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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

 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

נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד ומנכ”ל הכשרה שמעון מירון
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הראל תספק ימי ביטוח ללא תשלום 
בנסיעות לחו”ל של החברים המיוצגים 

בקבוצה

הרקע לבוררות הוא דרישה של איילון 
מאמיל וינשל לשאת בתשלום מס בגובה של 

כ-3.2 מיליון שקל על העסקתו

השונות האדירה בתחום הפוליסות העסקיות 
לגבי עצם נוסח הכיסויים, נוסחי החריגים 

וההרחבות מחייב טיפול והסדרה על ידי הפיקוח 
קודם הפעלת הסדרים לאישורי ביטוח אחידים

בית הכשרה

אלעד 
שלף 
מונה 

למנכ”ל 
ביטוח 
חקלאי

יה
רצ

סט
לו

אי

הראל תפצה נוסעים לחו”ל 
בימי ביטוח חינם בעקבות 

פשרה בייצוגית

http://http://polisa.news/
http://www.polisa.news/


12 באוגוסט 2018                                                                                                                   עמוד 2 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

“אנו מצפים כי חברת ביטוח אשר מצהירה על חשיבות שיתוף 
הפעולה עם סוכני הביטוח, שלא תפעל לאיין את סוכן הביטוח 
ולפעול מעל לראשו” - כך נאמר במכתב שנשלח למנכ”ל הכשרה 
שמעון מירון, על ידי נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, 

 .CAL על רקע מבצע שהשיקו הכשרה וחברת האשראי
בפברואר האחרון, בעקבות פניית רוזנפלד, הכשרה פתחה את 
Go לכל 750 סוכניה. זאת לאחר שבעת השקת הפלטפורמה 
הדיגיטלית, הכשרה פתחה את המוצר למספר מצומצם של 

סוכני הבית.   
על המוצר המוזכר,  לצד הביקורת של חלק מהסוכנים 
סוכנים רבים אחרים אימצו אותו ועושים בו שימוש נרחב. 
המוצר ממחיש את המחלוקת הקיימת בין סוכנים על שימוש 
בטכנולוגיות חדשות, שמצד אחד מייעלות את העבודה אך 

מצד שני מפחיתות את הקשר האישי בין הסוכן ללקוח. 
בהכשרה סירבו להגיב. 

רוזנפלד: מצפים 
מהכשרה לא 
לאיין את סוכן 

הביטוח

לפרטים נוספים:
ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

אורן מזרח בדרום
סוכן ביטוח, הצטרף להצלחה!

,360 אורן מזרח עוטפים אותך 0
איתנו תרוויח יותר !

אורן מזרח

    כך נכתב במכתב של נשיא הלשכה 
למנכ”ל הכשרה שמעון מירון  הדברים 

נאמרים על רקע פרסום של הכשרה בשיתוף 
GO למוצר הביטוח הדיגיטלי CAL עם

אלעד שלף מונה למנכ”ל ביטוח חקלאי. שלף משמש 
מנורה מבטחים  בתפקידו הנוכחי כמשנה למנכ”ל 

ואחראי על תחום ביטוח עסקים במנורה. 
שלף החל דרכו בענף הביטוח לפני כ-15 שנים במנורה 
מבטחים, כשמונה לעוזר למנהל האגף האלמנטרי מנחם 
הרפז. מאז שימש כמנהל תחום ביטוח משנה ותכנון, 
סמנכ”ל ביטוחי עסקים וביטוח משנה וב-2016 מונה 

למשנה למנכ”ל. 
שלף מחליף את מורלי דורי, שהודיעה לאחרונה על 

פרישה.

רשות שוק ההון דוחה את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז קרנות 
ברירת מחדל. במכתב שנשלח למנהלי קרנות הפנסיה החדשות, יום אחד 
בלבד לאחר פרסום כללי המכרז, הודיעה רשות שוק ההון כי נוכח פניות 
שהתקבלו – הוארך המועד האחרון לקבלת הצעות מה-15 באוגוסט ועד 

ל-26 באוגוסט. 

הרשות דוחה את המועד 
האחרון להגשת הצעות 

למכרז קרנות ברירת מחדל

מחליף את מורלי דורי, שהודיעה לאחרונה על פרישה 

יום אחד בלבד לאחר פרסום המכרז – הרשות האריכה 
את המועד האחרון להגשת הצעות מה-15 ל-26 באוגוסט

אלעד שלף מונה 
למנכ”ל ביטוח חקלאי

אלעד שלף

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8/
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לעצור  מנסה  איילון 
ול  מ ת  ו ר ר ו ב ך  י ל ה
אמיל  לשעבר  המנכ”ל 
וינשל והחברה בשליטתו 
ויעוץ  א.א. שי אחזקות 
)2010( בע”מ, אולם בית 
המשפט דחה בשלב זה את 
בקשת איילון לצו מניעה, 

והבוררות נמשכת.
הוא  לבוררות  הרקע 
דרישה מאיילון לתשלום 
מס על העסקתו של וינשל, 
בגובה של כ-3.2 מיליון 
שקל. איילון סבורה, כי מי 
שאמור לשאת בנטל המס 
ולכן החלה  וינשל,  הוא 
הידברות.  של  בתהליך 
מי שמנהל את המגעים 

הוא היועץ המשפטי ליחסי עבודה לשעבר 
יעקב דוידוביץ, אשר נבחר  של איילון, עו”ד 

בהסכם להיות הבורר. 
איילון מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל 
אביב סעד הצהרתי, לפיו אין תוקף להליכי 
הבוררות לכאורה שדוידוביץ טוען כי החל לנהל, 
מאחר שטרם התגבש הסכסוך הלכאורי שבינה 
לבין וינשל. עוד מתבקש בית המשפט להצהיר, 
כי “הבוררות” לא החלה וכי עד היום מעולם לא 
התקיימה בין הצדדים ישיבת בוררות. לדברי 
איילון, הישיבה מסוף חודש ינואר לא הייתה 
בוררות, אלא פגישה לצורך המשך  ישיבת 
המשא ומתן בלבד. בנוסף מתבקש בית המשפט 
להורות על העברת דוידוביץ מתפקידו כבורר.

איילון מציינת, כי וינשל סיפק לה שירותי 
שלו  הייעוץ  חברת  באמצעות  כללי  ניהול 

מדצמבר 2011 ועד לדצמבר 2015. 
וינשל לאיילון כי  בספטמבר 2015 הודיע 
רצונו לסיים את תפקידו בחברה. בין הצדדים 
נחתם הסכם לסיום ההתקשרות, במסגרתו 
הוסכם כי איילון תשלם לוינשל 6.3 מיליון 

שקל הכולל סכום בונוס 
לשנת 2015 בסך 602 אלף 
אישר  מכן  לאחר  שקל. 
דירקטוריון איילון כי סכום 
הבונוס יעמוד על הסך של 

780 אלף שקל. 
וינשל  איילון,  לטענת 
בתשלומי  לשאת  סירב 
לשומת  בהתאם  המס 
המס שהומצאה לה כשנה 
לאחר סיום ההתקשרות 
ביניהם, בגין השנים -2011

2012. זאת, בניגוד לתשעת 
המנהלים שהתקשרו עמה 
למתן  בהסכמים  בעבר 
שירותים ונשאו בתשלומי 
ים  מ ו ל ש ת ה ל  ע ס  מ ה

ששולמו להם.
להערכת איילון, השומה האמורה שעניינה 
 2011-2012 תשלומיה לוינשל בגין השנים 
עומדת על כ-4 מיליון שקל וככל שהשומה 
תורחב למלוא שנות התקשרותה עמו, מדובר 
בסכומים המוערכים על ידה ב-20 מיליון שקל. 
לטענת איילון, ככל שתאלץ לשאת בתשלום 
המס, משמעות הדבר היא שעלות העסקתו של 
וינשל, שעמדה על כ-20 מיליוני שקל, תוכפל 
ממש ותחרוג ב-100% מהסכומים שאושרו 
לתשלום על ידי הדירקטוריון וועדת התגמולים 

ומהמוסכם עמו בהסכמי ההתקשרות.
איילון סבורה כי לא יתכן שעו”ד דוידוביץ 
)המצוי עמה בסכסוך כספי( ישמש כבורר בינה 
לבין וינשל, ולדבריה די בעצם העובדה שהא 
איבדה אמון בעו”ד דוידוביץ כדי למנוע ממנו 

מלשמש כבורר בכל עניין שלה.
איילון מציינת כי רק לאחר תום הליך הערעור 
וככל שאכן היא תידרש לשלם סכום כלשהו, 
ייתכן שתהיה עילה להליך הבוררות  רק אז 
בינה לבין וינשל. זאת, עת היא תבקש להגיש 
כנגדו תביעה לצורך שיפוי בגין המס שנאלצה 

לשלם, בסכום העלול לעמוד על מיליוני שקל 
ואף עשרות מיליוני שקל.

בתגובה לבית המשפט של חברת א.א. שי 
ווינשל, לבקשת  2010 בע”מ  אחזקות ויעוץ 
כי  ידם  על  נאמר  זמניים,  לסעדים  איילון 
זה חמורה.  התנהלותה של איילון במקרה 
לדבריהם, “בין הצדדים נכרת הסכם סופי, לפיו 
על איילון לשאת בדרישת המס, כי הצדדים 
מינו את עו”ד דוידוביץ כבורר, וכי רק לאחר 
שהבוררות עם איילון החלה ורק לאחר שאיילון 
ביצעה בדיקה מוקדמת )פרה רולינג( להבנת 
עמדתו של כבוד הבורר, היא מנסה בכל דרך 
פיטוריו  ידי  על  לרבות  לפסול את ההליך, 
לאלתר של הבורר לאחר חצי יובל שנים של 
מתן שירותים לאיילון ויצירת ‘סכסוך’ יזום 

על ידה בנסיבות”.
לטענת וינשל באותה תגובה לבית המשפט, 
רקע  על  אחרת,  מלטעון  מושתקת  איילון 
רולינג עם עו”ד  החלטתה לבצע את הפרה 
דוידוביץ. באותה תגובה כאמור צוין, כי ממילא 
הסכם ההתקשרות בינו לבין איילון קבע כי 
בכל מקרה של מחלוקת יכריע עו”ד דוידוביץ 
כבורר בין הצדדים, אשר שימש גם כיועצה 
המשפטי של איילון, דהיינו בין אם התגבשה 

במלואה המחלוקת ובין אם לאו. 
כי דרך  עוד נטען בתגובה לבית המשפט, 
פעולת של איילון לאורך כל הדרך יש בו כדי 
להגדיל נזקים ובמקום לפעול להקטנת הנזק 
היא עושה בדיוק את הדבר ההפוך ובחוסר 

אחריות מוחלטת מגדילה את הנזק. 
תגובת אמיל וינשל לפוליסה: “מדובר על 
דרישת מס הכנסה מאיילון ביטוח. צר לי כי 
איילון פועלת כפי שהיא פועלת, בניסיון אומלל 
להתחמק מחבותה על פי ההסכם שהיא עצמה 
חתומה עליו. בשלב ראשוני, בקשת איילון 
לצו מניעה במעמד צד אחד עד לקיום דיון 
בנוגע להמשך הבוררות נדחתה, טענותינו 
הובאו ויידונו בבית המשפט המוסמך ובהליך 

הבוררות שהחל”. 

נדחה ניסיון של איילון לעצור הליך 
בוררות מול המנכ”ל לשעבר אמיל וינשל

הרקע לבוררות הוא דרישה של איילון מאמיל וינשל לשאת 
בתשלום מס בגובה של כ-3.2 מיליון שקל על העסקתו

אמיל וינשל

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט השלום בנתניה נדונה תביעתה 
)להלן:  בע”מ  לביטוח  חברה  הכשרה  של 
התובעת(, נגד עיריית נתניה )להלן: הנתבעת(. 
ניתן ב-23 ביולי השנה, בהיעדר  פסק הדין 

הצדדים, מפי הרשמת הבכירה, מרי יפעתי. 
התובעת ביטחה בביטוח מקיף מונית בה נהג 
מבוטח התובעת אברהם נעים )להלן: הנהג(. 
 2013 לטענת התובעת, ביום ב-16 בינואר 
ב-07:00 בבוקר לערך נסע נהג המונית ברחובות 
נתניה. בהגיעו לעיקול בכביש, מים שהצטברו 
על הכביש בכמויות גדולות חדרו למנוע, כיבו 
אותו והמונית נתקעה למשך כמה שעות עד 
אשר חולצה באמצעות גרר. התובעת שילמה 
למבוטח את נזקיו ותבעה את עיריית נתניה 
בגין אחריותה לקרות הנזקים שנגרמו למונית. 
התובעת טענה כי העירייה היא האחראית 
ותקינותן  מכוח החוק לתפעולן, שמישותן 
של מערכות הביוב והניקוז שבתחום שיפוטה. 
העירייה התרשלה בכל הכרוך בתחזוקתם 
וניקיונם של פתחי הניקוז שהיו מותקנים ברחוב, 
לרבות במקום בו נתקעה המונית. עוד טענה 
התובעת, כי יש להחיל בנסיבות המקרה את 
הכלל “הדבר מדבר בעד עצמו” המנוי בסעיף 
41 לפקודת הנזיקין, לפיו נטל ההוכחה עובר 
לנתבע כאשר, בין היתר, נראה לבית המשפט 
כי “אירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר 
עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה 
מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה”. 
הנתבעת טענה, כי בחורף של שנת 2012-2013 
ירדו גשמים בעוצמה ובריכוז שלא היה כמותו 
במשך עשרות שנים. לטענתה, שום מערכת ניקוז 
עירונית אינה יכולה להתמודד עם כמויות גשם 
עצומות כאלה, שיורדות בזמנים קצרים וברצף 
של ימי גשם. הנתבעת הוסיפה, כי היא מטפלת 
באופן שוטף בתחזוקת מערכת הניקוז ומכינה 
אותה לקראת החורף. עם זאת, על אף המאמץ 
בכל אגפי העירייה, אין היא יכולה למנוע באופן 

הרמטי את ההצפות בעיר.
בית המשפט הבהיר, כי המחלוקת בעניין 
הנדון נוגעת אך ורק לשאלת האחריות, קרי 
האם העירייה הנתבעת אחראית לנזקים שנגרמו 
לרכב שבוטח על ידי התובעת עקב ההצפה. 
הוא הוסיף כי העירייה אינה נדרשת לנקוט 
באמצעים אופטימליים כדי למנוע את אירוע 
ההצפה, אלא הדרישה היא לנקיטת אמצעים 

סבירים למניעת הצפת רחובות העיר. 
בנוגע לתחולת הכלל “הדבר מעיד על עצמו”, 
שעל פיו יתהפך נטל ההוכחה, כאשר התובע אינו 
יודע את העובדות הספציפיות שהביאו לגרימת 
הנזק, כאשר הנתבע שולט בנכס המזיק וכאשר 
תוצאות המקרה מתיישבות יותר עם המסקנה 
שהנתבע התרשל מאשר שלא התרשל, קבע בית 
המשפט כי התובעת לא עמדה בנטל להוכיח 
יותר שהנתבעת התרשלה מאשר  כי סביר 

שלא התרשלה. בית המשפט הוסיף, כי גם אם 
היה מחיל את הכלל האמור בנסיבות המקרה, 
הרי שהנתבעת הביאה ראיות במידה מספקת 
ועמדה בנטל להוכיח כי נקטה באמצעים סבירים 

למניעת ההצפה. 
בית המשפט התייחס לחוות דעת מטעם 
הנתבעת, אשר תיארה את כמות המשקעים 
הניכרת אשר ירדה ביום התאונה וציין כי האמור 
בחוות הדעת לא נסתר על ידי התובעת, אשר לא 
הציגה חוות דעת נגדית ולא ביקשה לחקור את 
מומחה הנתבעת על חוות דעתו. לעומת זאת, 
טענה התובעת, כי חוות הדעת אינה רלבנטית 
שכן על הנתבעת היה להביא נתונים בנוגע 
לעוצמת הגשם ולא בנוגע לכמות הגשמים. בית 
המשפט סבור היה שניתן היה ללמוד על עוצמת 
הגשם מעדותו של הנהג, אשר בעדותו ציין כי 
וכי “תוך כדי הגשם המים  “היה גשם חזק” 
המשיכו לעלות ולעלות ורכבים נוספים הגיעו 

והיו גלים שהעיפו את המים על הרכב שלי”. 
בנוגע לכשלים של מערכת הניקוז, קבע בית 
המשפט, כי התובעת טענה בכתב תביעתה 
טענות כלליות ובלתי ממוקדות בנוגע לכשל 
התכנוני והסתפקה בטענות לפיהן הנתבעת “לא 
תכננה ראוי את המערכות” ו “בנתה או התקינה 
מערכת ניקוז פגומה ובלתי יעילה”. משכך נקבע, 
כי לא היה מקום לחייב את הנתבעת להביא 
את מלוא ראיותיה להפרכת הטענה ובכלל זה 
צירוף של “תכנית האב” וזימון מומחה להעיד 

על תכנון ראוי של מערכת הניקוז העירונית. 
לפי בית המשפט, הנתבעת אף הוכיחה בראיות 

כי נקטה באמצעים סבירים לצורך תחזוקת 
מערכת הניקוז והכנתה לקראת גשמי החורף 
)יומני עבודה של החברה הקבלנית באשר 
לפעולות שבוצעו כהכנה לחורף 2013 וכן יומני 
ימי  עבודה ביחס לעבודות שבוצעו במהלך 
הסערה(. מנהל בחברה הקבלנית אף העיד, 
בנוגע לפעילות החברה בימי הסערה והניסיון 
לטפל בסתימות במערכת הניקוז, ואמר ש”אם 
מדובר בינואר 2013 שאז ירדו גשמים שלושה 
ימים, גשם זלעפות, והצוותים שלנו הסתובבו 
וגם  והיו קריאות מהמוקד  בכל רחבי העיר 
אנחנו ראינו בעיות ובאנו וטיפלנו ואנו לא 

יכולים לצפות איפה זה יקרה”. 
כי “אנחנו  מהנדס מטעם התובעת העיד, 
יודעים שאם יש גשם, אז יש גם רוחות חזקות 
וזה מביא זבל וכל יכול לסתום. הקבלן שלנו 
24 שעות, הוא לא יכול לעמוד מול כל  עובד 
קולטן ולבדוק אותו. ניקיון קיים אבל אם משהו 
נסתם עם המים ועם ניילונים אי אפשר למנוע 

את זה. הכל אפשרי”. 
בית המשפט קבע,  כי העירייה נקטה באמצעים 
הסבירים ועמדה במבחן ההשתדלות הסבירה, 
ובשים לב לכמות  גם אם במבחן התוצאה, 
הגשם שירדה במועד האירוע בפרק זמן קצר, 

לא נמנעה ההצפה. 
לסיכום, התביעה נדחתה. נקבע כי התובעת 
תשלם לנתבעת שכר טרחת עורך דין על סך 

7,000 שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

העירייה אינה אחראית לנזקים 
שאירעו למונית עקב הצפה 

שנגרמה על ידי גשמים

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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קרנית לא תפצה נפגעת 
שידעה שנהג הרכב נטל 

אותו ללא רשות
    בית משפט השלום העדיף את תכליתו הסוציאלית של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

וסבר כי שלילת הפיצוי בנסיבות אלה היא תגובה עונשית לא מוצדקת  המחוזי קיבל את 
הערעור שהגישה קרנית על החלטת השלום לשלם לנפגעת ונימק: תכליתו של סעיף 7)2( לחוק 
הפיצויים היא ברורה וחד משמעית - למנוע פיצוי מאדם שהשתמש ברכב שבו נפגע ללא רשות 

בית המשפט המחוזי בתל אביב 
שהגישה  הערעור  את  קיבל 
נפגעי  י  לפיצו קרן  קרנית, 
תאונות דרכים, על החלטת בית 
בפיצוי  משפט השלום לשאת 
לנערה שנפגעה בתאונת דרכים 
קטלנית שאירעה בשנת 2006. 
קרנית טענה, כי הזכאות לפיצוי 
ידעה  שהנערה  משום  נשללת 
שנהג הרכב, שגרם לתאונה, נהג 

בו ללא רשות מבעליו.
מדובר בארבעה צעירים, שתי 
נערות כבנות 15, ידיד של אחת 

מהן וחבר נוסף, שיצאו לבילוי בערב באזור 
ים. במהלך הערב, אחד  התעשייה של בת 
ונסע יחד  הצעירים לקח מחברו את הרכב 
עם אחת הבנות לפיצרייה בטיילת וכשהיו 
בדרכם חזרה לאזור התעשייה, הרכב התנגש 
במשאית חונה. בתאונה נהרג נהג הרכב ואף 
התברר כי אין לו רישיון. הנערה נפגעה בגופה, 
אושפזה ושוחררה לביתה. היא הגישה תביעה 

נגד מבטחת הרכב, הפניקס, ונגד קרנית.
במקרה הזה נדחתה התביעה נגד הפניקס, 
נהיגה, כך  רישיון  מאחר שלמנוח לא היה 
גם  שהפוליסה לא חלה על התאונה. אבל 
קרנית טענה שהיא לא מחויבת בפיצוי הנערה, 
כי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו 
חל על מי שנסע ביודעין עם נהג ללא רישיון.

בית משפט השלום פסק שקרנית תצטרך 
אל-עד  השופטת  לנפגעת.  בפיצוי  לשאת 
קרביס העדיפה את תכליתו הסוציאלית של 
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. לגבי 

העובדה שהנפגעת בתאונה העידה מול בוחן 
תנועה, כשבוע לאחר התאונה, כי היא שמעה 
שבעל הרכב לא הסכים שהמנוח ינהג, והוא 
נהג ללא רשותו - השופטת כתבה, כי שוכנעה 
על ידי העדויות בתיק כי הנערה אכן שמעה 
שבעל הרכב לא מסכים שהמנוח ינהג ברכבו, 
אולם היא לא ידעה בוודאות שאין לו רישיון.

השופטת ציינה כי במקרה הזה היא מעדיפה 
את תכליתו הסוציאלית של החוק על פני 
תכליתו העונשית שלא לזכות בפיצויים מי 
שעבר על החוק במודע, משום שבסופו של 
יום המקרה אירע כשהתובעת הייתה נערה 
15, ללא היכרות מוקדמת עם המנוח.  בת 
משכך, “מתעורר ספק רב אם ‘קראה נכון’ 
את המצב אליו נקלע”. השופטת הוסיפה 
כי שלילת הפיצוי בנסיבות אלה היא תגובה 

עונשית חריפה ולא מוצדקת.
שופטים  שלושה  של  בהרכב  י  ז המחו
שלומית  השופטת  לדברי  אחרת.  סבר 

פי פסק הדין  על  יעקובוביץ’, 
בע”א נבולסי ואח’ נגד אבומנה 
ואח’,  “תכליתו של סעיף 7)2( 
לחוק הפיצויים היא ברורה וחד 
משמעית. מטרתו למנוע פיצוי 
מאדם אשר השתמש ברכב שבו 
נפגע ללא רשות בעליו. זו אחת 
המחוקק  שראה  הסנקציות 
להטיל על מי שנוסע ברכב זולתו 
שלא ברשותו. זאת, כדי להילחם 
ללא  רכב  נטילת  של  בתופעה 
רשות בעליו”. על פי פסק הדין, 
“כדי להיכלל בגדר האנשים אשר 
הפיצוי נשלל מהם, אין דרישה שהנוסע הנפגע 
השתתף בפועל במעשה נטילת המכונית, די 

אם הוא יודע שנוהגים בה בלי רשות”.
עוד מציינת השופטת: “לא ניכר בדבריה של 
המשיבה פער אפשרי בין ‘השמע’ ל’מודעות’, 
באופן שהיה מקום וצורך להידרש לבחינת 

הבנתה את פשר הדברים ששמעה”.
הסכימה  הנערה,  של  הצעיר  גילה  לעניין 
השופטת עם המערערת, שיוצגה על עו”ד אילן 
בלגה, כי המשיבה הייתה במועד התאונה 
והאזרחית  הפלילית  האחריות  גיל  מעל 
והיא סבורה כי לא היה מקום לתת משקל 
לגילה בהקשר של מודעותה לדבר האיסור 
ששמעה, בעיקר כי היא שמעה את בעל הרכב 
אוסר על הנהג לנהוג עוד בטרם נכנסה לרכב 

ולפני הנסיעה. 
ורדי  קובי  הנשיא  וסגן  אב”ד  השופט, 
לפסיקה  הצטרפו  רביד  עינת  והשופטת 

והערעור התקבל ללא מתן צו להוצאות.

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

אילוסטרציה
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פשרה בייצוגית נגד הראל 
וסטנדרד בנוגע למכירת כפל 

ביטוח ללקוחות ישראכרט וכאל

משה טרי, נאמן המניות של כלל ביטוח ימכור 
5% ממניות החברה עד תחילת ספטמבר

הושגה פשרה בייצוגית נגד הראל וסוכנות 
הביטוח של הראל סטנדרד ביטוחים, בנוגע 
למכירת כפל ביטוח בביטוחי נסיעות לחו”ל. 
כך דיווחה היום )א( הראל לבורסה. במסגרת 
הפשרה הראל תעניק למיוצגים בתביעה כמות 
מסוימת של ימי ביטוח בחו”ל ללא עלות, אם 

כי כמות ימי הביטוח לא פורסמה.  
נגד  הייצוגית המדוברת הוגשה  התביעה 
הראל, כלל ביטוח וסטנדרד בנובמבר 2014. 
מחזיקי  בהם  במקרים  כי  נטען  בתביעה 
היו  וכאל  ישראכרט  של  אשראי  כרטיסי 

חברות  של  המכירות  למוקדי  מתקשרים 
האשראי כדי להפעיל את ביטוח הנסיעות 
היו מציעים  נציגי חברות הביטוח  לחו”ל, 
לפוליסה  ותוספות  הרחבות  למתקשרים 
הרחבות  אותן  הלקוחות.  של  הבסיסית 
כיסויים חופפים  היו למעשה  או תוספות, 
לכיסויים הכלולים בפוליסה הבסיסית של 
בעלי כרטיסי האשראי כחלק מביטוח “חינם” 

לנסיעות לחו”ל. 
התובעים דרשו מחברות הביטוח להשיב 
סכום של 270 מיליון שקל, אשר מכסים את 

עלויות הכפל הביטוחי בשבע השנים שקדמו 
לבקשה. 

בייצוגית נטען, כי התנהלות זו של כלל ביטוח 
והראל עולה כדי הטעיה חמורה ומהווה הפרה 
ממשית של חובת הגילוי המוגברת המוטלת 
על חברות הביטוח. כמו כן נטען, כי החברות 

פעלו בחוסר תום לב. 
 9 )ה- האחרון  ה’  ביום  הגישו  הצדדים 
באוגוסט( לבית המשפט המחוזי את הסכם 
הפשרה והוא עדיין תלוי באישורו של בית 

המשפט.

בהתאם להוראות המתווה ולאחר בחינה מחודשת, 
הממונה על הביטוח דורית סלינגר הודיעה למשה 
טרי כי עליו להמשיך ולמכור 5% ממניות כלל ביטוח 
עד לתחילת ספטמבר. טרי הוא הנאמן של מניות כלל 
ביטוח, אשר שייכות לאי.די.בי. פתוח והודעתה של 
סלינגר התקבלה ב-25 ביוני ומייעדת את מכירת 

המניות עד ל-3 בספטמבר 2018.
מתווה המכירות של מניות כלל ביטוח פותח על 
ידי סלינגר והוא מורה על מכירת 5% ממניות חברת 
הביטוח מדי ארבעה חודשים. כל הוראת מכירה 
תיעשה לאחר בחינת מצב החברה )פוליסה, גיליון 
2016(. בבחינה משפטית של  2132 מה-11 ביולי 
המתווה, בית המשפט קיבל את עמדתו של טרי, 
לפיה הדרך המיטבית היא של מכירת המניות היא 

בדרך של מכרז.

ב-21 באוגוסט 2013, בהתאם לדרישת הממונה על 
הביטוח, מסרה אי.די.בי פתוח ייפוי כוח בלתי חוזר 
למשה טרי, שמונה כנאמן ל-51% מהון מניות כלל 
ביטוח שהוחזקו על ידי אי.די.בי. זאת לאחר שאי.די.בי. 

לא הצליחה לאתר רוכש לגרעין השליטה בחברה. 
במהלך תקופת כהונתו של טרי כנאמן, נאסר על 
אי.די.בי. פתוח ובעלי השליטה בה להפעיל את זכויות 
ההצבעה הצמודות למניות החברה ולהימנע מכל 
פעולה שתשפיע על כלל ביטוח. נכון לתקופת הדוח 
האחרונה של כלל ביטוח )הרבעון השני של 2018(, 
טרי החזיק בשיעור שנע בין 39.8% ל-34.8% ממניות 
החברה. לאחר חודש ספטמבר, שיעור המניות שיוחזקו 
ידי טרי יעמוד כאמור על 29.8%. כלומר, אם  על 
המתווה ימשיך כסדרו, הוא יכלול עד שבעה רבעונים 

של מכירת המניות.   

  הראל תספק ימי ביטוח ללא תשלום בנסיעות לחו”ל של החברים המיוצגים בקבוצה
 התביעה טענה כי חברות הביטוח מציעות הרחבות על הביטוח של מחזקי כרטיס האשראי, 

בעוד שלמעשה מדובר בביטוחים בסיסיים להם היו זכאים, כלקוחות של חברת האשראי

 עם סיום המכירה, שיעור האחזקות של טרי במניות כלל ביטוח אשר שייכות לאי.די.בי. פתוח ירד 
לראשונה אל מתחת ל- 30% זו הפעם הרביעית בה הממונה על הביטוח מורה על פעולת המכירה

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב

בעל השליטה באי.די.בי. 
אדוארדו אלשטיין
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הכשרה תבטח את רכבי 
החברים בלשכת עורכי הדין, 

לשכת רואי החשבון ויועצי המס 

מכון ויצמן עורך 
מכרז לביטוח 
בריאות לעובדיו

הכשרה תבטח את רכבי החברים בלשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון 
ויועצי המס בישראל, כך הודיעה החברה בתום מכרז של הלשכות, שכלל את 
מרבית חברות הביטוח בענף. שלוש הלשכות כוללות 150 אלף מבוטחים, 
שיבוטחו באמצעות הביטוח הדיגיטלי go, אפיק שהושק במארס האחרון 

בחברת הביטוח.
מהכשרה נמסר: “מדובר בפוליסה המקנה הטבות ומחירים אטרקטיביים 
בהנחה משמעותית של עשרות אחוזים מביטוח הרכב הסטנדרטי. כמו כן 
יוצע לחברי מועדון extra members, מערך השירות פרימיום, שמבטיח 
ללקוח קבלת שירות מקיף ומעודכן בכל שלב ושלב בלי להגיע למוסך או 

לדבר עם השמאי במקרה של אירוע ביטוחי”.  
בהכשרה מרחיבים: “במקרה של תאונה, שבה הרכב לא יכול להמשיך 
בנסיעה, הלקוח מדווח באפליקציה על האירוע והמוקד ידאג להכל; יגיע 
גרר, נהג עם רכב חליפי, הרכב יילקח למוסך, הלקוח יקבל רכב חליפי ויקבל 
עדכונים בזמן אמת, החל מגרירת הרכב, קבלתו למוסך, בדיקתו על ידי שמאי, 
טיפול בתקלה, עד להשבת הרכב”. המועדון יבוטח באמצעות סוכנות אינטר.

שמעון מירון מנכ”ל הכשרה: “זכייתנו במכרז נותנת גושפנקה נוספת להמשך 
צמיחת החברה לאפיקים חדשים. אין ספק כי GO, ביטוח הרכב הדיגיטלי 
החדש, פתח בפני הצרכנים עולם חדש של ביטוח מתקדם, מהיר ונוח עם 
שירות שלא נראה כמותו שמשתלם לכל הצדדים. אנחנו נמשיך לשמור על 

רמת מקצועיות גבוהה, דיגיטלית ומשתלמת”. 

  הביטוח ייעשה באמצעות אפליקציית 
הביטוח הדיגיטלי  go לחברי הלשכות 

 extra members תתאפשר חברות במועדון

  המבטחת הנוכחית היא הראל  הביטוח יכלול 
גם את עובדי הגופים והחברות הנלווים למכון כמו 
עובדי מדרשת פיינברג, מכון דוידסון לחינוך ועוד

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.
 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם

במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס ולא מוציאים כסף מהכיס

מכון ויצמן מחפש מבטח לביטוח בריאות לעובדי המכון לחמש 
השנים הקרובות, כך עולה מפרטי המכרז שפרסם מוסד המחקר. 
חברת הביטוח שביטחה בשנים האחרונות את מכון ויצמן היא 
הראל. הגשת הצעות תיעשה עד ליום ראשון הבא )ה-19 באוגוסט 

.)2018
הביטוח כולל את העובדים, הגמלאים והסטודנטים של המכון. כמו 
כן יכלול את הגופים הנלווים:  יד חיים ויצמן, ידע חברה למחקר 
מיזמי רווחה  אגודת ידידי מכון ויצמן למדע,  ופיתוח בע”מ, 
ופיתוח בע”מ, מדרשת פיינברג, מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד 
מכון ויצמן למדע, מול נוף בע”מ ומוסדות וחברות בנות נוספות. 
תקופת הביטוח תחל ב-1 באוקטובר 2018 למשך חמש שנים 
ומכון ויצמן שומר לעצמו את האופציה להאריך את החוזה בחמש 

שנים נוספות. 
תנאי הסף של חברות הביטוח להשתתפות במכרז: על המציע 
להיות בעל ניסיון בביטוח בריאות קבוצתי, של שלושה גופים 
שונים. בכל אחד משלושת הגופים, המציע מבטח יותר מ-1,500 
מבוטחים שתקפים לזמן ביצוע המכרז. הכיסוי הביטוחי בכל אחד 
מהגופים כולל, לכל הפחות, את כל פרקי הכיסוי הביטוחי הנדרשים 
במכרז זה, כלומר: השתלות איברים וטיפול מיוחד בחו”ל; תרופות 
שלא בסל; ניתוח פרטי בארץ ובחו”ל; תחליפי ניתוח ואמבולטורי.

מכרזים
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פוליסה מארח

המהות והתכלית של אישורי הביטוח
 השונות האדירה בתחום הפוליסות העסקיות לגבי עצם נוסח הכיסויים, נוסחי החריגים וההרחבות 

מחייב טיפול והסדרה על ידי הפיקוח קודם הפעלת הסדרים לאישורי ביטוח אחידים  חבל יהיה 
להתעלם מהצד המהותי של תכליתם המעשית של האישורים על חשבון הצד האדמיניסטרטיבי

לאחרונה מקדם 
הפיקוח על הביטוח 
הכתבה של אישור 
ביטוחי במתכונת 
וך  ת  , ת מ י ו ס מ
התעלמות ממהות 
ותכלית האישורים 
ים  ש ר ד נ ה
ות  ר ש ק ת ה ב
עם  ת  י ק ס ע ה

המבוטח.
חשוב להבהיר כבר מלכתחילה, כי מטרתו 
ותכליתו של האישור הביטוחי הוא בראש 
ובראשונה להבטיח, כי המתקשר עם המבוטח 
ייחשף  לא  שירותים  או  עבודות  לביצוע 
לתשלומי נזקים שמקורם בפעילות המבוטח 
- הן נזקים לרכוש והן נזקי גוף, לרבות לצדדים 
שלישיים. על כן קיימת חשיבות רבה למהות 
והחריגים  ההרחבות  הכיסויים,  ולנוסח 
הנדרשים באישור הביטוחי ולא לעצם האישור 
הביטוחי המצביע כי למבוטח יש ביטוח בתחום 
על  או הקטנת הטיפול האדמיניסטרטיבי 

חשבון המהות.
על מנת להגיע למתכונת אישור כמוצע על 
ידי הפיקוח, יש לעשות פעולות מקדמיות 
לעניין הפוליסות העסקיות הקיימות בשוק 
הביטוח. כיום, לכל מבטח יש יותר מפוליסה 
עסקית אחת ולכל פוליסה יש נוסחי כיסויים, 
הרחבות וחריגים שונים. השונות קיימת גם בין 
הפוליסות העסקיות של המבטחים וגם בין 
מבטח למשנהו. לא כל הפוליסות העסקיות 
הן במתכונת “ביט” וגם במתכונת זאת יש 
לעיתים הבדלים בין מבטח למבטח. יתר על 
כן, לקבוצות סוכנים יש הסדרים עם המבטחים 
על נוסחי כיסויים, הרחבות וביטולי חריגים, 
אך ורק לפוליסות עסקיות המונפקות עבור 

מבוטחיהם. 

השונות האדירה בתחום הפוליסות העסקיות, 
הן לגבי עצם נוסח הכיסויים, נוסחי החריגים 
ידי  על  והסדרה  טיפול  וההרחבות מחייב 
לאישורי  הסדרים  הפעלת  קודם  הפיקוח 

ביטוח אחידים.
יותר מכך, לצערנו אנו עדים לכך שלעיתים 
פוליסות הביטוח העסקיות של המבוטח אינן 
עונות בהיקף הכיסויים על מהות העבודה 
ורק כתוצאה  והשירות נשוא ההתקשרות, 
מדרישות הביטוח על פי האישור הביטוחי 
הנדרש, המבוטח פונה לסוכן הביטוח להתאמת 
פוליסות הביטוח בהתאם. בכך יש גם שירות 
עקיף למבוטח עצמו, שמבטיח את עצמו בכל 

הקשור לביטוח בהתקשרות עסקית. 
לא כל מבוטח עסקי קשור עם יועץ ביטוח 
שמלכתחילה דואג לפוליסות עבורו על ידי 
הכללת כיסויים רחבים המותאמים לפעילותו 
העסקית. לא פעם מתברר כי פוליסות הביטוח 
לוקות בחסר ברמה גבוהה ביותר של היקף 
רק  למבוטח.  שיש  הבסיסיים  הכיסויים 
כדוגמה, לא אחת מוצאים פוליסות עסקיות 
המגבילות את הכיסוי לפעילות בתחומי בית 
העסק, בית המלאכה בלבד ואין למעשה כיסוי 
לעבודות חוץ. כיסויים לקבלני משנה ובגין 
פעילות קבלני משנה אינם חלק אינטגרלי 
בפוליסות עסקיות רבות, אף על פי שכיום 
צורת הפעילות העסקית על ידי קבלני משנה 
היא שכיחה ביותר. דבר זה מחייב את המבוטח 
כיסוי  להרחבות  לדאוג  מהמקרים  בחלק 

המתחייבות מפעילותו העסקית.
האחריות  מהי  של  בהגדרה  העיסוק 
המקצועית המתבקשת יצר הרחבת כיסויים 
מיוחדים לאחריות מקצועית במסגרות שונות, 
בעיקר בפוליסות צד שלישי לגבי נזקי גוף 
ורכוש, להבדיל מנזק כספי טהור. מצד אחר, 
פוליסות האחריות המקצועית עצמן שונות 
לעיתים בצורה קיצונית ממבטח למבטח. 

היקף הכיסוי הניתן בהגדרה בדף הרשימה 
בפוליסות אלו מחייב תשומת לב רבה. דוגמה 
לכך - מהנדס אשר הפוליסה שלו הוגבלה 
לתכנון בלבד במקום לציין “תכנון, ייעוץ טיפול 
ופיקוח”. כך גם לגבי מהנדס העוסק בתכנון 

שנדרש לעיתים לפקח על התכנון שלו.
העבודות  את  המכסים  ביטוח  אישורי 
והשירותים נשוא ההתקשרות העסקית סוגרים 
לעיתים קרובות את יכולת המבטח לדחות 
תביעות ולגרור את הצדדים לבתי המשפט. 
אישור ביטוח שאינו תואם בכיסויים, בהרחבות 
ובביטול או צמצום החריגים של מהות העבודה 
או השירות נשוא ההתקשרות העסקית - יגרור 
את ההיפך: ריבוי מחלוקות, דחיית תביעות 

ופניות לבתי המשפט.
לסיכום, לדעתי המקצועית הדרך עדיין ארוכה 
למתכונת האישור המוצע על ידי הפיקוח על 
מנת שיחליף מהותית את הנוסחים המקובלים 
כיום. ראשית על אנשי הפיקוח לטפל בצורה 
הכיסויים,  נוסחי  של  בהסדרה  יסודית 
ההרחבות והחריגים, כדי למנוע שונות מהותית 
בין פוליסות ביטוח זהות, על מנת שיהיה ברור 
מלכתחילה למתקשרים בעסקת הביטוח מהו 

היקף הכיסוי הביטוחי שיש למבוטח. 
תקצר היריעה מלתת דוגמאות להבדלים 
ההרחבות  הכיסויים,  בהגדרות  מהותיים 
יועץ  כל  העסקיות.  בפוליסות  והחריגים 
ביטוח וחלק גדול מסוכני הביטוח הפועלים 
בתחום הביטוח העסקי מודעים להם. חבל 
של  המהותי  מהצד  להתעלם  יהיה  מאוד 
תכליתם המעשית של האישורים על חשבון 
הצד האדמיניסטרטיבי, עם כל הרצון ליעל 

את הפקת אישורי הביטוח.

הכותב הוא יועץ ביטוח, לשעבר חתם ראשי 
בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת 

ענבל

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

מאת יחיאל רוזנטראוב
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סיכון חדש לעולם הביטוח 
– ביולוגיה מלאכותית

 Imperial College בשיתוף  לונדון  לוידס 
המבטחים  לב  תשומת  את  מפנים   London
בעולם לסיכונים החדשים הנובעים מביולוגיה 
 .)synthetic biology( מלאכותית 
הביוטכנולוגיה  בתחום  העוסקים  החוקרים 
למנוע  במטרה  ביולוגיים  מנגנונים  פיתחו 
למוצרים  כתוספים  במחלות,  טיפול  מחלות, 
חקר  ואפילו  תבואות  של  עמידות  כימיים, 
חלל. אך הביולוגיה המלאכותית פועלת מעבר 
ומאפשרת  גנטיים  שינויים  של  ליישומים 
לעצב את ה-DNA מחדש. על פי לוידס, אנו 
עדים ליציאה של הפעילות המחקרית לתחום 

של היישומים המסחריים. 

המלאכותית  והביולוגיה  הביוטכנולוגית 
שחרור  כגון  חדשים,  סיכונים  מייצרים 
ביולוגיים  אורגניזמים  של  תאונתי 
)bioerro(, טרור ביולוגי - שימוש בתוצרים 
צפויות  בלתי  ותוצאות   )bioterror( כנשק 

של מחקר ביולוגי. 
כדי להמחיש את התפתחות התחום, ב-2010 
 1.1 כ  היה  הביוטכנולוגיה  של  השוק  שווי 
מיליארד דולר, ב-2015 שווי השוק גדל לכדי 
5.2 מיליארד דולר והצפי ל-2020 הוא 38.7 
המשמעותית  ההתפתחות  דולר.  מיליארד 
ומבטחי  המבטחים  את  מחייבת  זה  בתחום 
החדשה  החשיפה  עם  להתמודד  המשנה 

בהרכב  והשינויים  החדשים  לסיכונים 
המחקר  מהתפתחות  הנובעים  הסיכונים 
המסחריים  היישומים  ומהתפתחות  בתחום 

הנובעים מהמחקרים. 
בלטימור  דיוויד  התריע   2005 בשנת  עוד 
עם  מחקרו  בגין  ב-1975  נובל  פרס  )חתן 
מחולל  וירוס  כיצד   - נוספים  מדענים  שני 
גידול משפיע על החומר הגנטי של התא( על 
הביוטכנולוגיה.  בתחום  הגלומות  הסכנות 
קבוצת  כאשר  ב-1970  היה  הראשון  הצעד 
 DNA-ב שינויים  ליצור  הצליחה  מדענים 
נדונו  ב-1975  מקצועי  ובקונגרס  תאים  של 

הסיכונים הנובעים מכך.

 Starr Insurance המבטח האמריקאי
Companies )בבעלות מוריס גרינברג 
AIG  בעבר( אישר את רכישת  מנכ”ל 
המבטח  של  האווירי  הביטוח  עסקי 
באה  הרכישה   .Aspen הברמודי 
לאחר הודעת מנכ”ל אספן על הפסקה 

במכירת ביטוח אווירי של לוידס. 
אספן  ללקוחות  מאפשר  ההסכם 
יעילה  בצורה  ביטוחיהם  את  להעביר 
המובילות  מהחברות  לאחת  ונוחה 

בעולם לביטוח אווירי. לקוחות סטאר 
הביטוח  בתחום  עשיר  מניסיון  נהנים 
האווירי, חיתום מדרגה ראשונה, ניהול 
סוכנות  של   A ודירוג  מקצועי  נזקים 
הדירוג הבינלאומית AM Best בתחום 

החוסן הפיננסי. 
במקביל דווח כי סטאר רכש את זכויות 
של  האוויריים  הביטוחים  של  החידוש 
 W. R. Berkley האמריקאי  המבטח 

.Corporation

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

על פי לוידס, אנו עדים ליציאה של הפעילות המחקרית לתחום של היישומים המסחריים

 Starr רוכש את עסקי 
Aspen הביטוח האווירי של

Brokers Inter� 
national יארח 

Woman את
 The Brokers International Women’s
)Woman( הודיעה  Mentoring Agent Network
הכנס  במסגרת  יתקיים  ב-2018  השנתי  הכנס  כי 
שיתקיים   Brokers International של  השנתי 
 Woman .באייווה )ארה”ב( בין ה-5 ל-7 בספטמבר
והתכנון  לנשים מקצועניות בתחום הפיננסים  נותן 
נשים  עם  קשרים  ליצור  האפשרות  את  הפיננסי 
בתחום  חדשים  רעיונות  לשמוע  בתחום,  אחרות 
המכירות והשיווק ולבנות את העסק מהמבט הנשי.

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news

http://polisa.news/landing/
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מבטחים ומבוטחים
פניה ליו”ר המועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח:

רוזנפלד פגע בתדמית חברי המועצה 
והלשכה כשהתלונן על חקירות נגדו

אורן שמידוב נבחר לראשות 
ועד עובדי הפניקס

הפניקס ערכה 
כנס עבור סוכנים 
בנושא צו איסור 

הלבנת הון

32 חברי מועצה  ידי  על  מכתב החתום 
המועצה הארצית  ליו”ר  נשלח לאחרונה 
הביטוח מקסים דרעי.  לשכת סוכני  של 
במכתב הלינו חברי המועצה על דבריו של 
נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד, שלדבריהם 
חברי  כל  כלפי  קשות  האשמות  “הטיח 

המועצה הארצית”. 
האירוע המדובר אירע בישיבת המועצה 
הארצית האחרונה, בה אמר רוזנפלד, בין 
היתר, את הדברים הבאים: “בחודש האחרון 
נעשתה פעילות אלימה של חברי מועצה 
ששלחו חוקרים על מנת לבחון איפה למדתי, 
כמה למדתי, מה מצב העסק שלי. התקשרו 
לבן שלי, לבדוק ולשאול שאלות עליי. אני 
לא עומד פה לבחירה של אף אחד – נבחרתי 
ברוב קולות, ואני לא אעבור על כך לסדר 
היום והנושא הזה נמצא בחקירת משטרה. 

לא יקרה יותר שמהלכים אימים על עובדי 
הלשכה, מקללים אותם ומאיימים לפטרם”. 
חברי  טוענים  כעת,  שנשלח  במכתב 
המועצה כי “שימוש בבמה לשם השתלחות 
בלתי מרוסנת בחברי המועצה לא רק שלא 
מקדמת את ענייני הלשכה וחוטא למטרת 
קיומה”. לדבריהם, תדמית חברי המועצה 

ואף תדמית סוכן הביטוח נפגעה. 
נשיא  מקום  ממלא  הורנצ’יק,  ליאור 
הלשכה, מסר בתגובה: “רוזנפלד לא הוציא 
שם רע לאף אחד. הוא חווה חוויה לא נעימה 
ולא מקובלת. כל אמירה שלו בנושא היא 
לגיטימית והגיונית, וגם אחרים היו נוהגים 
היו מותקפים בצורה דומה. הוא  כך אם 
ותגובתו לגיטימית. בכל  הותקף אישית, 
מקרה פנינו קדימה לעשייה והצלחה לטובת 

סוכני הביטוח”. 

עובדי  לוועד  בבחירות 
ביום  הפניקס שהתקיימו 
חר  ב נ ן  ו ר ח א ה י  ש י ל ש
ועד  ליו״ר  שמידוב  אורן 
העובדים, זאת לאחר שגבר 
יושבת  ביטון,  אורנה  על 
פי  על  הנוכחית.  הראש 
נתוני ההצבעה שפורסמו, 
לק  ח ו  ח ק ל ת  ו ר י ח ב ב
כמחצית מ-2,600 העובדים 
בעלי זכות הבחירה בחברה. 
שמידוב זכה ביותר מ-54% 

מהקולות. 
עובד במחלקת  שמידוב 
בהפניקס  מידע  מערכות 

כ-11 שנים. שמידוב: ״אני רוצה להודות 
לעובדים שהביעו בי אמון רב להוביל אותם 
הצפויות  המאתגרות  התקופות  לאחת 
בהפניקס ואמרו בקול ברור שהם מחפשים 
שינוי. גם ליושבת הראש הקודמת אורנה 
ביטון יהיה שמור מקום של כבוד על אשר 
פרצה את הדרך והקימה את הוועד בחברה״. 

ב:  ו ד י מ ש ר  מ ו א ד  ו ע
״בתקופת ההסכם הקיבוצי 
הראשון הפניקס הרוויחה 
יותר ממיליארד וחצי שקל, 
ניהולו של המנכ”ל  בזכות 
הרבה  אך  לפידות,  אייל 
בזכות העבודה הקשה של 
את  רואה  אני  העובדים. 
והעובדים  הפניקס  חברת 
הזה  ומהמקום  כשותפים 
על  להיכנס למו”מ  ברצוני 
ההסכם הקיבוצי השני. שיפור 
תנאי ההעסקה של העובדים 
והדאגה לזכויותיהם נמצאים 
בראש סדר העדיפויות של 
הוועד החדש. אין לי ספק שנדע לגייס את 
הכוחות והמשאבים כדי לדרוש ולקבל את 

המגיע לנו – בזכות ולא בחסד”. 
מהפניקס נמסר: ״אנו מברכים את אורן 
ועד  יו״ר  לתפקיד  כניסתו  עם  שמידוב 
העובדים, ומאחלים לו הצלחה רבה בתפקידו 

החדש״.

ליאור הורנצ’יק, מ”מ הנשיא: רוזנפלד הותקף אישית, תגובתו לגיטימית

 שמידוב: בתקופת ההסכם הקיבוצי הראשון הפניקס הרוויחה יותר 
ממיליארד וחצי שקל, בזכות ניהולו של המנכ”ל אייל לפידות, אך הרבה 
בזכות העבודה הקשה של העובדים  אני רואה את הפניקס והעובדים 

כשותפים ומהמקום הזה ברצוני להיכנס למו”מ על ההסכם הקיבוצי 
השני  הפניקס: מברכים את אורן שמידוב עם כניסתו לתפקיד 

בכנס הודגשו שינויים שחלו עם 
כניסתו לתוקף של הצו במרץ 
2018 ופרסום חוזרי רשות שוק 
ההון בעניין זה, תוך דגש על 
האחריות האישית שחלה על 

סוכן הביטוח מכוח הוראות הדין
הפניקס ערכה השבוע כנס מקצועי מיוחד המיועד 
לסוכנים, בנושא צו איסור הלבנת הון החדש.  
האירוע התקיים במתחם הסינמה סיטי גלילות.  
בכנס ניתנו דגשים על ידי עו”ד מני נאמן, היועץ 
ואחראי איסור  המשפטי הראשי של הפניקס 
הלבנת הון, וכן על ידי עו”ד יעל גרוסמן, מומחית 
בנושא איסור הלבנת הון, ורו”ח אילנית אדסמן 

 .KPMG ממשרד סומך חייקין
בכנס הודגשו שינויים שחלו עם כניסתו לתוקף 
רשות שוק  2018 ופרסום חוזרי  של הצו במרץ 
זה, תוך דגש על  וחיסכון בעניין  ההון ביטוח 
האחריות האישית שחלה על סוכן הביטוח מכוח 

הוראות הדין. 
השינויים כוללים, בין היתר, ביצוע הליך “הכר 
את הלקוח” - בירור מטרת פתיחת החשבון, מקור 
הכספים ודרישת אסמכתאות במקרים מתאימים, 
איתור מקרים בלתי רגילים וביצוע דיווחים כנדרש 

על פי הוראות הצו. 

אורן שמידוב

נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8/
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