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עובדי מתף מחשוב ותפעול פיננסי והנהלת 
הבנק הבינלאומי הגיעו להסכמה במסגרתה 
כך  העיצומים.  את  יפסיקו  החברה  עובדי 
)ב’(  אתמול  הערב  בשעות  הבנק  הודיע 
מתף,  בחברת  העובדים  עיצומי  לבורסה. 
שמספקת לבנק את שירותי המחשב, החלו 
בראשית אוקטובר. אתמול, הביאו העיצומים 
להקפאה ולדחיית הפעימה החמישית )מתוך 
11 פעימות( ברפורמת קרנות הסל שמובילה 

הרשות לניירות ערך. 
הישגם של העובדים, שהתבטא בין היתר 
בדחיית הרפורמה, אחת מבין המשמעותיות 
בפעילויות של רשות ניירות ערך, מעוררת אצל 
רבים את השאלה האם תרחיש דומה עשוי 
להתרחש גם בענף הביטוח, שחווה טלטלות 
רגולטוריות מרובות בחמש השנים האחרונות. 
הרפורמות בענף הביטוח משפיעות על כלל 
הגורמים – סוכנים, בעלי ומניות וגם עובדים 
בחברות. החיבור של ריבוי הרפורמות, יחד 
 8 )עובדים של  בענף  גל ההתאגדויות  עם 
חברות מאוגדים בהסתדרות, ואחרים נמצאים 

בשלבים שונים של התאגדות( – עשוי להיות 
נפיץ. זאת, משום שלא אחת העומס שנוצר 
גבם  כתוצאה משינויי הרגולציה מוטל על 

של העובדים. 
ההודעה מטעם הרשות על דחיית הרפורמה 
ניתנה כמה שעות לפני ההודעה של הבנק על 
סיום העיצומים. הודעת הבינלאומי מבהירה, 
כי העיצומים של העובדים הנוגעים ישירות 
העיצומים  בעוד  ייפסקו,   הסל  לרפורמת 

הכלליים של העובדים בחברה יימשכו. 
מרכזיותה  בעקבות  אוקטובר,  בתחילת 
של מתף ברפורמה של קרנות הסל, פנתה 
הנהלת מתף לבית הדין האזורי לעבודה בתל 
נציגות העובדים  אביב בבקשה לאסור על 
לקיים עיצומים הקשורים לשירותי התפעול 
שמספקת החברה לקרנות הסל. השופטת 
חנה טרכטינגוט, שפסקה בעניין, דחתה את 
הבקשה וציינה בהחלטה כי מדובר בשביתה 
מספר  התקיימו  מאז  לגיטימית.  כלכלית 
דיונים נוספים בבית המשפט, בהשתתפות 
נציגי העובדים, החברה ואף הרשות לניירות 

ערך. הנהלת הבנק חזתה בבית המשפט את 
היא  העיצומים  בעקבות  כי  וטענה  הנולד 
שסוכמו  הזמנים  בלוח  לעמוד  תוכל  לא 
של  בסופו  ערך.  ניירות  רשות  עם  מראש 
דבר השתכנעו העובדים לסגת מהעיצומים 

הנוגעים לרפורמה.
ברפורמה הנוכחית, לבנקים תפקיד מרכזי 
בהקמת התשתית בשל תפקידם כמתפעלים 
וכמפיצים עיקריים של הקרנות החדשות. לכן, 
הקמת התשתית בבנקים כוללת את העברת 
הנכסים ממנפיקי תעודות הסל לחשבונות 
של קרנות נאמנות, הן במסגרת הרפורמה 
והן בתפעול השוטף שלאחר העברת הנכסים. 
מסר  מתף,  עובדי  ועד  יו”ר  שהרבני  רן 
לפוליסה כי “המטרה שלנו היא להגיע להסכם 
נהיה  לא  אז  עד   – העובדים  של  קיבוצי 
מרוצים. הקטנו את העיצום של הרפורמה 
בקרנות הסל, בצעד בונה אמון מול ההנהלה. 
נאפשר לעובדים לסיים את הטיפול עם מנהלי 

קרנות הסל”. 
בבנק הבינלאומי בחרו שלא להגיב.

 עיצומי מתף, המספקת לבנק הבינלאומי את שירותי המחשוב, הביאו להחלטת רשות ניירות ערך 
לדחות את הרפורמה בקרנות הסל  בסופו של דבר העובדים צמצמו אתמול את היקף העיצומים ואפשרו 

את המשך הרפורמה  ריבוי הרפורמות בענף הביטוח יחד עם גל ההתאגדויות עלול להוביל למצב דומה

כיצד עיצומי עובדים הובילו לעיכוב 
ברפורמת הדגל של רשות ניירות ערך

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 <<

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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ייצוגית נגד כלל ביטוח: החברה 
מסרבת לשלם את ירידת הערך 

הנגרמת למשאיות עקב מקרה ביטוח
בבקשה נאמר, כי מדיניותה של כלל ביטוח היא כה מושרשת עד כי שמאי ההסדר שלה אינם 

כוללים בדוחות למבוטחים התייחסות לירידת הערך, על אף חובתה של החברה, על פי הפוליסה 
והדין, למסור למבוטחיה דוח שמאי הכולל התייחסות גם לירידת הערך ולאופן בו היא חושבה

בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
מצרפי מוערך של 75 מיליון שקל הוגשה לבית 
המשפט המחוזי מרכז כנגד כלל ביטוח בטענה 
לפיה החברה מפרה את חובתה החוזית על פי 
הפוליסה ומסרבת לשלם למבוטחיה את ירידת 
הערך הנגרמת לכלי הרכב מסוג משאית עקב 
מקרה הביטוח. זאת, לטענת המבקשת, חברת 
שיר האושר, על אף שפוליסת הביטוח המקיף 
שמפיקה כלל ביטוח ל”ביטוח רכב שאינו עד 
3.5 טון” מכסה את הנזק הנגרם לרכב, ועל 
אף שבפוליסה של כלל ביטוח לא קיים סעיף 

כלשהו המחריג נזק של ירידת ערך.
בבקשה נאמר, כי מדיניותה של כלל ביטוח 
היא כה מושרשת עד כי שמאי ההסדר שלה 
אינם כוללים בדוחות השמאות שהם עורכים 
למבוטחים התייחסות לירידת הערך, על אף 
חובתה של כלל ביטוח על פי הפוליסה ועל 
פי הדין למסור למבוטחיה דוח שמאי הכולל 
התייחסות גם לירידת הערך ולאופן בו היא 
חושבה על ידו. כפועל יוצא מכך, המבוטחים 
כלל אינם מודעים לרכיב הנזק של ירידת ערך 
שנגרם להם, ולזכאותם לקבלת שיפוי עבורו 

על פי הפוליסה.
במתן  העוסקת  המבקשת, חברה  לדברי 
שירותי הובלה והפצה, בקרות מקרה ביטוח 
שבעקבותיו נגרם לכלי הרכב נזק מסוג ירידת 
ערך, מתנערת החברה מחובתה החוזית ואינה 
משפה את מבוטחיה בגין נזק זה. כך, בעת 
שפונים אליה המבוטחים, היא מציגה עמדה 
שגויה ומטעה לפיה הפוליסה אינה כוללת כיסוי 
לירידת ערך כביכול, הואיל ומדובר בפוליסה 

בלתי תקנית.

בבקשה נאמר, כי ההלכה המחייבת קובעת 
כי במקום בו פוליסת הביטוח מכסה “נזק” 
הנגרם עקב מקרה ביטוח הרי שבתוך אותו 
כיסוי ביטוחי נכלל גם כיסוי לירידת הערך 
שנגרמה לרכב עקב מקרה הביטוח. לדברי 
המבקשת, הלכה זו חלה בכל פוליסת ביטוח, 
בין אם זו פוליסה תקנית ובין אם זו פוליסה 
בלתי תקנית. על בסיס הלכה מושרשת זו חזרו 
בתי המשפט פעם אחר פעם ודחו את עמדת 

כביכול,  זכאיות,  הן  לפיה  חברות הביטוח 
לטעון כי ירידת הערך לא מהווה חלק מן הנזק 

בפוליסות שאינן תקניות.
לסיכום נטען, כי כלל ביטוח מפרה באופן 
בוטה את חובותיה החוזיות על פי הפוליסה 
ואינה משלמת למבוטחיה את הנזק של ירידת 
הערך הנגרמת עקב מקרה הביטוח ועושה עושר 

ולא במשפט על חשבון המבוטחים.
בכלל ביטוח  בחרו לא להגיב. 

עולם ביטוחי הדירות החדש של איילון

ביטוח לאחריות היצרן 
לטיב המוצר – קיים, אך 

בלתי כדאי בעליל
)משאבות  מכני  ציוד  מספק  אני  שאלה: 
כיבוי אש( המיובא מארה”ב. אחריות הספק 
האמריקאי לטיב המוצר היא ל-12 חודשים 
 .)quality&workmanship( מיום ההפעלה
הלקוח מעוניין להאריך את תקופת האחריות 

ב-1 עד 3 שנים. כיצד עושים את זה?
גדעון ארמן משיב: “תיאורטית קיים ביטוח  יועץ הביטוח 
 .Product guaranty לאחריות היצרן לטיב המוצר הנקרא
עם זאת, מדובר בביטוח יקר מאוד עם דרישות כבדות משקל, 
מה שעושה אותו לבלתי כדאי בעליל. לפיכך, אחריות זו מוטלת על היצרן עצמו, בוודאי 

שלא ניתן לקבל ביטוח להארכת תקופת האחריות”.
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הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח מהו היקף הטיפול בעצים 
שבתחום שיפוטה ולא ניתן להסתפק בעדות כדי לקבוע כי הנתבעת 

עמדה בנטל השכנוע להוכחת סדרי העבודה והטיפול בעצים 

בהרצליה התבררה  בבית משפט השלום 
תביעתה של איי אי ג’י חברה לביטוח בע”מ 
נגד עיריית רמת השרון. פסק הדין ניתן ב-11 
באוקטובר 2018, בהיעדר הצדדים, מפי הרשם 
הבכיר צחי אלמוג. שמות באי כוח הצדדים לא 

צוינו בפסק הדין. 
מדובר בתביעת שיבוב שהגישה התובעת בגין 
כספים ששילמה למבוטח שלה עקב נזקים 
שנגרמו לרכב המבוטח כתוצאה מנפילת ענפי 
עץ ברחוב הגנים 12, המצוי באחריותה ובתחום 
שיפוטה של העירייה הנתבעת. הנתבעת טענה 
שאין לה עצים ברחוב הגנים בעיר, ומדובר 
בעץ הנטוע בשטח פרטי. גזמי העץ פונו לאחר 
שהתקבלה קריאה במוקד העירייה, אולם אין 
בכך כדי להטיל על הנתבעת אחריות ומכאן 

שלא התרשלה כלל. 
המקומית  הרשות  המשפט,  בית  פי  על 
ולהסרת  לתחזוקה  חוק  פי  על  אחראית 
 235 מכשולים ברחובות שבתחומה )סעיף 
לפקודת העיריות, נוסח חדש(. כמו כן, נושאת 
הרשות המקומית בחובת זהירות כלפי העוברים 
והשבים בתחומה. חובת זהירות זו, כמובן, אין 
משמעה כי הרשות המקומית תישא באחריות 
מכשל  כתוצאה  נזק  ייגרם  בו  מקרה  בכל 
בתשתית, שכן קיומה של אחריות מותנה בכך 
שהרשות התרשלה, דהיינו חרגה מסטנדרט 
ההתנהגות הסביר המצופה ממנה – ובקיומו 

של קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק. 
בית המשפט העלה את השאלה: “כיצד ניתן 
לקבוע אם בנסיבותיו של מקרה פלוני הרשות 
המקומית התרשלה?” על פי בית המשפט, 
ככלל, נטל ההוכחה כי הרשות התרשלה מוטלת 
על התובע וסעיפי פקודת הנזיקין המעבירים 
את נטל הראייה ו/או השכנוע אל שכם הרשות 
לא פועלים במקרה של נפילת עץ )עץ אינו 
38 לפקודת  “דבר מסוכן” לעניינו של סעיף 
הנזיקין וגם הכלל של “הדבר מדבר בעד עצמו” 
הקבוע בסעיף 41 לפקודה לא יחול במקרה של 
נפילת עץ כתוצאה ממזג אוויר סוער, ודאי לא 

באופן קטגורי(. 
למרות העובדה כי נטל השכנוע מוטל על 
התובע, אין בכך כדי לומר שמעמדה של הרשות 
המקומית הוא כשל נתבע רגיל. המידע בדבר 
אופן טיפולה של הרשות המקומית בעצים 
מטבע  נמצא  היערכותה  ודרך  שבתחומה 
הדברים בידי הרשות. בנסיבות אלו, חל על 

הרשות המקומית “כלל הידיעה המיוחדת”, 
הקובע כי מקום בו המידע נמצא בידיעתו 
הייחודית של הנתבע, די בכך שהתובע עומד 
בנטל קל של הבאת ראיות ראשוניות על מנת 
נטל הבאת הראיות אל שכם  להעביר את 

הנתבע. 
לאחר סקירה של הפסיקה בנושא רשלנות 
של רשויות מקומיות במקרים של קריסת עצים 
וכו’, קבע בית המשפט כי הפסיקה נעה בין 
גישה המקלה עם הרשות המקומית, לבין גישה 
המחמירה יותר עם הרשות המקומית ודורשת 
הבאת ראיות לקיומו של נוהל עבודה מסודר, 
תיעוד פעולות שבוצעו, מנגנון דיווח וביקורת 
וכדומה. בית המשפט קבע שדעתו היא “כדעת 
הגישה המחמירה”: מקום בו הרשות המקומית 
אינה מסוגלת להראות תהליך עבודה סדור 
ומתועד, יש בכך אינדיקציה ממשית כי היא 
לא פעלה כרשות מקומית סבירה. עם זאת, יש 
להיזהר מהצבת סטנדרט תיעוד בלתי ריאלי 
בפני הרשות המקומית, במיוחד כאשר מדובר 

ברשויות לא גדולות. 
בנסיבות המקרה, בית המשפט דן בשאלה 
האם עמדה התובעת בנטל הראשוני שיש בו 
כדי להעביר את הנטל לנתבעת כי לא התרשלה. 
על פי בית המשפט, די בכך שעץ קרס, נגרם נזק 
והמבוטח פוצה, כדי להעביר את הנטל לשכם 

הרשות המקומית.
עד מטעם הנתבעת העיד כי: “...סוג העץ הזה, 
פיטופורום, אפשר לראות אותו גזום תמיד. אם 
הייתה נפילה, ומאמין שהייתה נפילה כי היו 
עדים, אי אפשר לצפות הנפילה, זה עץ שאין 
סיכוי שהוא שביר או משהו שייפול. זה הפתיע 
אותנו, כמו כל דבר שיכול להפתיע, לגבי סוג 

העץ הזה”.

על פי בית המשפט, לא ניתן להסתפק בעדות 
זו שלא נתמכה בחוות דעת כדין. בית המשפט 
הוסיף, כי לא הוכח כי מדובר במקרה נדיר, 
שקשה לצפותו. הרי העד אמר כי העץ גזום 
תמיד, משמע, ייתכן כי טיפול יעיל יותר בנושא 
הגיזום עשוי היה למנוע את הנזק שנגרם לרכב 
התובעת, שכהן הא ראיה כי ענפים ממנו נפלו.
על פי בית המשפט, על אף שפעולות הגיזום 
בעיר מבוצעות על ידי קבלן חיצוני ולמרות 
שיש תוכנית עבודה מסודרת כתובה, שלפיה 
פעמיים בשנה עוברים על כל העצים בעיר, 
לא הוגש תיעוד של עבודות הגיזום ותחזוקת 
העצים. נוהל העבודה עצמו לא הוגש ולא הוצג 
מסמך כלשהו שיש בו כדי ללמד כיצד הוחלט 
מהו ההיקף הראוי של פעולות הגיזום, איזה 
בדיקות וביקורות נעשו ומהו שיקול הדעת 
שהופעל. בנוסף, הקבלן החיצוני עצמו לא 

הובא לעדות. 
לפיכך, הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח מהו 
היקף הטיפול בעצים שבתחום שיפוטה ולא 
ניתן להסתפק בעדות כדי לקבוע כי הנתבעת 
עמדה בנטל השכנוע להוכחת סדרי העבודה 
והטיפול בעצים. על פי בית המשפט, היה על 
הנתבעת להוכיח את טענותיה בראיות של 
ממש, אשר לא רק שהסתבר שהן בנמצא אלא 
שבית המשפט לא שוכנע כי הייתה מניעה 

כלשהי להציגן. 
התביעה התקבלה. עד למועד כתיבת שורות 
אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

תגובת דובר עיריית רמת-השרון, גונן אליאסי 
לפניית פוליסה: “פסק הדין נלמד על ידי אנשי 

המקצוע והעירייה תפעל בהתאם”.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית משפט קבע שהעירייה 
אחראית לנזקים שנגרמו עקב 
נפילת ענפי עץ על מכונית חונה

לתיאום פגישה: עו”ד שמואל גייזלר

סוכני ביטוח, מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח, 
מנהלי תביעות בחברות בעלות ציי רכב ומבוטחים פרטיים

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

073-7051480

משרדנו מעניק ייצוג בתביעות נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
בהצלחה רבה לרבות גביית הכספים בפועל.
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

2,000,000₪

גבול אחריות 
לצד ג'

דירה
)עם כיסוי
לתכולה(

הפניקס 
זהיר - 

מקיף

רכב שני

- צד ג'

EXTRA
TRUCK

- מקיף

EXTRA
TRUCK

הפניקס
זהיר - 

צד ג'

הכיסוי הביטוחי כפוף לתנאי הפוליסה ולתנאי החיתום של החברה

חדש
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פוליסה מארח

פגיעה קשה בחופש העיסוק
 תיקון חוזר הסדרת כתבי שירות נכנס לתוקף ב-1 באוקטובר, אך רוב 
החברות לא מיישמות אותו  רובן פועלות הפוך ומהדקות את הטבעת 
סביב סוכני הביטוח  אי יישום החוזר מקבע הסדרים כובלים שהרשות 

להגבלים עסקיים בטוח לא הייתה מאשרת, ובוודאי גם לא בג”ץ

ל  ע ח  ו ק י פ ה
ה  ש ע ח  ו ט י ב ה
ת  ר ד ה נ ה  ד ו ב ע
כשהפיץ את תיקון 
להסדרת  החוזר 
כתבי שירות בנושא 
ך  ר ד ה י  ת ו ר י ש
והיטיב  והגרירה, 
ם  י פ י ע ס ה ם  ע
מועדים  היו  אשר 
כאלו  לפרשנויות 
לפיה  ואחרות. הפיקוח שם קץ לפרשנות 
חברות הביטוח כובלות את סוכני הביטוח 
ומונעות מהם למכור חבילות מחוץ למסגרת 
הפוליסה ובכך להעשיר את קופתן. הפיקוח 
על הביטוח עבד ימים ולילות והבין כי עליו 
ליישם את חופש הבחירה והעיסוק וקבע כי 
סוכן הביטוח יכול לרכוש כתב שירות במינוי 

ללא מעורבות חברת הביטוח. 
אולם רוב החברות מצאו כל מיני תכסיסים 
יצירתיים לקשירת השירות בביטוח, והגבילו 
הנחות  באמצעות  הביטוח,  סוכני  את 
הקטנת  או  ללקוחות/צרכנים  בפוליסה 
הביטוח,  לסוכני  מובהק  באופן  עמלות 
בעת מכירת כתבי שירות )ריידרים( מחוץ 

לפוליסות.
ב-1 באוקטובר 2018 נכנס לתוקפו תיקון 
ואופן  לחוזר בנושא הסדרת כתבי שירות 
בו  על הביטוח,  שיווקם, שפרסם הפיקוח 

הוגדרו נושאים קריטיים שיצרו עיוות בשוק 
החופשי. בין היתר נקבע:

א. סוכן הביטוח יוכל לשווק כתבי שירות 
ללא מעורבות חברות הביטוח.

ב. חברת הביטוח לא תוכל להגביל ולהתנות 
הפוליסה  בתוך  שירות  כתבי  מכירת  את 
ידי מתן  על  לא  ולבטח  באמצעות עמלה, 

הנחות ללקוחות.
על  ללקוח  להסביר  הביטוח  סוכן  על  ג. 
ההבדלים בין המינוי שרכש באמצעות חברות 
חיצוניות לבין כתב שירות של חברת הביטוח. 
לכאורה רוב חברות הביטוח לא מיישמות 
את  מבטלות  הן  ובכך  החוזר  תיקון  את 
העיסוק  בחופש  פוגעות  הבחירה,  חופש 
ויוצרות הסדרים כובלים בין סוכן הביטוח 
לבין היצרנים. מעבר לזה, בעלי תפקידים 
בכירים בחברות מסוימות מרשים לעצמם 
לצאת במסע הפחדה באופן פרטי באמצעות 
הרשתות החברתיות או בשיחות אישיות עם 
סוכני הביטוח, כדי לגרום להם להשאיר את 

העוגה בקופת חברת הביטוח. 
אנו פועלים רק באמצעות סוכני הביטוח 
שירות  מעניקים  שנים,   20 כבר  בישראל 
ועומדים בסטנדרט  לכ-250 אלף לקוחות 
לשכת  ידי  שירות מצוין. בסקר שנערך על 
סוכני הביטוח הגענו למקום הראשון בקרב 

למעלה מאלף סוכנים. 
שבתחרות  לכך,  סיבה  מוצא  לא  אני 
חופשית, לאחר הוראה מפורשת של הפיקוח 

ומקצועי  חד  ברור,  ובאופן  הביטוח,  על 
שבאופן  ביטוח  חברות  נמצאות  עדיין   –
“אלים”, לא מסחרי ומגביל עסקית אוסרות 
על משווקיהן, סוכני הביטוח, למכור שירותי 
דרך במקום שיחפצו, בתנאים הכי טובים 
ללקוחות ובמחיר סביר שמוסכם על הלקוח. 
לוועד  אני קורא ללשכת סוכני הביטוח, 
המנהל וליו”ר הוועדה האלמנטרית להילחם 
בתופעה הקשה הזו ולהביא לפתרון שיפתח 
את התחרות וייטיב עם הצרכנים. זו לא בושה 
שסוכן הביטוח יוכל להרוויח עמלה גבוהה 
יותר ללקוחות  זמין  ולהעניק שירות  יותר 
וחבילות שירות רחבות הרבה יותר לרכבים. 
פנינו מספר פעמים לפיקוח על הביטוח 
כיוון  אך  אישי,  באופן  וגם  רשמי  באופן 
שאנחנו לא כפופים לרשות שוק ההון, לא 
רואה  לא  אני  קיבלנו תשובות מסודרות. 
היצרנים  מול  עומדים  את סוכני הביטוח 
וצועקים ומכאן ברור שלשכת סוכני הביטוח 
צריכה ביחד עם הפיקוח לסיים את הפרשה 

הזו באופן מיידי. 
יוצר מצב בלתי  יישום התיקון לחוזר  אי 
נסבל שפוגע קשות בחופש העיסוק, בזכות 
הבחירה ומקבע הסדרים כובלים שהרשות 
להגבלים עסקיים ודאי לא הייתה מאשרת, 
לכאורה. בוודאי ובוודאי לא בג”ץ. יצאו חוזר 

ותיקון חוזר - תיישמו אותו.

הכותב הוא מנכ”ל ובעלים של קופל גרופ

מאת מיקי קופל

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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מנורה מבטחים ושחר נזקי צנרת 
נתבעות לשלם 1.4 מיליון שקל 

בגין נזקי הצפה לבית מבוטח

הבעלים של בית פרטי ברחוב יוני נתניהו 
בהרצליה המשתרע על פני כ-390 מ”ר, הגיש 
תביעה חוזית-ביטוחית בסך 1.4 מיליון שקל 
נגד מנורה מבטחים וחברת שחר נזקי צנרת. 
זאת, בטענה לנזקים שנגרמו לו בגין אירועי 
בבעלותו,  בדירה  מים  הצפות  נזילות/או 

שבוטחה על ידי מנורה.
לטענתו, מנורה וחברת שחר, שנבחרה על 
ידה לשם קיום חוזה הביטוח, גרמו לסחבת 
ממושכת בטיפול בתיקון הנזילות או הצפות 
המים בדירתו, כשלו באיתור ותיקון מקור 
הנזקים, הפרו את הסכם פוליסת הביטוח 
וגרמו במעשיהן או במחדליהן או ברשלנותן 

לנזקים נוספים לו ודירתו.
השלום  משפט  לבית  שהוגשה  בתביעה 
בהרצליה נטען, כי מנורה לא הכחישה את 
לא  רלוונטיות,  פוליסות  של  קיומן  דבר 
הנזילות,  נזקי  בגין  חבותה  את  הכחישה 

ההצפות והרטיבות שאירעו לבית, והעבירה 
את הטיפול לנציגים מטעמה ו/או שלחה את 
נציגיה לצורך בדיקת הנזקים בבית התובע, 

לרבות שמאי ומהנדס מטעמה.
לטענת התובע, מנורה הכירה בחבותה על 
פי הפוליסות, אולם שילמה לו תגמולי ביטוח 
חלקיים בלבד, שאינם משקפים את מלוא 
הנזקים שנגרמו לו. לדבריו, מנורה העבירה לו 
סכומים שאינם שנויים במחלוקת לשיטתה, 

על סך כולל של 270 אלף שקל.
התובע מציין, כי באירוע הראשון מראשית 
חודש יולי 2016 פרצו מים מדוד המים של 
מעל  הרעפים  גג  גבי  על  הממוקם  הבית, 
חדר השינה של ההורים, ובעקבות פריצת 
רבים מהתקרה אל תוך  המים חדרו מים 

חדר השינה.
 2017 באירוע השני ממחצית חודש מאי 
הבחין התובע במים הנובעים מבעד לאריחי 

והפרקט בקומת המגורים )קומה  הריצוף 
2(, ומים החלו זורמים במורד המדרגות אל 
קומת הכניסה, לארון החשמל, לארון מערכת 
האזעקה, וכן הופיעו סימני רטיבות בתקרה 
שבקומת  האוכל  ופינת  הסלון  שבאזור 

הכניסה.
באירוע השלישי מראשית חודש מרץ 2018 
אירעה פריצת מים מצינור ההשקיה שבגינה 
שבשטח חצר הבית, ובעקבות פריצת המים 
למבנה  רב  נזק  ונגרם  הבית  מרתף  הוצף 
ולתכולה שהועברה למרתף. לדברי התובע, 
על מנורה וחברת שחר נזקי צנרת לפצותו בגין 
נזקיו בשלושת האירועים הללו, המכוסים 

בפוליסות שנערכו לו על ידי מנורה.
במנורה מבטחים בחרו לא להגיב.

התקבלה  “לא  נמסר:  שחר  מקבוצת 
ירושלמי.  במשרדנו תביעה כלשהי של מר 

אם וכאשר תגיע נגיב בהתאם”.

לטענת המבוטח, מנורה וחברת שחר גרמו לסחבת ממושכת 
בטיפול בתיקון הנזילות או הצפות המים בדירתו, כשלו באיתור 

ותיקון מקור הנזקים, הפרו את הסכם פוליסת הביטוח וגרמו 
במעשיהן או במחדליהן או ברשלנותן לנזקים נוספים לו ודירתו

קבוצת תמיר חישובים

בדיקה ללא עלות ראשונית לעמלות שנתקבלו 
מחברת כלל ביטוח בלבד. לסוכנים הפעילים 10 

שנים ואילך,  בכפוף להסכמי עמלות .
ניתן לבדוק את כל חברות הביטוח בתשלום ראשוני 

שיקוזז מאחוז ההחזר בפועל.

תשלום לאחר קבלת 
החזרים בפועל!!

בדיקת עמלות
ללא עלות ראשונית!

לאור הביקוש - המבצע נמשך!!!

info@idan.biz | 09-9563006 :לפרטים ומידע נוסף



6 בנובמבר 2018                                                                                                                   עמוד 8 / מתוך 14
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

אופניים חשמליים הם רכב לכל דבר.
לא רוכבים עליהם בלי ביטוח.

חדש במגדל! 
 ביטוח אופניים חשמליים 

הרחב ביותר בישראל!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל השיווק במרחב שלך במגדל

גם בביטוח אופניים חשמליים, טוב שיש מגדל מאחורייך

ב

-

פוליסת הביטוח המעניקה לרוכבי אופניים חשמליים: 

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 הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים 
בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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 2 0 1 6 ת  נ ש ב
בי  ח ר ב ם  ס ר ו פ
העולם דוח שחיבר 
אוסטרלי  ן  ארגו
לזכויות אדם, ולפיו 
ים  ש י מ לח ב  ו ר ק
 45.8 מיליון איש, 
מיליון ליתר דיוק, 
חיים בתנאי עבדות. 
על  השגות  לי  יש 
כיוון  הזה,  הדוח 
שהוא אינו כולל את 
נהגי המשאיות הישראלים, בהם אני רואה 
עבדים לכל דבר ועניין. מבדיקות ותחקירים 
מנהגי  רבים  כי  עולה  ירוק  באור  שערכנו 
המשאיות נאלצים לעבוד שעות רבות מעל 
המותר בחוק, לעיתים 17 ו-18 שעות ביממה 
ואסור להם לסרב לדרישה זו פן יבולע להם. 
המשאיות  נהגי  נבדלים  זאת  בכל  במה 
בישראל מיתר העבדים בעולם? בפוטנציאל 
נהגי  מעבדותם.  הנשקף  והסכנה  הנזק 
משאיות מנוצלים לרעה על ידי מעסיקיהם 
בצורה מחפירה ושערורייתית. נוסף על כך, הם 
נוהגים במשאיות מוזנחות מבחינה מכנית, 
וההזנחה הזו מגבירה את הסיכון לתאונה 
על רקע שילוב שני  עקב תקלה במשאית. 
הגורמים האלה, לא תהיה זו הגזמה להגדירן 

פצצות מתקתקות. 
כמה תחזוקת המשאיות גרועה? במשרד 
 1,299 של  תקינותן  את  בדקו  התחבורה 
משאיות בחודש מאי השנה. הממצאים הראו 
כי 52% מהמשאיות שנבדקו נמצאו עם ליקויי 
בטיחות. במילים אחרות, כל משאית שניה 
כזו  לידיכם בכביש עלולה להיות  שנוסעת 
שיהיו לה בעיות בבלמים, במערכות ההיגוי 
או שהצמיגים שלה יהיו שחוקים. הממצאים 
היו צריכים להדיר שינה מעיני השר  הללו 
לו לעשות פניית פרסה  ובוודאי לא לגרום 
למשאיות  להתיר   - החלטתו  את  ולשנות 

להיבדק רק אחת לשנה.
בכבישי ישראל נוסעות כ-70 אלף משאיות. 
34 טון  הכבדות שביניהן, המורשות לשאת 
 )!( 24 מטען, מעורבות בתאונות דרכים פי 
ממכוניות רגילות. המשקל העצום והמסה 
מחוסרת  הגדולה  המשאית  של  האדירה 
הבלמים, גורמים בדרך כלל לקטלניות מוגברת 

ולריבוי נפגעים בתאונה בה היא מעורבת. 
תחום בטיחות משאיות בישראל לא באמת 
נאכף והוא פרוץ לרשלנות ולעבריינות. על אף 
שהוא מסכן בכל רגע אלפי משתמשי דרך 
עמם הוא בא במגע, וכשליו הקטלניים ידועים 

ומוכרים לכל העוסקים בתחום, הוא נותר, 
יחסית לפוטנציאל הסיכון העצום הנשקף 

ממנו, כמעט חסר אכיפה של ממש. 
שר  הודיע  הזה,  המסוכן  המצב  לנוכח 
ישראל כץ  והבטיחות בדרכים  התחבורה 
בחודש מרץ האחרון, כי הוא מחייב משאיות 
וכלי רכב מסחריים, שמשקלם הכולל עולה 
10 טון, לבצע מבחן רישוי לרכב )טסט(  על 
אחת לשישה חודשים, זאת לעומת מבחן שנתי 
כמקובל. החלטתו נומקה ברצון להגביר את 
רמת הבטיחות בכלי הרכב מאחר שמידת 
כבדים  רכב  וכלי  משאיות  של  מעורבותם 
בתאונות דרכים קטלניות, גבוהה באופן יחסי 
לשיעורם במצבת כלי הרכב. זהו מהלך נכון 
ומבורך של השר שיתרום לבטיחות בדרכים 
ועשוי לצמצם את רמת הסיכון למעורבות 
בתאונת דרכים. קצת יותר מחצי שנה חלפה 
והשר נמלך בדעתו וביטל את החיוב של כלי 
הרכב הכבדים לבדיקת רישוי בכל חצי שנה 
לא  למה?  מיותרת.  לביורוקרטיה  בטענה 

ברור מדוע.
כלי רכב כבדים הם פצצות מתקתקות בעלות 
פוטנציאל לתאונת דרכים קטלנית ממש כמו 
פיגוע המוני. לפני מספר ימים פגעה משאית 
 .90 שסטתה מנתיבה ברכב הסעות בכביש 
התוצאה הייתה כמו פיגוע – שישה הרוגים 
ועוד פצועים רבים, חלקם במצב קשה מאוד. 
מדינת ישראל היא המדינה בעלת מספר 
ההרוגים הגבוה ביותר מתאונות משאיות 

במדינות ה-OECD. 29% מההרוגים בתאונות 
דרכים בישראל מצאו את מותם בשנת 2015 
לאחר תאונה עם כלי רכב כבד, יותר מפי שניים 
מאשר הממוצע באותן מדינות, והרבה יותר 

מאשר מדינות כמו לטביה, יוון והונגריה.
לכלי הרכב הכבדים פוטנציאל רב לגרימת 
תאונת דרכים שתוצאותיה הרסניות משל 
תאונה עם כלי רכב אחרים. משאית משולה 
לטנק עמוס פלדה הדוהר בכביש במהירות 
גבוהה ועלול לרמוס את כל העומד בדרכו. 
גדול, מהירות  השילוב הקטלני של משקל 
גבוהה וכלי רכב לא תקין עלול להביא למצב 
בו מערכות הרכב ייכשלו בזמן אמת ויגרמו 
כמו  להיות  עלולות  שתוצאותיה  לתאונה 

לאחר פיגוע טרור.
בשורת  הזה  האתגר  עם  להתמודד  ניתן 
צעדים פשוטה: משרד התחבורה חייב ליישר 
קו עם המדינות המתקדמות ולחייב התקנת 
טכוגרף דיגיטאלי בכל כלי הרכב הכבדים, כדי 
למנוע אפשרות של זיוף שעות הנהיגה מעבר 
לחוק. ניתן להחרים משאיות שייתפסו עם 
ליקויים. יש גם להגביר את האכיפה ולהחמיר 
את הענישה. ובעיקר, ניתן להתחיל להתייחס 
אל נהגי המשאיות כאל בני אדם הראויים 
הגיוניים. עם קשר לעובדה  לתנאי עבודה 
שבהיעדר כל אלו הם מסוכנים לחברה, וגם 

בלעדיו. 

הכותב מכהן כמנכ”ל עמותת אור ירוק

 ישראל היא המדינה עם מספר ההרוגים הגבוה ביותר מתאונות משאיות 
במדינות ה- OECD במאי השנה נמצא כי 52% מהמשאיות שנבדקו נמצאו עם 

ליקויי בטיחות  מדוע שר התחבורה נסוג מהחלטתו להנהיג מבחן רישוי דו שנתי?

פצצות מתקתקות במשקל כבד

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

פוליסה מארח

מאת ארז קיטה
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סינגפור מקימה את מאגר 
ביטוח הסייבר הראשון בעולם

למדינות באסיה חסר כוח אדם 
מקצועי בתעשיית הביטוח

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

לסייע  כדי  חדשה  יוזמה  מנהיגה  סינגפור 
למדינות  ובמיוחד  אסייתיות  לכלכלות 
ASEAN )תאילנד, אינדונזיה, מלזיה, סינגפור 
סייבר.  סיכוני  עם  להתמודד  והפיליפינים( 
ביטוח   )pool( מאגר  בהקמת  הוא  הסיוע 

שתהיה לו קיבולת של 1 מיליארד דולר. 
המאגר יוקם בשיתוף עם התאגדות מבטחי 
המשנה של סינגפור, יחד עם מומחה הסייבר 

)Peter Hacker(. היוזמה זכתה  פטר האקר 
כבר להתעניינות של עשרים מבטחים. הקמת 
של  הכלכלה  שר  ידי  על  הוכרזה  המאגר 
ביטוח  כינוס  של  הפתיחה  במעמד  סינגפור 
שנערך   )SIRC( ה-15  הבינלאומי  המשנה 
השנה  בנובמבר  ל-1  באוקטובר  ה-29  בין 
מומחי   1,027 השתתפו  בכינוס  בסינגפור. 

ביטוח מחמישים מדינות. 

 Australian כי  נמסר,  במקביל 
 Reinsurance Pool Corporation
ממשלתית(,  אוסטרלית  )סוכנות   )ARPC(
אוסטרליה,  של  הטרור  סיכוני  את  שמנהלת 
הסייבר  סיכוני  תחום  את  ללמוד  החלה 
ועלות אפשרית של נזקים לרכוש, כולל נזקים 
יארך  וההערכה  הלמידה  תהליך  תוצאתיים. 

כ-12 חודש.

סקר שנערך לאחרונה בהודו מצביע על חוסר 
מדופלמים  שכירים  מיליון  מ-2.1  יותר  של 
פי  על   .2025 שנת  עד  הביטוח,  בתעשיית 
כוח  ימנה   2022 שנת  עד  דמוגרפיים  נתונים 
15-59(     כ-700  )גיל  האדם העובד בהודו 
יהיו  אדם  בני  מיליון   500 אדם.  בני  מיליון 

זקוקים להכשרה מקצועית.
לא  בהודו  האוניברסיטאות  מבוגרי   47%
יודעים  שאינם  מאחר  במקצועם  מועסקים 
אנגלית או שהם חסרים מיומנויות חשיבתיות. 
מהפיכה  עוברת  הודו  של  הביטוח  תעשיית 
חייבים  והמבטחים  ותקשורתית  דיגיטלית 

בתחומים  גם  מיומנים  עובדים  להעסיק 
המבטחים  תחרותיים.  להישאר  כדי  אלו 
מרגישים מחסור בכישרונות שאמורים לסייע 

למבטחים לשרוד ולהצעיד אותם קדימה. 
חסרים  בתאילנד  הביטוח  לתעשיית 
כניסת  עם  שיחמיר  מצב   - אקטוארים 
התקנים  על  שישפיע  החדש  הביטוח  חוק 
 the- החדשים  התקנים  החשבונאיים. 
 International Financial Report
יופעלו  אשר   ,)IFRS17( Standards 17
המבטחים  את  יחייבו  ב-2022,  בתאילנד 
מקצועית  לעבודה  אקטוארים  להעסיק 

עסקים  של  מודלים  ולהעריך  לתכנן  כדי 
 Non-Life( הכללי  הביטוח  חוק  בביטוח. 
בביטוח  מוצרים  יחייב   )Insurance Act
כללי להיות מאושרים על ידי אקטואר, אישור 
חיים.  בביטוח  למוצרים  רק  ניתן  שבהווה 
 127 בהודו  הביטוח  בתחום  פעילים  כיום 
חברים  מהם  כש-75  מוסמכים  אקטוארים 
 the Society( בארגון האקטוארים התאילנדי
of Actuaries of Thailand -SOAT(. מתוך 
ב-23  עובדים  אקטוארים   76 זו  אוכלוסייה 
ב-60  מועסקים  ו-51  חיים  ביטוח  חברות 

מבטחים בביטוח כללי.

היוזמה נועדה לסייע לכלכלות אסייתיות ובמיוחד למדינות ASEAN להתמודד עם סיכוני סייבר

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
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חדש במגדל!
ביטוח סייבר שמגן על העסק
של הלקוחות שלך כל הזמן!

הצע עוד היום ללקוחותיך את מגדל סייבר לעסק הכולל:

פריצה למחשבי העסק של הלקוחות שלך 
היא כנראה רק עניין של זמן!

כיסוי עלויות ואובדן רווחים עקב אירוע אבטחת מידע וכיסוי בגין סחיטת סייבר  

כיסוי חבות המבוטח כלפי צד שלישי  

רק במגדל - שירות סקר אבטחת מידע ללא עלות!   

חיתום מהיר ודיגיטלי  

מוקד סייבר 24/7  

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים 
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב 

בצרכים המיוחדים של כל אדם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלי השיווק במרחבים
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 PPM - חברת ביטוח אמריקאית 
בתחום רשלנות רפואית בחרה 
בפלטפורמה של סאפיינס בענן

 זו העסקה השלישית בביטוח אלמנטרי של סאפיינס בצפון אמריקה מתחילת השנה  רוני על-דור 
מנכ”ל סאפיינס: קבלת ההכרה כספק פתרונות ברשלנות רפואית פותחת לנו הזדמנויות חדשות

 Preferred חברת הביטוח האמריקאית 
)PPM( תשתמש  Physicians Medical
בפתרונות התוכנה של סאפיינס הישראלית 
בתחום האלמנטרי. סאפיינס עוסקת באספקה 
של פתרונות תוכנה לשוק הביטוח ופועלת 
להגדיל את הנוכחות שלה בתחום השירותים 
הפיננסיים. PPM עוסקת בתחום הסיכונים 
הרפואיים. מדובר בעסקה השלישית בביטוח 
אלמנטרי של סאפיינס בצפון אמריקה מתחילת 

השנה.
כי חזונה של החברה  בסאפיינס מציינים 
האמריקאית להגדלת פעילותה, למנף את 
ולבחון מוצרים  ערוצי ההפצה של סוכניה 
חדשים, הביא לצורך בפלטפורמה טכנולוגית 
מודרנית. חברת הביטוח רצתה במפורש מערכת 
המבוססת על ענן, שיכולה לתמוך בפוליסות 
הקיימות של החברה ותהליך הנפקת הצעות 
מחיר, לצד עמידה בדרישות הייחודיות של 

החברה בתביעות רשלנות רפואיות. 
על פי החברה, היתרונות של השימוש במערכת 
כוללים: עיבוד של רשלנות רפואית אישית 
וקבוצתית. פונקציונליות גמישה התומכת 
בניהול תהליך התביעות המורכב של החברה. 
תמיכה מלאה למדיניות, חיוב, קצב עבודה, 

דיווח, יצירת מסמכים וניהול לקוחות.
בהתייחסה לבחירה בסאפיינס, אמרה דיאנה 
 ,PPM בחברת  כספים  סמנכ”ל  אולסון, 
כי “הפתרון של סאפיינס היה אטרקטיבי 
בשל זמינותו בענן בשילוב הפונקציונאליות 
הרחבה והגמישות, התומכות בדרישות הכיסוי 
התובעניות שלנו. היכולת להשתמש בכלי 
התצורה של המערכת כך שתתאים לתהליכים 

שלנו, הייתה חשובה לנו במיוחד”.
וילארד, מנהל התפעול של החברה  ווייד 
הוסיף “בחרנו בסאפיינס משום שהרגשנו 
שהפלטפורמה הגמישה, אשר מספקת פתרון 

על הצרכים  הן  לענות  מקצה לקצה, תוכל 
הנוכחיים והן לתמוך ולסייע ביוזמות הצמיחה 

העתידיות שלנו”.   
ג’ון פטיט, ראש מחלקת ביטוח עסקי של 
סאפיינס בצפון אמריקה: “ביטוח רשלנות 
לכיסויים  בהשוואה  ייחודי  הינו  רפואית 
רבים של אחריות מקצועית, והבחירה שלנו 
בפלטפורמת הביטוח האלמנטרי מציגה את 
הגמישות והתצורה של המערכת, כך שיתאימו 
למגוון רחב של מוצרי ביטוח. המבטחים של 
שיכולות  שלנו,  כמו  מערכות  רוצים  היום 
ולתהליכים של החברה,  לצרכים  להסתגל 
במקום לדרוש מהחברה להשתנות כדי להתאים 

למגבלות המערכת”.
סאפיינס:  ומנכ”ל  נשיא  על-דור,  רוני 
“הבחירה של PPM היא ניצחון נוסף עבורנו 
את  להעמיק  לנו  שיסייע  אמריקה,  בצפון 
דריסת הרגל באזור ולחזק את מעמדנו בשוק 
האמריקאי. קבלת ההכרה כספק פתרונות 
פותחת  מוכח בתחום הרשלנות הרפואית 

עבורנו הזדמנויות חדשות”.

חברת movon: רק 20% 
מהרכבים כוללים מערכות 
התרעה בפני תאונות דרכים

מנכ”ל Movon למשרד התחבורה: יש לעודד 
בעלי רכבים להתקין מערכות התרעה

בעקבות גל התאונות הקטלניות בשבועות האחרונים, פנה 
מוטי קוסובסקי, מנכ”ל חברת Movon   למשרד התחבורה, 
בדרישה לפעול מיידית לעודד בעלי רכבים להתקין מערכות 
הינה חברה   Movon דרכים.  בפני תאונות  המתריעות 

המשווקת מערכות המתריעות בפני תאונות דרכים.
על פי נתונים שעלו בבדיקה שערכה movon בישראל, רק 
ב-350 אלף מכוניות, מתוך 1.8 מיליון, מותקנות מערכות 

להתרעה בפני תאונות דרכים
קוסובסקי: “משרד התחבורה צריך לעודד התקנת מערכות 
שכאלו ברכב ורק מהלך שיאפשר לנהגים לקבל החזר כספי  
לאחר ההתקנה יכול להביא לגל גדול של התקנות מערכות 

המתריעות בפני תאונות דרכים ברכב”. Movon מוטי קוסובסקי, מנכ”ל

רוני על-דור, נשיא ומנכ”ל סאפיינס

לו
 א

סי
יו

ם: 
לו

צי

INSURTECH 

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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הפגישה בין נציג עובדי עמיתים 
להנהלה הסתיימה כמעט ללא תוצאות

מבטחים ומבוטחים

 יו”ר הוועד יוסי בונקובסקי שוחח עם מנכ”ל עמיתים יואב בן-אור אתמול לאחר שכמאתיים 
מעובדי הקרן הפגינו אתמול מול קריית הממשלה  פגישה נוספת בין השניים תיערך היום  

שביתה בעמיתים

התקדמות קלה נרשמה בפגישה בין הנהלת 
לנציגי העובדים של הקרן  עמיתים  עובדי 
ששובתים זה כשבועיים. היום התקיימה פגישה 
נוספת בצהריים, כאשר העובדים ממשיכים 
בשביתתם שהחלה ב-17 באוקטובר. הפגישה 
נערכה אתמול )ב’( לאחר שכמאתיים עובדי 
עמיתים הפגינו מול קרית הממשלה בתל אביב. 
על פי נציגי ההסתדרות, ההפגנה התקיימה 
במחאה על התנהלותה החד-צדדית של הנהלת 
עם ההסתדרות  וסירובה לחתום  הקרנות 

והעובדים על הסכם קיבוצי חדש. 
זה לא המאבק הראשון השנה של עובדי 
הקרן בהנהלה. בחודש מאי שחלף העובדים 
יצאו לעיצומים לאחר שהתלוננו על חוסר 
היוועצות והתנהלות חד-צדדית מצד ההנהלה 
בכל הקשור לשינויים מבניים שהיא עורכת 
בארגון. בנוסף, עובדי הארגון מוחים על הפרות 
בוטות ומהותיות של זכויות העובדים, כגון 
אפליה בתנאי העסקה של עובדי מרכזי השירות 

והימנעות מקידום עובדים בהסכמים קיבוציים.
יוסי  הוועד  יו”ר  שוחח  ההפגנה  בתום 
בונקובסקי עם מנכ”ל הקרנות יואב בן-אור 
והם קבעו להיפגש ביום ג’ כדי לדון במשבר 

יו”ר  ידי  על  מלווים  העובדים  בקרנות. 
הסתדרות המעו”ף ארנון בר-דוד וראש חטיבת 
מוסדות בריאות וציבור בהסתדרות המעו”ף 

עדה קרמרסקי.

עובדי עמיתים בהפגנה מול קריית הממשלה
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אם השביתה תצא לפועל - עובדי 
מרבית חברות הביטוח ישבתו

אמיר לוי, סמנכ”ל טכנולוגיות ואבטחת מידע 
בהראל, נבחר למנהל תשתיות IT של השנה

מבטחים ומבוטחים

בהודעה על השביתה ציינה ההסתדרות כי עובדי חברות הביטוח הבאות צפויים 
לשבות: כלל ביטוח, מגדל, מנורה מבטחים,  הפניקס,  AIG, שלמה ושירביט

עובדי שמונה חברות ביטוח עשויים לשבות 
מחר, אם ההסתדרות תקיים בסופו של דבר 
את שביתת הסולידריות עם פועלי הבניין, 

במחאה על הקטל בענף. 
בהודעתה ציינה ההסתדרות כי עובדי חברות 
הביטוח הבאות ישתתפו בשביתה, ככל שתהיה:

• כלל ביטוח
• מגדל

• מנורה מבטחים
• הפניקס

AIG •
• שלמה ביטוח

• שירביט
גוף נוסף שעשוי לשבות הוא דקלה, שהייתה 
חברת ביטוח עצמאית, בהמשך הפכה לסוכנות, 

ולאחרונה פעילותה שולבה בתוך הראל. 
עוד צפויים לשבות כל משרדי הממשלה 
ורשויות  עיריות  הממשלתיות,  והחברות 
מקומיות, חברות תחבורה ציבורית, הבנקים 

וחברות הביטוח ועוד מאות רבות של מקומות 
עבודה הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. 

יו”ר הוועד הארצי הממונה של  בתוך כך, 
מנהלי העבודה באתרי הבנייה המאוגדים 
בהסתדרות, אמנון שינדלר, הביע את תמיכתו 
המלאה במאבק שמובילה  ההסתדרות כנגד 

התאונות בענף הבניין. “כמי שאחראים על 
כל העובדים באתרי הבנייה, בכללם הפועלים 
והמנופאים, אנחנו נמצאים בחזית המאבק 
ביו”ר ההסתדרות תמיכה מלאה  ותומכים 

במהלך הצודק”, מסר שינדלר.
בחברות הביטוח סירבו להתייחס לנושא.

אמיר לוי, סמנכ”ל טכנולוגיות ואבטחת מידע בהראל 
המשמר מחשבים, הזרוע הטכנולוגית של קבוצת 
הלשכה לטכנולוגיות המידע  ידי  הראל, נבחר על 
בישראל למנהל תשתיות IT הבולט של השנה ויקבל 

מגן הוקרה במסגרת כנס הלשכה השנתי.
נמסר כי המגן מבטא את הוקרתה המקצועית של 
קהילת מנהלי תשתיות ה-IT בישראל. מנימוקי 
הוועדה: “אמיר לוי מנהל תשתיות IT מהבולטים 
וידע  ניסיון  עם  רב,  ותק  לצד  ישראל!  במדינת 
טכנולוגים מרשימים, הוא הוביל את מהפכת שדרוג 
חווית הלקוחות וסוכני החברה, קידם אותה לעידן 

 DR-הדיגיטליזציה וביג דאטה, שדרג את פתרון ה
לתצורת Active Active והוביל את מוכנות הארגון 
להתאוששות מאסון לרמת אומנות של ממש בתרגילי 
מלחמה יצירתיים ומאתגרים. מעבר לשיפור משמעותי 
בביצועי המערכות ובזמינותן, לוי מנהיג את אנשיו 

בזכות קסמו האישי ונועם הליכותיו”
מהראל נמסר: “אנו גאים באמיר ובזכייתו, המהווה 
אות מצוינות נוסף לעבודה המקצועית שנעשית בהראל 
נוספת כחברה מובילה,  וממצב את החברה פעם 
טכנולוגית וחדשנית, לטובת מתן שירות טוב יותר 

לסוכניה ולמבוטחיה”. 

תהכנות לשביתה ההזדהות עם הקטל בענף הבנייה
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אמיר לוי, סמנכ”ל טכנולוגיות 
ואבטחת מידע בהראל
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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    
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