מפלס מי התהום המצויים בתת 
צורך  היה  כך  ולשם  המגרש,  של  הקרקע 
לבצע תהליך של השפלת מי התהום. אולם 
במהלך עבודות ההשפלה וההחדרה של המים 
במהלך חודש מרץ 2015 פרצו באופן פתאומי 
כמויות גדולות של מים ארטזיים בלחץ מבאר 
ההחדרה שבפרויקט, ובשל פריצת המים וסחף 
משמעותי של חול, נגרמה הצפה משמעותית 
ולגובה של  דונם  כ-5  בפרויקט בשטח של 
1935 מה-20  גיליון  )פוליסה,  כ-5-6 מטר 

באפריל 2015(.
בתביעה שהוגשה באמצעות משרד עורכי 
כי התובעים  נאמר,  אטיאס-נוה-כהן  הדין 
מסרו הודעה לכלל ביטוח על אודות התרחשות 
וכי קבלנית המשנה הגישה  מקרה הביטוח 
ביטוח תביעת  2015 לכלל  נובמבר  בחודש 

תגמולי ביטוח על סך 10.3 מיליון שקל.
במסגרת הסדר פשרה בין הצדדים הכירה 
כלל ביטוח בכיסוי הביטוחי ושילמה לקבלנית 
המשנה פיצוי בסך 7.8 מיליון שקלים. התובעים 
טוענים, כי משעה שכלל ביטוח הכירה בכיסוי 
הביטוחי, אין מקום לספק כי כיום היא מנועה 
מלהעלות כל טענה בקשר עם הכיסוי הביטוחי 

בשל מקרה הביטוח האמור. 
בית המשפט מתבקש לחייב את כלל ביטוח 

בגין  לתובעים  הביטוח  תגמולי  בתשלום 
ובקשר  בגין האירוע  והוצאותיהם  נזקיהם 
בתשלומי  העיכוב  התובעים,  לדברי  עמו. 
הביטוח גרם וגורם להם נזקים עצומים מדי 
חודש בחודשו, בין היתר נוכח ההכרח לממן 
בו זמנית הן את הוצאות הבנייה הרגילות והן 

את עלויות הנזקים ושיקומם.
הנזקים  כלל  כי  התובעים,  טוענים  עוד 
שנגרמו להם בגין אחריותן, רשלנותן, מעשיהן 
ומחדליהן של א. דורי וקבלנית המשנה הם 
נזקים שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית 
של חברת הביטוח השוויצרית נועדה לשפות 
בגינן, ועל כן מתקיימת יריבות ישירה בינם 

לבין החברה השוויצרית.
לתובעים  לאפשר  מתבקש  המשפט  בית 
לפצל את סעדיהם כי עד היום טרם התגבשו 
מלוא נזקיהם, בין היתר בגין העיכוב בביצוע 

הפרויקט וללא קשר לאירוע.
קובי קפנסקי, בא כוחה  תגובת ד"ר עו"ד 
של א. דורי:  "חברת א.דורי הגישה בגין אותו 
אירוע תביעה כנגד כלל ביטוח בגין טענות 
זהות שכן א. דורי הינה המבוטח הראשי ובעלת 
כי התביעות  ניתן להניח  פוליסת הביטוח. 

תתבררנה במאוחד".
תגובת כלל ביטוח לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

 לטענת התובעים, העיכוב בתשלומי הביטוח גרם וגורם להם נזקים עצומים מדי 
חודש בחודש  עוד טענו, כי מתקיימת יריבות ישירה בינם לבין החברה השוויצרית, 

שביטחה חברות המעורבות בפרשה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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 לאחר הפרסומים על קשרים עסקיים בין חלק מהמוסדיים לחתנו של נשיא 
ארה"ב ג'ארד קושנר, מסרו בכירים באותם הגופים כי לא מדובר במידע חדש  עוד 

נטען, כי  חלק מהעסקאות נחתמו עוד לפני שטראמפ עצמו החליט לרוץ לנשיאות

 ,)Hull( המכלית האיראנית שנפגעה באורח קשה וספניה נעדרים מבוטחת בביטוח רכוש
Skuld כש-30% מכוסה על ידי מבטחים איראנים ו-70% מכוסה על ידי המבטח הנורבגי

הראל, מנורה מבטחים 
ופסגות מאשרות קיום קשרים 

עסקיים עם  ג'ארד קושנר

מכלית איראנית התנגשה 
באניית משא סינית

סומים  הפר בעקבות 
בנוגע לקשרים העסקיים 
מוסדיים  בין  הקיימים 
ג'ארד  לבין  מקומיים 
נשיא  של  חתנו  קושנר, 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב 
בכירים  גורמים  מסרו 
ם,  י י ד ס ו מ ם  ת ו א ב
כי  פוליסה,  עם  בשיחה 
שנחתמו  העסקאות  כל 
חלק  הן  כה  עד  והוזכרו 
מפעילות ההשקעה הענפה 

של המוסדיים בחו"ל. 
נזכיר כי אמש )ב'( פורסם 
על עסקאות נדל"ן בארה"ב 
של חברות הביטוח מנורה 

פסגות עם  ובית ההשקעות  מבטחים והראל 
 50 חברות הנדל"ן של קושנר בשווי של עד 

מיליון דולר. 
בחברות שהוזכרו מאשרים כי בוצעו עסקאות 
אך  קושנר,  משפחת  של  הנדל”ן  חברת  עם 
שקדמו  בשנים  נחתמו  חלקן  כי  מדגישים 
לבחירתו של טראמפ לנשיאות ארה”ב ואולי 

עוד בטרם החליט על ריצה 
לנשיאות. בנוסף, בכיר בגוף 
מוסדי אחר טען כי מדובר 
במידע ישן, שכבר פורסם 

בארץ ובחו"ל. 
בנוגע לשאלה על מכלול 
את  שמדריך  השיקולים 
של  ההשקעות  מנהלי 
חברות הביטוח הגדולות 
נמסר, כי כל השקעה נמדדת 
לגופה וברמת עקרון קיימים 
כמו  שיקולים,  של  מגוון 
שיקולים סביבתיים, זהות 
העסקה  אמינות  המוכר, 
וגם ההקשרים הפוליטיים 
עשויים להילקח בחשבון.  

על פי פרסום בניו יורק טיימס, השקעתה 
של מנורה מבטחים נעשתה בסמוך לביקור 
מהחברה  בישראל.  טראמפ  של  הנשיאותי 
נמסר בתגובה: "אין קשר בין הביקור להשקעה. 
ההשקעה בוצעה באמצעות שותף, עמו החברה 
ביצעה כבר עסקאות בעבר בארצות הברית. יש 
לציין, כי ההשקעה עד כה הניבה תשואה נאה 

ביותר לעמיתי ומבוטחי הקבוצה".

קושנר ב-2014: יש לנו אמון
בכלכלה הישראלית

יצוין כי קשריו העסקיים של קושנר עם גופים 
מוסדיים בארץ לא מסתכמים רק בעסקאות 
2014 עלה שמה  השקעה משותפות. בשנת 
את  לרכוש  כמועמדת  קושנר  משפחת  של 
השליטה בהפניקס )פוליסה, גיליון 1819 מה-7 
ביולי 2014(, ואף נחתם מזכר הבנות בנושא. 
העסקה לבסוף לא יצאה אל הפועל עקב קשיים 

רגולטוריים.
קושנר התייחס כבר אז לכלכלה הישראלית 
הישראלית  בכלכלה  אמון  לנו  "יש  ואמר: 
ופוטנציאל הצמיחה שלה. הכלכלה הישראלית 
פתוחה, שקופה ותחרותית ונהנית מכישרונות 

ניהוליים יוצאי דופן". 
לאחר בחירת טראמפ לנשיא, רבים בענף 
תהו כיצד היה נראה הענף אם אותה עסקה 
אכן הייתה יוצאת לפועל, ולמשפחת טראמפ 
המורחבת הייתה אחזקה בחברה גדולה בענף 

הביטוח הישראלי. 

מאת ישראל גלעד
מכלית איראנית, המפליגה תחת 
יום שבת  בין  דגל פנמי, התנגשה 
ליום ראשון, עם אניית משא סינית 
במרחק  257 ק"מ מחופי שנחאי.  
המכלית האיראנית Sanchi  הכילה 
מיליון חביות )150 אלף טונות( של 
דלק מזוקק ששוויו כ-60 מיליון דולר. 
האנייה הפליגה מאיראן, כשיעדה 
דרום קוריאה. אניית המשא הסינית 
CF Crystal  הרשומה בהונג קונג 
נשאה מטען של תבואה מארה"ב 
נזק  נגרם  הסינית  לאנייה  לסין. 
המוגדר כ"לא קריטי" ולכל ספניה 
שלום. המכלית האיראנית עלתה 

בלהבות, 32 ספניה נעדרים ונראה שהיא במצב 
  .Total Loss של

המכלית האירנית מבוטחת בביטוח רכוש 

מבטחים  ידי  על  מכוסה  כש-30%   )Hull(
איראנים ו-70% מכוסה על ידי המבטח הנורבגי 
Skuld. המבטח האיראני Alborz מכסה 20%, 

המבטח האיראני Mellat מכסה 10% 
כשאת ביטוח המשנה שלהם עורך 
 .the Central Insurance of Iran
המכלית עלתה בלהבות ומטענה 
 32 ב- מוערך  שוויה  לים.  נשפך 
 Bright מיליון דולר היא בבעלות 
Shipping Ltd, ומופעלת על ידיי 
 National Iranian Tanker
המכלית   .Company  - NITC
 Hanwha Total ידי  על  נחכרה 
Petrochemical Co. Ltd אשר 
 NITC עם   FOB עסקת  עשתה 
ונזקיו לצדדים  כך שעלות המטען 
שלישיים )זיהום( חלים על המזמין 

הדרום קוריאני.
 ל-Hanwha יש מערך ביטוח שאמור לכסות 
את תחום החבויות של האנייה האיראנית ומכוסה 

.the Steamship Mutual P&I club על ידי

ג'ארד קושנר
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מיזוגים ורכישות בענף

פוליסה פיננסים

 הלמן אלדובי דחתה בשבוע את אסיפת בעלי המניות לאישור העברת המניות 
 במסגרת עסקאות נוספות שהושלמו השבוע - בית המשפט אישר את עסקת 

מיטב דש-בנק ירושלים IBI  סיימה את הליך רכישת מניות תמיר פישמן 

עיכוב באישור עסקת המיזוג 
IBI-בין הלמן אלדובי ל

הלמן אלדובי דחתה את אסיפת 
בעלי המניות לאישור המיזוג עם בית 
הייתה  האסיפה   .IBI ההשקעות 
ב’(,  )יום  אמורה להתקיים אתמול 
ותתקיים  נדחתה בשבוע  היא  אך 
ב-15 בינואר 2018. באסיפה תידון 
ל-IBI במסגרת  הקצאת המניות 
עסקת המיזוג של הלמן אלדובי עם

IBI  גמל והשתלמות. על פי ההסכם 
שפורסם בעבר, סך המניות שיועבר 
ל-IBI מהלמן אלדובי לאחר המיזוג, 
יחושב על בסיס התוצאות בדוחות 
האחרונים של שתי החברות. בסופו 
של תהליך, IBI צפויה להחזיק 35% 

יגיעו   25% ממניות הלמן אלדובי, כאשר 
מהקצאה מיוחדת של הלמן אלדובי ו-10% 

נוספים - ידי רכישה בשוק.

עסקאות נוספות שהושלמו השבוע

במסגרת עסקה אחרת שמושלמת בימים 

אלה -  IBI הודיעה אתמול )ב’( לבורסה כי 
תמיר פישמן ניהול  הושלמה רכישת מניות 
בוצעה לאחר  השקעות. השלמת העסקה 
שהצדדים אישרו את התקיימותם של התנאים 
המתלים, לרבות הסרת השעבוד הקיים לטובת 
תמיר  נכסי  על  בנק הפועלים אשר הוטל 

פישמן השקעות. 

במסגרת השלמת העסקה העברו 
כל המניות של תמיר פישמן קרנות 
ידי תמיר  על  המוחזקות  נאמנות 
פישמן  לתמיר  השקעות  פישמן 
ושות' וכן העברת כל מניות החברות 
תמיר פישמן תל אביב ותמיר פישמן 
ידי  על  המוחזקות  פיננסי  ניהול 
תמיר פישמן השקעות לחברת תמיר 
בתחילת  כי  נזכיר  ושות'.  פישמן 
השבוע התקבל אישור הממונה על 
ההגבלים העסקיים לביצוע העסקה, 
כאשר זה נחשב לפי העסקה כתנאי 

מתלה אחרון. 
המחוזי  המשפט  בית  ולבסוף, 
בירושלים אישר אתמול את עסקת מיטב דש 
לרכישת פעילות המסחר בניירות ערך של בנק 
ירושלים. האישור נעשה על פי סעיף 350 לחוק 
חברות. מדובר בתנאי המתלה האחרון לביצוע 
העסקה. מהחברה נמסר כי "הרוכשות והבנק 
נערכים להשלמת העסקה בזמן הקרוב. החברה 
תשוב ותדווח על אודות ההתקדמות בעסקה".

בית הלמן אלדובי

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884
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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%96%D7%94-%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%AA/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99/
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 המבטחים חייבים לשנות את דרכי העיבוד של המידע ואת המערכות המעבדות כדי לעמוד בדרישות 
החוק ולשמר את אמון לקוחותיהם  החוק מביא הזדמנויות חדשות לענף - חברות יהיו חייבות לדווח 

על כל התקפת סייבר על מערכי המחשוב שלהן - דבר שיגדיל את המודעות והצורך בביטוח סייבר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

חוק ה-GDPR והשפעתו על ענף הביטוח

באיחוד  ביותר  החשובים  החוקים  אחד 
המידע  על  להגנה  הקשור  בכל  האירופי, 
 The European Union’s הוא  האישי, 
 General Data Protection Regulation
)GDPR(. החוק ייכנס לתוקף במלואו ב-25 
מאי 2018, לאחר תקופת מעבר של שנתיים. 
ובכל מגזר,  גודל  GDPR חל על חברות בכל 
האיחוד.  אזרחי  של  אישי  מידע  המעבדות 
ההשפעה על מגזרים מסוימים, כולל ביטוח, 
יותר על פי הדרך שהמידע נצבר  היא גדולה 
מועבר  הוא  בו  האופן  שימוש,  בו  נעשה  או 
ואופן האחסון.  המבטחים חייבים  לאחרים 
ואת  המידע  של  העיבוד  דרכי  את  לשנות 
בדרישות  לעמוד  כדי  המעבדות  המערכות 

החוק ולשמר את אמון לקוחותיהם. 
הנדרש  החיתומי  המידע  החוק,  פי  על 
מוגדר  הענפים(  )בכל  ביטוח  עריכת  לצורך 
 categories of data special-כ
הסכמה  קבלת  עם  רק  מורשית  שקבלתו 
המידע  כן  אם  אלא  הלקוח,  של  מפורשת 
שהינו  או  הלקוח  עבור  חיוני  הוא  הנדרש 
לטובת הציבור. השימוש במידע הנאגר אצל 

המבטחים ועיבודו יחייב אותם להפעיל )על 
 protection impact של  הליך  החוק(  פי 
assessments )DPIA( data ולבצע תהליך 

של ניהול סיכונים לגבי שמירת המידע. 
הישיר  לשיווק  גם  מתייחס  החדש  החוק 
שמבצעים מבטחים. על פי ה-GDPR האזרח 
הסכמתו  את  החופשי(  )מרצונו  לתת  צריך 
המבטח  של  המידע  במאגר  כלול  להיות 
לעניין השיווק הישיר, לרבות העדפותיו מתי 
כן,  כמו  דרך.  ובאיזו  קשר  עמו  ליצור  ניתן 
הסכמתו  את  לבטל  היכולת  את  יש  לאזרח 
חשיבות  יש  התביעות  בתחום  בקלות. 
כדי  המבטח  ידי  על  הנאסף  למידע  גדולה 
לרבות  התביעה,  סילוק  על  החלטות  לקבל 
מעקרונות  אחד  וכדומה.  הונאה  ניסיונות 
הבסיס של החוק הוא קבלת מידע מינימלי 
על הפרט ככל שיידרש. המבטח צריך להעריך 
מקרה  כל  בגין  לאסוף  יכול  הוא  מידע  כמה 
מדי".  "יותר  שתיחשב  המידע  כמות  ומה 
אחת הבעיות שהחוק מייצר למבטחים היא 
אוטומטיים  בתהליכים  במידע  השימוש 
תהליכים  החלטות.  לקבלת  )ממוחשבים( 

אלו דורשים מידע רב והחוק אינו מגדיר או 
מכמת את המידע הנדרש. נראה שהמבטחים 
יהיו חייבים להגיע להבנות עם הפיקוח לגבי 
כמות המידע בו הם משתמשים לצרכים אלו. 
למבטחים  להורות  הזכות  תהיה  לצרכן 
ממאגר  שלו  האישי  המידע  את  למחוק 
המבטחים  לכך,  מעבר  שלהם.  הנתונים 
רשאים לאגור מידע כל עוד הוא נחוץ למטרה 
חייב  המידע  מכן  לאחר  נאגר.  הוא  לשמה 

להימחק או להפוך  לאנונימי.
החוק מביא עמו גם הזדמנויות חדשות לענף 
יהיו חייבות לדווח על כל  הביטוח. חברות 
התקפת סייבר על מערכי המחשוב שלהן - דבר 
שיגדיל את המודעות והצורך בביטוח סייבר. 
הדרישה המוגברת לסיכוני סייבר תגדיל את 
מספר המבטחים בתחום ותהפוך את המוצר 
לתחרותי ומשוכלל יותר. צפויה גם השפעה על 
תחומי אחריות אחרים בתחום הביטוח של 
החברות ויידרשו כיסויים נוספים בגין חבויות 

הנובעות מהחוק החדש. 
את החוק אפשר למצוא בכתובת:

https://tinyurl.com/gilad-GDPR

 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!

https://tinyurl.com/gilad-GDPR
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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!

מבטחים ומבוטחים

   בראש המערך להשקעות לא סחירות יעמוד אבי ברקוביץ', וגדי ברקו ימונה למנהל תחום אשראי לא 
סחיר  ברק בנסקי, מנהל ההשקעות הראשי במיטב דש גמל ופנסיה: השינוי הארגוני ממחיש את החשיבות 

האסטרטגית שאנו נותנים לתחומי השקעה אלטרנטיביים לצד ההשקעה הרבה בתחומים הסחירים

   בעת הליך צירוף לפוליסת ביטוח חיים למשכנתה, הבטיחה סוכנות הביטוח לבטל את 
הפוליסה הקיימת אך לא ביצעה זאת  רשות שוק ההון קבעה כי הסוכנות הפרה את חובתה 

האתית למתן שירות יעיל ומקצועי ופעלה בניגוד לחוזר "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים"

מיטב דש מרכזת את פעילות 
ההשקעות בנכסים לא סחירים 

סוכנות הביטוח נדרשה להשיב 
למבוטח פרמיה ששולמה 
עבור פוליסה שלא בוטלה 

ת  ו ע ק ש ה ה ת  י ב
מיטב דש הקים מערך 
השקעות לא סחירות, 
תחתיו  ירכז  אשר 
פעילויות שונות מרחבי 
בין  ההשקעות.  בית 
היתר יכלול המערך את 
פעילויות ההשקעות 
"ן  ל הנד ת  למו עו ב
לא  אשראי  הריאלי, 
סחיר, קרנות השקעה 

ותשתיות. 
במסגרת השינוי מונה 
אבי ברקוביץ' לראש 
לא  השקעות  מערך 

סחירות לאחר שכיהן כמנהל תחום האשראי הלא 
סחיר בבית ההשקעות בעשור האחרון. במקביל 
מונה גדי ברקו למנהל תחום אשראי לא סחיר 
לאחר שבחמש השנים האחרונות כיהן בתפקיד 
מנהל השקעות אשראי במיטב דש. בנוסף יכלול 
המערך את המנהלים הוותיקים בחברה: מיכאל 
סיטמן מנהל את תחום קרנות ההשקעה וניר 
טואף המנהל את תחום הנדל"ן הריאלי בחברה. 

ממיטב דש נמסר, כי בשנים האחרונות גדלה 
ההשקעה בנכסים לא סחירים בקופות הגמל 
והפנסיה של מיטב דש, תוך הפניית משאבים 
והכנת תכניות עבודה אסטרטגיות ארוכות 
טווח להמשך הגדלת ההשקעה בנכסים אלו. 
כיום סך ההשקעות הלא סחירות מהוות כ-11% 
מתיק הנכסים ובכוונת החברה להגדיל את 
החשיפה לנכסים אלו בצורה הדרגתית כתחליף 

וכהשלמה להשקעות 
הסחירות של החברה, 
ק  פ ס ל ת  נ מ ל  ע
ת  ו פ י ד ע ת  ו א ו ש ת
במונחי סיכון/תשואה 
האלטרנטיבות  מול 
באפיקים הסחירים.  

ברק בנסקי,  לדברי 
ת  ו ע ק ש ה ה ל  ה נ מ
דש  במיטב  הראשי 
"ריכוז  ופנסיה:  גמל 
א  ל ה ת  ו ע ק ש ה ה
סחירות בחברת הגמל 
תחת מערך השקעות 
לא סחירות יאפשר לנו 
להמשיך ולממש את תכניות העבודה ארוכות 
הטווח בתחומי ההשקעה האלטרנטיביים. 
המערך יסייע לנצל את הסינרגיות בין התחומים 
השונים. השינוי הארגוני ממחיש את החשיבות 
האסטרטגית שאנו נותנים לתחומי השקעה 
אלטרנטיביים לצד ההשקעה הרבה בתחומים 
בעלי  מינוי  על  בירך  בנסקי  הסחירים״. 

התפקידים החדשים.

נדרשה להשיב למבוטח  סוכנות הביטוח 
פרמיה ששולמה עבור פוליסה שלא בוטלה – 
כך פרסמה רשות שוק ההון במסגרת סדרת 
ציבור שהועברו  הכרעות עקרוניות בפניות 
אליה. זאת, לאחר שבעת הליך צירוף לפוליסת 
סוכנות  הבטיחה  למשכנתה,  חיים  ביטוח 
אך  הקיימת  הפוליסה  את  לבטל  הביטוח 
לא ביצעה זאת. רשות שוק ההון קבעה, כי 
הסוכנות הפרה את חובתה האתית למתן 

שירות יעיל ומקצועי.

תחילת הפרשה בפנייה שהתקבלה במסגרתה 
התלונן הפונה כי סוכנות הביטוח צירפה אותו 
לביטוח חיים אגב משכנתה, אך לא ביטלה 
פוליסה קיימת בחברה אחרת. זאת, למרות 
כי הפוליסה  ידי הסוכנות,  לו על  שהובטח 
הקודמת תבוטל. תלונת הפונה הייתה בגין 
פרטי  בירור  לאחר  ביטוחים.  כפל  תשלום 
המקרה, הרשות הודיעה לסוכנות הביטוח 
היא מבצעת הפרה של חובתה האתית  כי 
למתן שירות יעיל ומקצועי ללקוחותיה, בכך 

הביטול לחברת  בקשת  את  שלא העבירה 
הביטוח בתוך זמן סביר, כאשר עניין זה עומד 
בניגוד להוראות חוזר סוכנים ויועצים "שירות 

ללקוחות סוכנים ויועצים". 
סוכנות הביטוח  הפנייה,  בירור  בעקבות 
השיבה למבוטח את דמי הביטוח ששילם 
עבור הפוליסה הקודמת במהלך התקופה בה 

בוצע כפל תשלומים. 

)כתבה שנייה בסדרה(

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

מימין: אבי ברקוביץ', ברק בנסקי וגדי ברקו

תן בן חיים
צילום: יונ


