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ופסגות  שחם  אלטשולר  של  הצטרפותן 
אלדובי כקרנות ברירת  והלמן  למיטב דש 
מחדל, לצד העלאת דמי הניהול באותן בקרנות, 

מטלטלת את ענף הפנסיה.
החלטה  הוא  ביותר  המשמעותי  השינוי 
עם  ולעבוד  לשוב  דש  מיטב  של  עסקית 
סוכני ביטוח. זאת בעיקר כתוצאה מהעלאה 
משמעותית בדמי הניהול )מ-0.01 ו-1.31% 
ל-0.05% ו-2.49%( – שמאפשרת לה לשלם 

עמלות לסוכנים. 
אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש, מסר לפוליסה: 
“לקח חשוב מהזכייה שלנו במכרז הראשון של 
קרנות הפנסיה הנבחרות היה הכרה בצורך 
של חלק גדול מהמעסיקים והחוסכים בייעוץ 
והכוונה פנסיוניים. בעולם הפנסיה החדש, 
שישנה בו שקיפות ומעתה גם דמי ניהול הגונים 
ונמוכים לכל אחד, אנו נפעל לשילוב של סוכנים 
ויועצים פנסיוניים בטיפול השוטף בהפצת קרן 
הפנסיה הנבחרת שלנו ומתן מענה פנסיוני 
אופטימלי ללקוחות. אין לי ספק שהיותנו 
קרן הפנסיה הגדולה מבין הקרנות הנבחרות 
והניסיון שצברנו בשנים האחרונות בעבודה 
מול מעסיקים ומבוטחים בשילוב עם הכוונה 
וטיפול פנסיוני מקצועי היא נוסחה מנצחת”.

הורדה נוספת בדמי הניהול?

חברה נוספת שמגיבה באופן מפתיע ודרמטי 
לתוצאות המכרז היא הלמן אלדובי. לאחר 
שהחברה הודיעה שהיא מורידה את דמי הניהול 
למינימום הקבוע במכרז, פנתה החברה לשר 
האוצר משה כחלון ולד”ר משה ברקת, הממונה 
על רשות שוק ההון הנכנס, בבקשה לאשר לה 
להוריד את דמי הניהול מהצבירה ל-0.001%. 
במכתב כותבים יו”ר חברת הגמל והפנסיה רמי 
דרור, ואיתי ברדה – מנכ”ל החברה, כי החברה 
“בחנה ובוחנת כל העת בפני כל האורגנים 
המנהלים, המבקרים והמפקחים את המשמעות 
הכלכלית של מכרז קרנות הפנסיה”, והגיעה 
לכדי מסקנה, “באופן חד משמעי כי גם בדמי 
ניהול אפסיים מהצבירה ישנה היתכנות כלכלית 

לביצוע הרפורמה”. 

רוב סוכני אלטשולר לא יושפעו 

אלטשולר שחם, המצטרפת הטרייה לרפורמה, 
רשמית  בהודעה  ב’(  )יום  אתמול  פנתה 
לסוכנים, הודיעה על עדכון ההסכמים הקיימים 
וציינה כי תיצור קשר עם הסוכנים על מנת 

להסדיר את הנושא. עוד הודיעה החברה, כי 
15 באוקטובר, כל טופס  החל מאותו מועד, 
יצורף  שיתקבל בחברה עבור קרן הפנסיה 
בדמי ניהול של 1.49% מההפקדות ו-0.1% 

מהצבירה. 
אלטשולר שחם עובדת עם כ-2,300 סוכנים, 
אך רובם הגדול עובדים איתה במוצרי הגמל 
וההשתלמות בלבד. רק מיעוט קטן מהסוכנים 
שעובדים עם אלטשולר שחם בפנסיה, צפויים 
להיות מושפעים מהמהלך. בבית ההשקעות 
סבורים כי עלויות הניהול בגמל וההשתלמות 
בית  של  מההליכה  כתוצאה  יושפעו  לא 

ההשקעות למכרז של קרן ברירת מחדל. 
פסגות גמל ופנסיה,  יפעת מזרחי, מנכ”ל 
דמי  תעריפי  כי  לסוכנים  במכתב  מסרה 
הניהול כפי שנקבעו במכרז עומדים על 1.68% 
ו-0.0905% מהצבירה בקרן.  מההפקדות 
לדבריה, “אתם, סוכני הביטוח, משמשים 
שלנו.  ומשמעותית  מרכזית  הפצה  כזרוע 
זכייתנו במכרז היא הזדמנות למנף ולהגביר 
את פעילותנו המשותפת אתכם. נפעל יחד 
לייצר תחרות שתשפר את מצבם של החוסכים 
לפנסיה באמצעות דמי ניהול הוגנים, כיסוי 

ביטוחי מיטבי ושירות איכותי”. 

רפורמת ברירת מחדל - ההתפתחויות

 אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש לפוליסה: לקח חשוב מהזכייה שלנו במכרז הראשון של קרנות הפנסיה 
 הנבחרות היה הכרה בצורך של חלק גדול מהמעסיקים והחוסכים בייעוץ והכוונה פנסיוניים

 אלטשולר שחם מעדכנת את הסכמי העמלות  הלמן אלדובי דורשת להסיר את מגבלת דמי הניהול

בעקבות העלאת דמי הניהול: מיטב דש 
חוזרת לעבוד עם סוכני ביטוח בפנסיה

נמל ת״א

17.10.18

בהשתתפות:

אירוע הוקרה לסוכני אורן מזרח 2018

אורן כהן
מנכ״ל

אורן מזרח

אורן אל און
מנהל חטיבת הלקוחות,

משנה למנכ״ל
הפניקס

ליאור רוזנפלד
נשיא

לשכת סוכני הביטוח

ליאור רביב
ראש חטיבת הלקוחות 

וערוצי הפצה, משנה למנכ״ל
מגדל

שלומי תמן
מנהל מערך העסקים, 

משנה למנכ״ל
כלל

שמים את הסוכן במרכז!
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מחלות41

תוכנית ביטוח אחת

חדש!

כיסוי למספר
המחלות הגדול ביותר.

אוקטובר 2018/ סכום הביטוח והתנאים המחייבים הינם בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה/
ההצטרפות  לביטוח  הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה/ התכנית הינה תכנית בסיס המתחדשת כל שנתיים.
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נדונה בקשת רשות  בבית המשפט העליון 
ערעור של הכשרה חברה לביטוח בע”מ, שיוצגה 
על ידי עו”ד דביר דמנד, נגד ישראל פוליקוב, 
אורלי ענתבי, איי די איי חברה לביטוח בע”מ 
)להלן: ביטוח ישיר( שיוצגה על ידי עו”ד אלי 
הישראלי, ציון מדמון והפניקס חברה לביטוח 
בע”מ, אשר יוצגו על ידי עו”ד רועי צביקל. פסק 
הדין ניתן ב-15 באוקטובר 2018, מפי השופטת 
דוד מינץ ויצחק עמית  יעל וילנר. השופטים 

הסכימו לפסק הדין. 
ב-19 בינואר 2015 אירעה תאונת שרשרת, 
במסגרתה פגע הרכב בו נהג פוליקוב ברכב בו 
נהגה אורלי, וכתוצאה מכך נפגעו שני רכבים 
נוספים, אשר באחד מהם נהג מדמון. רכבו של 
פוליקוב בוטח על ידי המבקשת בביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש. רכבה של אורלי 
בוטח על ידי ביטוח ישיר ורכבו של מדמון 
בוטח על ידי הפניקס. פוליקוב הורשע, על פי 
הודאתו, בתיק תעבורה )אשר התנהל בנפרד 
כהליך פלילי( בעבירות של אי שמירת מרחק, 
נהיגה בקלות ראש, גרימה לתאונת דרכים בה 

נחבל אדם ונגרם נזק, ונהיגה בהיותו שיכור. 
המשיבים הגישו לבית משפט השלום תביעות 
נגד פוליקוב והמבקשת )הכשרה( בגין נזקי 
הרכוב שנגרמו לרכביהם של אורלי ומדמון 
דינו,  פסק  במסגרת  התקבלה.  ותביעתם 
דחה בית משפט השלום את טענת המבקשת 
להיעדר כיסוי ביטוחי בשל נהיגת פוליקוב תחת 
השפעת אלכוהול. על פסק דינו של השלום 
הגישה המבקשת ערעור לבית המשפט המחוזי, 
שדחה את הערעור, תוך שהוא מקבל את כלל 
מסקנותיו העובדתיות והמשפטיות של בית 
משפט השלום. מכאן בקשת רשות הערעור 
נדיר בבית  “בגלגול שלישי”, הליך שנחשב 
המשפט העליון ורק אחת מיני מאות בקשות 

מתקבלות לדיון. 
על פי המבקשת, דינו של מבוטח הנוהג תחת 
השפעת אלכוהול כדינו של מבוטח הנוהג 
בהשפעתם של סמים מסוכנים, כאשר בעניין 
האחרון נקבע חריג לחבות המבטח. עוד נטען 
כי לא מדובר ב”מקרה ביטוח” ושנהג אשר צורך 
אלכוהול עובר לנהיגתו יודע, או צריך לדעת, 
שבשל השפעת האלכוהול עליו התרחשותה 

של תאונה היא עניין צפוי וודאי. 
מדמון והפניקס טענו, בין היתר, כי המחוקק 
לא כלל בפוליסה התקנית נהיגה תחת השפעת 
אלכוהול בגדר הנסיבות השוללות כיסוי ביטוחי, 
ובכך יצר “הסדר שלילי”. עוד נטען, כי הפוליסה 
התקנית היא חוזה מכוח חוק חוזה הביטוח, ועל 
כן יש להעדיף פרשנות כנגד המנסח )המבטח( 
על פני כזו המיטיבה עמו. ביטוח ישיר טענה, בין 
היתר, כי ההבחנה בין אלכוהול וסמים משדרת 

מסר מבלבל ומכשירה נהיגה עבריינית. 
כי  בית המשפט  ציין  דינו  בראשית פסק 

קיימות בפסיקה שלוש אסכולות בנוגע לסוגיית 
מתן פטור למבטח במקרה של מבוטח שנהג 
תחת השפעת אלכוהול וגרם לתאונה: אסכולה 
אחת מעניקה פטור, אסכולה שנייה טוענת כי 
אין פטור, ואסכולה שלישית גורסת כי הפטור 
למבטח יינתן באופן חלקי ובשים לב לאשם 
התורם של המבוטח. נוכח פסיקות סותרות 
אלו, קבע בית המשפט, כי יש להעמיד “הלכה 
זוהי אחת  זו.  ולהכריע בשאלה  על מכונה” 
הסיבות, שבית המשפט העניק את אותה 

“רשות ערעור” נדירה. 
זו, בית המשפט דן בשאלה  לאחר קביעה 
האם יש לפרש את החריג בפוליסה התקנית 
ולפיו המבטח פטור מחבותו, מקום בו המבוטח 
נהג תחת השפעת סמים, כחריג המתייחס גם 
לשתיית אלכוהול. על פי בית המשפט, התשובה 
לכך שלילית וכי יש לראות בחריגי הפוליסה 
התקנית כ”הסדר שלילי” וזאת, משום שעיון 
בדברי חקיקה אחרים העוסקים בנהיגה תחת 
השפעת סמים ואלכוהול מעלה, כי מקום בו 
המחוקק ביקש לכלול בהוראת החוק את שני 
סוגי ההתנהגות – הוא עשה כן באופן מפורש. 
בנוסף, בית המשפט התייחס להצעת החוק 
להפחתת הפיצוי הניתן לנהג שיכור ובעמדת 
המפקח על הביטוח ולפיה תכנית לביטוח לא 
תכלול תנאי אשר מחריג מקרה ביטוח הנובע 
משכרות. נקבע, כי עמדותיהם של המחוקק 
והמאסדר )רגולטור( מחזקות את המסקנה 
מתייחס  התקנית  בפוליסה  החריג  ולפיה 

לסמים, אך לא לאלכוהול. 
בהמשך, בית המשפט עסק בשאלה האם 

נהיגה בשכרות מהווה גרימת מקרה הביטוח 
במתכוון. בית המשפט קבע, כי השאלה היא 
עובדתית, שיש להכריע בה בכל מקרה בהתאם 
לנסיבותיו. בנסיבות המקרה, נוכח קביעת בית 
משפט השלום, נדחתה טענת המבטחת לפיה 
המשיב התכוון לגרום לתאונה, או למצער צפה 
את התרחשותה ברמת הסתברות גבוהה עת 

שתה לשכרה ונהג ברכב. 
בנוגע לשאלת ההחלה של דוקטרינת “אשם 
תורם” על המבוטח, נקבע כי אין הצדקה למתן 
פטור גורף למבטח מחבותו מקום בו נמצא כי 
המבוטח נהג ב”רשלנות רבתי”, אם הצדדים 
לא כללו תניה מפורשת בעניין זה בפוליסה 
ביניהם. מתן פטור גורף שכזה, נקבע, חותר 
תחת עיקרון “חופש החוזים” ועקרונות היסוד 
של דיני הביטוח. בית המשפט הזכיר, בהקשר 
זה, כי פוליסת ביטוח בה מתקשרים מבטח 
נועדה להגן על המבוטח גם מפני  ומבוטח 

רשלנותו שלו בקרות אירוע הביטוח. 
בכל הנוגע לשיקולי מדיניות הרלוונטיים 
לפסיקה, בית המשפט קבע כי הכרה גורפת 
בחובת המבוטח שלא לנהוג באופן רשלני, 
אם הדבר לא סוכם כתנאי לחבות במפורש 
בפוליסה, עלולה להוביל לריבוי התדיינויות, כך 
שבמקרים רבים מדי ייאלץ המבוטח להתדיין 
בהליך משפטי ולהתגונן מפני הטענה כי התרשל 
או תרם לקרות מקרה הביטוח. בית המשפט 
הוסיף, כי מתן פטור למבטח בגין רשלנות 
מצד המבוטח עלולה לגלגל עלויות לצדדים 

שלישיים. 
לסיכום, הערעור נדחה ללא צו להוצאות.   

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע
הלכה חדשה

העליון: מבטח אינו פטור מתשלום 
תגמולי ביטוח כאשר המבוטח גרם 

לתאונה תחת השפעת אלכוהול

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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מחלות41

תוכנית ביטוח אחת

לקבל את הטוב ביותר!
מתי בדקתם לאחרונה בכמה מחלות אתם מכוסים? 

ביטוח לפיצוי בגין 41 מחלות קשות.
אוקטובר 2018/ סכום הביטוח והתנאים המחייבים הינם בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה/

ההצטרפות  לביטוח  הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה/ התכנית הינה תכנית בסיס המתחדשת כל שנתיים.

"TOP מדיכלל מחלות קשות 32""קרן אור" "מזור מורחב""מענקית זהב"
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לשכת סוכני הביטוח התבקשה להציג תכנית 
כוללת לביטוח נהגי אופניים חשמליים

לשכת סוכני הביטוח תכין ותציג בפני ועדת 
של הכנסת תכנית כוללת להסדרת  הכלכלה 
נושא ביטוח נהגי האופניים החשמליים. כך 
ביקש יו”ר הוועדה, ח”כ איתן כבל, מישראל 
גרטי, בישיבה מיוחדת שערכה אתמול )ב’( 
הוועדה בנושא הלחימה בתאונות שנגרמות 
על ידי אופניים חשמליים. גרטי, המכהן כיו”ר 
ייצג את  הוועדה האלמנטרית של הלשכה, 
ענף הביטוח בדיון והציג את הצורך בהסדרת 
הביטוח בתחום. לדבריו, “הפתרון המידי הוא 
לייעד שביל על הכביש לאופניים בלבד וכפתרון 
נוסף, יש להעניק כיסוי ביטוחי לנוסעים – כדי 
וילדים  לטפל באותם מקרים בהם אנשים 
גרטי הזדהה עם בעיית  נפגעים ללא כיסוי”. 
הבטיחות של רוכבי האופניים: “בתל אביב, 
המסלול הימני מיועד לרוכבי אופנועים. אני 
נוסע כל חיי על אופנוע כבד ואני שוקל בצורה 
רצינית לרדת מהאופנוע כי אני נוסע בנתיבי 

אוטובוסים. זו סכנת מוות”. 
הוועדה דנה בנושא הגדלת האכיפה בתוך 
מרכזי הערים לצד חיוב במעבר תיאוריה של 
הנוסעים וחובה ללבישת קסדה בכל הגילאים 
)בהווה, החובה לחבישת קסדה היא מגיל 18 
80% מהרוגי תאונות  זאת, כאשר  ומטה(. 
הדרכים באופניים חשמליים מתחילת השנה 

לא חבשו קסדה. 
תמך בהשתת ביטוח על  יעקב אשר  הח”כ 
רוכבי האופניים החשמליים: “תיקונים קלים לא 
יעזרו. אם יהיה רישוי מוסדר )עם לוחית זיהוי(, 

יהיה רישיון. אם יהיה רישיון, יהיה ביטוח”.
ח”כ מרב בן ארי העירה כי אם יהיה רישום, 
רישוי וביטוח, בסוף לא יהיו אופניים חשמליים, 
כי הבעיה היא בהיעדר אכיפה של  ואמרה 
החוקים והתקנות.  כבל תמך חלקית באמירתה 
וביקש שתכנית הביטוח של הלשכה לא “תהרוג 

את הענף”. 
ח”כ תמר זנדברג המליצה לוועדה להתמקד 

באפשרויות להקטין את מספר המכוניות 
16 רוכבי האופניים  בכבישים “מי שהרג את 
נהגי רכב פרטי. אנחנו  מתחילת השנה היו 
הולכים לשפוך את התינוק עם המים, כאשר 
אנחנו מבקשים לבצע רישוי לאופניים  - צעד 

שיעודד את השימוש במכונית פרטית”. 
ראש השדולה למניעת הקטל בדרכים, ח”כ 
חמד עמאר, הוסיף כי צריך להתייחס לכלים 
במגזר  כי  וציין  רכב  כלי  כאל  החשמליים 
עליזה  הערבי אין שום שביל אופניים. ח”כ 
לביא אמרה כי מה שחסר בתכנית של משרד 
התחבורה זה החינוך. ח”כ נורית קורן אמרה כי 
מספר הנפגעים הוא גבוה יותר מנתוני הרשות 
כי  והוסיפה  הלאומית לבטיחות בדרכים, 
הרשות צריכה לפקח על כך שתקציבים שמשרד 
התחבורה מעביר לסלילת כבישים אכן ישמשו 
איילת נחמיאס ורבין ביקשה  לשם כך. ח”כ 
להזכיר את שמו של ההרוג אילון שלו אמסלם 

ואמרה כי הבעיה היא אכיפה.
סמנכ”ל עמותת אור ירוק, יניב יעקב, אמר 
כי משרד התחבורה הבטיח עוד ב-2014 לתקן 
את חובת הקסדות ועדיין לא ביצע זאת. הוא 
הוסיף כי הנתונים המדברים על 2,200 נפגעים 
בשנה הם שגויים ומדובר למעשה ביותר מ-20 
אלף איש שנפגעים בשנה מתאונות במעורבות 
כלים חשמליים. סגנית ראש עיריית תל אביב, 
מיטל להבי, אמרה כי ענישה שתשלול רישיון 
נהיגה מהצעירים לשנה מתבררת כאפקטיבית 
ומשפיעה על בני הנוער. חגית אוריין הוסיפה: 
“לוחית זיהוי זה אמצעי אכיפה מעולה. היא 
תרתיע מביצוע עבירה ותאפשר לנפגע לדעת 
מי פגע בו ולתבוע פיצוי”. נציג איגוד היבואנים 
ומנכ”ל חברת גרין בייק, יותם סלינגרה, אמר 
כי רק אחוז אחד מהרוכבים נוסע במהירות 
כולם  וכמעט  קמ”ש   25 עד  של  המותרת 
עבריינים. הוא קרא להוסיף תקן שיאפשר 
נסיעה ב-45 קמ”ש בכלים שיצטרכו לקבל 

גלית  בטרם, עו”ד  רישוי. סמנכ”לית ארגון 
גלעד, אמרה כי “התכנית הלאומית מצטרפת 
למהלך שיזם משרד התחבורה. הוחלט להשקיע 
750 אלף שקל בקמפיין הסברה המיועד לבני 
הנוער, מתוך הבנה שהם מהווים חלק קרדינלי 
בהצלחת הנושא ובהעלאת המודעות לרכיבה 

בטוחה”.
לבטיחות  הלאומית  הרשות  מנכ”לית 
כשיש  כי  אמרה  ויזל,  טבת  רחל  בדרכים, 
תכנית ממוקדת על קבוצה ממוקדת רואים 
ירידה במספר ההרוגים. היא הוסיפה כי צריך 
לקחת את כל המערכות, אכיפה, חינוך, הסברה 
ושלטון מקומי וליישם בעזרתם צעדים בטיפול 
שהכי  מה  לדבריה,  החשמליים.  באופניים 
חשוב זה זיהוי של האופניים, כדי שהרוכב לא 
משרד  יברח וכדי שתהייה הרתעה. מנכ”לית 
קרן טרנר, אמרה כי היא מקווה  התחבורה, 
שהצעדים עליהם הכריז המשרד אתמול יושלמו 
תוך זמן קצר וקראה להורים לקחת אחריות. 
בהתאם לדרישת היו”ר כבל, היא התחייבה 
להעביר 100-200 מיליון שקל בשנה לתקצוב 
שבילי אופניים, אך אמרה כי זה משהו שהציבור 

צריך לדרוש מראשי הרשויות.
היה  אפשר  כי  ואמר,  סיכם  כבל  היו”ר 
להתמודד עם הנעשה בכבישים בכלים שקיימים 
כיום, ואפשר וצריך להוריד את הקטל באופן 
הוועדה תמשיך  כי  הוסיף  הוא  משמעותי. 
לעשות את כל הנדרש לטיפול בקטל בדרכים, 
וגם ההורים צריכים לקחת אחריות על ילדיהם. 
הוא דרש ממשרד התחבורה להעביר לוועדה 
תכנית להקמת שבילי אופניים בכל הארץ, 
בדגש על מוקדי הסיכון, והוסיף כי המשטרה 
והרשויות חייבות לנצל את כל הכלים שעומדים 
לרשותן. “כל עוד אני יו”ר ועדת הכלכלה, לא 
אנוח ולא אשקוט ואעשה הכול להציל אנשים 
במדינת ישראל, 75 אנשים ומשפחות שהצלנו 

השנה הם עולם ומלואו”, אמר.

 הבקשה נעשתה במסגרת ישיבה של ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח”כ איתן כבל ובה נכח ישראל 
גרטי, יו”ר הוועדה האלמנטרית של הלשכה  נדונה האפשרות לבצע רישוי ורישום של אופניים ונהגים

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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נדחתה מגה תביעה נגד מגדל 
כמבטחת הוועדה המקומית לתכנון 
ובנייה רמת השרון, בשל התיישנות

ייזום בניה  בלורי, שהוקמה לצורך  חברת 
וניהול מבנה מסחרי ברמת השרון, הגישה נגד 
מגדל, המבטחת שלה, מגה תביעה על סך של 
205 מיליון שקל בבית המשפט המחוזי מרכז. 
בלורי זכתה במכרז לבניית מרכז מסחרי ברמת 
השרון, שתחילתו הייתה מגובה בצו תחילת 
עבודה. שישה חודשים לאחר תחילת העבודה 
הוצא צו הפסקה מנהלי על ידי מהנדס מטעם 
רמת השרון. לטענת בלורי, נגרם לה נזק כלכלי 
כתוצאה מהפסקת העבודות ולנוכח העובדה 
שצו הפסקת העבודה המנהלי ניתן שלא כדין.

מדובר באירועים שאירעו בשנים 2002-2003. 
התביעה הוגשה ב-2009, ערב התיישנותה, נגד 
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, רמת השרון. 
נגד הוועדה  כשנה לאחר הגשת התביעה 
המקומית, החליטה בלורי לתקן את התביעה 
ולצרף את המבטחת של הוועדה המקומית, 
מגדל, כנתבעת נוספת. התביעה נגד מגדל 
ההתיישנות.  תקופת  חלוף  לאחר  הוגשה 
מגדל ביטחה את הוועדה המקומית בפוליסת 
אחריות צד שלישי שהורחבה לכסות גם את 
אחריותה המקצועית של הוועדה המקומית. 
עילת התביעה של בלורי כלפי מגדל מבוססת 
הביטוח  חוזה  לחוק   68 סעיף  הוראת  על 
התשמ”א- 1981 לאור היותה מבטחת של 

הוועדה המקומית.  
ידי עוה”ד ד”ר  לטענת בלורי, שיוצגה על 
יוסי שגב, עמית אשור וצליל וינשטיין, מאחר 
שהתביעה הוגשה נגד הוועדה המקומית, בתוך 
תקופת ההתיישנות, הרי שהתביעה נגד מגדל 
לא התיישנה.  כן טענה בלורי לתחולת פוליסת 
צד ג’ מאחר שמדובר בנזקים שנגרמו לבלורי 
והיא צד ג’ ולחלופין, יש לכסות מכוח הרחבת 
אחריות מקצועית המכסה נזק כלכלי טהור. 

מגדל, שיוצגה בהליך על ידי עוה”ד דרור זמיר 
ואביתר אסף ממשרד לויתן, שרון ושות’, כפרה 
בחבותה מכוח הפוליסה בהתבסס על מספר 
טענות. הטיעון המרכזי היה כי עילת התביעה 

נגד מגדל התיישנה זה מכבר. 
נוכח תנאי הפוליסה  כי  עוד טענה מגדל, 
עצמה, הנזקים הנטענים אינם באים בגדרו 
של “מקרה ביטוח” על פי הפוליסה, מאחר 
שאינם מהווים “נזק פיזי” ואף מטעם זה אין 

תחולה לפוליסה.
הוועדה המקומית הצטרפה לטענות בלורי 
 11 נגד מגדל וטענה כי על פי הוראת סעיף 
ביטוח  לתגמולי  תביעה  הפוליסה,  לתנאי 
אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת 
הצד השלישי )בלורי( כנגד המבוטח )הוועדה 

המקומית(. 

משכך, הוועדה המקומית טענה כי חבותה 
של מגדל כלפי בלורי וכלפיה לא התיישנה, 
ככל שימצא כי עילת התביעה של בלורי כנגד 

הוועדה המקומית לא התיישנה. 
במסגרת פסק הדין נדונה שאלת חבותה 
של מגדל מכוח ביטוח אחריות צד ג’/אחריות 
ונבחנה שאלת התיישנות העילה  מקצועית 
נגד מגדל, הן במישור היחסים מול בלורי והן 

במישור היחסים מול הוועדה המקומית.

קביעות בית המשפט
לנושא ההתיישנות

מגדל  נגד  העילה  כי  קבע,  המשפט  בית 
התיישנה, ונימק קביעתו זו כדלקמן:

 7 ב- הייתה  למגדל  הראשונה  הפנייה 
2009, על רקע הגשת תביעתה  בספטמבר 
 13 ב- המקומית.  הוועדה  נגד  בלורי  של 
באוקטובר 2009 דחתה מגדל כיסוי ביטוחי  
על פי הפוליסה. חרף זאת, לא הוגשה תביעה 
נגד מגדל בגין דחיית הכיסוי הביטוחי ולא 
נשלחה הודעת צד שלישי נגד מגדל במסגרת 

ההליכים דנן.
מגדל צורפה להליכים דנן רק לאחר כשנה 
מיום הגשת התביעה וזאת בעקבות בקשה 
לתיקון כתב תביעה שהוגשה על ידי בלורי 

ב-6 בספטמבר 2010.
נקבע, כי לבלורי עומדת עילת תביעה ישירה 
נגד מגדל, שמבוססת על הוראת סעיף 68 לחוק 
חוזה ביטוח ולא על דיני הנזיקין הכלליים. ברם, 
תביעתה של בלורי בעניין צו ההפסקה המנהלי 
2010, שכן, המועד בו  התיישנה ב-10 ביוני 
החל  מרוץ ההתיישנות חל ב-11 ביוני 2003. 
משכך, ומאחר שהבקשה לתיקון כתב תביעה 
הוגשה ב-6 בספטמבר 2010, עילת התביעה 
של בלורי כלפי מגדל, מכוח פוליסת הביטוח 
ביטוח,  חוזה  68 לחוק  ולפי הוראת סעיף 
התיישנה עובר להגשת הבקשה לתיקון כתב 
התביעה וממילא התיישנה עובר להגשת כתב 

התביעה המתוקן. 
ודן בטענות הוועדה  בית המשפט הוסיף 
המקומית ובלורי בעניין תחולת הוראת סעיף 
70 לחוק חוזה ביטוח לעיל, וקבע כי הפרשנות 
המקובלת של ההוראות שעוסקות בביטוח 
תומכת  אינה  ביטוח  חוזה  בחוק  אחריות 

בעמדתן של בלורי והוועדה. 
בית המשפט קבע כי מאחר שמדובר בביטוח 
אחריות ובשים לב לסעיף 65 לחוק חוזה ביטוח:
“בפוליסה על בסיס אירוע, מקרה הביטוח 
שמקים למבוטח עילה לשיפוי כנגד המבטח 

נוצרת העילה מכוחה עלול  חל במועד שבו 
המבוטח להיות מחויב כלפי הניזוק )שכינויו 
- צד שלישי(. במילים אחרות: מאותה העת 
שנוצרת לניזוק עילת תביעה כלפי המבוטח, 
נוצרת גם למבוטח עילת השיפוי כלפי המבטח”.
נקבע כי התביעה נגד מגדל התיישנה, אף 
מבחינת מערכת היחסים מבוטח-מבטחת, 
קרי – מערכת החובות והזכויות שבין הוועדה 

המקומית למגדל.
הגישה  את  ובחן  הוסיף  המשפט  בית 
הפרשנית, לפיה יש להוסיף למועד ההתיישנות 
ביטוח את  חוזה  לחוק   70 שנקבע בסעיף 
תקופת ההתיישנות בת שלוש השנים שנקבעה 
בהוראת סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, קרי, יש 
לאפשר למבוטח להגיש הודעה לצד שלישי 
כנגד המבטח, בתוך שלוש שנים מהמועד 
נעצרה תקופת ההתיישנות בשל הגשת  בו 
 31 התביעה כנגד המבוטח, על יסוד סעיף 

לחוק חוזה ביטוח. 
אינה  זו  פרשנות  כי  קבע  המשפט  בית 
רלוונטית לענייננו והסביר: “באשר הוועדה 
המקומית לא טרחה להגיש הודעה לצד שלישי 
כנגד מגדל, קרי, לא הגישה תביעת שיפוי נגד 
מגדל ובכך נמנעה מהחלפת מרוץ ההתיישנות 

של סעיף 70 בסעיף 31 לחוק חוזה ביטוח”. 
בית המשפט הבהיר כי אין עסקינן בבירור 
חבות בין מעוולים במשותף. חבותה של מגדל 
כלפי הוועדה המקומית היא אך ורק מכוח 
פוליסת הביטוח ואין היא בגדר מעוול משותף. 
מאחר שהוועדה המקומית לא פעלה להגשת 
תביעת שיפוי נגד מגדל ואין מדובר במעוולים 
במשותף, אלא שחבותן היא נפרדת ומכוח 
עילות שונות, מועד ההתיישנות יחתך על פי 

הוראת סעיף 70 לחוק חוזה ביטוח. 
עוד נקבע, כי הנזקים אשר נגרמו לבלורי 
בגין צו ההפסקה המנהלי אינם באים בגדרו 
של “מקרה ביטוח” על פי הפוליסה כי אינם 

מהווים “נזק פיזי”. 
בית המשפט קיבל את טענת מגדל לפיה 
מאחר שמדובר בהרחבת אחריות מקצועית 
בתוך פוליסת צד ג’ ומשלא שונתה ההגדרה, 
הרי שכדי להיכנס להגדרת מקרה ביטוח יש 
צורך בקיומו של נזק פיזי ולא כך היה בענייננו. 
כי אף אם  ציין בפסק הדין  בית המשפט 
לא הייתה נדחית התביעה נגד מגדל מחמת 
התיישנותה, היה מקום לדחותה מחמת היעדר 

כיסוי ביטוחי לנזקים בענייננו. 
ובלורי חויבה בהוצאות  התביעה נדחתה 

מגדל.
את תגובת בלורי לא ניתן היה להשיג.

פסק הדין עוסק בסוגיה ביטוחית כאשר התביעה נגד המבוטח הוגשה לפני שחלפה 
תקופת ההתיישנות והמבטחת צורפה כנתבעת נוספת לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות
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פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' לרוכבי אופניים חשמליים

חדש!
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הצעת חוק: חברות הביטוח 
והסוכנים יציעו ללקוחות ביטוח רק 
לאחר בדיקת אפשרות לכפל ביטוח

תביעת ענק של האחים גינדי נגד מגדל 
בטענה לגרימת הפסדים לחברה בקניון הזהב

תיקון לחוק מכירת כפל ביטוח הוגש 
נחמן שי )המחנה  לכנסת על ידי ח”כ 
הציוני(. על פי התיקון, מבטח יתקשר 
בחוזה ביטוח עם מבוטח רק לאחר שהציג 
בפניו את רשימת חוזי הביטוח שהוא כבר 
צד להם. כמו כן, על המבטח לבדוק כי 
אין ברשות המבוטח חוזה ביטוח מהסוג 
המוצע ולגרום לכפל ביטוח. אם המבוטח 
מחזיק בביטוח דומה, עליו להסכים לבטל 

בכתב או בעל פה את החוזה הקיים. 
ניתן לבצע  כי  גורס  בנוסף, התיקון 

ביטוח כפול במידה שהמבוטח הסכים 
בכתב או בעל-פה לשאת בתשלום בגין 
מספר חוזי ביטוח מאותו סוג והוסברה 

לו המשמעות של הכפילות. 
דומה בעיקרה  הצעת החוק של שי 
להצעת חוק שהוגשה בכנסת ה-20 על 
)יהדות  יעקב אשר  ידי חבר הכנסת 
במניעת  היא  החוק  מטרת  התורה(. 
והטעייה של מבוטחים בדרך  הונאה 
של מכירת כפל ביטוחים על ידי חברות 
ביטוח וסוכני ביטוח, כך הוסבר בתיקון.

בנוגע  הסכמים  הפרת  על  נתבעת  מגדל 
הזהב  קניון  של  ואחזקה  ניהול  לרכישה, 
פל -  בראשון לציון, אותו היא מחזיקה דרך 
בית המגן בע”מ, חברה נינה בבעלות ושליטה 
מלאה. עיקר התביעה, על סך של 800 מיליון 
שקל, הוא בטענה לטרפוד פרויקט הקמת 
מתחם בילוי קולינרי, הגולדן מרקט, בקומה 
הראשונה בקניון וגרימת נזק לתובעת, חברת 
גינדי שמחזיקה  האחים  יוקרה של  דירות 

ב-25% מהקניון. 
על פי התביעה שהוגשה לבית משפט המחוזי 
בתל אביב באמצעות עוה”ד יוסי בנקל וענבל 
רז ממשרד שבלת ושות’, המתחם החדש כבר 
היה בשלבי הקמה מתקדמים עם עשרות חוזי 
שכירות חתומים, וטרפוד המהלך הסב לגינדי 
נזקים של מאות מיליוני שקלים )התביעה 
צירפה חוות דעת של פרופ’ ירון זליכה, שמצא 
 682 כי הנזק הישיר שנגרם לחברה עמד על 

מיליון שקל(. 
על פי התביעה, מגדל שמחזיקה ב-75% 
מהקניון מאז 2008 נתנה אור ירוק לקידומו 
של הפרויקט ואישור פוזיטיבי לנקיטת פעולות 
גמור  בניגוד  פעלה  בהמשך  אך  לקידומו, 
להוראות הברורות והמפורשות של ההסכמים 
ולתכלית  הצדדים  לכוונות  הצדדים,  בין 
ההסכמים. היא החלה בצעדים לקעקע את 

מאמצי גינדי להשביח את הקניון.

זו לא הפעם הראשונה בה הסכסוך העסקי 
גינדי למגדל מגיע לבית משפט.  בין חברת 
2016 האחים גינדי הגישו בקשה לצו  בסוף 
נגד מהלכים שקידמה מגדל  מניעה קבוע 
מול ועדת התכנון של עיריית ראשון לציון, 
שכבר אז על פי התביעה ביקשה לסכל את 
הפרויקט. הליך משפטי זה הסתיים בהמלצת 
בית המשפט להפנות את צמד החברות לגישור 

שנכשל.
יוזמת  כי ביסוד  בתביעה הנוכחית נאמר 
יצירת  של  הקונספט  עמד  מרקט  הגולדן 
ייחודית, המשלבת שני תחומים  סינרגיה 
לצורך משיכת קהל  עוצמה  ורבי  עיקריים 
נוגע להנגשה של חוויות  המבקרים: האחד 
קולינריות בסטנדרטים גבוהים ביותר לקהל 
הרחב, והשני נוגע לסיפוק חוויות מוסיקליות 
וחדשניות  ייחודיות  מגוונות,  בידוריות, 

המדברות לשלל סוגי קהלים.
על פי התביעה, הפנייה של מגדל לעיריית 
ראשון לציון נעשתה על אף שהוקנה לתובעת 
במסגרת הסכם הרכישה שיקול הדעת הבלעדי. 
זאת, על אף קיומו של ייפוי כוח בלתי חוזר 
שניתן לה מכוח הוראות הסכם הרכישה לפני 
כעשור, שעניינו מכירת חלקים בקניון על ידי 
התובעת למגדל, שייפה את כוחה של התובעת 
לחתום לבדה על בקשות להיתרי בנייה. נוכח 
זה מצד מגדל,  לב  וחסר תום  מהלך פסול 

הבהירה העיריה לתובעת כי לנוכח הודעתה 
בייפוי  של מגדל אין בכוונתה “להסתפק” 
הכוח, ובהתאם היא נמנעת מקידום כלל הליכי 

התכנון בקשר לקניון הזהב. 
התובעת מאשימה את מגדל בניסיון לשנות 
בדיעבד את ההסכם בנוגע להקמת הקומה 
בקניון בה יתנהל פרויקט הגולדן מרקט, ובכך 
וזרים.  שמגדל מונעת משיקולים פסולים 
לדברי התובעת, לאחר שהגורמים הבכירים 
ותמיכתם  ביותר בחברה הביעו הסכמתם 
עשרות  נוצרו  וכבר  הפרויקט,  בקידום 
התקשרויות מסחריות עם צדדים שלישיים 
שנתנו בפרויקט ובתובעת את אמונם, קיבלה 

החברה “רגלים קרות” ונמלכה בדעתה.
לתקוע  החליטה  בתביעה,  נטען  מגדל, 
מקלות בגלגלי ההליך התכנוני של הפרויקט 
שהתקדם בפני רשויות התכנון, ושהיה ברור 
לה שעתיד לשאת פרי, ובכך גדעה מגדל באחת 
את הפרויקט. עוד טוענת התובעת, כי כאשר 
הסתבר למגדל מהו היקף התמורה הנוספת 
לה תהיה זכאית חברת גינדי בגין הפרויקט 
מיוחד  תמרוץ  למנגנון  בהתאם  המוצלח, 
שנקבע בהסכם הרכישה בין הצדדים, ביקשה 

מגדל לחסוך לעצמה תשלום זה.
תגובת מגדל: “מדובר בסכסוך עסקי-מסחרי 
והחברת תביא את טענותיה במסגרת ההליכים 

המשפטיים כמקובל”.

 הצעת החוק של ח”כ נחמן שי גורסת כי חתימה על פוליסה תעשה רק לאחר 
שהלקוח הסכים לבטל פוליסת ביטוח אחרת בה הוא מחזיק ומגנה עליו מפני 

אותו הנזק  כפל ביטוח יתאפשר אם הוסברו ללקוח ההשלכות של אחזקה כפולה 

משה ויגאל גינדי תובעים 800 מיליון שקל לאחר שלטענתם מגדל, שמחזיקה 
75% מהקניון, טרפדה את פרויקט ההקמה של מתחם הבילוי והקולינריה 

“גולדן מרקט” מתוך החשש שתצטרך להגדיל את התשלומים לחברת הבנייה

ח”כ נחמן שי
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  הגשת תביעות להוצאות רפואיות באופן מיידי בעת השהות בחו"ל וקבלת החזר מהיר 

ישירות לכרטיס האשראי
  סיוע באיתור רופאים בחו"ל והגדלת מאגר הרופאים על ידי שימוש ב"חוכמת ההמונים"

  קבלת החזר גם עבור ילדים מתחת לגיל 18 ישירות לכרטיס האשראי של הוריהם
  רשימת מספרי חירום בעולם לפי מדינות

  התייעצות רפואית אונליין 

אפליקציית מגדל PAY זמינה להורדה מיידית בחנויות האפליקציות

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליניב שחר - 052-6710998 או לאלירן בהגלי - 050-4445291

מגדל חברה לביטוח בע"מ 
לא נדרשת הגשת קבלות על רכישת פריטים

טסתם לחו״ל
והמזוודה לא הגיעה? 

בנוסף, אפליקציית מגדל PAY מאפשרת:

גם בביטוח נסיעות לחו"ל, טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל PAY דואגת לפיצוי מידי!
פיצוי עבור איחור בהגעת כבודה
$150 ישירות לכרטיס האשראי

חדש!
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בית משפט בריטי חייב מבטחים לשלם 
תביעה על אף העיצומים נגד איראן

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הורה  בבריטניה  העליון  המשפט  בית 
מבטחים  ל-11   2018 באוקטובר  ב-12 
 Aegis של  הבריטיים  הסניפים  )ביניהם 
חלקם  את  לשלם   )Markel-ו  ,Chubb
בתביעה בגין גניבת מתכות מנמל איראני 

בסך של 3.8 מיליון ליש”ט. 
טענו  ימים  מספר  שנמשך  במשפט 
המבטחים שהם זכאים להימנע מתשלום 
של  המינוח  על  בהתבססם  התביעה 
סעיף הסנקציות, שמונע תשלום תביעה 
של  לסיכון  אותם  חושף  התשלום  אם 
או  בריטניה  ארה”ב,  ידי  על  סנקציות 

האיחוד האירופי. 
 Mamancochet של  הדין  עורכי 
כי  המשפט,  בבית  טענו   Mining Ltd

אי תשלום התביעה בהסתמך על הסנקציות 
חוקי.  אינו   2012 בשנת  איראן  על  שהוטלו 
את  לשלם  למבטחים  הורה  המשפט  בית 
התביעה עד ה-4 בנובמבר השנה - מועד בו 
הסנקציות.  של  הצמצום  תקופת  מסתיימת 

תשלום התביעה עד מועד זה לא יחשוף את 
המשפט.  בית  קבע  לסנקציות,  המבטחים 
קודמת  פסיקה  בעקבות  באה  הפסיקה 
 Mamancochet Mining של  בתביעה 
 Aegis Managing נגד   )MML( Ltd
תביעה  לשלם  סירובם  על  ואחרים   agency

גניבת  בגין  דולר  מיליון   3.8 של  בסך 
מרוסיה  נשלח  המטען  מתכת.  מטען 
בין  האיראני  מהנמל  ונגנב  לאיראן 
 .2012 ה-22 בספטמבר ל-7 באוקטובר 
כללה  המטען  את  שביטחה  הפוליסה 
סעיף המונע תשלום תביעה אם תשלום 
כזה יחשוף את המבטח לסיכון של הפרת 
הגיש   MML הבינלאומיות.  הסנקציות 
תביעה כנגד 30 מבטחים וחתמים לרבות 
שילמו  ה-30  מתוך   19 לוידס.  חתמי 
המבטחים   11 יתר  בתביעה.  חלקם  את 
טענו שאינם יכולים לשלם את התביעה. 
תשעה מבטחים טענו כי הם בפיקוח של 
 Tokio Marine מבטחים,  ושני  ארה”ב 
ו-Channel Managing Agency, טענו 
שהם פועלים תחת הוראות האיחוד האירופי.
המבטחים  את  חייב  כאמור,  המשפט,  בית 
 60% לשלם  וכן  בתביעה  חלקם  את  לשלם 
וכן  ליש”ט,  אלף   330 המשפט,  מהוצאות 

ריבית מה-4 בינואר 2016.  

במשפט טענו המבטחים שהם זכאים להימנע מתשלום התביעה בהתבססם 
על המינוח של סעיף הסנקציות, שמונע תשלום תביעה אם התשלום חושף 

אותם לסיכון של סנקציות על ידי ארה”ב, בריטניה או האיחוד האירופי

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

אילוסטרציה
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מגדל חברה לביטוח בע״מ.  המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות 
והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי פוליסה בלבד ובכל 

מקרה של סתירה בין עלון זה ובינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ 
המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

תחשבו ורוד

המודעות למחלת סרטן השד היא לא רק ללכת ולהיבדק,
אלא גם לוודא שעומדים לרשותך כל הכלים לנצח. 

חודש אוקטובר הינו חודש הגברת המודעות לסרטן השד, וחשוב לנו להזכיר לכם, שביטוח מחלות קשות, 
מגדל מזור לסרטן מעניק את הכיסוי הרחב ביותר למקרי מחלת הסרטן הכולל:

 פיצוי בסכום מלא ל-2 מקרים של מחלת הסרטן.
 בנוסף פיצוי בגובה 20% מסכום הביטוח בקרות סרטן מוקדם בהגדרה הרחבה ביותר הכוללת גם

    גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים Carcinoma In Situ בסרטן השד או דיספלציה קשה של צוואר 
    הרחם בדרגה Cin3 )ייחודי למגדל!(

 פרמיה אטרקטיבית במשך כל תקופת הביטוח.

זו הזדמנות אמיתית לדאוג למבוטחת שלך
לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח שלך במגדל
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מתי חל חסיון על דוח חוקר 
שנערך עבור המבטחת

 בית המשפט עורך הבחנה מתי חלים תנאי הלכת הדסה ותנאי הלכת סויסה כאשר 
הנתבעת דורשת לעיין בדוחות חקירה  ההחלטה מדגישה את הצורך לערוך הבחנה מראש 

בהגדרת המשימות לחוקרים מטעם חברת הביטוח בעת בדיקת התביעה של המבוטח

מנורה מבטחים הגישה תביעת תחלוף בבית 
משפט השלום בתל אביב נגד חברת מוקד אמון 
)להלן: “הנתבעת”(, מתקינת מערכת האזעקה 
במתחם של מבוטחת מנורה שאירעה בו פריצה. 
בתיקה של התובעת שני דוחות חקירה. דוח 
אחד נערך לצורך בירור מהימנות אירוע פריצה 
במתחם של מבוטחת התובעת, בגינו הוגשה 
תביעת שיבוב. הדוח השני נערך לצורך בירור 
הסיכויים לתביעת תחלוף עתידית כנגד החברה 

שהתקינה את מערכת האזעקה.
דוחות  בשני  ועיון  גילוי  דרשה  הנתבעת 

החקירה.
מנורה, שיוצגה על ידי עוה”ד רינה אגולסקי 
ועדיה צחי, משרד גרוס אורעד שלימוף ושות’ 
עתרה לבית המשפט להכיר בחיסיון ביחס לשני 
הדוחות ולמנוע חשיפתם בפני הצד שכנגד על 

פי הלכת הדסה.
טענת מנורה לחיסיון התבססה על עקרון 
של חסיון תוצרי הלוואי של מערכת היחסים 
לבין  המשפטיים  יועציה  בין  המשפטית 
המבוטח. בעניין זה התבססה מנורה על החיסיון 
48 לפקודת הראיות  ההלכתי, הנעוץ בסעיף 
תשל”א 1971, כפי שנקבע בהלכת ההסתדרות 
המדיצינית הדסה עין כרם, רע”א 1412/94 

)להלן: “הלכת הדסה”(. 
עניינה של הלכת הדסה הינו קביעת האיזון 
שבין מטרת ההליך השיפוטי של חשיפת האמת 
לבין הגנה על אינטרסים נוגדים המוגנים על 

ידי חסיונות מסוגים שונים, ובכללם זכותו של 
בעל דין להתכונן למשפט, להתייעץ ולחקור, 
וזאת ללא חשש שפרי הכנתו ייחשף לצד שכנגד. 
בהלכת הדסה נקבע, כי לצורך החלת החיסיון, 
לא די שקיים צפי להליך משפטי עתידי, אלא 
נדרש “שהמטרה העיקרית או הדומיננטית 
שעמדה ביסוד הכנתו הייתה הכנה לקראת 
משפט צפוי”. באותה הלכה נקבע, כי תחקיר 
של בית החולים ביחס לנסיבות מותו של חולה 
בוצע לשם הפקת לקחים ושיפור, ולא על מנת 
להתכונן לקראת הליך משפטי עתידי, הגם 

שהליך כזה היה צפוי.
לחלופין, מנורה עתרה לדחיית עיתוי העיון 
)רע”א  סויסה  להלכת  בהתאם  בדוחות 

.)4249/98
עניינה של הלכת סויסה הינה מתן חיסיון 
מוגבל למסמך באופן שחשיפתו נדחית עד 
לאחר השלמת הליך מתן עדות על ידי הצד 
שכנגד. בכך יש סטייה מן העיקרון הקובע, כי 
ככל שבעל דין עומד על חיסיון של מסמך, לא 
יותר לו לעשות בו שימוש במסגרת המשפט 
בכלל. הלכה זו תוחל בדרך כלל מקום שישנו 
עלולה  חשש שחשיפה מראש של המסמך 
לאפשר לצד שכנגד לערוך שינויים בעדותו 
על מנת “להתאימה” לעובדות העולות מן 
המסמך. כך, למשל, בתביעה בגין נזק גוף יש 
מקום לדחות את החשיפה של דוח מעקב בו 
צולם התובע בפעילות אשר סותרת את טענותיו 

ביחס למגבלותיו. 
עדי סומך  החלטת בית המשפט: השופט 
ערך הבחנה בין שני דוחות החקירה שנערכו 

עבור מנורה. 
בכל הנוגע לדוח, שעניינו בדיקת זכאותו של 
המבוטח לתגמולי ביטוח, קבע בית המשפט 
שלא מתקיימים המאפיינים הנדרשים על 
פי הלכת הדסה, וכי דוח זה לא נערך לצורכי 
המשפט במובן שנקבע שם. מכאן שגם חיסיון 

חלקי לפי הלכת סוויסה נמצא כלא רלוונטי.
לעומת זאת, ביחס לדוח, שעניינו בדיקה 
והערכה של סיכויי התביעה העתידית, הרי 
זה מקיים את דרישות הלכת הדסה  שדוח 
וטענת החיסיון עומדת ביחס לדוח זה, שכן 

הוא מתייחס לתביעה עתידית אפשרית.
סיכום ההחלטה: לאור החלטה זו וההבחנות 
שנעשו בה, נראה שקיימת חשיבות רבה לערוך 
הבחנה מראש בהגדרת המשימות לחוקרים 
מטעם חברת הביטוח בעת בדיקת תביעת 

המבוטח.
ככל שתהיה הקפדה על הפרדה בין חקירות 
ובדיקות ביחס לזכאות המבוטח לתגמולי 
ביטוח לבין עריכת בדיקה של סיכוייה של 
יתאפשר  כך   - העתידית  התחלוף  תביעת 
ביחס  חסיון  על  לשמור  בדיעבד  למבטח 
לממצאים הנוגעים רק לתביעה העתידית. 
חסיון זה עשוי להיות בעל חשיבות ראייתית 

ממשית בהליך המשפטי.

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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מגדל משיקה פוליסת ביטוח 
לאופניים חשמליים עם כיסוי צד 

ג’ של עד שני מיליון שקל

הפניקס שוקלת להנפיק אג”ח סדרה ט’

 הפוליסה תאפשר כיסוי תאונות אישיות של עד רבע מיליון שקל ומיועדת לרוכבים 
מעל גיל 16 בלבד ותאפשר כיסוי של שלושה רוכבים  עמלת הסוכן היא 10%

החברה פנתה אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לצורך 
הכרה באגרות החוב כמכשיר הון רובד 2 של חברת הביטוח

ל  ד ג מ ת  פ ר ט צ מ ך  כ ב
לאיילון, שהשיקה פוליסה 
שעבר,  בשבוע  בתחום 
ושתי החברות מייצגות את 
הרצון של חברות הביטוח 
לתת מענה ביטוחי הולם 
בתחום,  שנוצר  למשבר 
השנה  מתחילת  כאשר 
ם  ד א י  נ ב  1 6 ו  ג ר ה נ
בתאונות כתוצאה מרכיבה 

על אופניים חשמליים.
כיסוי  כוללת  הפוליסה 
ם  י י נ פ ו א ל י  ז י פ ק  ז נ ל
ם  ו כ ס ל ד  ע ם  י י ל מ ש ח
20 אלף שקל.  ביטוח של 

הפוליסה תכסה את רכוש המבוטח )אופניים 
פיזי  נזק  או  לאובדן  כיסוי  חשמליים(, 
תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי הנגרם לאופניים 

החשמליים, תוך כדי ועקב רכיבה כדין. 
הפוליסה תציע כיסוי לחבות הרוכב בגין 
נזקי גוף ורכוש לצד שלישי בגבול אחריות 
של מיליון שקל למקרה ולתקופה או שני 
מיליון שקל למקרה ולתקופה. הכיסוי כולל 
תאונה שאירעה במהלך תקופת הביטוח, תוך 

כדי ועקב רכיבה כדין על אופנים, שגרמה 
באופן ישיר ובלעדי למותו של המבוטח, או 
נגרמה  ובלעדית ממנה  ישירה  שכתוצאה 
למבוטח נכות צמיתה או שברים או אשפוז. 
פוליסת כיסוי תאונות אישיות תכסה מוות 
או נכות לרוכב כתוצאה מתאונה דרכים עד 

סכום ביטוח של 250 אלף שקל.
כאשר מדובר בפוליסה לרוכב נקוב בודד: 
ושני  שקל  מיליון  של  בכיסוי  הפרמיה 

על  תעמוד  שקל  מיליון 
915 ו-1,070 שקל בשנה, 
נקוב  לרוכב  בהתאמה. 
הפרמיה  בפוליסה:  שני 
שקל  מיליון  של  בכיסוי 
ושני מיליון שקל תעמוד 
על 457 ו-535 שקל בשנה 
נקוב  לרוכב  בהתאמה. 
בכיסוי  הפרמיה  שלישי: 
של מיליון שקל ושני מיליון 
שקל תעמוד על 274 ו-321 
בהתאמה.  בשנה  שקל 
עמלת הסוכן הינה בשיעור 

של 10%.
על פי מגדל, “לא תמיד 
רוכב האופניים מודע לכללי הנהיגה הנכונה 
אחריות  לקחת  החלטנו  לכן,  והבטוחה. 
לרוכב  כיסוי שיעניק  ולייצר  זה  נושא  על 
ביטוחית  הגנה  החשמליים  האופניים 
מורחבת  לסיכונים להם הוא חשוף מדי 
יום. הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי עקב 
אירוע תאונתי שהתרחש תוך כדי רכיבה 
באופניים חשמליים או פעולה הקשורה לכך 

באופן ישיר”.

הפניקס בוחנת הנפקת אג”ח סדרה ט’ על 
בסיס הצעת המדף אותה פרסמה ב-2016. 
כך הודיעה החברה לבורסה היום )יום ג’(.  על 
פי ההצעה, אגרות החוב לא תהיינה צמודות 
שהוא.  כל  מטבע  או  למדד  וריבית(  )קרן 

ריבית שנתית קבועה  יישאו  אגרות החוב 
הריבית  שיעור  במכרז.  שייקבע  בשיעור 
פי  על  יחושב  הריבית הראשונה  לתקופת 
מספר ימים בתקופת הריבית הראשונה על 
בסיס 365 יום בשנה ויפורסם על ידי החברה 

עם תוצאות ההנפקה. 
הממונה על שוק ההון,  החברה פנתה אל 
לצורך  האוצר  במשרד  וחיסכון  ביטוח 
 2 רובד  הון  הכרה באגרות החוב כמכשיר 

של הפניקס. 

כדאי לדעת
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
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

הצמרת הפוליטית 
והכלכלית של ישראל 

נפגשה בחתונת בתו של 
סוכן הביטוח עזרא גבאי

רועי רפפורט, 
סמנכ”ל 

ערוצי הפצה 
בפספורטכארד 

– מסיים את 
תפקידו של  והכלכלית  הפוליטית  הצמרת 

ישראל נפגשה השבוע בחתונת בתו של 
סוכן הביטוח עזרא גבאי – חן גבאי עם 
באווניו,  נערכה  זקן. החתונה  בן  מתן 

באיירפורט סיטי.
אופיר  המדע  שר  השתתפו  באירוע 
אקוניס, שר הכלכלה אלי כהן, סגן השר 
לאיכות הסביבה ירון מזוז, חה”כ מיקי 
זוהר, דוד ביטן ודוד אמסלם ושר החינוך 

לשעבר גדעון סער. 
מענף  בכירים  גם  השתתפו  באירוע 
איגוד  ויו”ר  הראל  יו”ר  הביטוח, בהם 
המבורגר, מנכ”ל  יאיר  חברות הביטוח 

מנורה מבטחים אחזקות ארי קלמן, 
יו”ר מנורה מבטחים אחזקות ערן גריפל, 
מנכ”ל הראל מישל סיבוני, בעל השליטה 
באיילון לוי רחמני, מנכ”ל איילון אריק 
יוגב, מנכ”ל שלמה אורי אומיד, מנכ”לית 
אלישקוב ונשיא  אתי  ליברה  ומייסדת 

לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד. 
עיריית  עוד השתתפו באירוע: ראש 
רן קוניק, ראש עיריית קריית  גבעתיים 
אלעד  עיריית  ראש  פרץ,  יעקב  אתא 
ישראל פורוש, ראש מועצת תל מונד סיסו 
שמואל, ראש מועצת חבל מודיעין שמעון 

סוסן וראש מועצת שומרון יוסי דגן.

רועי   ,PassportCard-ב הפצה  ערוצי  סמנכ”ל 
רפפורט, מסיים את תפקידו, ובכוונתו לפנות לעסקים 
פרטיים בתחום הביטוח. במסגרת תפקידו כחבר הנהלה 
היה אחראי על הפעילות מול סוכני הביטוח המשווקים 
את החברה. מחליף את רפפורט רמי רוזנגרטן, אשר 
שימש עד עתה כסמנכ”ל פיתוח עסקי בדיוידשילד, 
ההפצה  ערוצי  תחום  על  לאחראי  גם  מונה  וכעת 
והפיתוח העסקי, הן לגבי פעילות ביטוחי הנסיעות 
ב-PassportCard והן לגבי הפעילות לביטוח רפואי 
ידווח למנכ”ל,  רוזנגרטן  ברילוקיישן בדיוידשילד. 

יואל אמיר.  
מנכ”ל PassportCard, יואל אמיר, מסר: “רועי תרם 
רבות בפעילותו הענפה בחברת PassportCard לאורך 
שנים, נהניתי מהעבודה המשותפת ביננו ואני מאחל 

לו הצלחה ושגשוג בפעילותו העצמאית”. 
אלון קצף  ודיוידשילד  יו”ר קבוצת פספורטכארד 
הוסיף: “אחרי 20 שנות עבודה משותפת, אנו מודים 
יציאה  לרועי על תרומתו האדירה ומאחלים לרועי 

מוצלחת לדרך עצמאית”.
נבעה  התפקיד  את  לסיים  “ההחלטה  רפפורט: 
חדשה  לדרך  לצאת  עבורי  הזמן  שזהו  מהתחושה 
כעצמאי. אני מודה לאלון קצף וליואל אמיר על העבודה 
המשותפת והתמיכה. PassportCard תמיד הייתה 
עבורי כמשפחה וגם תישאר כזו, החל מקברניטי החברה, 

דרך חבריי להנהלה ועד אחרון העובדים”.

מבטחים ומבוטחים

באירוע השתתפו השרים אופיר אקוניס ואלי 
כהן, חברי כנסת ובכירים בענף הביטוח

יחליף אותו רמי רוזנגרטן, ששימש עד 
עתה כסמנכ”ל פיתוח עסקי בדיוידשילד

מימין: ערן גריפל, עזרא גבאי וגדעון סער בחתונה

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


