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הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל ל-2017

ההתחייבות הפנסיוניות של 
הממשלה ממשיכות לגדול

ההתחייבות לקרנות הפנסיה ממשיכה לגדול, 
ובעיקר ההתחייבות בגין כרית ביטחון לקרנות 
הפנסיה המאוזנות. כך עולה מהדוח הכספי 
של ממשלת ישראל ל-2017 שפורסם היום 

על ידי החשב הכללי. 
נה  המדי ות  י יבו התחי עיקר 
קבוצות  ארבע  כולל  לפנסיה, 
עיקריות שהשינוי העתידי הצפוי 

בהן פועל בכיוונים
מנוגדים: 

1. תשלומי הפנסיה התקציבית.
הפנסיה  בקרנות  תמיכה   .2

הוותיקות.
3. פנסיית הגישור.

4. סבסוד הריבית באג”ח מיועדות.
בנוגע לסבסוד הריבית באג”ח 
הפנסיה  לקרנות  המיועדות 
כי היקף  בדוח  נכתב  החדשות, 
הוצאות הריבית בגין החוב הלא 
סחיר בשנת 2017 הסתכם בכ-10 

מיליארד שקל, מתוכן כ-7 מיליארד שקל עבור 
אג”ח מיועדות לקרנות הפנסיה. היקף הסבסוד 
2017 עומד על  לקרנות הפנסיה לסוף שנת 
כ-5.1 מיליארד שקל ולכן מהווה סבסוד של 

כ-73% מתשלומי הריבית על איגרות אלה, 
זאת לעומת סבסוד של כ-65% בשנה שעברה.
הדוח כולל נתונים על החבות האקטוארית 
המלאה לפנסיה תקציבית של ממשלת ישראל. 
 2017 שנת  בסוף  הסתכמה  זו 
)ללא  שקל  מיליארד   761 בכ-
פנסיית גישור במערכת הביטחון(, 
מתוכם כ-427 מיליארד שקל בגין 
גמלאים וכ-334 מיליארד שקל 
תשלומי  פעילים.  עובדים  בגין 
התקציבית  הפנסיה  גמלאות 
צפויים להגיע לשיאם בשנת 2038, 
ולעמוד על כ-36.15 מיליארדי 

שקל. 
על פי הדוח, ההתחייבות לפנסיה 
תקציבית עלתה ב-2017 ב-20 
מיליארד שקל ל-680 מיליארד 
לעומת  זאת,   .2017 ב- שקל 
הערכה של סכום זה בסך של 660 

מיליארד שקל ב-2016.

סוכן ביטוח
שוק הרכב משתנה!

מרגיש שאתה נלחם על החידושים שלך? 
איתנו לא תפסיד חידושים ותגדיל את התיק!

למעבר לכלים המיוחדים לסוכני אורן מזרח

לחץ כאן <<

היקף הסבסוד לקרנות הפנסיה לסוף שנת 2017 עומד על כ-5.1 מיליארד שקל ולכן 
מהווה סבסוד של כ-73% מתשלומי הריבית על איגרות אלה, לעומת סבסוד של 

כ-65% בשנה שעברה - כך עולה מהדוח הכספי של הממשלה ל-2017 שפורסם היום

התחייבות לתמיכה בקרנות הפנסיה

התחייבות לפנסיה תקציבית

מקור: הדוח הכספי של ממשלת ישראל ל-2017

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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חדש!
לקבל פלוס כפול בפוליסת מנהלים

"Plus מסלול מנהלים"

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הפניקס מאפשרת לך לחסוך יותר כסף לגיל הפרישה

להצטרפות פנה לסוכן הפניקס או חייג 3455*

 ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות 

 דמי ניהול*

הנחה קבועה של 
25% על הריסק** 
למקרה מוות לכל 

חיי הפוליסה

* דמי ניהול מפרמיה 3% דמי ניהול מצבירה 0.5%, בכל 100,000 ש"ח צבירה דמי הניהול יורדים ב-0.05% אך לא פחות מ-0.2% 
למצטרפים חדשים לפוליסת מנהלים Plus החל מיום ה- 05/09/2018. ההנחה בגין תעריף פוליסת ריסק למקרה מוות הינה בגין התעריפים הקבועים )תעריפי 
ספר( של הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון ליום 01/09/2018. האמור לעיל אינו מהוה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון במוצרים 
השונים והוא אינו תחליף ליעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסיגיה. מכירת המוצר 
כפופה להוראת כל דין ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. **ההנחה מתעריפי הספר של 

מוצר ריסק כאמור תינתן למצטרפים חדשים בלבד.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן ההטבות בכל עת על פי שיקוליה בלבד.
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בבית משפט השלום בתל אביב-יפו, נדונה 
תביעתה של מגדל חברה לביטוח בע”מ, שיוצגה 
על ידי עוה”ד יבגני קופר והראל ברק, נגד ר.צ. 
אורומוטק סיסטמס בע”מ, אשר יוצגה על ידי 
סקאל אלקטרוניקה  ברק אונגר, וכנגד  עו”ד 
שלמה הרדי.  בע”מ, אשר יוצגה על ידי עו”ד 
אורומוטק שלחה הודעת צד ג’ כנגד סקאל. 
שתי נתבעות נוספות נמחקו במהלך ההליך. 
פסק הדין ניתן ב-2 בספטמבר 2018 בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט נצר סמארה.  
בדירת  שריפה  פרצה   2010 במאי  ב-11 
מגורים בכפר סבא )להלן: “הדירה”(, שכילתה 
תכולה והסבה נזקים למבנה )להלן: “האירוע”(. 
התובעת הייתה מבטחת של הדירה, שהייתה 
בבעלות מבוטח התובעת. אורומוטק הייתה בכל 
הזמנים הרלוונטיים לתביעה יבואנית מכשיר 
DVD נייד שנרכש בינואר 2009 ונמצא בדירה 
לשימוש המתגוררים בדירה )להלן: “המכשיר”(. 
סקאל הייתה בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה 
משווקת ספק הכוח של המכשיר שסופק ביחד 
דוח חקירת השריפה מטעם  עם המכשיר. 
שירותי הכבאות העלה כי מוקד השריפה החל 
בפינת הקירות הצפוני מערבי של הדירה ליד 
הוויטרינה במקום בו הותקן שקע חשמל. בנוסף, 
נקבע בדוח החקירה, כי אין באפשרות שירותי 
הכבאות לקבוע את סיבת פרוץ השריפה, אך 
קיימת אפשרות כי כשל בשקע החשמל גרם לכך. 
התובעת טענה, באמצעות חוות דעת מומחה 
שהגישה, כי מקור השריפה הוא בכשל חשמלי 
במכשיר, אשר הונח על הספה בסלון הדירה. 
עוד קבע המומחה מטעם התובעת, כי מערכת 
החשמל של המבנה נמצאה תקינה והיא לא 
הייתה הגורם לדליקה. התובעת הוסיפה, כי 
השריפה אירעה בשל נכס )המכשיר או ספק 
הכוח( שלנתבעות הייתה שליטה מלאה עליו 
והיא למעשה אינה יודעת כיצד אירעה השריפה, 
וכי אירוע השריפה מתיישב יותר עם המסקנה 
שהשריפה אירעה בשל רשלנותן של הנתבעות 
מאשר עם המסקנה שהשריפה לא אירעה בגין 

רשלנות הנתבעות. 
אורומוטק טענה לרשלנות בלעדית של מבוטח 
התובעת, אשר הניח את המכשיר על הספה 
בניגוד להוראות הבטיחות שסופקו עם המכשיר. 
לטענת אורומוטק, ככל שהמכשיר התחמם, 
התחממותו נבעה בשל השארתו על הספה, 

באופן שנחסמו פתחי האוורור של המכשיר. 
אירוע  בין  קשר  כל  אין  כי  טענה,  סקאל 
השריפה לספק הכוח. על פי סקאל, הספקים 
מכון  מתוצרתה עוברים בדיקה ואישור של 
התקנים ועומדים בכל הסטנדרטים המחויבים. 
כמו כן, נטען כי בספק הכוח קיים מנגנון אשר 
במקרה של עליית מתח או זרם או קצר, מפסיק 
את פעולתו של הספק ואף חלקי הפלסטיק בו 
הינם חסיני אש, כך שלא ייתכן שהספק הוא 

מקור השריפה. 

בפתח פסק הדין ציין בית המשפט את הכלל 
הבסיסי במשפט אזרחי, לפיו על התובע מוטל 
הנטל להוכיח תביעתו, אך עם זאת קיימים 
חריגים בדין, במסגרתם עובר הנטל לשכמי 
הנתבע. בנסיבות המקרה, התובעת ביקשה 
לשכמי  הנטל  את  להעביר  המשפט  מבית 
הנתבעות, ולהורות להן להוכיח, כי לא הייתה 

התרשלות מצדן.
על פי סעיף 39 לפקודת הנזיקין: “בתובענה 
שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי 
אש או עקב אש, וכי הנתבע הבעיר את האש או 
היה אחראי להבער האש, או שהוא תופש את 
המקרקעין או בעל המיטלטלין שמהם יצאה 
האש - על הנתבע הראיה שלא הייתה לגבי 
מקורה של האש או התפשטותה, התרשלות 
שיחוב עליה”. בית המשפט מצא, כי הוראת 
סעיף 39 אינה חלה בנסיבות המקרה משום 
שהמכשיר או ספק הכוח שמהם נטען לחלופין, 
כי פרצה השריפה, היו בשליטתו ובחזקתו של 
מבוטח התובעת ויצאו משליטתן וחזקתן של 
הנתבעות יותר משנה וחמישה חודשים לאחר 

מועד השריפה. 
על פי סעיף 41 לפקודת הנזיקין, נטל הראיה 
שלושה  בקרות  הנתבע  של  לשכמו  יעבור 
תנאים מצטברים: ראשית, כאשר לתובע לא 
הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת 
מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר 
הביא לידי הנזק; שנית, כאשר הנזק נגרם על 
ידי נכס שלנתבע הייתה שליטה מלאה עליו; 
ושלישית, כאשר אירוע המקרה שגרם לנזק 
מתיישב עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות 
סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות 

סבירה. בית המשפט מצא, כי התנאים השני 
והשלישי לא מתקיימים בנסיבות המקרה ועל 

כן הסעיף לא חל. 
לאחר מכן, עבר בית המשפט לדון בחוות הדעת 
השונות שהוגשו בתיק ובעדויות, וקבע כי חוות 
דעתו של המומחה מטעם התובעת חסרה, הן 
מבחינת בדיקת הממצאים בזירה, וזאת משום 
שלא נעשתה בדיקה בנוגע לשרידי המכשיר, 
והן מבחינת הסקת המסקנות בקשר לגורם 
הדליקה, שהרי לא נבחנה כלל האפשרות, כי 
חסימת פתחי האוורור של המכשיר על ידי עצם 
הנחתו על ספת הסלון בזמן שהמכשיר מחובר 
לחשמל ולשם הטענתו, הביאה להתחממות 
רכיב מבין רכיביו של המכשיר, ולשריפה אשר 
התגברה עם חשיפת האש לטקסטיל ממנו 

עשויה הספה. 
בית המשפט קבע, נוכח חוות דעתו החסרה 
של המומחה מטעם התובעת, כי “על פי מיטב 
דעת  חוות  לרבות  בפניי,  שהוצגו  הראיות 
המומחים וחוות דעת המומחה מטעם בית 
המשפט, הסיבה הסבירה ביותר לפרוץ השריפה 
היא רשלנותו של מבוטח התובעת, אשר הותיר 
את המכשיר כשהוא מחובר עם ספק הכוח 
לשקע החשמל לצורך הטענתו, בעוד המכשיר 
על הספה תוך שפתחי האוורור שבו  מונח 
חסומים באמצעות הספה, ומבלי שאיש מבני 
הבית נמצא בדירה, ובניגוד להוראות הבטיחות 

של המכשיר”. 
ג’ נדחו.  הן התביעה והן ההודעה כנגד צד 

בנוסף, נפסקו הוצאות כנגד תובעת.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נדחתה תביעה בגין נזקים שנגרמו בשריפה 
עקב רשלנותו של מבוטח התובעת

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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עמותת יד שרה מירושלים 
המשפט  בית  מ מבקשת 
לחייב  אביב  בתל  המחוזי 
את חברות הביטוח לשפות 
11 מיליון  אותה בסכום של 
שקל עבור הטבות נזקי גוף 
תאונות  לנפגעי  שהעניקה 
דרכים, שהאחריות להעמדתן 
עליהן  מוטלת  למימונן  או 
 13 ( הנתבעות  במלואה. 
החברות המנפיקות פוליסות 
ביטוח חובה(, נאמר בתביעה, 
כל  מטעם  “המבטח”  הן 
כל  את  ומהוות  המזיקים 
חברות הביטוח המנפיקות 
פוליסות חובה לפי דין, והן 
המלאה  באחריות  נושאות 

לנזקי הנפגעים, וכפועל יוצא מכך - לשיפוי 
נותני ההטבה לנזקי גוף של הנפגעים, ביניהם 

עמותת יד שרה.
לדברי התובעת, בהתחשב בהיקף הנפגעים 
בתאונות הדרכים נוצר צורך ציבורי של ממש 
להעמדת סיוע שיקומי לאותם נפגעים, ועל 
מנת לתת מענה לצורך זה היא פעלה ופועלת 
בהיותה, הלכה למעשה, הכתובת המידית 
הראשונה והמרכזית להשאלת ציוד רפואי 
שיקומי לאותם נפגעי תאונות דרכים הנזקקים 
להם, בדרך כלל בסמוך לאחר קרות התאונה.

הטיפול השיקומי, נאמר בתביעה, בניגוד 
לטיפול הרפואי/תרופתי שבגינו משלמות 

חברות הביטוח את עלות אספקתו בהתאם 
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובפרט אביזרי 
עיקר הסיוע שהיא  השיקום המהווים את 
מעמידה לנפגעים, לא הועברו לאחריות קופות 
ונותרו תחת אחריותן המלאה של  החולים 

חברות הביטוח.
יד שרה, הנתבעות חייבות בחובה  לדברי 
מוחלטת לכסות, בגדר פוליסות החובה שהן 
הנפיקו, נזקי גוף של כל מי שנפגע בתאונת 
דרכים על פי חוק הפלת”ד, ומכוח הביטוחים 
שהן ערכו ולפי חוק ההטבה הן חייבות בנשיאה 
בתשלום של כל הטבה שהיטיבה עמותת יד 
שרה לאותם נפגעים, והעמותה זכאית לקבל 

מהן את שווי מרכיבי הטבות 
שהעמידה לנפגעים.

בתביעה שהוגשה באמצעות 
ויגאל  עזרן  אלון  עוה”ד 
מיטניקוב נאמר, כי העלות 
הישירה השנתית לעמותת יד 
שרה בגין השאלת ציוד הטבה 
לנפגעי תאונות דרכים היא 
היא בסך של כ-1.6 מיליון 
שקל. ועל כן השווי הכספי של 
העמדת אביזרי העזר לנפגעים, 
ישירה  עלות  לפי  המחושב 
השנים  שבע  לאורך  בלבד 
בסך  מסתכם  האחרונות, 
של כ-11 מיליון שקל. זאת, 
ללא שווי עבודת המתנדבים 

וכמובן ללא כל רווח שהוא.
כי הגישה בעבר  יד שרה מציינת  עמותת 
- איגוד  אבנ”ר  כנגד  תביעה זהה במהותה 
כל  את  בשעתו  שאיגד  רכב  נפגעי  ביטוח 
וההליך הסתיים בפשרה  חברות הביטוח, 
שכללה הסכמה על תשלום פיצוי כספי שנתי 
למשך חמש שנים. זאת, בהנחה אופטימית, 
כי עם חלוף תקופת ההסדר, ב-21 בדצמבר 
2010, הנתבעות באותה תביעה וחברות ביטוח 
נוספות יחדשו את תוקפו של ההסדר, אך 
הנתבעות לא חידשו את ההסדר, וכל הניסיונות 
להידבר עמן עלו בתוהו. לכן לא נותרה לעמותת 

יד שרה כל ברירה זולת הגשת תביעה זו.
בחברות הביטוח בחרו לא להגיב.

יד שרה תובעת את חברות 
הביטוח על עלות הציוד 

שסיפקה לנפגעי תאונות דרכים
 התביעה היא בסכום של 11 מיליון שקל בגין עלויות שנשאה העמותה בשבע השנים האחרונות  בעבר 

חתמה יד שרה על פשרה עם חברות הביטוח לפיצוי חלקי, אך מאז 2010 החברות בחרו לא לחדש את ההסכם

www.shagrir.co.il

בית יד שרה

”צ
יח

ם: 
לו

צי
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 מיליון סיבות טובות 
להצטרף להפניקס זהיר

חדש!
מהיום, ניתן לבטח בהפניקס זהיר 

רכבים בשווי של עד מיליון ₪
בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מה-20/9/18 )מס' 47/2018(, ובכפיפות לתנאי הפוליסה ולתנאי החיתום של החברה.

החל מה-2/10/18.
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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 מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

PassportCard Pocket היכנסו ל: להורדת 

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס

ייצוגית בסך 80 מיליון שקל 
נגד סוכנות ביטוח: מוכרת 

פרונטאלית ביטוח באמצעות 
נציגים שאינם סוכנים

שהוגשה  שקל,  מיליון   80 בסך  ייצוגית 
נגד סוכנות ביטוח גדולה, מעלה  לאחרונה 
וציבורי את הנושא של אופן  לדיון משפטי 
הפעלת המוקדים למכירת ביטוח ואת סוגיית 
המכירה של ביטוח באמצעות נציגים שאינם 
בעלי רישיון. עקב צו מניעה שהוגש נגד עיתון 
פוליסה, לא ניתן בשלב זה לפרסם את שם 

סוכנות הביטוח והבעלים.
בבקשה לאישור התביעה הייצוגית נטען, כי 
הסוכנות מוכרת פוליסות ביטוח בניגוד לדין 
באופן המעמיד את לקוחותיה בסיכון לפיו 
רכשו פוליסות ביטוח שלא יעניקו להם כיסוי 
במועד הדרוש. הכול, כך נאמר בתביעה, תוך 
מתן ייעוץ על ידי גורמים שאינם מוכשרים לכך 

והמוצגים על ידה כסוכני ביטוח. 
לייצג כל אדם שרכש  התובעים מבקשים 

שלא  סוכנות,  אותה  באמצעות  פוליסות 
לדברי  כן,  ועל  מורשה  סוכן  מול  נחתמו 
התובעים, הפוליסות אינן תקפות. לתביעה 
הראל  גם חברות הביטוח  צורפו כמשיבות 

וכלל ביטוח.
לבית המשפט המחוזי  בבקשה שהוגשה 
בתל אביב נטען, כי הראל וכלל ביטוח נותנות 
יד למכירת פוליסות בניגוד לדין, ומשתפות 
את  ללקוחות  מוסרות  שאינן  בכך  פעולה 

טופסי ההצעות.
כיוון  בהונאה,  מדובר  כי  נאמר  בבקשה 
וככזו רק סוכן  שהעסקה היא פרונטאלית 
ביטוח מוסמך לבצע אותה ולא נציג מכירות. 
אולם, באותה סוכנות, נציג מכירות שאינו סוכן 
מבצע את העסקה, תוך שהלקוחות מוטעים 
על ידי מתאמי הפגישות כי אותו נציג מכירות 

פרונטאלי הוא סוכן ביטוח.
לדברי התובעים, המעשים הפליליים נעשו 
המנכ”ל  של  הישירה  והוראתו  בהנחייתו 

והבעלים של הסוכנות. 
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “החברה לומדת 
את כתב התביעה ותגיב בערכאות המקובלות. 
כלל ביטוח פועלת על פי דין ומנחה את סוכניה 

בהתאם”.
הראל פרסמה הודעה לבורסה על התביעה 
כי  עניינה של התובענה בטענה,  כי  ומסרה 
כביכול,  משווקות,  הנתבעות  הסוכנויות 
פוליסות ביטוח, בין היתר, של חברות הביטוח 
הנתבעות, במסגרת פגישות עם המועמדים 
סוכנים  שאינם  נציגים  באמצעות  לביטוח 
מורשים. זאת, בניגוד, כביכול, להוראות הדין”. 
הראל סירבה להגיב לפניית פוליסה בנושא. 

 לדברי התובעים, נציגי הסוכנות אינם סוכנים ואינם מוסמכים לבצע את העסקאות  הסוכנות, 
כך נטען, מחזיקה ברישיון סוכן ביטוח שחותם על כל מסמכי ההצטרפות, אולם בפועל הוא משמש 
אך ורק כחותמת להכשרת העסקאות  הייצוגית הוגשה גם נגד חברות הביטוח כלל ביטוח והראל



3 באוקטובר 2018                                                                                                                   עמוד 8 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

הוצאות בסך 1.8 מיליון שקל נפסקו 
נגד היהלומן ערן פולק שהפסיד 

בתביעה נגד מנורה מבטחים

הוצאות בסך 1.8 מיליון 
שקל נפסקו נגד היהלומן 
ערן פולק, לאחר שהפסיד 
ה  ר ו נ מ ד  ג נ ה  ע י ב ת ב

מבטחים ואחרות. 
בפוליסה,  שדווח  כפי 
לפני כשנה נדחתה תביעתו 
פולק  ערן  היהלומן  של 
וחברת קישוט שבבעלותו 
בסכום של עשרה מיליון 
דולר, כנגד מנורה מבטחים 
שהוכח  לאחר  ואחרים, 

כי מדובר בתביעת מרמה ויהלומים שדווחו 
כגנובים נמצאו ברשותו לאחר השוד, בזהות 

חדשה. 
בית המשפט המחוזי מרכז, בראשות השופט 
יחזקאל קינר, פסק שעל פולק לשלם לנתבעות 
את הוצאות המשפט ובנוסף לשלם סך של 750 

אלף כשכר טרחת עורכי דין. 
ידי באי  לאחר מתן פסק הדין הוגשה על 
פגי שרון, שרון  כוח הנתבעות, עורכות הדין 
שפר וקארין בראל, בקשה לשומת הוצאות, 
והתקיים דיון באשר להיקף ההוצאות להן 

זכאיות הנתבעות. 
בהחלטתו אתמול )יום ג’( קבע המחוזי, כי על 
התובעים להשיב לנתבעות סכום של 1,793,506 
שקל תוך שהוא מציג מספר קביעות עקרוניות 

הנוגעות להחזר הוצאות:

ההוצאות  את  לאשר  המשפט  בית  על   •
הסבירות, הנחוצות והמידתיות שהוצאו על 

ידי הנתבעות לצורך הגנתן.
• לבית המשפט )ובמיוחד כאשר מדובר באותו 
שופט שדן בתיק( יש כלים מספיקים לקביעת 
סבירות הוצאות הנתבעות, ונחיצותן להליך.  
• הגם שהסכום שנפסק נראה גבוה על פניו, 
הוא מהווה פחות מ-5% מסכום התביעה 
)ובצירוף שכר הטרחה שכבר נפסק – 6.2%(.

• יש לקחת בחשבון בקביעת ההוצאות את 
הסיכון בפניו עמדו הנתבעות בתביעה של 

עשרות מיליוני שקלים. 
• בית המשפט קבע, שכאשר מדובר בתביעת 
מרמה, יש מקום לכלול בהוצאות הנפסקות גם 
את ההוצאות בגין הבירורים והבדיקות שנעשו 
על ידי המבטח, עובר להגשת התביעה בבית 

המשפט, ואשר שימשו את 
המבטח במסגרת ההליך 
המרמה  טענת  להוכחת 

שהתקבלה. 
דחה  המשפט  בית   •
ים  ע ב ו ת ה ת  נ ע ט ת  א
ההוצאות  פסיקת  לפיה 
בגובה ניכר פוגעת בזכות 
בית  לערכאות.  הגישה 
כל  שאין  קבע,  המשפט 
פסול בהרתעת מי שמבקש 
להגיש תביעת מרמה לבית 

המשפט.  
בנוסף דחה בית המשפט בקשה לעיכוב ביצוע 
החיוב בהוצאות, הן מהטעם שסיכויי הערעור 
לטעמו נמוכים והן מהטעם שמאזן הנוחות נוטה 
לכיוון המבטחות, ואין חשש שהן לא תוכלנה 

להשיב את ההוצאות ככל שיהיה צורך בכך. 
נקבע שהכלל הוא, כי זוכה בפסק דין זכאי 
ליהנות מזכייתו, אפילו תלוי ועומד ערעור על 
כן נקבע, שלמרות שיכולותיהן  פסק הדין. 
הכלכליות של מבטחות גבוהות מיכולתו של 
אדם פרטי, אין משמעות הדבר כי בכל מקום 
בו זכתה חברה בעלת איתנות כלכלית בהליך 
מול אדם פרטי יהיה מקום לעכב ביצוע פסק דין 
כספי שניתן לטובתה, בטענה כי לאדם הפרטי 
יש קושי לבצע את התשלום בעוד לה לא יגרם 

נזק מההמתנה לתשלום.

לפני כשנה נדחתה תביעתו של היהלומן ערן פולק וחברת קישוט שבבעלותו בסכום 
של עשרה מיליון דולר, כנגד מנורה מבטחים ואחרים, לאחר שהוכח כי מדובר בתביעת 

מרמה וכי יהלומים שדווחו כגנובים נמצאו ברשותו לאחר השוד, בזהות חדשה

עו”ד שרון שפרעו”ד פגי שרון עו”ד קארין בראל

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news

http://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%A9%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%95-2/
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 Covéa טוען שניסיון ההשתלטות הוא עוין ושלח מכתב למנכ”ל SCOR מנכ”ל
בו הוא דורש ממנו להתפטר מחברותו במועצת המנהלים של מבטח המשנה

 Covéa בונה מהלכים 
 SCOR להשתלטות על

הפסגה הלאומית הראשונה של מבטחי 
משנה רוסיים התקיימה במוסקבה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 – הדדי  )מבטח   Covéa הצרפתי  מבטח 
חדש,  מהלך  ומתכנן  מוותר  אינו   )Mutual
שלטענתו הוא השתלטות ידידותית לרכישת 
במהלך   .SCOR הצרפתי  המשנה  מבטח 
הראשון הציע Covéa סכום של 8.2 מיליארד 
ספטמבר  בתחילת  שנדחתה  הצעה  אירו, 
2018. במהלך החדש מציע Covéa להשאיר 
נסחרות  שמניותיו  כתאגיד   SCOR את 

בבורסה ולשמור על עצמאות החברה.
הגדול  ההצבעה  זכויות  בעל  הוא   Covéa
מזכויות  ב-8.5%  כיום  ומחזיק  ביותר 
השני,  במקום  אחריו,   .SCOR של  ההצבעה 
 Allianz Global Investors נמצא 
המחזיק 5.0% מזכויות ההצבעה.   Europe
לו  מאפשר   Covéa של  האחזקות  שיעור 
יהיה  שלא  מאחר  עוינת  השתלטות  לבצע 
העיתון  אותו.  לחסום  יכול  אשר  מניות  בעל 
מנכ”ל  כי  מדווח   L’Opinion הצרפתי 
SCOR טוען שניסיון ההשתלטות הוא “עוין” 
 Covéa למנכ”ל  זאת שלח מכתב  ובעקבות 
מחברותו  להתפטר  ממנו  דורש  הוא  בו 
ניגוד  עקב   SCOR של  המנהלים  במועצת 
אינטרסים. ב-27 בספטמבר נמסר כי מנכ”ל  
מתפקידו  זמנית  עצמו  השהה   Covéa
עד  זאת,   .SCOR של  המנהלים  במועצת 
לאסיפה הכללית של בעלי המניות שאמורה 

להתכנס ב-2019. 
 ,CIAM הצרפתית  ההשקעות  חברת 
 0.77% של  בשיעור  אחזקות  שרכשה 
ב-SCOR ונמנית על 20 בעלי זכויות ההצבעה 

הגדולים, מאיימת על מנכ”ל החברה בנקיטת 
תיענה  לא  אם  ההנהלה  ונגד  נגדו  צעדים 
צוות  לטענתה,   .Covéa של  ההצעה  בחיוב 
המנהלים  מועצת  את  מחזיק  הבכיר  הניהול 
במכתב  טענה   CIAM נשיאת  ערובה.  כבני 
נוסף מה-27 בספטמבר, כי מדיניות הפיצוי 
על  המשפיע  דבר   - מדי  נדיבה   SCOR של 
היא  הניהול ששכח שהחברה  צוות  החלטות 
לא רכושו אלא שהוא מחויב לבעלי המניות. 
במקרה  זכאי,  הבכיר  הניהול  צוות  לדבריה, 
של  בשווי  זהב”  ל”מצנח  השתלטות,  של 
הרגיל  מגדר  יוצאת  וכמות  שכר  שנות  שתי 
של אופציות. השכר של צוות הניהול הבכיר 
מיליון  ב-25  האחרונות  בשנתיים  הסתכם 
אירו ובנוסף, תשלום במניות החברה בהיקף 
של 17.4 מיליון אירו )2017(. לפי חישוביה, 
עלות התשלום לצוות הניהול הבכיר במקרה 

של השתלטות יהיה כ-42 מיליון אירו. 
המבטחSCOR  מציג גידול מתמיד ומשנת 
בשיעור  בפרמיה  ממוצע  גידול  הציג   2008
מיבשת  מגיעה  מהפרמיה   46%  .11.0% של 
אפריקה  מאירופה,  מגיעה   36% אמריקה, 
והמזרח התיכון ו-17% מגיעה ממזרח אסיה. 
מבטחים  שלושה  של  ממיזוג  נוצר   Covéa

צרפתיים:
• Garantie Mutuelle des Fonctionnaires 
(GMF)
• Mutuelle d’assurance des artisans de 
France (MAAF)
• Mutuelle du Mans Assurance (MMA) 

  Covéa Insurance UK  - בריטניה 
 MMA נוצר בשנת 2012 ממיזוג המבטחים
 Insurance, Provident Insurance

.Gateway Insurance-ו
מהגדולות  ברוקרים  חברת   -  Swinton
הרכב  בתחום  בעיקר  הפעילה  בבריטניה 

הפרטי   והמגורים. 
ארה”ב - CSE  מבטח בתחום רכוש רכב, 
מגורים ועסקים קטנים( הפעיל בקליפורניה, 

יוטה, נבדה   ואריזונה. 
מבטח   -  Bipiemme Vita  - איטליה 

 .BPM חיים בשיתוף עם בנק
מבטח   -  Bipiemme Assicurazioni
בבעלות מלאה  ותאונה שהוא  רכוש  בתחום 

 .Bipiemme Vita  של
הוא   AME Life Lux  - לוקסמבורג 
בעיקר  ופעיל  בלוקסמבורג  הרשום  מבטח 

 .BPM  באיטליה בשיתוף פעולה עם בנק
 38 יש  בפריז,  נמצא  שמטהו   ,SCOR-ל
ב-160  פעיל  והוא  העולם  ברחבי  משרדים 
מדינות. SCOR הוא מבטח המשנה הרביעי 
פרמיה  רשם   2017 ובשנת  בעולם  בגודלו 
בהיקף של 14.8 מיליארד דולר, אשר הניבו 
הכנסה נטו בסך של 286 מיליון אירו. המבטח 
הוקם בשנת 1970 וכבר ב-1988 החל לרכוש 
מבטחי משנה, כשהרכישה הראשונה הייתה 
 La Vittoria של מבטח המשנה האיטלקי
האחרונה  הרכישה   .Riassicurazioni
המשנה  מבטח  של   2018 בשנת  הייתה 

 .MutRé

הפסגה הלאומית הראשונה של מבטחי 
במוסקבה  התקיימה  הרוסיים  המשנה 
בשיתוף  התמקדות  הכותרת:  תחת 
ב-20-21  התקיים  הכנס  עולמי.  פעולה 
 the Russian ידי  על  השנה  בספטמבר 
National Reinsurance Company
)RNRC( בשיתוף עם הבנק המרכזי של 

רוסיה.
בין ההצהרות שהושמעו בכנס:

השתתפותו  את  יצמצם  המרכזי  הבנק   •
אולם  ובבנקים,  במבטחים  ואחזקותיו 
תהליך זה יחל לאחר הפסקת הסנקציות 

הכלכליות שהוטלו על רוסיה.
• הסנקציות הבינלאומיות )הוטלו ב-2014( 
לאומי  משנה  מבטח  להקים  רוסיה  על  כפו 
מיליון   20 של  התחלתי  הון  עם   )RNRC(

דולר, אשר ניתן להגדילו לפי הצורך. 
• עם סיום הסנקציות ניתן יהיה להנפיק את 

RNRC בבורסה. 
שנת  של  הראשון  בחציון  הפרמיה  היקף   •

פי  ועל  דולר  מיליארד  כ-11  הוא   2018
שבין  בשיעור  תגדל  הפרמיה  ההערכות 
13% ל-14%. סך היקף פרמיות הביטוח 
הרוסיות עומד על 20 מיליון דולר, כאשר 
המנוע העיקרי בגידול הוא ביטוח החיים 

– כ-40%. 
• ביטוח החיים גדל בשנת 2017 ב-53%. 
• מספר המבטחים הרוסיים מצטמצם – 
2014 ל-208 - נתון הנכון  מ-404 בשנת 

לספטמבר 2018. 
מהפרמיה   RNRC 85% להקמת  עד   •
מחוץ  אל  יוצאת  הייתה  משנה  לביטוח 
שיעור   RNRC הקמת  עם  לרוסיה. 

הפרמיה ירד ל-76%. 
בפני  רוסיה  שערי  ייפתחו   2021 בשנת   •

מבטחים בינלאומיים. 

כנס מבטחי המשנה במוסקבה
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מפרק חברת רוביקון וקלע תובע 
את אמיר ברמלי והדירקטוריון 

על מעשי מרמה בחברות
 המפרק, עו”ד ארז חבר, תובע גם את פירמת רו”ח זיו האפט  המפרק תובע בנוסף את חברת 

 AIG שביטחה את חברי הדירקטוריון בחברה בביטוחי אחריות דירקטורים ואחריות מקצועית
 בא כוחו של ברמלי: החברות לוו על ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב כגון רואי חשבון 

מהפירמות הגדולות והמכובדות בישראל, דבר שיש לו משקל רב על ההליך ועל האחריות הנטענת

תביעה על מרמה הוגשה בשבוע שעבר נגד 
דירקטורים  ושורת  ורעייתו  ברמלי  אמיר 
וקלע  גרופ  ביזנס  רוביקון  שכיהנו בחברות 
הקרן לעידוד יזמות. התביעה הוגשה לבית 
למחלקה הכלכלית על ידי  המשפט המחוזי 
מפרק החברות עו”ד ארז חבר. חבר דורש גם 
תשלומי ביטוח של AIG שביטחה את חברי 
הדירקטוריון בחברה. כמו כן, נתבעת פירמת 
רו”ח זיו האפט אשר כיהנה כרו”ח המבקרים 
של שתי החברות שנכנסו לפירוק החל מחודש 
זו על  2016. המפרק מיוצג בתביעה  ינואר 
ידי ד”ר עו”ד קובי קפלנסקי, ממשרד משה 

קפלנסקי. 
על פי הנטען בכתב התביעה, חברת רוביקון 
אחזקות השקיעה במגוון רחב של מיזמים 
בדומה לפעולות של קרן גידור. חברות אלה 
גייסו כספים מן הציבור הרחב בסכומים של 
מאות מיליוני שקלים תחת המותג המסחרי 
קרן קלע. החברות נחזו כקרנות אשר מעמידות 
אשר  שעות,  ל-72  טווח  קצרות  הלוואות 
כונו על ידן “השלמות הון” והתחייבו מראש 
גבוהים  לתשואה בעד ההשקעה באחוזים 
ביותר מהמקובל במשק. על פי התביעה, לימים 
התברר, ש”בפועל לא התקיימה כל פעילות של 
מתן הלוואות גישור. לא נמצאה ולו הלוואת 
גישור אחת, שהעמידה קלע, כפי שהוצג בפני 
המשקיעים”. המפרק ועו”ד קפלנסקי טוענים, 
כי “לאורך כל שנות פעילותן )של החברות 
רוביקון וקלע( הועברו מאות מיליוני שקלים 
מהמשקיעים לחברת רוביקון, ומשם לשאר 
חברות הקבוצה ולחשבונותיו של מר ברמלי 

ומשפחתו”.
המפרק מצא בגמר חקירותיו כי רוביקון וקלע 
חייבות כ-300 מיליון שקל. בכתב התביעה 
נטען, כי חקירות שנוהלו עד כה העלו כי רוביקון 
וקלע נוהלו ברשלנות, במחדל ותוך הצגת מצגי 
שווא רשלניים על ידי הדירקטורים ונושאי 
המשרה כלפי ציבור המשקיעים. הנתבעים לא 
קיימו ישיבות דירקטוריון מהותיות, לא היה 
הליך מסודר של קבלת החלטות והחברות 
התנהלו תחת תכתיביו של ברמלי, ללא הפעלת 
ידי הדירקטורים  שיקול דעת עצמאית על 

ונושאי המשרה.
ונושאי  התביעה הוגשה נגד הדירקטורים 
המשרה בטענה כי מעשיהם ומחדליהם כולם 
כאחד הביאו להתמוטטותה הכלכלית של 
על קופת  וליצירת חובות כבדים  הקבוצה 
הפירוק. התובע טוען, כי מעשיהם ומחדליהם 
ונושאי המשרה בחברות  של הדירקטורים 
פי  על  ביטוחית  חבות  מקימים  שבפירוק 
פוליסות הביטוח שהוצאו על ידי חברת הביטוח 
AIG. מדובר בשתי פוליסות שונות, האחת 
משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  מסוג 
והשנייה מסוג פוליסת ביטוח המכסה אחריות 

מקצועית.
בתביעה גם מופנות טענות כנגד רואי חשבון 
כיהנו כמבקרים של התובעות ואשר  אשר 
התרשלו לכאורה במילוי תפקידם כשומרי 
הסף, ודוחותיהם לא שיקפו את מצב החברות 
ועיסוקן. המפרק לא תבע את המבטח של 

האחריות המקצועית של רואי החשבון.  
עוד מצוין בכתב התביעה, כי במחצית שנת 

2016 הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי 
בתל אביב נגד הנתבע 1 אמיר ברמלי. עד כה 
טרם נתנה הכרעת הדין בעניינו. המפרק מציין, 
כי “הנתבעים קיבלו החלטות בשווי עשרות 
מיליוני שקלים באופן בלתי מיודע, ללא כל 
על תהליך מסודר של קבלת  דיון שנסמך 
החלטות ומבלי שהיה בידיהם כל מידע חיוני 
ומהותי הדרוש לצורך קבלת החלטה על ביצוע 
ההשקעה. הנתבעים קיבלו החלטות וביצעו 
הוראות של הנתבע 1 וזה ללא איסוף מידע, 
עיון, דיון ובחינת נתונים, מסמכים ושיקולים 

רלוונטיים”.
לטענת המפרקים, לאחר היקלעות חברות 
למצב של פירוק חובותיהן למשקיעים הסתכמו 
בסך של כ-291 מיליון שקל. עם זאת, העמיד 
התובע את תביעתו לצורכי אגרה על סך של 
75 מיליון שקל בלבד. טרם הוגש כתב הגנה.

אמיר  את  המייצג  קוטלר,  שאול  עוה”ד 
ודניאלה ברמלי, מסר בתגובה כי מרשיו קיבלו 
את כתב התביעה זה עתה וכי תגובתם ועמדתם 
תינתן במסגרת כתב ההגנה בבית המשפט. עוד 
ציין עו”ד קוטלר, כי “כאמור גם בכתב התביעה 
עצמו, החברות לוו על ידי אנשי מקצוע בעלי 
ניסיון רב כגון רואי חשבון מהפירמות הגדולות 
והמכובדות בישראל, דבר שיש לו משקל רב 

על ההליך ועל האחריות הנטענת”.
מ-AIG נמסר: “כתב התביעה התקבל לפני 
ימים אחדים, נלמד אותו ונגיב בהמשך כפי 

שנמצא לנכון”.
מפירמת זיו האפט לא התקבלה תגובה עד 

סגירת הגיליון.

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
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טכנולוגיית הבלוקצ’יין הוטמעה לראשונה 
במערכות המידע של רשות ניירות ערך 

יונט קיימה היום )ד’( כנס מקצועי בענף האלמנטר 
לסוכניה ולעובדי משרדיהם. הכנס התקיים בראשון 
יונט. את הכנס פתח  לציון בנוכחות כ-130 סוכני 
שלמה אייזיק, מנכ”ל קבוצת יונט. אחריו דיבר אפי 
כהן, המנכ”ל החדש של הפעילות האלמנטרית של 
יונט פתרונות, שהציג את המבנה הארגוני   - יונט 

החדש של יונט פתרונות. 
סמנכ”ל בכיר בהפניקס שלמה מילר, משנה למנהל 
תחום ביטוח כללי, סקר בהרחבה את היתרונות שיש 
לסוכני הפניקס בביטוחי רכב ודירה. מומחית הביטוח 

גילת בר  נילי כספי הרצתה על אחריות מקצועית. 
און מחברת איילון הציגה את פוליסת הקבלנים של 
החברה. יוסי סודרי, מנהלת מחלקת אלמנטר פרט 
הרצה על תחום ביטוח משאיות  במנורה מבטחים, 
וצמ”ה. שלומי נחום סמנכ”ל בכיר ומנהל אגף מטה 
ופרט ביטוח כללי בכלל ביטוח, נשא דברים בנוגע 

למסלול ירוק, רכב/דירות ומחשבון העסקים.
עו”ד ג’ון גבע חתם את יום העיון בדברים על סוגיות 
ביטוחיות בתחום ההסעה בשכר, שצפויות לטלטל את 

ענף הביטוח, וריתק את הסוכנים בהרצאה מקיפה.

מבטחים ומבוטחים

בין המשתתפים: מנכ”ל יונט שלמה אייזיק, מנכ”ל יונט פתרונות אפי כהן, סמנכ”ל בכיר בהפניקס 
שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר בכלל ביטוח שלומי נחום, עו”ד ג’ון גבע ובכירים נוספים בענף

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

ה  ע מ ט ו ה  , ה נ ו ש א ר ל
ן  י י ’ צ ק ו ל ב ת  י י ג ו ל ו נ כ ט
רשות  במערכות המידע של 
ת  ו ש מ ש מ ה  , ך ר ע ת  ו ר י י נ
והגופים  הרחב  הציבור  את 
ראשון,  בשלב  המפוקחים. 
הטכנולוגיה הוטמעה במערכת 
יעל, שהוקמה להעברת מידע 
ומסרים על ידי הרשות לגופים 
המפוקחים. בשלב הבא צפויה 
גם  הטמעה של הטכנולוגיה 
הצבע- ההצבעות  במערכת 

הון שפיתחה הרשות על מנת 
באספות  להשתתף  למשקיעים  לאפשר 
בארץ  פעיל מכל מקום  באופן  משקיעים 
ליישם את  ובעולם. בהמשך, התכנון הוא 

במערכת  גם  הטכנולוגיה 
ניתן  באמצעותה  המגנא, 
לעקוב אחר כל דיווחי הגופים 

המפוקחים.
ן  י י ’ צ ק ו ל ב ת  י י ג ו ל ו נ כ ט
יעל מוסיפה רובד  במערכת 
מהימנותו  לאבטחת  נוסף 
ידי  של  המידע שמועבר על 
הרשות לגופים המפוקחים. 
את  מאשרת  הטכנולוגיה 
ההודעות,  של  המקוריות 
את  ומונעת  זיוף,  מונעת 
עריכתן או מחיקתן. בנוסף, 
המערכת מונעת אפשרות של התכחשות 

לקבלת ההודעות מטעם הרשות.  
הטמעת הטכנולוגיה במערכות המידע של 

הרשות, מתכתבת עם חזון הרשות לקידום 
ולאימוץ  ההון  בשוק  פיננסית  חדשנות 
טכנולוגיות לשירותים ולמוצרים פיננסיים, 
 Innovation Hub הקמת  באמצעות 
רגולטורי לתחום הפינטק. פיתוח היישום 
ארך כשלושה חודשים ובוצע על ידי חברת 

טלדור.
מנהל מחלקת מערכות מידע ברשות ניירות 
עדים למגמה  “אנו  נתן הרשקוביץ:  ערך, 
הגוברת בעולם בכלל ובענף הפיננסים בפרט 
ופורצות  טכנולוגיות חדשניות  להטמעת 
דרך. יישום טכנולוגיית בלוקצ’יין במערכות 
ניירות ערך מציב אותה  המידע של רשות 
כאחת מהרשויות המובילות בעולם באבטחת 
המידע שעובר לציבור ומהימנותו, וכאחת 

מהמובילות במגזר הציבורי בישראל”. 

יונט קיימה כנס מקצועי 
בתחום האלמנטר

 בשלב הבא צפויה הטמעה של הטכנולוגיה גם במערכת ההצבעות הצבע-הון שפיתחה הרשות 
 כדי לאפשר למשקיעים להשתתף באספות משקיעים באופן פעיל מכל מקום

 הטכנולוגיה מאשרת את המקוריות של ההודעות, מונעת זיוף ומונעת את עריכתן או מחיקתן

שלמה אייזיק, מנכ”ל קבוצת יונט

נתן הרשקוביץ מנהל מחלקת 
מערכות מידע ברשות ניירות ערך

”צ
יח

ם 
לו

צי
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מוקי אברמוביץ מונה ליו”ר איילון ביטוח

העליון הסכים לדחות ביומיים את מועד הגשת 
התגובה של הרשות לעתירתן של חברות הביטוח

מונה  אברמוביץ  מוקי  משה 
איילון  היום )ד’( ליו”ר קבוצת 
דירקטוריון  בהמלצת  ביטוח, 
איילון אחזקות,  החברה האם 
כפי שפורסם בפוליסה במחצית 
ספטמבר. אברמוביץ מונה ליושב 
ראש הדירקטוריון במקומו של 
בחודש  שהודיע  דוד,  ישראל 
יוני השנה על רצונו לסיים את 

תפקידו.
כיהן במשך  מוקי אברמוביץ 
תפקידים  במגוון  רבות  שנים 

בכירים בשוקי הביטוח והפיננסים, ובהם, בין 

השאר, כמנכ”ל משותף בהראל, 
כמשנה למנכ”ל הראל השקעות 
כמנכ”ל  ופיננסים,  בביטוח 
הכשרת הישוב ביטוח, וכדירקטור 
בשורת חברות מתחומי הביטוח 
כיו”ר  למינויו  עד  והפיננסים. 
איילון כיהן אברמוביץ כדירקטור 

חיצוני בהפניקס. 
אברמוביץ מעורב גם בפעילות 
כיהן   - בהתנדבות  ציבורית 
גן  רמת  העיר  לראש  כמשנה 
ויו”ר החברה הכלכלית רמת גן, 
ועד הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות 

בסוף אוקטובר הוא מכהן כחבר מועצה וחבר 
הנהלת העיר רמת גן.

שלמה גרופמן, יו”ר איילון אחזקות, שהמליץ 
יוגב  ואריק  בפני הדירקטוריון על המינוי, 
מנכ”ל איילון ביטוח, בירכו את אברמוביץ’ 
על בחירתו לראשות הדירקטוריון וציינו כי 
“ניסיונו הניהולי העשיר בכלל ובענף הביטוח 
כוח  ותוספת  אסטרטגי  נכס  הם  בפרט 
יוגב הודה  משמעותיים וחשובים לאיילון”. 
במעמד הבחירה באברמוביץ גם ליושב הראש 
בייצובה  דוד, שסייע רבות  ישראל  היוצא, 
של איילון והתוויית האסטרטגיה העסקית 

העדכנית של החברה.

בית המשפט  רשות שוק ההון,  לבקשת 
העליון דחה אתמול את המועד האחרון 
למתן תגובה לעתירה שהגישו חברות הביטוח 
נגד המכרז השני לבחירת קרן ברירת מחדל. 
באוקטובר  ל-10  נקבע  בעתירה  הדיון 
השנה, והעליון קבע כי על רשות שוק ההון 
ימים  להגיש את תגובתה לעתירה עשרה 
לכן, כלומר ב-1 באוקטובר. אולם  קודם 
הגישה  ג’, ה-2 באוקטובר(  )יום  אתמול 
הרשות בקשה להארכת מועד למתן תגובה. 
נעתרה לבקשה  ארז  דפנה ברק  השופטת 
ה’, ה-4  )יום  והאריכה את המועד למחר 

באוקטובר( בשעה 13:00. 

 1 8 - ב ו  ש י ג ה ש ה  ר י ת ע ב
חברות  התאחדות  באוגוסט 
נטען כי רשות  הביטוח ומגדל, 
ל  ע ת  ח ק פ מ ה ו ן  ו ה ה ק  ו ש
סלינגר בחרו  הביטוח דורית 
להתעלם מהנחיות בית המשפט. 
לדברי החברות, לקרנות הפנסיה 
הגדולות אין שום יכולת להציע 
מקרנות  יותר  טובה  הצעה 
הפנסיה האחרות. בעתירה נטען, 
נועד  כי אמנם ההסדר החדש 
להקטין את דמי הניהול ולשרת 

המכרז מאפשר  אולם  את טובת החוסך, 

לקרנות הפנסיה הקטנות להציע 
של  גבוה  בשיעור  ניהול  דמי 
את  להבטיח  ועדיין   2.49%

בחירתן.
בג”ץ  כי  בעתירה,  נטען  עוד 
קבע בעתירה הקודמת בנושא, 
שהסתמכות על קריטריון יחיד 
ויש  נכון,  אינו  ניהול  דמי  של 
המחיר  שיקול  האם  לשקול 
נאמר  בנוסף,  בלעדי.  ייוותר 
מהרשות  מצופה  בעתירה, 
אופן  את  בחקיקה  להסדיר 

בחירת קרנות ברירת מחדל.

מבטחים ומבוטחים

  החליף את ישראל דוד, שהודיע ביוני השנה על פרישה מהתפקיד
 אברמוביץ כיהן בתפקידים בכירים בהראל ושימש כדירקטור חיצוני בהפניקס 

 בתחילת שנות התשעים שימש כמנכ”ל חברת הביטוח הכשרת היישוב 

יום לאחר שרשות שוק ההון הייתה אמורה להגיש את תגובתה לעתירה של חברות 
הביטוח נגד המכרז השני, השופטת דפנה ברק ארז נאותה להעניק הארכה לרשות עד מחר

מוקי אברמוביץ

המאבק ברפורמת קרן ברירת המחדל

שופטת העליון דפנה ברק ארז

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

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

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

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח

http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%a1%d7%aa%d7%9e%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%99-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5-%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E/

