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 פסגות גמל ופנסיה מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

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

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

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות

 במסגרת טיוטה שנייה לחוזר הדירקטורים שהסעירה 
 את הענף, התקבל חלק משמעותי מההערות של השוק

 כך למשל בוטלה המגבלה הכמותית על משך כהונת יו”ר 
ונקבע כי על הדירקטוריון להגביל בעצמו את משך הכהונה

 מנורה מבטחים, מגדל ואלטשולר שחם עודדו את העובדים מהקהילה 
לשבות - ללא ניכוי יום חופש  גם כלל ביטוח, מיטב דש, והלמן אלדובי 
 PassportCard-ו DavidShield  אישרו לעובדים מהקהילה לשבות
הודיעו כי יבטחו חינם זוגות להט”בים היוצאים ללידה פונדקאית בחו״ל

בעקבות דוח מבקר המדינה

עמוד 5

עמוד 8 עמוד 7

ענף הביטוח התגייס למאבק 
של קהילת הלהט”ב

עמוד 2

עו”ד פגי שרון

מורלי דורי

אילוסטרציה

שלמה מילר, סמנכ”ל 
בכיר בהפניקס
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לצד מאות חברות במשק, גם ענף הביטוח )לפחות בחלקו( מתגייס למאבק של 
קהילת הלהט”ב לאפשר לזוגות הומואים להביא ילדים באמצעות פונדקאות. 

ממנורה מבטחים נמסר לפוליסה, כי “מי שביקש, והיו כאלה, קיבל אפשרות 
לשבות היום, ללא ניכוי יום חופש”. גם במגדל הודיעו כי לא ינכו לעובדים אלה 
יום חופש. בכלל ביטוח הודיעו לעובדים כי יוכלו לקחת יום חופש על פי בחירה 

לחברי הקהילה. בהראל מסרו הודעת תמיכה במאבק. 
באלטשולר שחם, כל עובד שרצה לקחת חלק 
במחאה ולשבות יכול היה לבחור בכך ללא 
יום חופש. הנהלת אלטשולר שחם  איבוד 
פרסמה הודעת תמיכה בקהילה ומסרה כי 
“לא ייתכן שיכבו את האור ויחזירו אותנו 

לתקופות חשוכות ונשכחות”. 
מיטב דש אילן רביב שלח לעובדים  מנכ”ל 
הודעת תמיכה במאבק בזו הלשון: “אנו פועלים 
לגיוון והכלה ומעסיקים ותומכים בעובדים 
מרקע ומקבוצות מגוונות... מיטב דש מצטרפת 
לחברות ולארגונים במשק בקריאה לקידום 
דמותה של המדינה כחופשית וליברלית, שבה 
יוכלו כל אזרחיה לחיות בכבוד ובביטחון, 

ולממש את זכותם להקמת משפחה”. במיטב דש לא עובדים בתשעה באב. 
גם בהלמן אלדובי נמסר כי בית ההשקעות איפשר לכל עובד השייך לקהילה, או 

התומך במאבקה, לשבות ולקחת חלק באירועים.
עובדי בית ההשקעות פסגות נמצאו היום בחופשה כחלק מט’ באב, אך מסרו: 

“אנחנו תומכים בשוויון וזכאות להורות לכל אדם ללא קשר למינו ומגדרו”.

ענף הביטוח תומך במאבק 
של קהילת הלהט”ב

DavidShield  
ו-PassportCard יבטחו 
בחינם זוגות להט”בים 

היוצאים ללידה 
פונדקאית בחו״ל

    מנורה מבטחים, מגדל ואלטשולר שחם הודיעו כי עובד 
מהקהילה יכול לשבות ללא ניכוי יום חופש  גם כלל ביטוח, 
מיטב דש, והלמן אלדובי אישרו לעובדים מהקהילה לשבות 

יואל אמיר, מנכ”ל PassportCard: אנו 
מקווים כי אותם זוגות יוכלו לממש את זכותם 
להיות הורים כאן בארץ, אולם עד אז אנו נסייע 

להם במסגרת הכלים העומדים לרשותנו 

nir@oren-ins.co.il

חדש !    אורן מזרח בצפון

לפרטים נוספים:

בשורה 
התחתונה:
תרוויח
יותר!

מגוון מסלולי התקשרות  
פתרונות מלאים בביטוח כללי  

ניהול מכירות דינאמי בביטוח חיים  
מוצרים ותעריפים ייחודיים  
כנסים והדרכות מקצועיות  

BEST PRICE מערכת  
פיתוח התחום הפיננסי  

פיתוח עסקי ע"י מטה מקצועי ומנוסה  
גב חזק לסוכן  

ניר עובדיה, משנה למנכ"ל
nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

DavidShield ו-PassportCard יבטחו ללא תמורה זוגות 
להט”בים היוצאים ללידה פונדקאית בחו״ל, 
ואת היילוד מרגע שחרורו מבית החולים בחו”ל 

ועד להסדרת שירותי קופת חולים בישראל.
מהחברות נמסר, כי הביטוחים יוענקו ללא 
עלות, על מנת לסייע בידי הזוגות בהוצאות 
הרבות הכרוכות בהליך. הביטוחים יינתנו למשך 
שנת 2018 או עד אישור השינויים הנדרשים 
בחוק - לפי המוקדם. בחברה מבקשים לסייע 
למאות הזוגות שהמתינו לשינוי בחוק ועתה, 
בלית ברירה, ייאלצו להתחיל בהליך היקר 

בחו”ל.
 :PassportCard מנכ”ל  אמיר,  יואל 
“החלטנו לעמוד לשירותם של זוגות מקהילת 
הלהט”ב הנאלצים לצאת להליך פונדקאות בחו”ל. אנו מקווים 
כי אותם זוגות יוכלו לממש את זכותם להיות הורים כאן בארץ 
ובהקדם, אולם עד אז אנו נסייע להם במסגרת הכלים העומדים 
לרשותנו ונבטח אותם באופן מלא וללא עלות עד שישובו ארצה 

כשהם חובקים את בניהם”. 

אילוסטרציה
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.

 ביטוח הנסיעות של הפניקס
הזול והמשתלם ביותר בענף!

 פוליסת SMART TRAVEL כוללת את סכום הכיסוי הגבוה 
ביותר– עד 5 מיליון דולר עבור הוצאות רפואיות בחו"ל 

בהתאם לכתבות שהתפרסמו באתר YNET ו- The Marker בספטמבר 2017 ובערוץ 10 בתכנית הבוקר מירי ואור מאי 2018 והכל בהתאם לפרמטרים המופיעים 
בכל אחת מהכתבות. המידע המופיע בעלון זה מתייחס לפוליסת נסיעות לחו"ל SMART TRAVEL של הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת ינואר 2018. בכפוף 

לתנאי הפוליסה.

בדקו ומצאו

9/2017

6/2018 9/2017

5/2018

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*
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בית המשפט הוסיף, כי לא מצא בסיכומי התובעת כל התייחסות לנזק בגין אובדן רווחים והתייחס אליה כאל טענה שנזנחה

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בתל אביב יפו נדונה  בבית משפט השלום 
תביעתה של נטו מ.ע. אחזקות בע”מ )החברה(, 
שיוצגה על ידי עו”ד יוסף רנרט ואח’ נגד הראל 
חברה לביטוח בע”מ )הנתבעת(, שיוצגה על ידי 
עו”ד ש. שחק ממשרד עו”ד תגר ואח’. פסק הדין 
ניתן ב-28 ביוני 2017 בהעדר הצדדים, על ידי 

השופטת חנה קלוגמן. 
החברה היא חברת אחזקות בתחום המזון, 
נמנות מספר חברות לרבות חברת  שעליה 
ויליגר תעשיות, שעיסוקן ביבוא ורכישת תוצרת 
מקומית, ייצור, עיבוד, שיווק והפצת מזון. בעת 
קרות האירוע, שבגינו הוגשה התביעה, הייתה 
התובעת מבוטחת אצל הראל בשתי פוליסות: 
פוליסת אחריות מוצר ופוליסת ביטוח אש. 
ב-6 במאי 2013, בעקבות בדיקה אקראית 
של משרד הבריאות אצל לקוח קצה של ויליגר, 
התגלה חיידק הליסטריה במוצרי סלמון מעושן 
המיוצרים על ידי ויליגר. כתוצאה מכך היה על 
ויליגר לאסוף את כל מוצרי הסלמון המעושן 
מלקוחות הקצה בכל הארץ ולבצע ניקוי וחיטוי 
במכונות המפעל. בעקבות הנזקים שנגרמו 
לתובעת היא פנתה לנתבעת לקבלת תגמולי 

ביטוח. 
ראשית, התובעת טענה כי יש לדחות את 
טענת הראל לפיה התובעת לא זכאית לקבל 
תגמולים כי היא לא זו שנגרם לה הנזק, שכן 
הנזק נגרם לחברה הבת ויליגר, ששיווקה את 
המוצרים בהם התגלה החיידק. שנית, התובעת 
טענה כי על הנתבעת לשלם ריבית מיוחדת עבור 
סכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים, בגין 
הוצאות איסוף המוצרים, שלא שולם במועדו 
אלא רק עם הגשת כתב ההגנה. על פי התובעת, 
לריבית המיוחדת יש לצרף תשלום שכר טרחת 
עו”ד ותשלום אגרת בית המשפט. שלישית, 
התובעת טענה כי על הנתבעת לשלם בגין הצורך 
לפנות ולהשמיד את הפריטים שניזוקו. לדבריה, 
לנזקים אלו יש כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח 
אש שערכה אצל התובעת, תחת הסעיף “הגנה 

על שם מותג”. 
הנתבעת טענה, כי היחידה שזכאית לקבל 
תגמולי ביטוח היא ויליגר בע”מ ולא התובעת 
)טענת היעדר יריבות(. בנוגע לתשלום ריבית 
שנוי  שאינו  סכום  תשלום  בגין  מיוחדת 
כתוצאה  כי  התובעת,  טענה  במחלוקת, 
מהתנהלות התובעת שלא החזירה לתובעת 
“שטר סילוק חתום על-ידה” העניין נפל “בין 
הכיסאות”, אך העניין תוקן עם הגשת כתב 
ההגנה. בנוגע לתגמולי ביטוח בגין הסחורה 
שהושמדה, טענה הנתבעת, כי אין לתובעת כיסוי 
ביטוחי וזאת, בין היתר, בגין שני סייגים לכיסוי: 
האחד בדבר “נזק שנגרם לרכוש המבוטח מחמת 
זיהום” והשני בדבר “נזק שנגרם לרכוש המבוטח 

בפקודת רשות ציבורית”. 
פסק הדין: בנוגע לטענת היעדר היריבות קבע 
בית המשפט, כי מדובר בהרחבת חזית אסורה 

על ידי הנתבעת: “הנתבעת לא העלתה טענה זו 
לא במכתב דחייה שהיה לשלוח לתובעת ולא 
בכתב ההגנה, כך שלמעשה לא ניתן יותר להעלות 
טענה זו”. כן נקבע, כי גם לגופו של עניין הטענה 
נדחית שכן שמה של חברת ויליגר תעשיות מופיע 

על העמוד הראשון בשתי הפוליסות. 
בנוגע לטענה לפסיקת ריבית מיוחדת בגין 
הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים 
בית  איסוף המוצרים(, קבע  בגין  )הסכום 
המשפט, נוכח טענת הנתבעת כי התובעת לא 
הגישה לה שטר סילוק חתום: “נכון שהתובעת 
הייתה יכולה לחזור ולפנות לנתבעת, אך נכון אף 
יותר שהנתבעת הייתה זו שיוזמת את התשלום 
של הסכום שאינו שנוי במחלוקת, שהיה אחוז 
נמוך ביותר מסכום הדרישה שהוגשה לה, והיה 
עליה לעקוב אחר ביצוע התשלום”. על כן פסק 
בית המשפט הפרשי הצמדה וריבית שיחושבו 
מ-30 יום ממועד הגשת הדרישה לתשלום ועד 
התשלום בפועל, וכן החזר אגרה באופן יחסי בגין 
סכום זה. בית המשפט לא פסק ריבית מיוחדת, 
שכן גם התובעת הייתה יכולה ליזום את תשלום 
הסכום שאינו שנוי במחלוקת בפנייה נוספת 
לנתבעת במקום להוסיף את הסכום לתביעתה. 
בית המשפט הוסיף, כי לא מצא בסיכומי 
התובעת כל התייחסות לנזק בגין אובדן רווחים. 
משכך, חלה ההלכה הברורה בעניין זה לפיה “דין 
טענה שנטענה בכתב הטענות, אך לא הועלתה 
בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין 

טענה שנזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה”. 
הסחורה  ערך  בגין  הנזק  לראש  בנוגע 
שהושמדה, בית המשפט דן בסעיף “הגנה על 

שם מותג” המצוי בפוליסה, אשר התובעת 
טענה שחל בנסיבות המקרה. לפי הסעיף: “היה 
ובעקבות נזק למוצרים, המבוטח יטען שלשם 
הגנת שמו ו/או שם המוצר ו/או שם המותג ו/או 
סימון מסחרי יש להשמיד את הפריטים שניזוקו 
וטענה זו תאושר על ידי השמאי המטפל, אזי 
הפיצוי לפריטים שניזוקו יחושב על בסיס  אובדן 
כללי )total loss(. המבטחים ישלמו במקרה 
הזה גם את הוצאות הפינוי וההשמדה”. הנתבעת 
טענה, כי הכוונה בצמד המילים “נזק למוצרים” 
היא לנזק מכוסה בפוליסה שנגרם כתוצאה 
מאחד הסיכונים בפוליסה, ואילו התובעת טענה 
כי אין לכך דרישה והכוונה לכל נזק מסיבה 
כלשהי. בית המשפט קיבל את טענת הנתבעת 
כי הנזק שנגרם למוצרים אינו מכוסה בפוליסה 
ואף הוסיף, למעלה מן הצורך, כי הסייגים בדבר 
נזק שנגרם לרכוש המבוטח מחמת זיהום ונזק 
שנגרם לרכוש המבוטח בפקודת רשות ציבורית 

חלים בנסיבות המקרה. 
לסיכום, בית המשפט קבע כי התובעת זכאית 
לקבל הפרשי הצמדה וריבית על הסכום שאינו 
שנוי במחלוקת בין הצדדים מ-30 יום ממועד 
הגשת הדרישה לנתבעת ועד התשלום בפועל 
וכן החזר אגרה יחסי בגין סכום זה. כן קבע, כי 
יש להוסיף לסכום זה שכר טרחת עו”ד בשיעור 
20% מהסכום ששולם בצירוף הפרשי הצמדה 
וריבית מיום הדרישה ועד התשלום בפועל. בית 
המשפט דחה את ראשי הנזק האחרים שנתבעו 

)ערך הסחורה שהושמדה ואובדן רווחים(. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

התובעת אינה זכאית לתגמולי ביטוח בגין סחורה 
שהשמידה עקב בדיקה של משרד הבריאות

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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סלינגר חזרה בה מן האיסור על בעל 
שליטה בגוף מוסדי לכהן כיו”ר  

בסוף השבוע פורסמה טיוטה 
שנייה של חוזר הדירקטוריונים, 
מנהלי  את  בחודשים  שהסעיר 
חברות הביטוח ובעליהן. הטיוטה 
השנייה כוללת שינויים רבים ביחס 
לטיוטה הראשונה שפורסמה במרץ 

השנה. 
מהמגבלות  שחלק  למרות 
המרכזיות על בעלי שליטה הוסרו 
כיו”ר(,  לכהן  האיסור  )למשל 
מרבית החוזר לא השתנה – דבר 
בעל  על  רבות  מגבלות  שמטיל 

השליטה בבניית דירקטוריון. 
כאלו  ובעיקר  שליטה,  בעלי  כך,  או  כך 
שמכהנים כיו”רים, יתמודדו עם מספר לא 
מבוטל של הנחיות חדשות. בין בעלי השליטה 
המבורגר )הראל(,  יאיר  שמכהנים כיו”רים: 
שלמה אליהו  גריפל )מנורה מבטחים(,  ערן 
)מגדל(, אלי אלעזרא )הכשרה(, יגאל רבנוף 
)שירביט(, מוקי שניידמן )ביטוח ישיר( ואלי 

ברקת )מיטב דש(.
יו”ר החברה,  ביחס לתפקיד  כך, למשל, 
נמחקה ההוראה שבעל שליטה לא יוכל לכהן 
כיו”ר דירקטוריון. כמו כן, בטיוטה הראשונה 
של החוזר הוגבלה תקופת כהונתו של היו”ר 
ל-9 שנים. בנוסח השני של הטיוטה נקבע רק 
כי הדירקטוריון יקבע את משך הכהונה הרצוי 
של היו”ר. זאת, כיוון ש”תחלופה של המכהנים 
בתפקיד יו”ר הדירקטוריון היא בעלת תרומה 
חיובית להתפתחות הגוף המוסדי ולבחינה 
מחודשת של החלטות אסטרטגיות שהתקבלו 
בעבר, בפרט לגבי תרבות ארגונית, תהליכי 
עבודה, מערכי בקרה וניהול סיכונים”, נאמר 

בדברי ההסבר.
בקשר להנחיה כי יו”ר גוף מוסדי יהיה חייב 
לגור בישראל דרך קבע, נקבע חריג להנחיה זו 
– גוף שבעל השליטה בו אינו תושב ישראל. על 
כן נקבע שיו”ר הדירקטוריון יהיה מי שמקום 
מושבו הקבוע בישראל, למעט בגוף מוסדי 
שבעל השליטה בו אינו תושב ישראל, וזאת 
בתנאי שהיו”ר משתתף באופן קבוע בישיבות 
הדירקטוריון וכי לא יהיה בכך כדי למנוע את 

הגעתו לדיונים אצל הממונה, ככל שנדרש.
בנוגע לכהונת דירקטורים בלתי תלויים, 
נקבע כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון 
יהיו דירקטורים בלתי תלויים. על מנת לאזן בין 
תרומתו של בעל השליטה, כגורם שהוא לעיתים 
בעל ניסיון עסקי ומקצועי רב לפיתוח וניהול 
עסקיו של הגוף המוסדי, לבין החשש לפגיעה 
ובבלמים של הממשל התאגידי  באיזונים 
בגוף מוסדי, נקבע בטיוטה כי במקרה בו בעל 
השליטה או קרובו מכהן כבעל תפקיד מרכזי, 

יעלה שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים 
יהיו  מחציתם  שלפחות  כך  בדירקטוריון, 
דירקטורים בלתי תלויים. בדברי ההסבר נאמר, 
כי “הרשות סבורה כי הסדר זה, בצירוף צעדים 
נוספים להגברת אי התלות של הדירקטורים 
הבלתי תלויים כפי שמוצע בהוראות החוזר, 
יגביר את האפקטיביות של מנגנוני הבקרה 
ויביא את מאזן הכוחות בין הגורמים השונים 
בממשל התאגידי בגוף המוסדי לנקודת איזון 

עדיפה”. 
הוראות נוספות בטיוטה:

• כל הדירקטורים בגוף מוסדי יהיו בקיאים 
בשפה העברית. הממונה רשאי לאשר בנסיבות 
חריגות דירקטור שאינו עומד בתנאי כאמור.

• הוגבל מספר הדירקטורים היכולים לכהן 
ובגוף מוסדי אחר  בו-זמנית בגוף המוסדי 
באותה קבוצה לשליש מהדירקטוריון, אלא אם 

הממונה אישר שכהונה כאמור אינה 
מעוררת חשש לפגיעה בעצמאות 

הגוף המוסדי או בתחרות.
• במצב העניינים כיום קיימים 
דירקטוריונים של מוסדיים בהם 
הייצוג המגדרי לוקה בחסר. לפיכך 
מוצע לקבוע, כי בדירקטוריון גוף 
לשני  הולם  ייצוג  יינתן  מוסדי 

המינים.
שביצעה  פיקוח  מפעולות   •
כי במקרים בהם  עולה,  הרשות 
קרובו של דירקטור מכהן בתפקיד 
מרכזי בגוף המוסדי, מתעורר חשש ממשי 
לפגיעה בעבודת הפיקוח של הדירקטוריון 
בקשר לתחומים עליהם אחראי הקרוב, וזאת 
אף אם נקבעו הסדרים ספציפיים לגבי עבודת 
הדירקטור ביחס לאותם תחומים. לפיכך מוצע 
לקבוע, כי לא יכהן כדירקטור בגוף מוסדי מי 

שקרובו מכהן בו כבעל תפקיד מרכזי.
של  תלותם  אי  את  להגביר  מנת  על   •
הדירקטורים הבלתי תלויים בגורמים הקשורים 
לבעל השליטה ולהרחיב את מעגל המועמדים 
הפוטנציאליים לכל מינוי, מוצע לקבוע תהליך 
מובנה ושקוף לאיתור ומינוי של דירקטורים 
בלתי תלויים. לצורך זה תמונה ועדת איתור 
שתנהל את תהליך איתור המועמדים לכהונה, 
ואת  הדין  בהוראות  עמידתם  את  תבחן 
התאמתם לתפקיד, ותציע לאסיפה הכללית 

מועמדים לכהונה.

  במסגרת טיוטה שנייה לחוזר הדירקטורים שהסעירה את הענף, התקבל 
חלק משמעותי מההערות של השוק  כך למשל בוטלה המגבלה הכמותית על 

משך כהונת יו”ר ונקבע כי על הדירקטוריון להגביל בעצמו את משך הכהונה

קורות חיים ניתן להעביר למייל:
moran.glam@aig.com

תואר ראשון - חובה, תואר שני - יתרון
ניסיון של שנתיים לפחות בחיתום/ניהול תיקי דירקטורים בחברת ביטוח/סוכנות ביטוח - חובה

ניסיון בחיתום/ניהול תיקי אחריות מקצועית/סייבר – יתרון
אנגלית ברמה גבוהה מאוד – חובה )קריאה, כתיבה ודיבור(     

יכולת ירידה לפרטים, קפדנות ויסודיות
עצמאות ויכולת קבלת החלטות

שירותיות, יכולת שכנוע וניהול מו”מ
עבודה בסביבה מרובת משימות ועומסים

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
היקף משרה: מלאה + נכונות לשעות נוספות

במסגרת התפקיד:

דרישות התפקיד:
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קבלת פניות מסוכנים למתן הצעה לביטוחי דירקטורים )לרבות אחריות מקצועית וסייבר(
בחינה ולמידה של החוסן הפיננסי והסיכונים הפיננסיים אליהם החברה חשופה 

ביצוע אנליזה והערכת רמת הסיכון וקביעת תנאי הביטוח 
ניהול מו”מ עם הסוכן במטרה לסגור את הצעת הביטוח

טיפול בפוליסות קיימות במהלך השוטף של שנת הביטוח )תוספות, שינויים, חידושים(
מתן מענה מקצועי לסוכנים, יציאה לפגישות עם סוכנים לחיזוק הקשר והדרכות שוטפות

דרוש/ה חתם/ת בכיר/ה ביטוח סיכונים מיוחדים

יאיר המבורגר, 
יו”ר הראל

ערן גריפל,
יו”ר מנורה מבטחים

שלמה אליהו, 
יו”ר מגדל
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מתוך סקר שביעות רצון 2018 בתחום ביטוחי בריאות 
וסיעוד של לשכת סוכני הביטוח.

אנו מודים לכם מקרב לב
על הבעת האמון
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מכרזיםבעקבות דוח מבקר המדינה

בהודעה לסוכנים הודיעה הפניקס על הטבה למבוטחים 
שירכשו את הכיסוי “סכום נוסף בבית משותף”

גל רעידות האדמה  על רקע 
רקע  ועל  ישראל  את  הפוקד 
החמור  המדינה  מבקר  דוח 
שפורסם בשבוע שעבר, הפניקס 
ביטוחי  את  לקדם  ממשיכה 
רעידת האדמה ומעודדת את 
את  ולמכור  לשווק  סוכניה 
אדמה  רעידת  מפני  הכיסוי 

למבוטחיהם. 
פרסמה  החודש  בתחילת 

את  החברה  עדכנה  בו  חוזר  החברה 
הסוכנים במבצע, במסגרתו מבוטח שיוסיף 
לפוליסת הדירה הקיימת שלו את הכיסוי 
“סכום נוסף בבית משותף” )ביטוח ערך 
קרקע(  – יקבל הטבת חודש חינם ברכישת 

כיסוי זה.
עוד המליצו אז בכירי הפניקס לסוכנים 
להציע למבוטחים את הכיסוי המורחב של 
“סכום נוסף בבית משותף”, שכולל תשלום 
פיצוי על ערך הקרקע עקב אש, התפוצצות 
ושאר הסיכונים הכלולים בפרק המבנה, 
בנוסף לפיצוי במקרה של נזק עקב רעידת 

אדמה. ההטבה תינתן לרוכשים 
)למקרה  הרגיל  הכיסוי  את 
רעידת אדמה( ולכיסוי המורחב 

)שאר הסיכונים(.
בסוף השבוע שעבר פרסמה 
החברה חוזר נוסף, שהסב את 
לצורך  הסוכנים  לב  תשומת 
שהעלה מבקר המדינה לעודד 

רכישת כיסוי ביטוחי זה. 
שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר 
בתחום ביטוח כללי בהפניקס: “בעקבות 
רעידות האדמה שפוקדות את ישראל, 
התרחשות  תחזית  כי  העובדה  ולנוכח 
נוספות בישראל איננה  רעידות אדמה 
מעודדת, מן הראוי ומן ההכרח להדגיש 
בפני המבוטחים את חשיבותה של הרחבת 
סכום נוסף בבית משותף, ‘ערך קרקע’, 
ולהציע להם כיסוי חשוב זה בעוד מועד. 
אנו מאמינים כי הטבה זו מצטרפת לשלל 
היתרונות בביטוחי הדירות בהפניקס, 
ותסייע לסוכנינו לשמור על המבוטחים 

הקיימים ולרכוש מבוטחים חדשים”.

הפניקס ממשיכה לעודד 
את הסוכנים למכור את 

כיסוי ערך הקרקע
חברת נמלי ישראל 

עורכת מכרז 
לניהול קופת גמל 

מרכזית לקצבה

83

 •

8  •
30

SINCE 1935

03-6507777 ,1-800-404505 
  -

חברת נמלי ישראל )חנ”י( עורכת מכרז לניהול קופת 
גמל מרכזית לקצבה שברשותה. תקופת ההתקשרות עם 
החברה המנהלת שתזכה בהליך תהיה בת חמש שנים. 
בחנ”י שומרים את האופציה לחידוש ההתקשרות לשלוש 

שנים נוספות בשלוש פעימות בנות שנה. 
תנאי הסף לעמידה במכרז נוגעים הן לגודל והן לאופי 
הניהול של המועמדים. על המציע להיות בעל רישיון 
תקף ומנהל לפחות קופת גמל אחת לקצבה באופן 
רציף מאז שנת 2013. על המציע להחזיק בהון עצמי 
מזערי הנדרש מחברה מנהלת על פי תקנות הפיקוח 
על שירותים פיננסיים ולא פחות מ-20 מיליון שקל. 
ההון ייקבע על פי הדוח הרבעוני האחרון של המציע. 

על המציע להיות חף מחקירה שעשויה לשלול את 
רישיון ניהולו בעתיד. 

גם דרישות אתיות לעמידה בתנאי  בחנ”י הציבו 
המכרז. בחברה מבהירים כי הגוף המציע חייב לעמוד 
בדרישות עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר 
מינימום והעסקת עובדים זרים. כמו כן עליו לעמוד 
בחוק שוויון זכויות לאנשים מוגבלים. הליך המכרז 
אינו מהווה הליך מכרזי מכוח חוק חובת המכרזים, 
אלא הוא מבוצע במסגרת פטור. הצעות יוגשו עד ליום 

חמישי ה-18 באוקטובר.

שלמה מילר, סמנכ”ל 
בכיר בתחום ביטוח 

כללי בהפניקס

file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
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מוצע, כי בהתאם לרוחו של החוק, הסעד של תגמולים חלקיים יופעל בכל מקרה בו יופר תנאי 
מתנאי הפוליסה, וזאת גם ברשלנות רגילה, ואילו במקרה של רשלנות רבתי + פזיזות יופעל גם 

כן הסעד החלקי ועד לפטור מלא, בהתאם לחומרת ההפרה, וזאת גם בהעדר תנאי בפוליסה 

תן  י נ ם  א ה
לייחס אשם תורם 
למבוטח בתביעת 
וק  ס פ ל ו ח  ו ט י ב
ביטוח  תגמולי  לו 

חלקיים?
ט  פ ש מ ה ת  י ב  
העליון טרם אמר 
בשאלה  דברו  את 
המשפט  ובתי  זו, 
בערכאות הנמוכות 
התחבטו בנושא לאורך השנים. חלקן קבעו, 
כי אין תחולה לתורת האשם התורם בדיני 
ביטוח, בעיקר מהטעם שגם רשלנות המבוטח 
מכוסה בביטוח )למשל, הירדמות שומר באתר 
בנייה; נהיגה בשכרות; החזקת מפתחות לרכב 
בארון חדר האוכל בקיבוץ ועוד(. חלקן קבעו 
שראוי להפחית את תגמולי הביטוח מכוח 
תורה זו, כפי שנקבע, בפרשת Eximin )ע”א 
3912/90(, כי יש לה תחולה גם בדיני חוזים 
)למשל, 20% בשל אי הגעת המבוטח לעסק 
לאחר קריאת פריצה מהמוקד, 35% כשנרשם 
קוד נטרול האזעקה על המפתח, 40% בשל 
השארת רכב בלתי מאויש עם מפתחותיו 
במתג ההתנעה, 50% נהיגה על ידי אדם אחר 
25-50% בשל נהיגה  מהנהג הנקוב בשמו, 

בשכרות ועוד(.
הפעם היחידה בה התבקש בית המשפט 
העליון להחליט בטענת אשם תורם בביטוח 
)רע”א  הדבקות  פי.וי.בי.  בעניין  הייתה 
עמדת  שהוגשה  לאחר  אולם   ,)8896/06
המפקח על הביטוח, לפיה לדעתו אין תחולה 
זו בתביעות ביטוח, הגיעו הצדדים  לתורה 
ובית  המשפט  בית  לכותלי  מחוץ  להסדר 

בעניין.  דין  פסק  לתת  נדרש  לא  המשפט 
עמדת המפקח הייתה, שהמקרה היחיד שבו 
התנהגות המבוטח תמנע ממנו תגמולי ביטוח, 
היא אם פעל ברשלנות רבתי ומתוך מצב נפשי 
של פזיזות ואי אכפתיות, שאז תביעתו כנגד 
וזאת בעקבות פסק  המבטח תידחה כליל, 
הדין לה נסיונל נ’ סטארפלסט )ע”א 56/77(.
בפסיקות בתי המשפט בערכאות הדיוניות 
שלאחר עניין פי.וי.בי. הוחל העיקרון של פטור 
המבטח במקרה של רשלנות רבתי + פזיזות 
 ,19950-05-14 בעניין ת.א.  )ראה למשל 

סורום דיאמונדס בע”מ נ’ חתמי לוידס(.
)רע”א  סלוצקי  נ’  לוידס  חתמי  בעניין 
3260/10( דן בית המשפט העליון בהפרת 
תנאי שחייב את המבוטח להחזיק תכשיטים 
בכספת, ואלה ננגבו מביתו בעת שהיו מחוץ 
לכספת. בעניין זה קבע בית המשפט, כי יחולו 
תנאי סעיף 18)ג( לחוק חוזה הביטוח, לפיהם 
על המבטח להוכיח את סכום דמי הביטוח 
)הפרמיה( בפוליסה דומה ללא תנאי המחייב 
להחזיקם בכספת, ואזי ניתן יהא לערוך חישוב 
יחסי של תגמולי הביטוח ולשלם תגמולים 
חלקיים בהתאם, או אם הוכיח המבטח שאף 
מבטח סביר לא היה מבטח )אף בדמי ביטוח 
זה, היה המבטח  יותר( ללא תנאי  מרובים 
מופטר כליל מחבות. מכיוון שהמבטח לא 
הוכיח את המוטל עליו, נפסקו לחובתו מלוא 

תגמולי הביטוח.
בפסק דין זה לא עלתה ולא נדונה שאלת 
האשם התורם, וזאת מכיוון שבעניין אמצעי 
מיגון, קיים בחוק חוזה הביטוח הסדר ספציפי 

והוא אשר יחול. 
הפתרון של “הכל או לא כלום” אינו בהתאם 
לחוק חוזה הביטוח שלכל אורכו מציב סעדים 

יחסיים וחלקיים להפרות חוזה הביטוח על 
ידי המבוטח.

בפסיקה של בית המשפט העליון המאוחרת 
לסלוצקי )רע”א 3370/14 דיין מוצרי קירור, 
ורע”א 2000/17 פולק נ’ הפניקס( קבע בית 
המשפט העליון את הדרך ליישום ההלכה, קרי 
מהן העדויות שיש להביא לשם הרמת הנטל 
המוטל על המבטח כדי להפטר מחבות, אך 
עדיין לא נדונה בערכאה זו השאלה העקרונית 
בדבר תחולה או אי תחולת התורה של האשם 

התורם בתביעות ביטוח.
התוצאה של פסקי הדין בהם חויב המבטח 
במלוא תגמולי הביטוח, גם כאשר המבוטח 
הפר תנאי מפורש בפוליסה, אינה מתיישבת 
ואינה עולה בקנה אחד  עם תחושת הצדק 
עם היות חוזה הביטוח חוזה לכל דבר ועניין 
)ובית המשפט אף פוסק פיצוים אם הופר 
על ידי המבטח במקרים המתאימים - ראה, 
למשל, עניין רע”א הדר נ. אחד העם(,ומדוע 
לא יינתן משקל כלשהו להפרת תנאי מפורש 

בחוזה זה? 
לפיכך מוצע, כי בהתאם לרוחו של החוק, 
הסעד של תגמולים חלקיים יופעל בכל מקרה 
גם  וזאת  הפוליסה,  יופר תנאי מתנאי  בו 
ברשלנות רגילה, ואילו במקרה של רשלנות 
רבתי + פזיזות יופעל גם כן הסעד החלקי ועד 
לפטור מלא, בהתאם לחומרת ההפרה, וזאת 

גם בהעדר תנאי בפוליסה.
החלקי  הסעד  להחלת  החוקי  המקור 
במקרים הנ”ל הוא בדרך של היקש מהסדרי 
החוק בנושאים של אמצעים להקלת הסיכון, 
או החמרת סיכון תוך הפעלת שקול הדעת 
 29 הרחב שניתן לבית המשפט גם בסעיף 

בחוק.

פוליסה מארח

מאת עו”ד פגי שרון

תגמולי ביטוח מופחתים – דוקטרינת 
האשם התורם או: תורת התגמול היחסי

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
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מדריך )לביטוח נסיעות( 
הטרמפיסט לגלקסיה

התפרסם   2018 יולי  ב-13 
שתי  כי  ארה”ב  של  בעיתונות 
של  במרחק  נמצאות  חברות 
טיסות  מהשקת  מספר  חודשים 
 Virgin Galactic לחלל.  תיירים 
)חברה שנוסדה על ידי המיליארדר 
 Blue-ו ברנסון(  ריצ’רד  הבריטי 
ידי  על  שנוסדה  )חברה   Origin
אמזון( מתחרות  ג’ף בזוס מייסד 
אשר  הראשונה  תהיה  מי  ביניהן 

תשגר את הטיסה הראשונה. 
של  לגובה  להגיע  אמורה  הטיסה 
השמיים  בה  נקודה  ק”מ,  כ-100 
כדור  וקימור  שחורים  נראים 
הארץ נראה בבירור. על פי השיטה 
שישה   ,Virgin Galactic של 

החלל  ספינת  על  יעלו  טייסים  ושני  נוסעים 
למטוס  תחובר  אשר   ,WhiteKnightTwo
אחר שיעלה אותה לגובה של 15 ק”מ. בגובה 
המוביל,  מהמטוס  החלל  ספינת  תיפרד  זה 
של  לגובה  אותה  שיעלה  רקטי  מנוע  תפעיל 
כ-33 ק”מ ומשם תגלוש חזרה לכדור הארץ 
למספר   0 משיכה  כוח  חווים  כשהנוסעים 
ניו  של  במדבר  היא  הנחיתה  כאשר  דקות 
אלף  כ-250  שעולה  הטיסה,  משך  מקסיקו. 

דולר, נע בין 90 דקות לשעתיים. 
 New Blue Origin פיתחה רכב חלל בשם 
Shepard המותקן בקצה טיל שאמור להטיס 
ההיפרדות  ולאחר  רב  לגובה  החלל  רכב  את 
ק”מ.  כ-106  של  לגובה  עצמו  את  יניע  הוא 
לאחר ההגעה לשיא הגובה יחזור רכב החלל 
לכדור הארץ כשאת מהירות הנפילה בולמים 
כ-10  הנחיתה  עד  הטיסה  משך  מצנחים. 
ובואינג  מאסק(  אורן  )של   SpaceX דקות. 
בשנת  תיור  טיסות  של  השקה  מתכננות 

 .2020
לחו”ל  נסיעות  לביטוח  הפוליסות  האם 

את  נבחן  לחלל?  לטיסות  כיסוי  נותנות 
בתחום  המובילים  המבטחים  של  הפוליסות 

ביטוח זה:
פספורטכארד:

לחלל.  טיסות  מחריגה  אינה  הפוליסה 
הפוליסה מחריגה טיסה בכלי טיס חד מנועי 
)לספינת החלל יש אולי מנוע רקטי אחד...( 
כנוסע  טיסה  “לגבי  יחול  לא  החריג  אולם 
על  המורשה  סדיר  תעופה  בקו  טיס  בכלי 
ידי השלטונות בהובלת נוסעים על ידי צוות 
מורשה ומוסמך”. נראה שההסתייגות לחריג 
תחול על הטיסות לחלל על פי התוכנית. נראה 
גם שהמבוטח התמים לא יהיה חייב לרכוש 
הרחבה לספורט אתגרי, מאחר שטיסה לחלל 
הספורט  מקצועות  ברשימת  כלולה  אינה 

האתגרי. 
מגדל:

כנוסע  שלא  טיסה  מכסה  אינה  הפוליסה 
ידי  על  המאושר  רגיל  מטוסים  בשירות 
למבטח  יאפשר  המינוח  השלטונות. 
שלא  מאחר  הביטוחי  מהכיסוי  להתחמק 

מדובר בשירות מטוסים רגיל. 
הראל והפניקס: 

שלא  “טיסה  מחריגה  הפוליסה 
מסחרית  תעופה  בחברת  כנוסע 
המאושר  רגיל  מטוסים  בשירות 
שנוסח  נראה  השלטונות”.  ידי  על 
מטוסים  “שירות  במילים  החריג 
להתחמק  למבטח  יאפשר  רגיל” 

מהכיסוי הביטוחי. 
מנורה מבטחים:

התייחסות  או  חריג  נמצא  לא 
לטיסות ומטוסים. 

הערות: 
1. בכל הפוליסות מוגדר “חו”ל” - 
כל מקום או מדינה מחוץ למדינת 
מטוס  או  אנייה  כולל  ישראל, 
..... על פי הנוסח  בדרכם מישראל או אליה, 
הפוליסה אינה מכסה אירוע ביטוחי בטיסות 
תענוגות  שיט  פנימיות,  טיסות  המשך, 
מפנים  אינם  שהמבטחים  נראה  וכדומה. 
את תשומת לב המבוטחים למגבלת הכיסוי 
וראוי שההגדרה תשתנה או שהמבוטח יוכל 

לרכוש הרחבה לכיסוי הביטוחי המצומצם.
אויב”  “מדינות  מסייגים  מבטחים  מספר   .2
מהגדרת “חו”ל”. החוק בישראל אינו מגדיר 
“מדינת  המונח  את  משמעית  חד  בצורה 
 )1954( הסתננות  למניעת  החוק  אויב”. 
מונה מדינות עוינות - לבנון, מצרים, סוריה, 
ותימן.  ירדן(  )ממלכת  הירדן   עבר  סעודיה, 
למחיקת  חוק  הצעת  הוגשה   2008 בשנת 
החוק  הצעת  אולם  מהרשימה,  וירדן  מצרים 
האויב  עם  המסחר  פקודת  אושרה.  לא 
“כל  אויב  מגדירה  א’(  קטן  סעיף   4 )הגדרה 
במצב  הנמצאת  מדינה  של  שליט  או  מדינה 
מלחמה עם מדינת ישראל”. איזה חוק יגבר 
במקרה של אירוע? האם הפוליסה תכסה את 

המבוטח בעת ביקור בנסיכויות המפרץ?

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

האם יש ביטוח נסיעות לחלל? בדקנו מה מציעות הפוליסות של המבטחים המובילים בתחום ביטוח זה 

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

Blue Origin של New Shepard רכב חלל
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 מתחילת השנה מובילה הקופה של מיטב דש עם תשואה של  0.6% הקופה 
הגדולה בענף בניהול אלטשולר שחם רשמה ירידה חדה יחסית לשאר הקופות 

חודש שלילי עבר על קופות הגמל להשקעה על 
רקע מגמת השערים המעורבת שנרשמה בחודש 
יוני במדדי המניות המובילים בתל אביב )ת”א 35 
עלה 0.3%, ת”א 90 ירד כ-1.5%(. על פי דיווחי 
החברות, קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי 
ירדו בממוצע 0.2% בחודש יוני, בכך עברו הן 
להציג תשואה ממוצעת של 0.9% בלבד מתחילת 

השנה ו-4.76% ב-12 החודשים לאחור. 
מבין הקופות, הקרן של אנליסט היא היחידה 

אשר רשמה תשואה חיובית בחודש יוני כאשר 
עלתה בשיעור כמעט אפסי של 0.02%. מתחילת 
השנה, קופה זו רושמת תשואה שלילית של 
0.1% וב-12 החודשים האחרונים, הקופה הניבה 
תשואה של 4.05%. הראל היא הקופה שנמצאת 
ניטרלית.  במקום השני החודש עם תשואה 
מתחילת השנה הקופה ירדה 0.04% ו-4.1% 

ב-12 החודשים האחרונים. 
אלטשולר שחם, הגדולה בענף  הקופה של 

עם סך נכסים של 1.8 מיליארד שקל, בולטת 
לשלילה עם תשואה שלילית של 0.6%. מתחילת 
השנה, הקופה עלתה 0.45% ו-5.68% ב-12 
החודשים האחרונים )התשואה הגבוהה ביותר 

בחתך זמנים זה(. 
מתחילת השנה מובילה הקופה של מיטב דש, 
שאמנם ירדה החודש 0.3%, אך הניבה תשואה 
של  0.6% עד כה ב-2018. הקופה עלתה 4.56% 

ב-12 החודשים האחרונים.

תשואות שליליות לקופות הגמל 
להשקעה בחודש יוני: אנליסט 

היחידה עם תשואה חיובית

תשואהגמל להשקעה 
יוני

תשואה
מתחילת השנה

תשואה
נכסים )מיליון(12 חודשים

123 0.13%4.05%-0.02%אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי

137                  0.04%4.13%-0.01%-הראל גמל להשקעה כללי

155                  0.04%0.47%5.19%-אקסלנס גמל להשקעה כללי 

272                  0.29%0.11%4.96%-חסכון טופ כללי

133                  0.3%0.63%4.56%-מיטב דש כללי

1,794               0.62%0.45%5.68%-אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

קופות גמל להשקעה במסלול הכללי בחודש יוני
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מבטחים ומבוטחים

ביקורת של בית משפט השלום על שלמה רכב:

לימור דנש, צ’יקו זכריה ואבי 
רוזנבאום עוזבים את כלל ביטוח

מי שכתב את כתב התביעה, 
ידו הייתה צריכה לרעוד

מעלה  שינוי ההנהלה הבכירה בכלל ביטוח 
לימור דנש  הודיעה  ה’ שחלף  ביום  הילוך. 
למנכ”ל של כלל ביטוח יורם נוה כי תסיים את 
עבודתה כמנהלת כספי עמיתים ופנסיה בחברה. 
היום )א’( נודע כי  המשנה למנכ”ל צ’יקו זכריה  
והמשנה למנכ”ל אבי רוזנבאום יפרשו מהחברה.

על פי מקורבים בחברה, פרישתה של דנש 
נובעת מבחירתו של נוה למנות את יוסי דורי 
כמחליף של  ענת לוין שעזבה בחודש יוני את 
זרוע ההשקעות של  תפקידה כמנהלת כנף, 

כלל ביטוח. 
עד לבחירתו, דורי כיהן כמנהל הנוסטרו בכלל 
ונחשב למספר שלוש בכנף )מתחת  ביטוח 
ללוין ודנש(. ההערכה היא, כי הבחירה למנות 
את דורי נובעת מקרבתו ליו”ר ומנכ”ל החדש. 
ללוין,  זאת, לעומת דנש שהייתה מקורבת 
שביקשה להגדיל את כוחה ועצמאותה של 
ועדת ההשקעות ונקטה בקו לוחמני יחסית 
מול ניסיונות להטות את החלטות הוועדה. לוין 
עצמה עזבה את כלל ביטוח לאחר שלא מונתה 

לתפקיד מנכ”ל כלל ביטוח.
ברק בנסקי, שמכהן כרגע  את דנש יחליף 
כמנהל קרן הפנסיה של מיטב דש. בנסקי עבד 
עד שנת 2015 בכלל ביטוח כאשר ניהל את 
תחום האג”ח בישראל וההשקעות במסלולי 

ביטוח החיים במשך חמש שנים.
תחת ניהולו של בנסקי נרשם רה ארגון של 
מחלקת ההשקעות במיטב דש. זאת, כאשר 
בחברה בחרו לרכז את פעילויות ההשקעות 
בעולמות הנדל”ן הריאלי, אשראי לא סחיר, 
קרנות השקעה ותשתיות. בשנה האחרונה 
הרחיבה והעמיקה מיטב דש גמל ופנסיה את 
השקעותיה בנכסים אלטרנטיביים. לדוגמה, 
מיטב דש רכשה שני תיקי אשראי בסך כולל 
במהלך  270 מיליון שקל ממימון ישיר  של 

השנה החולפת. 
היום נודע כאמור, כי שני בכירים נוספים יעזבו 
את החברה. צ’יקו זכריה ראש מערך העסקים 
והמשנה למנכ”ל ואבי רוזנבאום ראש חטיבת 
החיסכון ארוך הטווח והמשנה למנכ”ל יפרשו 
מהחברה. ההערכה היא,  כי גם עזיבות אלו 
קשורות לרצונו של המנכ”ל החדש למלא את 
השדרה הניהולית הבכירה באנשים חדשים 

ומוכרים לו. 
במיטב דש ובכלל ביטוח סירבו להגיב לנאמר. 

 על פי מקורבים בחברה, דנש שמכהנת כמספר 2 בכנף זרוע ההשקעות של כלל ביטוח, 
ראתה עצמה כמחליפה של ענת לוין לאחר עזיבתה  ברק בנסקי ממיטב דש יחליף אותה

 פסק הדין ניתן בעקבות תביעה שהגישה שלמה רכב נגד מנורה מבטחים, שסולקה בהסכמת 
הצדדים, אך השופט קבע שמדובר בניסיון להתעשרות שלא כדין  תגובת שלמה רכב: נעשתה שגיאה 

בתום לב אך בית המשפט, בתפיסה מוטעית, קבע דברים מצערים בלי לבדוק את הדברים לאשורם

בית כלל ביטוח

בתביעה בסדר דין מהיר של שלמה רכב נגד 
מנורה מבטחים הוגשה תביעה בבית משפט 
השלום בתל אביב על בסיס חוות דעת שמאית 
נצר סמארה  שנייה בעקבות תאונה. השופט 
אישר את ההסכמות בין  באי כוח הצדדים, אך 
סבר כי עצם הגשת התביעה על ידי שלמה מהווה 
ניסיון להתעשרות שלא כדין מטעמה והשית 
על שלמה הוצאות לדוגמה בסך 30 אלף שקל 

לטובת אוצר המדינה.
לעצם העניין, בין החברות לא הייתה מחלוקת 
לעניין אחריות לתאונת דרכים שאירעה ובה 
נפגע רכב של שלמה רכב. מנורה מבטחים קיבלה 
חוות דעת שמאית ראשונה מהשמאי של שלמה 
יומיים לאחר התאונה ושילמה בהתאם 9,202 
שקל. כחודשיים לאחר התאונה הוציאה שלמה 
למנורה חוות דעת שמאית שנייה, עם דרישת 
תשלום בסך 33,676 שקל, בניכוי הסכום שכבר 
שולם. הנתבעת, מנורה, טענה שיש כאן סתירה 
ודין התביעה  מהותית בין שתי חוות הדעת 

להידחות.
לטענת שלמה, הייתה חוות דעת ראשונה 

ולאחר שפירקו את הרכב נדרשה חוות דעת 
שמאית שנייה. כאשר נשאלה מדוע השמאים 
לא התייצבו לדיון, ענה בא כוחה של התובעת 

כי יש צורך לדרוש חקירה של השמאים.
השופט, כאמור, אישר את הסכמות בין  באי 
כוח הצדדים, לפיהן התביעה תידחה ללא צו 
להוצאות, אך סבר כי לא ייתכן שתישלח חוות 
דעת שמאית יומיים אחרי התאונה, תקבע מה 
שתקבע ויצוין בה כי יש חשבונית תיקון שתשולם 
במלואה על ידי הנתבעת, ולאחר מכן תוגש 
תביעה בהסתמך על חוות דעת שמאית שנייה, 
שנערכה רק מספר חודשים אחרי התאונה, 
שמכפילה ביותר מפי שלושה את סכום התביעה.

לדברי השופט, “מי שכתב את כתב התביעה על 
סכום השמאות שנקבע בחוות דעת השנייה, ידו 
הייתה צריכה לרעוד ... מכיוון שיש בכתב תביעה 
כזו לא רק היתול בבית המשפט אלא גם ניסיון 
להטעות את בית המשפט ולהתעשר שלא כדין”.

עוד תהה השופט בפסק הדין, מה קורה בכל 
תיק ותיק “שהרי יכול להיות שעוברים מדי יום 
מלפני תיקים שנטענים בהם טענות ומוגשות 

בסיס  להן  שאין  שמאיות  דעת  חוות  בהם 
במציאות והדבר מאוד מטריד אותי...”.

התביעה נדחתה והחברה חויבה בהוצאות 
לדוגמה.

תגובת שלמה רכב: “המדובר בשתי תאונות 
שאירעו בסמיכות, כאשר הראשונה מתוכן, 
באשמת מבוטח מנורה. לפני התאונה השנייה, 
הרכב שהיה מעורב בתאונה נבדק על ידי שמאי 
ותוקן במוסך. עקב שגיאה בתום לב, הוצגה 
למנורה חוות הדעת בגין התאונה השנייה ולאחר 
שהתגלתה הטעות, התבקשה מנורה לשלם לפי 
הנזק בתאונה הראשונה, ומשסרבה לשלם הוגשה 

התביעה האמורה.
“בית המשפט סבר לחשוב כי המדובר בשתי 
חוות דעת בגין אותה תאונה. בתפיסה מוטעית 
זאת, קבע בית המשפט את הדברים המצערים 
וזאת בלי לבדוק את הדברים לאשורם, על אף 
שב”כ הנתבעת ביקש להעיד את שמאי התובעת, 
שהיה יכול בנקל לפתור את המחלוקת. על פסק 
הדין הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, בתוך 

48 שעות”.

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%99%d7%95%d7%a1%d7%99-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%9b/
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%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%A0%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%A0/
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%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%93%D7%A9-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-270-%D7%9E%D7%99%D7%9C/
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מורלי דורי פורשת מתפקידה 
כמנכ”לית ביטוח חקלאי

רועי פורמן מונה לתפקיד 
מנהל מחלקת ביטוח חיים 

ובריאות בסיני סוכנות לביטוח

ת  ש ר ו פ י  ר ו ד י  ל ר ו מ
ית  ל ” כ נ מ כ ה  ד י ק פ ת מ
ביטוח חקלאי. דורי נכנסה 
 ,2017 בתחילת  לתפקידה 
יה  ר א ת  א ה  פ י ל ח ה ש כ
שימשה  לכן  קודם  הרמן. 
פלתורס  כמנכ”לית  דורי 
לביטוח מקבוצת  סוכנויות 
על  פורשת  מורלי  מגדל. 
רקע כוונתה לפנות לעשייה 
בתחום טכנולוגיות הביטוח. 
דירקטוריון האגודה התכנס 
הבוקר, אישר את התפטרותה 
של דורי והחליט על הקמת 

ועדת איתור.

האגודה  לעובדי  במכתב 
כתבה דורי: “בשנה וחצי מאז 
כניסתי לאגודה חלו באגודה 
שינויים רבים. את פירותיהם 
החיוביים של שינויים אלו 
ולראות  להרגיש  התחלנו 
בחודשים  מוחשי  באופן 
על  גאה  ואני  האחרונים 
עבודת הצוות המשותפת של 
ההנהלה, המנהלים והעובדים, 
אלו  לפירות  הביאה  אשר 
העושים  לכל  מאוד  ומודה 
במלאכה. לאגודה פוטנציאל 
בשוק  וצמיחה  לגידול  רב 
המטה  עבודת  הביטוח. 

שעשינו בשנה וחצי האחרונות הביאה לבניית 
אסטרטגיה חדשנית ובת הגנה לביטוח חקלאי, 
אשר אנחנו מיישמים אותה השנה בהצלחה 

בהתאם לתכניות העבודה.
בשבוע שעבר השיקה ביטוח חקלאי קמפיין 
פרסום בפייסבוק ובגוגל, שכולל מיתוג חדש 
ואמרה:  למהלך  התייחסה  דורי  לחברה”. 
“אני בטוחה שמהלך זה הוא רק תחילתה של 
דרך חדשה שתביא לשגשוג ופריחת האגודה 
ולמימוש הפוטנציאל הגלום עבור האגודה, 

לטובת חברי האגודה, הקיבוצים”.
במכתבה לעובדים הודתה דורי לדירקטוריון 
האגודה על האמון שנתנו בה במינוי לתפקיד, 
והוסיפה כי בחודשים הקרובים תמשיך במילוי 

תפקידה כל עוד יהיה צורך בכך.

סוכנות  י  נ סי ל הצטרף  פורמן  רועי 
ביטוח  מחלקת  מנהל  לביטוח בתפקיד 

חיים ובריאות.
הגדולות  הביטוח  יות  ו מסוכנ  , י נ סי
שומרה  חברת  בבעלות  היא  והוותיקות, 

מקבוצת מנורה מבטחים.
נמסר כי פורמן הוא בעל ניסיון עשיר של 

14 שנה  שנים רבות בעולם הביטוח, מתוכן 
כמנהל מכירות וסגן מנהל מרחב תל אביב 
בחברת כלל ביטוח. הוא מביא עמו לסיני 
את היכולות והקשרים האישיים  שלו בענף 

הביטוח.
פורמן: “סיני הינה  סוכנות בעלת פוטנציאל 
עסקי גדול, בית סוכנים גדול ואיכותי, ואני 

שמח על ההזדמנות שניתנה לי להוביל ולפתח 
את המחלקה”.

יעל מוסצ’י, מנכ”לית סוכנות סיני, מסרה: 
“אני מאחלת לרועי הצלחה בתפקיד המאתגר, 
לו תרומה רבה להמשך  וכי תהיה  ובטוחה 
ביטוח  ובתחום  בכלל  סיני  של  הצלחתה 

החיים בפרט”.

  דורי נכנסה לתפקידה בתחילת 2017, כשהחליפה את אריה הרמן
 קודם לכן שימשה כמנכ”לית פלתורס סוכנויות לביטוח מקבוצת מגדל 

 בין השאר, כיהן משך 14 שנה כמנהל מכירות וסגן מנהל מרחב תל אביב 
בחברת כלל ביטוח  סוכנות סיני היא בבעלות שומרה מקבוצת מנורה מבטחים

מורלי דורי, מנכ”לית ביטוח חקלאי

http://polisa.news/landing/
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