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 המסלול כולל הנחות למי שיצהירו כי הם אימצו אורח חיים טבעוני  מתן ההנחה מבוסס על מחקרים 
שהראו כי אורח חיים טבעוני משפר את הבריאות  5% מהפרמיות יועברו על ידי הסוכנות כתרומה 

לעמותות טבעוניות  יוזמת המסלול הינה חברת לביא פיננסים בבעלות אורי אשל וטופז סעדיה

לראשונה בישראל - כלל ביטוח השיקה 
ביטוח בריאות מיוחד לטבעונים

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. 

ביטוח  מסלול  השיקה  ביטוח  כלל 
המסלול  לטבעונים.  מיוחד  בריאות 
כולל הנחות למי שיצהיר כי הוא אימץ 
אורח חיים טבעוני. אורי אשל, מנכ"ל 
משותף בחברת לביא פיננסים שיזמה 
את המסלול, אמר בשיחה עם פוליסה כי 
מחקרים רבים בעולם, בהם מחקרים של 
גופים כגון ארגון הבריאות העולמי וה-

OECD, וכן אנשי רפואה קונבנציונלית 
– הכירו בטבעונות כמשפרת את מצב 

הבריאות. 
יש  כי לטבעונים  כך לדוגמה, הוכח 
63% פחות סיכוי לחלות במחלות  כ- 

15% פחות סיכוי לחלות  כגון יתר לחץ דם, 
49% פחות סיכוי לחלות  בכל סוגי הסרטן, 
בסוכרת ו-15% פחות סיכוי למות מכל סיבה 

שהיא והכל ביחס לאוכלי הבשר.
אשל הסביר כי אורח החיים הטבעוני התחזק 
בישראל, והעריך כי כ-5% מהאוכלוסייה מנהל 
אורח חיים טבעוני. לדבריו, לצד רצון להפחית 
גם  עלויות לטובת הטבעונים, הוביל אותם 
הרצון להבהיר שאורח חיים טבעוני הוא בריא 
יותר ולכן יכול לחסוך בעלויות ביטוח. לדבריו, 
"לחצנו על חברות להפחית את עלויות הביטוח, 

כי טבעונים הם בריאים יותר". אשל הוסיף, כי 
הם עובדים על קמפיין במטרה שכל חברות 

הביטוח יעניקו הטבות לטבעונים. 
בריאות  ביטוחי  כרגע מציעה  ביטוח  כלל 

תרופות,  ובחו"ל,  בארץ  )ניתוחים 
קשות(  מחלות  וביטוח  השתלות 
במחירים מיוחדים לטבעונים, כאשר 
בעתיד, כך מסביר אשל, יינתן גם ביטוח 

חיים מיוחד לטבעונים. 
לדברי אשל -  5% מהפרמיות יועברו 
לגופים  כתרומה  הסוכנות  ידי  על 
לביא  חברת  בטבעונים.  שתומכים 
הינה בבעלות משותפת של  פיננסים 

אשל ושל טופז סעדיה. 
ומנהל  למנכ"ל  משנה  כהן,  דניאל 
חטיבת הבריאות בכלל ביטוח, מסר: 
"כלל ביטוח משקיעה משאבים ייעודים 
להתאמת מוצריה לצרכי לקוחותיה המגוונים. 
כלל  מגמה  היא  שהטבעונות  הבנה  מתוך 
כאן  במיוחד  ומתפתחת  ההולכת  עולמית, 
בישראל, החלטנו לתת מענה גם לפלח שוק זה". 

אורי אשל )משמאל( וטופז סעדיה, בעלי לביא פיננסים

"חובת המכרזים שתיכנס ב-2019,  תגדיל את 
כוחה של התשואה בעת בחירת קרן פנסיה"
שיחה עם יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר 

עמוד 3שחם גמל ופנסיה
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לצורך עמידה במשטר הסולבנסי

 החברה תפקיד בין 3.6 ל-10.1 מיליון מניות, 
במחיר מינימום של 19.62 שקל למניה  מחיר 
המניה בפתיחת יום המסחר עמד על 20.15 שקל

 מאחר שמדובר בפוליסה קבוצתית, נדרשה 
החברה לבחון האם דחתה תביעות נוספות מסוג זה 
 בעקבות הבירור, שילמה החברה בחמש תביעות 
דומות נוספות שנדחו במהלך תקופת הביטוח כיוון 

שבן או בת הזוג אינם מבוטחים בפוליסה

הפניקס מנפיקה 
מניות בסך כ-200 

מיליון שקל

חברת הביטוח חויבה 
לשלם למבוטח עבור טיפול 

פוריות שעברה בת הזוג 
שאינה מבוטחת בחברה

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

הפניקס אחזקות תנפיק בין 3.6 ל-10.1 מיליון מניות במחיר מינימום 
של 19.62 שקל למניה, כך דיווחה היום )ד'( החברה לבורסה. ההנפקה 
עצמה, בשווי של כ-200 מיליון שקל  על פי הדיווח, נעשית לצורך חיזוק 
ההון של הפניקס חברת הביטוח כחלק ממשטר Solvency 2  בהתאם 
לדרישות הממונה על הביטוח. מחיר המינימום אותו נקבה הפניקס נמוך 
מהמחיר הנסחר של המניה בפתיחת המסחר )20.15 שקל למניה בפתיחת 

המסחר ביום ד'( ולכן המניה רשמה היום ירידות של מעל ל-2%.
עוד הודיעה החברה, כי במקרה של חתימת יתר – תנפיק החברה כמות 
נוספת של מניות בהיקף של עד 15% מהכמות המירבית האמורה, כלומר 

עד 1.5 מיליון מניות נוספות. 
כאמור, תמורת ההנפקה תשמש את החברה לצורך הפעילות השוטפת של 
החברה, ובהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת, 
.Solvency 2 לרבות לצורך חיזוק ההון של הפניקס בהתאם לרפורמת

5 מיליארד שקל.  שווי השוק של הפניקס הגיע לאחרונה עד כמעט 
בשנת 2017 מניית הפניקס רשמה עלייה של כ-43%.  החברה הציגה 
רווח כולל של 672 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים. נרשמה 
גם עלייה בסיכויים לעסקת מכירה של מניות הפניקס לחברת סיריוס, 

תמורת 2.3 מיליארד שקל.

חברת הביטוח חויבה לשלם למבוטח עבור טיפול פוריות שעברה 
בת הזוג שאינה מבוטחת בחברה – כך הוחלט בפיקוח על הביטוח 

במסגרת הכרעה עקרונית בפניית ציבור. 
בפנייה התלונן מבוטח, כי חברת הביטוח דחתה את תביעתו להחזר 
בגין הוצאות עבור טיפולי פוריות שעברה זוגתו, שאינה מבוטחת 
בחברה. הרשות מצאה כי תנאי הפוליסה מציינים כי החברה תשלם 
למבוטח עבור הוצאות שיכולות להגדיל את הסיכוי שזוגתו של 
המבוטח תיכנס להריון. בנוסף, נמצא כי תנאי הפוליסה אינם 
מחריגים מקרים בהם בת זוג של מבוטח אינה מבוטחת בביטוח. 
הרשות הורתה לחברת הביטוח להחיל את הכיסוי ולאשר את 
תביעת הפונה בגין טיפולי הפוריות שעברה בת זוגו, לנוכח הוראות 
הפוליסה. בנוסף, מאחר שמדובר בפוליסה קבוצתית, נדרשה החברה 
לבחון האם דחתה תביעות נוספות מסוג זה. בעקבות הבירור, 
שילמה החברה בחמש תביעות דומות נוספות שנדחו במהלך 
תקופת הביטוח, כיוון שבן או בת הזוג אינם מבוטחים בפוליסה. 

)כתבה שלישית בסדרה(

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

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%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91-2017-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94/
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%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91-2017-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%99%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%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%A8%D7%9B/
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והפיננסיםשיחת                עם יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה הפנסיה  הביטוח  עיתון 

חובת המכרזים שתיכנס ב-2019,  תגדיל את 
כוחה של התשואה בעת בחירת קרן פנסיה

מאת אלמוג עזר
שנת 2017 הייתה שנה מצוינת לאלטשולר 
שחם גמל ופנסיה. השנה האחרונה, לנוכח 
של  הפנסיה  בקרנות  הגבוהות  התשואות 
החברה לצד ההובלה בקופות הגמל להשקעה, 
 60 לכדי  החברה  בנכסי  לצמיחה  הביאה 
מיליארד שקל. אך אין טוב בלי רע ולצמיחה 
בחודשים  גדילה.  כאבי  התלוו  המוזכרת 
האחרונים, נשמעו טענות על השירות האטי 
נשמעה  כן,  כמו  ההשקעות.  בבית  שניתן 
ביקורת מצד מתחרים על כך שסוכני ביטוח 
תומכים בניוד כספים, שעשוי לפגוע בחוסכים 

לאורך זמן. 
בשיחה עם פוליסה מסביר מנכ"ל החברה 
יאיר לוינשטיין מה מקור הצמיחה החדה 
ובד בבד הטענות נגד החברה, למה הם לא 
מתלהבים מקרנות ברירת המחדל ומה הם 

מתכננים לנו לשנת 2018?

• נתחיל עם האמירה שהתפרסמה בתקשורת 
על כך שסוכני ביטוח תומכים בניוד על סמך 
תשואה שפוגע בעמיתים. מה דעתך על כך, 
כמנכ"ל של אחת החברות שנהנו מגדילה על 

ידי העברות וניודים בשנה האחרונה? 
לוינשטיין: אני לא יודע אם האמירה כוונה 
אלינו, כי אנחנו לא מובילים בתשואה רק בשנה 
האחרונה, אלא אנחנו בצמרת כבר כמה שנים. 
אני לא מאמין שסוכנים מסתמכים על הטווח 
הקצר, משום שיש פעילות שימור אגרסיבית 
בבתי ההשקעות. סוכנים מעדיפים מובהקות 
בתשואה לאורך זמן כדי להעביר לקוחות. 
בחוסר מובהקות בתשואה, מחלקות השימור 

יצליחו לשמור על הלקוח. 
העבודה שלנו עם סוכנים היא מהותית. אם 
בשנת 2016, 70% מהגיוסים והפקדות הגיעו 
מסוכנים, זה עולה והיום זה מגיע כבר ל-80%. 
ובנושא הניודים, אנחנו בית ההשקעות היחיד 
שתמך בדעת הממונה על הביטוח, לבטל את 
תקופת השימור ובכך אף להגדיל את שיעור 

הניודים בשוק. 

• איך אתם מתמודדים עם טענות של סוכני 
ביטוח על שירות לקוי?

לוינשטיין: תזכור כמה גדלנו השנה. בחודש 
דצמבר אם רצית להעביר כסף לאלטשולר 

שחם, נכון שלקח לנו כמה 
ימים לחזור אליך. אין מה 
לעשות, פנו אלינו אלפים 
אינו  זה  כל  אך  יום.  כל 
היה  לא  תירוץ, השירות 
כפי שרציתי בשנת 2017. 
אבל אנחנו משקיעים המון 
ובכוח אדם  בטכנולוגיה 
ומטרתנו להשתפר. לראייה 
מינינו סמנכ"לית שירות 
שתהיה  ברנע  מיטל   -
אחראית על מערך השירות 
לעמיתי החברה ולסוכניה 
והיא בעלת עבר של ניהול 
בחברות הגדולות במשק. 

• האם כדי לגדול בתחום 
הפנסיה תגישו שוב הצעה 
למכרז של קרנות ברירת 

המחדל בשנת 2019?
נגיש הצעה  לוינשטיין: 

שוב, אבל רק לשם הפרוטוקול. אני לא שחקן 
של מחיר, אלא שחקן של איכות. אני רוצה 
וביצועים  לשמור על רמת שירות, תוצאות 
הקיימים ובמחיר של ברירות המחדל זה לא 
אפשרי. כשראיתי את מחיר הניהול שזכה 
במכרז הקודם, שאלתי את האקטואר שהיה 
אחראי על המכרז "מתי אני אמור להרוויח 
מהקרנות הללו?". תשובתו הייתה ברורה – 

"אף פעם!". לכן אני לא אמצא שם. 

• אם לא ברירת המחדל, אז כיצד תעלו 
לליגה של הגדולים בפנסיה? על ידי המיזוגים 

והרכישות?
לוינשטיין: חובת המכרזים שתיכנס ב-2019, 
מרכיב  של  כוחו  את  תגדיל  המחיר,  לצד 
התשואה בעת בחירת קרן פנסיה. הפערים 
בתשואות שהשגנו מביאים לנו ועוד יביאו 
יתרון במכרזים. שוק הפנסיה מתחיל להתעורר 
וזה צובר תאוצה. אני מאמין שהשנה נכפיל 

שוב את הנכסים. 
 חברות מחפשות לרכוש ולהתמזג כאשר 
ומחפשות מנועים  הן מגיעות להתייצבות 
חדשים לצמיחה. אנחנו בתשע שנים האחרונות 
 60 והיום אנחנו מנהלים  צומחים אורגנית 

מיליארד שקל, לכן אין לנו 
באמת סיבה לחפש אחר 

מוכרים בשוק.

• מה מביא למובהקות 
בתשואה?

לוינשטיין: אצלנו בעלי 
לי  ה נ מ ם  ג ם  ה ת  י ב ה
לנו  אין  לכן  ההשקעות. 
צורך להיצמד למדד היחס 
יכולים להשקיע  ואנחנו 
מוכיח  וזה  ארוך  לטווח 
בנק  פיקס.  עצמו  את 
ישראל כבר הוכיח בעבר כי 
מנהלים שכירים מפחדים 
על מקום העבודה שלהם 
על הטווח  ולכן חושבים 

הקצר. 

• אחד מגורמי הצמיחה 
של החברה הם הגיוסים 
הגבוהים של קופות הגמל להשקעה. מה 

הפוטנציאל בעתיד של אפיק זה?
זה ענק.  לוינשטיין: הפוטנציאל של שוק 
אפשרות  האוצר  במשרד  שוקלים  בהווה 
שקל  אלף   140 של  יותר  גדולה  להפקדה 
לשנה. סכום שכזה יגרום לצמיחה מוגברת 

משמעותית של התחום.  

• מבחינת השקעות אלטרנטיביות, נראה 
שרכישות הנדל"ן של אלטשולר שחם מבחינת 
היקף לא מגיעות לאילו של המתחרות. האם 
זה משום שאתם לא חזקים בשוק הפנסיה 

ואין לכם מספיק הון?
לוינשטיין: האם  60 מיליארד שקל זה לא 
מספיק הון? אנחנו לא רצים לספר על כל 
עסקה שאנחנו מבצעים. ההון של אלטשולר 
שחם היום מאפשר לה להיות שחקן רציני 
בישראל ובעולם. המוצר הבא שנציע לסוכנים 
הם השקעות אלטרנטיביות בעולם. זה עוד 
יוכלו להציע ולהרוויח עליו. זה  מוצר שהם 
יכול להיות בניין משרדים בפרנקפורט או בניין 
מגורים בניו יורק - נשקיע אד הוק לעסקה. 
לקוח אמור באלוקציה נכונה להשקיע 10% 

מהנכסים שלו בנדל"ן.

 לוינשטיין: אני מאמין שהשנה שוב נכפיל את הנכסים שלנו בפנסיה  על כאבי הגדילה: השירות 
   המוצר הבא שנציע לסוכנים הם השקעות אלטרנטיביות בעולם  ב-2017 לא היה כפי שרציתי
ומה ענה לו האקטואר שהיה אחראי על המכרז, בנוגע לאפשרות שלו להפוך לקרנות ברירת המחדל?

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל 
אלטשולר שחם פנסיה וגמל

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם

http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A0/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A0/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%93%D7%A9-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%98-%D7%A0%D7%A4/
http://polisa.news/%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
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נפילה תוך כדי ביצוע פריקה 
וטרם סיומה אינה תאונת דרכים

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

השאלה שנדרשת בענייננו היא האם נפילתו של התובע במהלך אותה פעולה נכללת 
בחזקה הממעטת, בסיפא של ההגדרה של שימוש ברכב מנועי בחוק הפלת"ד, המדגישה 

כי פריקה וטעינה של מטען, כאשר הרכב עומד, אינן נכללות ב"שימוש ברכב מנועי"
נדונה  בפתח תקווה  בבית משפט השלום 
סלאמה עאזם )"התובע"( על ידי  תביעתו של 
עו"ד יוסי אברהם כנגד AIG חברה לביטוח 
בע"מ )"הנתבעת", "AIG”( על ידי עו"ד אורית 
ברטוב. פסק הדין ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופטת אשרית רוטקופף.
עובדות המקרה: התובע הגיש נגד AIG תביעה 
לפיצוי בגין נזקי גוף על פי חוק הפיצויים לנפגעי 

תאונות דרכים )פלת"ד(. 
התובע טען, כי התאונה אירעה לו עת החליק 
בארגז הרכב. לטענתו, הפגיעה נגרמה לו בעת 
שירד מרכב ומעד ארצה והתאונה נגרמה תוך 
כדי ועקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה, 
ועל כן מדובר בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק 
הפלת"ד. מבטחת הרכב, AIG טענה, כי האירוע 
ידו אינו מהווה תאונת דרכים  המתואר על 

לצורך הפלת”ד.
פסק הדין: בית המשפט דן בשאלה האם עלה 
בידי התובע להוכיח את נסיבות התאונה, והאם 
מדובר בתאונת דרכים על פי הגדרתה בפלת"ד. 
בית המשפט קבע, כי מבחינת עדויות התובע כפי 
שהובאו, עולה כי למעשה לא רק שמדובר בעדות 
יחידה של בעל דין, אלא שהמדובר בבעל דין 
אשר מסר מספר גרסאות בדבר נסיבות אירוע 
התאונה, שאינן מתיישבות זו עם זו. לכל האמור 
מצטרפת הימנעות התובע מהבאת חברו לעדות, 
אשר יאשר את עצם הרשאתו לתובע לעשות את 
השימוש ברכב במועד הנטען לצורך ההובלה. 
בנסיבות אלו, לא ניתן לקבל את גרסת התובע 
ניתן לקבוע איזו מגרסאותיו  ולא  כמהימנה 
לפגיעה היא הנכונה. משכך, יש לראות את התובע 
כמי שלא עמד בנטל המוטל עליו לפי מאזן 
ההסתברויות להוכיח את גרסתו ואת קיומו של 

האירוע המהווה את עילת התביעה. 
בית המשפט קבע, כי אף אם ניתן לבכר את 
כפי שהובאה  גרסתו האחרונה של התובע, 
בעדותו בבית המשפט, לפיה נפילתו אירעה 
לאחר שהחליק בארגז הרכב, עדיין לא היה 
בכך כדי להקים לו עילת תביעה על פי הפלת"ד. 
שכן על פי המקום בו אירעה נפילתו של התובע, 
במרכז הארגז של הרכב תוך כדי ביצוע פעולת 
פריקה וטרם סיומה – חלה החזקה הממעטת, 
היא פעולת הפריקה והטעינה, המוציאה מגדר 
בית  תחולת "תאונת דרכים" את התאונה. 
המשפט ציין, כי מקום בו עסקינן בבחינת גרסת 
התובע, לפיה הוא החליק בארגז הטנדר בעת 
שעסק בפריקת הכלים והציוד של חברו, השאלה 
שנדרשת בענייננו הינה האם נפילתו של התובע 
במהלך אותה פעולה נכללת בחזקה הממעטת, 
בסיפא של ההגדרה של שימוש ברכב מנועי 
בחוק הפלת"ד, המדגישה כי פריקה וטעינה של 
מטען, כאשר הרכב עומד, אינן נכללות ב"שימוש 

ברכב מנועי". 
בית המשפט סקר את פסיקת בית המשפט 
אסם תעשיות מזון  העליון בסוגיה: פסק דין 
נ' יעקב סמג'ה, קבע, כי פעולת לוואי  בע"מ 
תהיה חלק מפעולת הפריקה והטעינה, כאשר 
מדובר בחלק אינטגרלי של פעולת הטעינה או 
הפריקה וקשורה עמן בקשר הדוק. בתוך כך 
נקבע, שקשר זה נבחן על פי מידת הצורך בביצוע 
פעולת הלוואי, במידה שבה מקלה אותה פעולה 
על הפריקה או הטעינה, סמיכות הזמנים שבין 
פעולת הלוואי לבין פעולת הפריקה או הטעינה, 

ולעיתים אף סמיכות המקום.
דין חסן נביל נ' הדר חברה לביטוח   בפסק 
בע"מ חידד בית המשפט, כי גם אם פרשנות 
המונח "נסיעה ברכב" הורחבה בפסיקה, ונקבע, 
כי היא חורגת מפעולת הנסיעה הפיזית ברכב, 
המקרים הנופלים בגדרה חייבים להיות קשורים 
הקשר  כלומר,  בפועל.  לנסיעה  ממשי  קשר 
צריך שיהא לפעולת הנסיעה עצמה, ולא רק 
לתוצאותיה. בפסק דין הכשרת היישוב חברה 
לביטוח בע"מ נ' משה דוד פטקין עמד  השופט 
ריבלין על כך, שפעולות הטעינה והפריקה טבען 
שהן כוללות מספר שלבים ואף פעולות לוואי, וכי 
"מקום בו פעולות הלוואי הן חלק אינטגרלי של 
פעולות הטעינה או הפריקה וקשורות עמן בקשר 
הדוק – יש לראות בהן, ברגיל, חלק מפעולת 

הטעינה או הפריקה...".
בית המשפט ציין, כי יישום העקרונות האמורים, 
שנקבעו בפסיקת העליון, מוביל למסקנה, כי 

הנסיבות שתוארו על ידי התובע אינן עונות אחר 
הגדרת תאונת דרכים כמשמעה בחוק הפלת"ד. 
התובע, לפי גרסתו, לא נפל מהטנדר בעת ירידה 
ממנו או במהלך פעולה של הכנה לקראת ירידה. 
התאונה התרחשה בעיצומה של פעולת פריקת 
הציוד מהארגז. מהמקום בו הנפילה אירעה, 
לשיטת התובע עצמו, במרכז ארגז הרכב, ברור כי 
במקרה זה התובע טרם החל את ירידתו מהרכב. 
בנוסף, לא מתקיים אף הקשר הדרוש בין פעולת 
פריקת הציוד לבין הנסיעה בפועל, כאשר מקום 
בו התובע החזיק בידיו "מכונה" והחליק על 
ציוד שנותר על גבי הרכב, ברור שבנסיבות אלה 
פעולת הפריקה טרם הסתיימה, לא ניתן לומר כי 
מתקיים התנאי של "למטרת תחבורה". פעולה זו 
לא היוותה שלב בשרשרת שנועד לאפשר נסיעה 
ברכב, כי אם פעולה שנועדה לאפשר את המשך 
פעולת הפריקה. כך שלמעשה, אין במקרה זה 
התנגשות בין פעולת הפריקה והטעינה, כהוראה 
ממעטת, לבין דרכי שימוש ברכב שאינן עצמאיות, 
אלא כרוכות בפעולת הפריקה והטעינה )ירידה 

או עלייה לרכב(.
בית המשפט קבע, כי לאור כל האמור, אין 
מדובר בתאונת דרכים, ולפיכך אין מקום לחייב 
AIG בפיצוי התובע בגין נזקיו בעקבות  את 

התאונה.
בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי התובע 

יישא בהוצאות AIG 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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כחלון וסלינגר מפחיתים את ההון 
הנדרש לקבלת רישיון חברת ביטוח 

התקנות החדשות מפחיתות את דרישות ההון 
הנדרש מ-59 מיליון שקל ל-10 מיליון שקל 
בביטוח כללי, מ-52 מיליון שקל ל-15 מיליון 
שקל בביטוח חיים ומ-89 מיליון שקל ל-25 

מיליון שקל בביטוח כללי+חיים. 
הפחתת ההון הנדרש לקבלת רישיון תעודד את 
כניסתן של חברות ביטוח חדשות לשוק, ביניהן 
גופים מבוססי חדשנות טכנולוגית שיתרמו 
להגדלת היצע המוצרים והפחתת מחיריהם עבור 
ציבור המבוטחים. המהלך מיישם את משטר 
2 על חברות ביטוח בישראל,  ההון סולבנסי 
והסכומים שנקבעו בו דומים לסכומים שנהוגים 

בכל מדינות האיחוד האירופי.   
ביטוח  על שוק ההון,  בכיר לממונה  סגן 
וחיסכון ברשות שוק ההון, עבד חסדייה, אמר 
בדיון בוועדה, כי התקנות שהובאו לוועדת 
הכספים "נועדו להגדלת התחרות להוריד את 
סף הכניסה – הרף של הון עצמי שהיווה חסם 
ממשי לכניסתם של שחקנים חדשים, לרבות 
שחקנים מבוססי טכנולוגיה חדשנית, לשוק 
הביטוח. כניסה של יותר שחקנים תגביר את 
התחרות ותיטיב עם ציבור המבוטחים. יש 
כיום שלושה יזמים שממתינים לתקנות האלה. 

לא כל יום קמה חברת ביטוח". חסדייה ציין 
עוד, כי "מתפקידי רשות שוק ההון גם לפעול 
לקידום התחרות במערכת הפיננסית, ובמיוחד 
בשוק ההון, הביטוח והחיסכון. זאת, מעבר לכך 
שהרשות מופקדת על הגנה ושמירה על עניינם 
של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים 
המפוקחים והבטחת היציבות והניהול התקין".
אמיל וינשל, שמקים בימים אלה את הארט 
חברה לביטוח: "עבדתי בענף הביטוח למעלה 
מ-20 שנה, עכשיו אני עומד לפתוח חברה 
חדשה. אנחנו מברכים על התקנות האלה. 
2 ועל  דרישות ההון מבוססות על סולבנסי 

הסיכונים שהחברה לוקחת על עצמה. יש פה 
חוקי כלכלה בסיסיים, שאם יש יותר שחקנים 
זה מיטיב עם הציבור. אנחנו רוצים להיות 
שחקנים נוספים ולהציע מוצרים חדשים, השוק 
הזה סובל מסטגנציה. בסוף אנחנו שמים את 
הכסף שלנו על מנת להפעיל את החברה ולספק 
שירותים ביטוחיים. בעשורים האחרונים לא 
נכנסו שחקנים חדשים לשוק הזה. יש עוד 
שניים, שלושה יזמים שרוצים להיכנס לענף. 
יזמים ישראלים יצאו החוצה בגלל שהיו פה 
ובאירופה,  חסמים, והחלו לפעול בארה"ב 

למשל למונייד".

 ועדת הכספים של הכנסת אישרה את בקשתם של שר האוצר והממונה על שוק ההון להקל את הדרישות לקבלת 
רישיון חברת ביטוח בישראל  בכך מתאפשרים התנאים להגברת התחרות בשוק הביטוח לטובת הצרכנים

ביטוח כללי + חייםביטוח חייםביטוח כללי

89 מיליון שקלים52 מיליון שקלים59 מיליון שקליםהיום

10 מיליון שקליםתקנות חדשות
 25 מיליון שקלים15 מיליון שקלים)15 כולל חבויות(

)30 כולל חבויות(

64/59 מיליון שקלים37 מיליון שקלים49/44 מיליון שקליםסכום הפחתת ההון

השינויים בהון הנדרש להקמת חברת ביטוח

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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 לאחר שומת נזק שנערכה על ידי השמאי מטעם מנורה, שילמה החברה תגמולי ביטוח לעמיתים 
בסך של יותר מחצי מיליון שקל, אותו היא תובעת מהמצית  לטענתה, העובדות שבכתב האישום, 

בהן הודה הנתבע, משמשות ראיה לכאורה גם במשפט נשוא התיק דנן ועל כן אחריותו ברורה 

מנורה מבטחים הגישה תביעת שיבוב 
נגד מי שהורשע בהצתת משרדי עמיתים

מנורה מבטחים הגישה תביעת שיבוב בבית 
משפט השלום בראשון לציון נגד מי שהורשע 
 2016 באוגוסט  עמיתים  משרדי  בהצתת 
בשעות הבוקר )פוליסה, גיליון 2144 מה-8 

באוגוסט 2016(. 
על פי גזר הדין, הנתבע הגיע למשרדי הקרן 
בשעה 07:00 בבוקר, כשהוא נושא עמו חומר 
דליק וגפרורים. בהגיעו למשרד החל לצעוק 
לעבר אחת מעובדות המקום: "גנבים, פושעים, 
תחזירו לי את הכסף". בעקבות זאת פנתה אליו 
מנהלת שירות במקום וביקשה ממנו להפסיק 
לצעוק, תוך שהיא מסבירה כי המשרדים טרם 
 08.30 נפתחו וכאשר יפתח המשרד בשעה 
תטפל בעניינו. מנהלת השירות ביקשה מהנאשם 
ולאחר  לפתיחתם  עד  מהמשרדים  לצאת 
שהלכה לנעול את דלת המשרדים, הצית האיש 
באמצעות החומר הדליק והגפרורים שברשותו 
שלוש עמדות במשרדי הקרן, וגרם נזק כבד 
לעמדות, לכיסאות, למחשבים, לטלפונים, 
למסמכים, למדפסת, למזגן ולציוד משרדי אחר.

בעקבות ההצתה הופעלו גלאי העשן בבניין, 
ועשן סמיך יצא מהחלונות כאשר כל השוהים 

בבניין פונו ממנו ופיח הצטבר במסדרון של 
משרדי הקרן. כבאי האש הוזעקו למקום וכיבו 

את השריפה.
פי  על  הורשע הנאשם  עובדות אלה  בגין 
הודאתו בעבירת הצתה לפי סעיף 448 )א( 

סיפא לחוק העונשין תשל"ז-1977.
הנאשם לא חלק על ביצוע המעשה של ההצתה, 
עקב  העמוק  בתסכולו  זאת  הסביר  אולם 
35 שנות עבודה בתעשייה  העובדה שלאחר 
האווירית וקודם לכן עבודה אחרת, לא שולמו 
לו הקצבה המגיעה לו לדעתו והפרשי שכר בגין 

שנים עודפות.
הודאת הנאשם הייתה בכתב אישום שתוקן 
עקב הסדר טיעון, אולם לא הייתה הסכמה 
בקרות   75 בן  היה  הנאשם  העונש.  לעניין 
האירוע, נשוי ואב לחמישה ועבד עד 2009. 
ועקב הנסיבות המיוחדות  בסופו של דבר 
והעובדה שבית המשפט סבר כי מדובר באדם 
נורמטיבי וללא עבר פלילי, נפסקו לו 6 חודשי 
עבודות שירות במרכז לקשיש, קנס ומאסר על 

תנאי למשך שלוש שנים. 
על פי תביעת מנורה, שהוגשה ע"י עו"ד עוז 

ברקוביץ', לאחר שומת נזק שנערכה על ידי 
התובעת  שילמה  התובעת,  מטעם  השמאי 
תגמולי ביטוח לעמיתים בסך 568,532 שקל - 
סכום משוערך להיום בסך של 577,768 שקל.
התובעת טוענת, כי מששילמה תגמולי ביטוח 
למבוטחת, קמה זכותה לבוא בתביעת שיבוב

כלפי הנתבע, האחראי לנזקים המפורטים 
כאמור בהם נשאה והכול מכוח הפוליסה, חוק 
חוזה הביטוח, וחוק עשיית עושר שלא במשפט.

לטענת התובעת, העובדות שבכתב האישום, 
בהן הודה הנתבע, משמשות ראיה לכאורה גם 
במשפט נשוא התיק דנן ועל כן אחריותו ברורה. 
בנוסף תטען התובעת, כי אירוע השריפה נבע 
כתוצאה מרשלנותו של הנתבע, שגרם בזדון 
להצתת משרד קרן הפנסיה. בנוסף, לא מנע 
את התפשטות השריפה ולא התריע בזמן על 

כך או הזמין את הרשויות המתאימות.
ו/או הבאת  לדברי התובעת, נטל השכנוע 
הראיות מוטל על שכם הנתבע והיא מבקשת 
ו/או  מבית המשפט להורות לנתבע לשפות 
לפצות אותה בגין מלוא הסכומים ששולמו 

עד ידה.

84605_Ad_W210_H145_z.indd   3 23/11/2017   12:36
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היקף הנזקים למבטחים הגרמניים נאמד ביותר מ-200 מיליון אירו

הסערה הטיחה את הדגם שהותקן על דוברה במעגן ובספינות העוגנות 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הסערה האחרונה שפגעה באירופה 
הסבה נזקים בהיקף של 500 מיליון אירו

חבות Amtrak היא בגבול אחריות של 294.3 מיליון דולר

"תיבת נוח" התרסקה לתוך מרינה

בבריטניה(  כונתה  )כך   Eleanor הסערה 
שכונתה  )כפי   Burglind השני  בשמה  או 
למבטחים  נזקים  הסבה  באירופה( 
מ-500  יותר  של  בהיקף  המשנה  ולמבטחי 
מיליון אירו. מתוך סכום זה, היקף הנזקים 
מ-200  ביותר  נאמד  הגרמניים  למבטחים 

מיליון אירו.
 10 של  בסך  נאמדים  בהולנד  הנזקים 

ידי  על  נעשו  הנזקים  הערכות  אירו.  מיליון 
 Meyerthole Siems מחברת  אקטוארים 

 .)MSK( Kohlruss
הסערה החלה את דרכה ב-3 בינואר 2018 
שנשבו  רוחות  עם  בריטניה  וצפון  באירלנד 
במהירות של כ-160 קמ"ש. משם המשיכה 
לצפון אירופה ופגעה בגרמניה, צרפת, הולנד, 
הרוחות  כשמהירות  ולוקסמבורג,  בלגיה 

מגיעה ל 150 קמ"ש. בחודש אוקטובר פגעו 
 Xavier  – קשות  סערות  שתי  באירופה 
שגרמה לנזקים בהיקף של 291 מיליון אירו 
של  בהיקף  לנזקים  שגרמה   Herwart-ו
252 מיליון אירו. הסערה Burglind גרמה 
גם לרוחות עזות שנשבו מעל האי קורסיקה 
וגרמו לשריפות ענק. השריפות גרמו למותן 
של כ-300 עיזים ולשריפה של מספר בתים. 

 ,Amtrak הרכבות  חברת  של  חבותה 
מהפסים  ירדה  שבבעלותה  שרכבת 
בוושינגטון ב-18 בדצמבר 2017, היא בגבול 
אחריות של 294.3 מיליון דולר. גובה החבות 
 the Fixing America's בחוק  נקבע 
)משנת   Surface Transportation Act
2015( כשהוא צמוד למדד האינפלציוני. על 
כתוצאה  שנגרם  הרכוש  נזק  ההערכות,  פי 

מהתאונה גדול מ-40 מיליון דולר.

זו לא התאונה הראשונה של חברת הרכבות 
ירדה רכבת  בשנים האחרונות. בשנת 2015 
שבבעלותה מהפסים באזור ניו יורק. באירוע 
זה נהרגו שמונה נוסעים ויותר מ-200 נפצעו. 
סך נזקי הרכוש נאמדו ב-57.6 מיליון דולר. 
המבטחים שילמו )באוקטובר 2016( סך של 
50.8 מיליון דולר לאחר ניכוי של השתתפות 

עצמית בסך של 10 מיליון דולר. 
 American זה:  באירוע  המבטחים 

 International Group Inc,
 Zurich Insurance Co, Swiss Re
את  וכן   Ltd, W.R. Berkley Corp
 Passenger Railroad Insurance
הרכבות  חברת  של  שבוי  )מבטח   Ltd

הממוקם בברמודה(. 
בשנת 2016 ירדה מהפסים רכבת בבעלות 
שני  נהרגו  זה  באירוע  בפנסילבניה.  החברה 

עובדי החברה ו-89 נוסעים נפצעו.

סערת חורף שפגעה באורק )קהילת 
הולנד(  לאמסטרדם,  מצפון  דייגים 
 2017 בדצמבר  ה-27  רביעי  ביום 
"תיבת  דגם  של  הקשרים  את  קרעה 
במקום  דוברה  על  שהותקן  נוח" 
הרוח,  המעגן.  לתוך  אותו  וסחפה 
שנשבה במהירות של 65 קשר )יותר מ 
120 קמ"ש(, הטיחה את הדגם במעגן 
ובספינות העוגנות. נזקים נגרמו למזח, 

נזק  ונגרם  הדגם  תחת  נתקעו  ספינות  לאניית נוסעים. שתי 

שהותקן  מטר,   70 של  באורך  הדגם, 
תנכיים  נושאים  מציג  הדוברה,  על 
הנייד  המוזיאון  של  מתצוגה  כחלק 
התיבה(  )סיפור   the VerhalenArk
דמויות  המתארים  עץ  פסלי  ומכיל 
מהתנ"ך. המוזיאון פעיל בצפון אירופה 
וכל כמה  חודשים הוא עוגן בנמל אחר. 
נוכל  נח  סרטון על הדגם של תיבת 

למצוא בכתובת
https://youtu.be/26z4Ag0UsxU

בשירותי דרך אין בערך – רק 

דגם תיבת נוח שהתרסק

סך
מ

צילום 

https://youtu.be/26z4Ag0UsxU
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סיכום נזקי 2017 על פי נתוני הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות:

   כ-95 מיליון שקל שולמו במסגרת ביטוח נזקי טבע וכ-85 מיליון שקל שולמו במסגרת ביטוח 
אסונות טבע  שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט: עד כה התמקדנו בביטוח נגד נזקי טבע, אך אנו 

מאמינים כי עלינו להרחיב את תחומי פעילותנו ולספק לחקלאים ביטוח רחב ככל הניתן

לא רק בגלל השנה השחונה: 
היקף נזקי הטבע לחקלאים עמד 

ב-2017 על כ-180 מיליון שקל

נתוני  מסיכום 
קנט -  2017 של 
טוח  לבי ן  הקר
ע  ב ט י  ק ז נ
בחקלאות, עולה 
נזקי  קף  הי כי 
הטבע לחקלאים 
נרחב הרבה יותר 

מנזקי הבצורת. 
פי הנתונים  על 
מו  ס ר ו פ ש
ד'(  )יום  הבוקר 
בשנת  כי  עולה 
לה  פ י ט  2 0 17
קנט בכ-10,000 
דיווחים על נזקי 
מו  ר ג נ ש ע  ב ט
לחקלאים, כאשר 
וי  צ י פ ה ף  ק י ה
על  עמד  הכולל 
ון  י ל מי  180 כ-
שקל. כ-95 מיליון 
מו  ל ו ש ל  ק ש

במסגרת ביטוח נזקי טבע וכ-85 מיליון שקל 
שולמו במסגרת ביטוח אסונות טבע. יצוין כי 
היקף הנזקים אינו כולל פשיעה חקלאית - 
גניבות גידולים וציוד חקלאי, ונזקים שנגרמו 
מכוונת  מפגיעה  כתוצאה  החולפת  בשנה 

בגידולים או בציוד. 
קנט גיבשה השנה תכנית, ראשונה מסוגה, 
לביטוח נזקים הנגרמים כתוצאה מהפשיעה 
החקלאית המוערכת בכ-60 מיליון שקל בשנה. 
התכנית הוגשה למשרד החקלאות. בהתייחס 
לסופה שהתחוללה בארץ בסוף השבוע האחרון, 
בקנט התקבלו עשרות דיווחים של חקלאים 
על נזקים שנגרמו מהגשמים העזים ומהרוחות 
החזקות. מעריכי החברה בוחנים בימים אלה 

את היקף הנזקים.
מהנתונים עולה עוד, כי גורם הנזק המרכזי 
לחקלאים בשנה החולפת הייתה הקרה. נזקי 
הקרה הם ארוכי טווח ופגיעתם יכולה להימשך 
לאורך חודשים ארוכים. גורמי נזק משמעותיים 
נוספים בשנה החולפת היו מחלות ומזיקים, 
שנגרמו  נזקים  וכן  ביבול  לפחיתה  שגרמו 

מסערה, חום וברד. 
הענף שספג את מירב הנזקים היה מגדלי 
הירקות - בשנה החולפת נאמד היקף הנזקים 
ביותר מ-44 מיליון שקל. מגדלי הפירות פוצו 
בשנה החולפת בכ-20 מיליון שקל, מגדלי 
הבננות – כ-18 מיליון שקל. מגדלי ההדרים 

פוצו בכ-16 מיליון 
ים  ק ז נ ו ל  ק ש
ים  י ת ו ע מ ש מ
נוספים נגרמו גם 
למגדלי הפלחה. 
בענפי החי שולמו 
כ-50 מיליון שקל 
פיצויים, מרביתם 
ל:  הלו לי  למגד
כ-27 מיליון שקל 
ר:  ק ב ה י  פ נ ע ו
ליון  מי  15.5 כ-

שקל.
נת  י ח ב מ
הגידולים,  סוגי 
העגבנייה הייתה 
ספג  ש ל  ו ד הגי
האחרונה  בשנה 
את היקף הנזקים 
תר  ו י ב ל  ו ד ג ה
הפלפל  ואחריה 
והמלפפון. נזקים 
ים  י ת ו ע מ ש מ
נוספים נגרמו לגידולי האבטיח ותפוחי העץ, 

חיטה, קלמנטינה מזן אור ותפוחי אדמה.
מבחינה גיאוגרפית, כ-40% מהודעות הנזק 
כ-35%  הצפון,  באזור  ממגדלים  התקבלו 
וכ-25% מהנזקים  מחקלאים במרכז הארץ 

דווחו על ידי מגדלים בדרום.
בקנט מציינים, כי בניגוד לנזקים העלולים 
להיגרם לענפים אחרים, נזקי הטבע מאופיינים 
בעוצמה גדולה ובהיקף נרחב העלול לפגוע 
זו, ועל  בכל הגידולים של החקלאי. מסיבה 
של  הכלכלית  יציבותם  את  להבטיח  מנת 
החקלאים ולמנוע מצב של קריסת משקים 
כתוצאה מהיקף נזקים נרחב, מרבית הגידולים 
החקלאיים מבוטחים בביטוח בסיסי הנרכש 
במרוכז על ידי הארגונים והמועצות. בנוסף, 

ישירות  לרכוש  לחקלאים  מאפשרת  קנט 
בחברה ביטוח מורחב המאפשר קבלת פיצוי 
גבוה יותר והשתתפויות עצמיות נמוכות יותר 

מהביטוח הבסיסי. 
הפיצויים  מרבית  כי  עולה,  קנט  מנתוני 
משולמים במסגרת הביטוח המורחב. בשנה 
החולפת, בענפים בהם קיימת אפשרות להרחיב 
ולרכוש ביטוח מורחב, קנט שילמה יותר מ-110 
מיליון שקל במסגרת הביטוח המורחב וכ-25 

מיליון שקל במסגרת הביטוח הבסיסי.
שמואל תורג'מן, 
מנכ"ל קנט: "מעבר 
לחשיבות הכלכלית 
ות  א ל ק ח ה ל  ש
ת,  י מ ו ק מ ה
על  ה  ר י מ ש ל
חקלאות ישראלית 
נה  ש י ה  ק ז ח
משמעות לאומית 
שונים  בהיבטים 
ות  א מ צ ע ן  ו ג כ
על  ושמירה  מזון 
קרקעות המדינה. 

בנוסף להיבטים כלכליים הכרוכים בהתמודדותו 
של כל עסק, החקלאים נאלצים להתמודד עם 
נזקים הנגרמים כתוצאה ממזג האוויר ושינויי 
האקלים ומפשיעה חקלאית, נזקים בהיקף 
עצום ששום ענף אחר אינו נאלץ להתמודד 
איתם. ללא הביטוח והשתתפות משמעותית 
של המדינה בעלויות הגבוהות, נהיה עדים 

לקריסה של משקים רבים".
 לדבריו, "כחלק מחזון החברה אנחנו רואים 
את ייעודנו במציאת מגוון פתרונות ביטוחיים 
מתקדמים, שיסייעו לחקלאים ויאפשרו להם 
להמשיך בעבודתם, תוך מניעת פגיעה כלכלית. 
עד כה התמקדנו בביטוח נגד נזקי טבע, אך אנו 
מאמינים כי עלינו להרחיב את תחומי פעילותנו, 

ולספק לחקלאים ביטוח רחב ככל הניתן". 

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח, כולל פוליסות, חומר שיווקי,

הצעות מחיר וכו’
מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח

נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח 

כדאי לקבוע פגישת היכרות: 052-4757622
jmtargum@gmail.com

שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנטפגיעה במטעי התפוחים בצפון הארץ

נט
 ק

ם:
לו
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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!

המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר: צריך לאפשר לבנקים לעסוק בשיווק 
של ביטוח אבל בשלב הזה לא נוצר קונצנזוס מול רשות שוק ההון בנושא

ניגוד עניינים רגולטורי

בכירי עולם הכלכלה והביטוח בקונצרט 
מיוחד לזכרו של עו"ד גד נשיץ

"פעילות הבנקים בתחום הביטוח, מעבר למותר 
היום אגב מתן משכנתאות, דורשת שינוי חקיקה 
ובשלב הזה לא נוצר קונצנזוס מול רשות שוק ההון", 
כך אומרת המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, 

בראיון סוף שנה למגזין בנקאות. 
בר נשאלה על עמדתה לגבי רצונם של הבנקים 
לפעול בתחום הביטוח ואמרה עוד: "אמרתי את 
זה בצורה ברורה, שצריך לאפשר  עמדתי בנושא 
לבנקים לעסוק בשיווק של ביטוח, לא בחיתום, 
והציבור ייהנה מזה, כי זה יגביר את התחרות מול 
חברות הביטוח והסוכנים וייתן ערך לצרכנים. בכל 
העולם המערבי בנקים עוסקים בשיווק ביטוח, כך 
שישראל היא חריגה בעולם, כמדינה שלא מאשרת 

לבנקים לעסוק בשיווק ביטוח. אבל, כאמור, זה דורש 
שינוי חקיקה, ובשלב הזה לא נוצר קונצנזוס מול 

רשות שוק ההון בנושא".
ביחס לתחרות במערכת הבנקאית והתקדמות 
בר:  אומרת  שטרום,  ועדת  בעקבות  הרפורמה 
"החקיקה לקידום התחרות במערכת הבנקאית 
היא בעיני רפורמה משמעותית שתשנה את 'מגרש 
המשחקים' הפיננסי במשק הישראלי. היא כרוכה 
בשינויים מבניים משמעותיים שלא נעשו הרבה שנים 
במערכת. מדובר ברפורמה תשתיתית, ולכן ייקח זמן 
עד שנראה את כל הפירות שלה. בשלב זה, אנו עובדים 
בפיקוח על הבנקים וגם באוצר על יישום הצעדים 
שנגזרים מהרפורמה, שמשמעותם הורדת חסמים".

פטר  קונצרט מיוחד לזכרו של עורך הדין 
שחלף  שישי   ביום  התקיים  ז"ל  נשיץ  גד 
בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל אביב. 
הקונצרט, שנערך ביוזמתן של בנותיו ענת נשיץ 
נשיץ  אורלי נשיץ השותפה במשרד  ועו"ד 
ברנדס אמיר, זכה להשתתפות רבה של בכירים 

בענפי המסחר, המשפט והביטוח בישראל. 
בית  נשיא  מאיר שמגר  בין המשתתפים: 
מיכל  השופטת  בדימוס,  העליון  המשפט 
כלל  למנכ"ל  לוין משנה  ענת  רובינשטיין, 
ביטוח, עו"ד עמוס שיניצקי, עו"ד רינה רנרט, 
התעשיין גד פרופר, עמי וליזיקה שגיא, עו"ד 
חיים אהרון, פרופ' שרון חנס דיקן הפקולטה 
למשפטים באוניברסיטת תל אביב, השופטת 

עדנה קפלן הגלר ועוד. 
חודשים.  ארבעה  לפני  נפטר  נשיץ  עו"ד 
עורכי  עם  ונמנה  פעלים  רב  איש  היה  הוא 
הדין המובילים בתחומי הביטוח, המשפט 

המסחרי והנזיקין. נשיץ כיהן 
קונסולי הכבוד  סגל  כדיקן 
בישראל, קונסול כבוד כללי 
יו"ר  בישראל,  איסלנד  של 
עמותת ארתור רובינשטיין 
יו"ר  ומייסד חבר הנאמנים, 
האיגוד הישראלי לדיני ביטוח 
AIDA, יו”ר האגודה למשפט 
רוטרי,  ימי, נשיא לשעבר של 
נשיא לשעבר של ארגון קונסולי 
 )FICAC ( העולמי  הכבוד 
בית  חברי  אגודת  ונשיא 

החולים אסף הרופא.
גד נשיץ היה איש חזון ועשייה, 

דיפלומט. איש  יזם,  ומצליח,  דגול  משפטן 
אשכולות בעל ידע מקצועי מעמיק, בנוסף לידע 
במגוון נרחב של תחומים. הוא היה איש חם, 
שעזר לכל אחד. גד דיבר שפות רבות, הכיר כל 

פסק דין, התמצא בפוליטיקה, 
היסטוריה וספרות וידע לדבר 
אדם  כל  עם  נושא  כל  על 

בביטחון ובנועם.
עד ימיו האחרונים התמיד 
במשרד  מלאה  בפעילות 
הקים  אותו  ברנדס  נשיץ 
שועי  עם  היכרותו  ב-1957. 
המפורסמות  מן  היא  עולם 
יצא למרחקים. הוא  ושמעו 
היה מאחרוני דור הנפילים. 
הביטוח  בתחום  ידיעותיו 
וביטוח המשנה היו מעמיקות 
ונרחבות ורבים התייעצו אתו 

מהארץ ומהעולם.
הקונצרט נערך בנגינתו של הפסנתרן בוריס 
גילטבורג, זוכה פרס שני בתחרות רובינשטיין 

לפסנתר.

מבטחים ומבוטחים

המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר

גד נשיץ ז"ל

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


