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 כ-800 מיליון שקל יישלחו לכ-300 אלף בעלי החשבונות 
 במהלך הקודם שנערך בחודשים מאי 2018 עד מרץ 2019 
נשלחו צ'קים לכ-250 אלף בעלי חשבונות לא פעילים עם עד 

1,350 שקל – מהלך שהביא לפדיון של כ-50 מיליון שקל
ברקת,  משה  ד"ר  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
צ'קים  שליחת  מהלך  הרחבת  על  החליט 
לא  קטנים  חשבונות  לבעלי  הגמל  מקופות 
גופי  על  כי  קובעת  החדשה  ההוראה  פעילים. 
פעילים  לא  חשבונות  לבעלי  צ'ק  לשלוח  הגמל 
פעם  שוב  יישלחו  כן,  כמו  שקל.   8,000 עד  של 
צ'קים לבעלי חשבונות קטנים יותר שלא פדו את 
צ'קים  נשלחו  הקודמות, בהם  הצ'קים בפעמים 
 1,350 עד  בהם  פעילים  לא  חשבונות  לבעלי 

שקל. 
אלף  כ-300  קיימים  הרשות,  נתוני  פי  על  כיום, 
מופקדים  בהם  פעילים,  לא  חשבונות  בעלי 
הסכום  כן  ועל  שקל,  ל-8,000  שקל   1,350 בין 
שיוחזר לציבור בפעימה זו צפוי להיות משמעותי 
ביותר, והוא עומד על כ-800 מיליון שקל. העמית, 
מצידו, נדרש להפקיד את הצ'ק אותו הוא מקבל 

מהגוף המנהל את חשבונו.

בשנת 2016 יצאו תקנות שאפשרו לעמית בעל 
שקל   8,000 עד  של  יתרה  עם  פעיל  לא  חשבון 
ברשות  אולם,  ממס.  בפטור  כספו  את  למשוך 
משכו  עמיתים  של  קטן  אחוז  רק  כי  מציינים 
את כספם. לאור המודעות הנמוכה של הציבור 
לכספים אלו, יצא בשנת 2018 תיקון  שקבע כי 
על החברות המנהלות להוציא לעמיתים צ'קים 
הלא  בחשבון  שנמצא  הסכום  בגובה  בדואר 

פעיל. 
דמי  שבהם  בחשבונות  קודם  לטפל  מנת  על 
מאי  בין  נשלחו  התשואות,  על  גוברים  הניהול 
עמיתים  אלף  לכ-250   2019 למרץ   2018
דיווח  חובת  חלה  בנוסף,  בדואר.  המחאות 
לממונה על מנת לוודא כי החברות מקיימות את 
דברי החוזר. בעקבות המהלך, נפדו עד כה כ-50 
מיליון שקל מחשבונות קטנים, שסביר להניח כי 

בעליהם, כלל לא ידעו על קיומם של הכספים.

רשות שוק ההון הורתה למוסדיים 
לשלוח צ’קים לבעלי חשבונות לא 

פעילים בהם מופקדים עד 8,000 שקל

suzic@oren-ins.co.ilsuzic@oren-ins.co.il :מייל להעברת קורות חיים
טלפון לבירורים: 077-7541851 / 054-2499638

עובד מצטיין? אנחנו מחפשים אותך! 
קבוצת אורן מזרח, המקום לעבוד בו בשנת 2020

דרושים:
• חתם/ת עסקים סוכנים -	

ידע וניסיון של 5 שנים לפחות בתחום העסקי  

• נציג/ת שירות לקוחות - ידע ונסיון בתחום הרכב	
• חתם/ת פרט לקוחות -	

ידע וניסיון בתחום רכב ודירה , עבודה מול לקוחות  

• מנהל/ת תיקי לקוחות ביטוח חיים -	
רשיון סוכן פנסיוני חובה | תפקיד שטח  

• רפרנטית ביטוח חיים - ידע וניסיון בתחום הפנסיוני והפרט	

• מנהל/ת מכירות ביטוח כללי - ניסיון בחיתום פרט, תפקיד שטח	

בכל המשרות נדרש ידע וניסיון במערכות חברות הביטוח.
סביבת עבודה נעימה, תנאים מצוינים למתאימים! דיסקרטיות מובטחת.

המשרות מיועדות לכלל הקבוצה - אזור, ת”א, חיפה, ב”ש.

המפקח על הביטוח ד”ר משה ברקת
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עקיבא קלימן, יו”ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים מתריע:

לדבריו, כוחם של הבנקים יחייב מעסיקים לעבוד איתם מסיבות שאינן קשורות כלל לייעוץ 
פנסיוני; ברור לגמרי שטובת העובדים לא תעמוד מול המעסיקים אלא טובת האשראי הבנקאי

פנסיוני  ייעוץ  לתת  לבנקים  "לאפשר 
הוא  המעסיקים  במתחמי  לעובדים 
במעסיקים,  לפגוע  שעלול  גרוע  רעיון 
העובדים  של  בפנסיה  בעובדים, 
ובעשרות אלפים שעוסקים בתחום" – 
ההסדרים  מנהלי  פורום  יו"ר  כותב  כך 
מכתב  קלימן.  עקיבא  הפנסיוניים 
בנושא נשלח לשר האוצר משה כחלון, 
כהן,  איציק  )לשעבר(  האוצר  שר  סגן 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
וחיסכון – ד"ר משה ברקת, הממונה על 
התקציבים באוצר שאול מרידור וסגנו 

יוגב גרדוס.
למרות  כי  נחשף  פוליסה  של  הקודם  בגיליון 
בתחום  עולם  סדרי  שמשנה  ברפורמה  שמדובר 
הייעוץ הפנסיוני - לא ברור מי עומד מאחוריה. הן 
באגף התקציבים, והן ברשות שוק ההון, שאמונה 
על הנושא, מתנערים מהסוגייה ומסרבים לקחת 
האצבע  את  מפנים  באוצר  המהלך.  על  אחריות 
השיבה   – מנגד   – וזו  ההון,  שוק  רשות  לעבר 

לפוליסה כי "איננו מכירים יוזמה או כוונה כזו".
והרשות,  האוצר  לבכירי  במכתבו  קלימן  לדברי 
פורום מנהלי ההסדרים מתנגד לרפורמה שתסיר 
בבנקים:  הפנסיוני  הייעוץ  מעל  המגבלות  את 

אנושה  לפגיעה  תביא  זו  "יוזמה 
תחסל  הפנסיוני,  הייעוץ  במקצועיות 
באופן  ותעלה  בתחום  התחרות  את 
ודאי את דמי הניהול לציבור החוסכים 

לפנסיה". 
לדבריו, כניסת הבנקים תוביל לפגיעה 
"סוכני   – לחוסך  בשירות  מקצועית 
מתוך  פנסיוני  ייעוץ  מעניקים  הביטוח 
ראייה הוליסטית של כלל צרכי החוסך 
החלקי  לייעוץ  בניגוד  זאת  ומשפחתו, 
אלה  לימים  נכון  וכולל  בבנקים  הניתן 
רק את קרנות הפנסיה וקופות הגמל". 
מורכבים  הפנסיוניים  המוצרים  קלימן,  לדברי 
היכולים  מיומנים  מקצוע  אנשי  ודורשים  ביותר 
בחירה  רק  ולא  מתאימות,  תוכניות  על  להמליץ 
דמי  גובה  לדירוג  בהתאם  פנסיונית  תוכנית  של 

הניהול, כפי שקיים כיום בבנקים. 
במעסיקים  הבנקים  אחיזת  כי  מוסיף  הוא  עוד 
"הכוח שניתן  ובעובדים תוביל לפגיעה בעובדים: 
לעובד לבחור את הסוכן שלו ייפגע באופן דרמטי 
ייכנסו למשוואה". הסיבה, כפי  במידה שהבנקים 
יחייב  הבנקים  של  שכוחם  היא  קלימן,  שמסביר 
קשורות  שאינן  מסיבות  איתם  לעבוד  מעסיקים 
המעסיקים  שלכל  מכיוון  פנסיוני,  לייעוץ  כלל 

ייצא  כך  מעניקים.  שהבנקים  באשראי  צורך  יש 
אינטגרלי  חלק  להיות  יהפוך  הפנסיוני  שהייעוץ 
הבנק  מול  התנהלותו  לגבי  המעסיק  בשיקולי 
שכזה,  במקרה  אשראי.  לקבלת  הקשור  בכל 
מול  תעמוד  לא  העובדים  שטובת  לגמרי  ברור 
גם  הבנקאי.  האשראי  טובת  אלא  המעסיקים 
אזרחי  ולרוב  בנקאי  באשראי  צורך  יש  לעובד 
מחויבים  הם  ולפיכך  אוברדראפט,  יש  ישראל 
להסכים לכל הצעה שהבנק מציע. בנוסף, תחרות 
התחרות  ותחוסל  אפשרית,  אינה  הבנקים  מול 

הקיימת היום בשוק. 
להעלאת  תוביל  הבנקים  כניסת  כי  סבור  קלימן 
הבנקים,  עמלת  לדבריו,  לחוסכים.  הניהול  דמי 
הניהול המקובלים  גבוהה מדמי  שנקבעה בחוק, 
שיבחר  שעובד  היא  התוצאה  כיום.  פנסיה  בקרן 

לקבל ייעוץ מהבנק ישלם יותר דמי ניהול.
עוד הוא מוסיף כי כניסת הבנקים תוביל לפגיעה 
אלפי   - ועובדיהם  הביטוח  סוכן  במקצוע  אנושה 
עסקים ועשרות אלפי משפחות מתפרנסות בכבוד 
מייעוץ פנסיוני מקצועי למעסיקים ולעובדים. סוכני 
הביטוח השקיעו בלימודים והוסמכו כבעלי רישיון. 
אין סיבה לפגיעה בהם אם כתוצאה לא  לדבריו, 
ישתפר מצבם של העובדים והמעסיקים, ולהיפך 

- מצבם של העובדים והמעסיקים יורע. 

עוצמתם של הבנקים לא תיטיב 
את הייעוץ הפנסיוני לעובדים

כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות 

בשב"ן, לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי!

Extra ביטוח אפגרייד
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חדשנות מקצוענותמחויבות

עקיבא קלימן, יו"ר פורום 
מנהלי ההסדרים הפנסיוניים
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 על פי מגיש הייצוגית, פוליסת הביטוח של איילון מעניקה כיסוי ביטוחי לרכב גם במקרה שנהג 
חדש נוהג בו  כאשר מתקבל רכב חילופי מתוקף הרחבת הביטוח, נשללת נהיגתו של הנהג החדש

עיון נוסף

המחוזי  המשפט  בבית 
נדונה  יפו   - אביב  בתל 
בקשתו של נוסרתי אביב 
שיוצג על ידי עו"ד אפרת 
אסף ואחרים כנגד איילון 
שיוצגה  לביטוח  חברה 
על ידי עו"ד תמי גרינברג 
ניתן  הדין  פסק  ואחרים. 
מפי   ,2019 בדצמבר 
סגנית הנשיא, השופטת 

צילה צפת.
קבע  משרתי  חבר  בארגון  עמית  המבקש, 
והגמלאים, רכש ביוני 2012 מהמשיבה פוליסת 
הרחבה  גם  כללה  הפוליסה  לרכבו.  ביטוח 
לכיסוי ביטוחי לרעייתו של המבקש, אשר הייתה 
ו-"נהגת  חדשה"  "נהגת  הפוליסה  רכישת  בעת 

צעירה" כהגדרתם בחוק.
במהלך תקופת הביטוח, מלאו לרעיית המבקש 
על  שתחול  כדי  שונתה  והפוליסה  שנים,   24
ההרחבה  השארת  תוך   ,24 גיל  מעל  נהג  כל 

שנרכשה ל"נהג חדש".
במסמך שכותרתו "ביטוח רכב מקיף למבוטחי 
פורטה  מיוחדים"  ותנאים  הרחבות   – 'חבר' 
ההרחבה, לפיה יינתן רכב חלופי למשך עד 20 
לרכב.  גמור  אובדן  או  גניבה  של  במקרה  ימים 
בנוסף לכך, גם במסמך "עיקרי ההטבות בביטוח 
מקיף רכב לחברי מועדון 'חבר' ", אשר פירט את 
כי  צוין  חבר,  למבוטחי  שניתנו  ההטבות  עיקרי 
במקרים של גניבה או אובדן גמור לרכב, יקבל 

המבוטח רכב חלופי.
מעורב  המבקש  של  רכבו  היה   ,2013 בשנת 
שרעייתו  בזמן  שהתרחשה  דרכים  בתאונת 
גמור.  אובדן  של  נזק  לרכב  ונגרם  ברכב,  נהגה 
בעקבות כך, המשיבה העמידה לרשות המבקש 
אוויס,  ההשכרה  חברת  באמצעות  חלופי,  רכב 
הייתה  לא  רעייתו  כי  למבקש,  התברר  אך 
על  אוויס  הגבלות  בשל  ברכב  לנהוג  רשאית 

נהגת חדשה.
בבקשה  המשיבה  אל  המבקש  פנה  לפיכך, 
אך  החלופי,  ברכב  לנהוג  לרעייתו  לאפשר 
המשיבה ענתה בשלילה וטענה, כי על פי תנאי 
לנהוג  רשאי  לא  חדש  נהג  ההשכרה,  חברת 
תביעה  לאישור  בקשה  הגיש  לפיכך,  ברכב. 
כי  היתר,  בין  טען  בה  המשפט,  לבית  ייצוגית 
גם  לרכב  ביטוחי  כיסוי  מעניקה  הפוליסה 
מגבלת  ציון  ללא  בו,  נוהג  חדש  שנהג  במקרה 

נהיגה על ידי הנהג החדש או הצעיר. 

עילות  מספר  על  המבקש  ביסס  התובענה  את 
אשר  הביטוח,  חוזה  חוק  מכוח  עילה  תביעה: 
יפורטו  מבטח  לחבות  סייג  או  תנאי  כי  קובע 
בפוליסה סמוך לנושא שהם נוגעים לו או יצוינו 
 55 סעיף  לפי  עילה  בנוסף,  מיוחדת.  בהבלטה 
)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק 
האוסר על המבטח לתאר תיאור מטעה עסקת 
ביטוח המוצגת לפני מבוטח פוטנציאלי. בנוסף, 
הגנת  חוק  מכוח  שונות  עילות  המבקש  טען 
כן,  כמו  הנזיקין.  ופקודת  החוזים  חוק  הצרכן, 
הוראות  ולתיקון  כספי  לסעד  עתר  המבקש 

הפוליסה.
מנגד, המשיבה טענה כי יש לדחות את הבקשה. 
שכן, צוין בכתב השירות לרכב חלופי, כי הרכב 
החלופי יילקח מחברת השכרה, וכי על המבוטח 
יחולו כל הזכויות, ההגבלות והחובות החלות על 

שוכר רכב מחברת השכרה. 
לחוק   3 לסעיף  המשפט  בית  התייחס  תחילה, 
לחבות  סייג  או  תנאי  כי  הקובע  הביטוח,  חוזה 
לו הם  יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא  המבטח 
נוגעים, או יצוינו בהבלטה מיוחדת ואם לא יפעלו 
כך, המבטח לא יהיה זכאי להסתמך עליהם. כמו 
כן, בית המשפט ציין כי גם בתקנות הפיקוח על 
עסקי ביטוח, עמדו על הצורך בהבלטת תנאים 
ומגבלות. לכן, קבע בית המשפט המחוזי שאת 

הסייגים לחבות בביטוח יש לפרט סמוך לנושא 
שהם נוגעים לו ובאופן ברור.

עוד הוסיף בית המשפט, כי המשיבה לא ציינה 
ברכב  חדש"  ל-"נהג  בנוגע  מפורשת  הגבלה 
בדבר  מפורשת  אמירה  בהיעדר  וכי  החלופי, 
צעיר/ נהג  לגבי  ההשכרה  חברת  של  הסייגים 
חדש, סביר להניח כי מבוטח שהוא נהג צעיר/
לתנאי  בהתאם  כי  ולחשוב  לטעות  עלול  חדש 

הפוליסה יקבל רכב חלופי שיוכל לנהוג בו. 
את  קיבל  המחוזי  המשפט  בית  דבר,  סוף 
וקבע  הייצוגית  התובענה  את  לאשר  הבקשה 
כל  היא  התובענה  תנוהל  שבשמה  הקבוצה  כי 
רכב,  ביטוח  ממנה  שרכשו  המשיבה  מבוטחי 
ותנאי  צעיר,  ו/או  חדש  נהג  הרחבת  הכולל 
חלופי  רכב  קבלת  של  הרחבה  כללו  הפוליסה 
למועד  ועד   2011 בנובמבר  ה-23  מיום  החל 
מאורע  לרכבם  אירע  האישור  בקשת  הגשת 
המזכה את המבוטח בקבלת רכב חלופי, והנהג 
החדש/הצעיר שבשלו הרחיבו את הפוליסה לא 

היה יכול לנהוג בו.
יועבר  מההחלטה  עותק  כי  המחוזי  הורה  עוד 

לפיקוח על הביטוח. 
המשיבה  את  חייב  המחוזי  המשפט  בית 
בהוצאות המבקש ובשכר טרחת בא כוחו בסך 

של 40 אלף שקל.

מאת עו”ד ג’ון גבע

אושרה בקשה לתביעה 
ייצוגית: המבוטח לא 

רשאי לנהוג ברכב חלופי
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 בכתב התביעה החריג נטען כי הנתבעים התרשלו בייצוג התובע בפני מס הכנסה, כאשר 
עודדו אותו להגיש מסמכים כוזבים לפקיד השומה  הנתבעים הגישו בקשה לסילוק 
התביעה על הסף בהתאם לכלל המשפטי "מעילה בת עוולה לא תצמח עילת תביעה" 

 לאחר היוודע דבר קיומה של הרפורמה עדכנו במשרד המשפטים את הנוהל וניאותו 
לקבל את האישור בנוסח החדש  משרד המשפטים בתגובה: המשרד לא עודכן על ידי 

הגורמים הרלוונטיים על כניסתה לתוקף של הרפורמה  לכשנודע לנו, מחלקת רישיונות 
קיבלה את האישורים החדשים וכל חברה שנדחתה, יכולה לשוב ולהגיש את האישור החדש

על  בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה 
הסף תביעה של תובע שטענתו העיקרית 
את  לרמות  ממני  מנעת  לא  מדוע  הייתה: 

מס הכנסה? 
התובע רימה את מס הכנסה במשך מספר 
הגיש  שהתובע  הכספים  הדוחות  שנים. 
למס הכנסה העלו את חשד פקיד השומה 
הסברים.  מתן  לצורך  לדיון  הוזמן  והוא 
במסגרת הדיון בפני פקיד השומה התובע 
על  וחתם  הכנסה  מס  את  רימה  כי  הודה 

הסכם שומה. 
הגיע  הוא  לביתו,  שב  שהתובע  לאחר 
ההסכם  על  לחתום  מיהר  כי  למסקנה 
כדי  החשבון,  רואי  הנתבעים,  אל  ופנה 

הכנסה,  מס  שלטונות  מול  אל  אותו  שייצגו 
הגיע  אליו  יותר מזה  טוב  בניסיון להשיג הסכם 

בכוחות עצמו.
הכנסה,  מס  שלטונות  מול  ההתדיינות  לצורך 
כוזבים  מסמכים  החשבון  לרואי  הציג  התובע 
יש  כי  הכנסה  למס  להוכיח  אמורים  שהיו 
הכנסה  שמס  לאחר  המס.  שומת  את  להפחית 
נגד  הוגש  כוזבים,  במסמכים  מדובר  כי  גילה 
לשורה  לו  גרם  שלטענתו  אישום,  כתב  התובע 
ארוכה של נזקים בסך כולל של3.5 מיליון שקל. 
בכתב תביעה מיוחד במיינו, נטען על ידי התובע, 
בייצוג בפני מס הכנסה,  כי הנתבעים התרשלו 
כוזבים  מסמכים  להגיש  אותו  עודדו  כאשר 

לפקיד השומה. התובע הוסיף וטען, כי הנתבעים 
המסמכים  את  להגיש  ממנו  למנוע  חייבים  היו 
הם  כן,  עשו  ולא  ומאחר  הכנסה  למס  הכוזבים 

חבים בנזקיו. 
במסגרת  באיילון  מבוטחים  שהיו  הנתבעים, 
וזאת  לחברה  פנו  מקצועית,  אחריות  ביטוח 
עורכי הדין לויתן, שרון ושות'  מינתה את משרד 
– עוה"ד דרור זמיר ובן בלוך להגן על הנתבעים. 

מלבד  כי  הגנתם,  בכתב  טענו  החשבון  רואי 
קשר  אין  התובע,  לטענות  שחר  שאין  העובדה 
סיבתי בין הגשת המסמכים הכוזבים לבין הגשת 
הנתבעים  בבד,  בד  התובע.  נגד  האישום  כתב 
הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף בהתאם 

לא  עוולה  בת  "מעילה  המשפטי  לכלל 
תצמח עילת תביעה". 

לסילוק  הבקשה  את  קיבל  המשפט  בית 
המשפטי  לכלל  בהתאם  וקבע,  הסף  על 
עילת  תצמח  לא  עוולה  בת  "מעילה 
כי המטרה שלשמה נשכרו רואי  תביעה", 
את  רימה  התובע  כי  העובדה  החשבון, 
שלטונות מס הכנסה במשך מספר שנים, 
התובע  של  במעשיו  הפליליות  עוצמת 
שעניינן  מס,  בעבירות  הענישה  ומדיניות 
בתי  את  מחייבים  הציבורית,  הקופה  גזל 
אשר  הולמים  עונשים  בהטלת  המשפט 
בית  של  סלידתו  את  לשקף  כדי  בהם  יש 
של  מהתנהלותם  והחברה  המשפט 

עברייני מס תוך מתן משקל לשיקולי הרתעה.
מן  האמור,  הכלל  לאור  אלו,  ובנסיבות  לפיכך 
דיון  בטרם  הסף  על  התביעה  את  לדחות  הדין 
טענות  יתקבלו  אם  גם  דהיינו  לגופן.  בטענות 
התובע במלואן )ואין הדבר כך שכן הטענות לא 
התבררו עדיין( יש מקום לסלק את התביעה על 

הסף. 
כי  וקבע  הוסיף  המשפט  בית  הדברים,  בשולי 
ייצוג התובע בפני שלטונות  אין קשר סיבתי בין 
מס הכנסה לבין כתב האישום וכי כתב האישום 
התובע  שביצע  הפליליות  העבירות  לאור  הוגש 
רשלנות  בגלל  ולא  הנתבעים  את  שכר  טרם 

נטענת של רואי החשבון.

המחוזי דחה על הסף תביעה של תובע 
שטענתו העיקרית הייתה: מדוע לא 
מנעת ממני לרמות את מס הכנסה?

משרד המשפטים סירב להכיר 
באישורי ביטוח בפורמט החדש

עו”ד בן בלוךעו”ד דרור זמיר

משרד המשפטים סירב להכיר באישורי ביטוח בפורמט 
בקשות  במסגרת  ההון.  שוק  רשות  שקבעה  החדש 
נדרשות   ,2020 לשנת  שמירה  לחברות  רישיון  לקבלת 
בסכום  בנקאית  ערבות  להפקיד  המבקשות  החברות 
מקצועית  אחריות  ביטוח  לרכוש  או  שקל,  מיליון   6 של 
בסכום של 2 מיליון שקל וביטוח לנזקי צד ג' בסכום של 
4 מיליון שקל. לצורך הוכחת קיום הביטוח גיבש משרד 
בפורמט  שאינו  ביטוח,  קיום  אישור  טופס  המשפטים 

החדש כפי שנקבע ברשות שוק ההון. 
לפוליסה נודע כי גופים שרכשו ביטוח הציגו את אישור 
הביטוח בפורמט החדש, אולם משרד המשפטים סירב 
לקבל את האישור. זאת, למרות שחברות הביטוח אינן 

רשאיות כיום לחתום על אישורים שלא בפורמט שקבע 
משרד האוצר.

של  קיומה  דבר  המשפטים  במשרד  היוודע  לאחר 
במשרד  עדכנו  ההון,  שוק  רשות  של  הרפורמה 
המשפטים את הנוהל וניאותו לקבל את האישור בנוסח 

החדש.
במשרד  המקצועיות  היחידות  מנהלת  תגובת 
ידי  על  עודכן  לא  המשפטים  "משרד  המשפטים: 
הגורמים הרלוונטיים על כניסתה לתוקף של הרפורמה. 
האישורים  את  קיבלה  רישיונות  מחלקת  לנו,  לכשנודע 
החדשים וכל חברה שנדחתה, יכולה לשוב ולהגיש את 

שר המשפטים אמיר אוחנההאישור החדש". 
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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

 התובעת, אשר לא התקשרה בחוזה ביטוח עם כלל, נאלצה להתמודד עם הליכי 
הוצאה לפועל שהוגשו נגדה בגין חוב נטען של 485 שקל  לטענתה, למרות 
ידיעתה של כלל שאין כל בסיס חוקי לתביעתה, היא המשיכה בהליכים נגדה

 בלוליה של יש מעוף בגליל פרצה שריפה שנטען כי נגרמה במהלך עבודתם של קבלני ביצוע 
שנשכרו לשם ניקויים וחיטויים  מדובר בתביעת שיבוב, והקבלנים בוטחו על-ידי שירביט

תביעת לשון הרע בסך 50 אלף 
שקל הוגשה כנגד כלל ביטוח

הפניקס ויש מעוף בגליל תובעות 
12.3 מיליון שקל משירביט וקנט

עורכת דין הגישה תביעת לשון הרע בסך 50 אלף 
שקל כנגד כלל ביטוח, בשל הליכי הוצאה לפועל 

שזו פתחה נגדה בגין חוב נטען של 485 שקל.
מהיר  דין  סדר  של  בהליך  שהוגשה  בתביעה, 
התובעת  כי  נאמר  בחיפה,  השלום  משפט  לבית 
הוזמנה לפגישת יעוץ פנסיוני במשרדו של סוכן 
הביטוח. הוצע לה לבחון את שינוי פוליסת ביטוח 
ונאמר  בידיה,  הקיימת  השכורה  דירתה  תכולת 
לה כי ניתן לקבל הצעת מחיר ללא כל התחייבות 

מצידה. 
מטעמה  סוקר  שלחה  כלל  התובעת,  לדברי 
היא  ואולם  וסורגים,  כספת  התקנת  דרש  אשר 
למגן  כוונה  כל  לה  אין  כי  מפורשות  בפניו  ציינה 
את דירתה השכורה. לטענתה היא לא נתנה את 
הסכמתה להקמת פוליסה, לא חתמה על הצעת 

ביטוח, ולא העבירה פרטי תשלום.
כלל  שלחה   2017 מאי  חודש  במחצית  ואולם 
הקשור  נטען  חוב  בגין  התראה  מכתב  לתובעת 

לפוליסה לביטוח תכולת דירתה השכורה. לדברי 
דין  עורכת  היא  כי  לכלל  הבהירה  היא  התובעת 
והצהירה כי מעולם לא התקשרה עם כלל בחוזה 
כנגדה  לפועל  הוצאה  הליכי  הפעלת  וכי  ביטוח, 

עלולים להסב לה נזקים ישירים ועקיפים.
כלל  הטילה  לארה"ב,  נסיעתה  טרם  ואולם 
עיקולים על חשבונותיה, רכבה, ועל כספים שיש 
בגין  וזאת  גמל,  וקופות  ביטוח  חברות  אצל  לה 
חוב נטען של 485 שקל, וכלל אף ביקשה להטיל 

עיקולים נוספים ברשות למקרקעי ישראל.
לדברי התובעת, סוכן הביטוח חיים דמרי הצהיר 
כי אין ולא היתה לה פוליסה אצל כלל ואף הודיע 
ו"אין לה מה לדאוג בקשר  לה כי הנושא הוסדר 
לכך". ואולם חרף זאת ולמרות ידיעתה של כלל 
המשיכה  היא  לתביעתה,  חוקי  בסיס  כל  אין  כי 
בהליכי ההוצאה לפועל כנגדה. התובעת מציינת 
לה  היתה  האמורה  התקופה  כל  במהלך  כי 

פוליסת תכולת דירה בתוקף אצל הפניקס.

הוצאה  לתיק  התנגדות  הגישה  היא  לדבריה 
במסגרתו  המשפט  בבית  דיון  ולאחר  לפועל, 
בחוזה  התקשרה  לא  מעולם  היא  כי  הוכח 
ביטוח עם כלל, הוגשה בקשה לדחיית התביעה 
הדבר,  אחד.  שקל  ולו  שילמה  שהיא  מבלי 
ההוצאה  שהליכי  כך  על  מעיד  בתביעה,  נאמר 
על  שנפתחו  סרק  הליכי  מלכתחילה  היו  לפועל 
בסיס פוליסת ביטוח לא חתומה שנפתחה ללא 

הסכמה ו/או רצון מצד התובעת.
שפגעו  העיקולים  הטלת  התובעת,  לטענת 
בעיני  להשפלתה  גרמו  הפיננסית,  באמינותה 
נעשתה  רבה,  נפש  עוגמת  לה  והסבו  הבריות, 
לדבריה,  חוקית.  תשתית  או  חוקי  בסיס  כל  לא 
פנייתה אל כלל בטרם הגשת תביעתה הנוכחית 

בדרישה לפיצוי לא נענתה.
"כתב  בתגובה:  נמסר  ופיננסים  ביטוח  מכלל 
נגיב  לכשיגיע  בחברה,  התקבל  טרם  התביעה 

בערכאות המתאימות". 

חברת יש מעוף בגליל והמבטחת שלה הפניקס 
הגישו לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה בסך 
נזקי  לביטוח  קרן   - קנט  כנגד  שקל  מיליון   12.3

טבע בחקלאות ושירביט.
הפעילה  בגליל  מעוף  יש  כי  נאמר  בתביעה 
בזמנים הרלוונטיים חוות לולי הטלה המתפרשת 
אשר  גורן,  במושב  דונם  כ-40  של  שטח  על 
מסוג  פוליסה  פי  על  הפניקס  ידי  על  בוטחה 
"extra לחבר מושב". עוד נאמר כי קנט משמשת 
המדינה  בשותפות  ממשלתית  ביטוח  כחברת 
חקלאים  מבטחת  והיא  חקלאיים,  וארגונים 

ופועלת כחברת ביטוח לכל עניין ודבר. 
חג'ג'  סתיו  את  ביטחה  בתביעה  נאמר  שירביט 
ופרויקטים  יזמות  סתאבי  וחברת  שלווה  ממושב 
ממושב עין הבשור במסגרת פוליסת ביטוח צד ג' 
ו/או אחריות מקצועית ו/או עבודות קבלניות ו/או 

בכל פוליסה אחרת נוספת אחרת. הם נשכרו על 
לניקוי  ביצוע  יש מעוף בגליל כקבלני  ידי חברת 
וחיטוי של ארבעה לולים שהעופות בהם הושמדו 

בשל חשד להימצאות נגיף הסלמונלה. 
קבלני  של  עבודתם  במהלך  נטען כי  בתביעה 
הביצוע בלולים פרצה אש באחד הלולים וגרמה 
להרס מוחלט של הלול שנשרף באופן מוחלט, 
וכן  אחרים  לולים  לשני  כבדים  נזקים  נגרמו  וכן 

לנזק לרכוש בחצרים.
בתביעה נאמר כי על פי בדיקות שנערכו לאחר 
לפיה  האפשרות  ונפסלה  נבדקה  האירוע 
השריפה נגרמה כתוצאה מכשל חשמלי, ונקבע 
עקב  פרצה  השריפה  כי  משמעי  חד  באופן 
כתוצאה  ביצוע  קבלני  ידי  על  שבוצעו  העבודות 
משימוש במכשיר הברנר בו נעשה שימוש לשם 

שריפת נוצות בלולים.

לטענת הפניקס היא שילמה תגמולי ביטוח כפי 
חבותה על פי תנאי הפוליסה בגין הנזק ללולים 
ולציוד בסך של 7.3 מיליון שקל, וכי קמה זכותה 
באחריות  הנושאים  כלפי  שיבוב  בתביעת  לבוא 
על  לה  הנתונה  הסוברוגציה  זכות  מכוח  וזאת 
פי הדין ועל פי הפוליסה. בתביעה נאמר עוד כי 
בעטיו של האירוע נגרמו לחברת יש מעוף בגליל 
נזקים בסך של 5 מיליון שקל בגין אובדן הכנסות 
ורווחים כתוצאה מחוסר האפשרות לאכלס את 
הוצאות  בגין  וכן  ארוכה,  תקופה  במשך  הלולים 
בגין  וקנס  השיקום,  לתקופת  מוגדלות  שכר 
ביטול הזמנה טרם האירוע לאכלוס שני הלולים 

ב-150 אלף פרגיות.
קנט בחרו שלא להגיב.

התביעה  את  תלמד  "החברה  נמסר:  משירביט 
ותגיב בבית המשפט".
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Beazley הבינלאומי  המשנה  ומבטח  המבטח 
ימיים  ביטוחים  לערוך  מפסיק  הוא  כי  הודיע 
ביטוחי  לרבות  וחידושים(  )חדשים  בבריטניה 
סוחר.  אוניות  וגופי  מטענים  חבות  מטען, 
הביטוח  מתיק  כ-5%  המהווים  אלו,  תחומים 

run- יתנהלו תחת משטר ,Beazley  הימי של
הקטנים  המרווחים  הם  למהלך  הסיבה   .off
בתחום ביטוח זה. כרגע לא ברור עם 15 עובדי 
בתפקידים  יישארו  או  יפוטרו  הימית  המחלקה 
לא  הימי  הביטוח  בתחום  מומחים  אחרים. 

הופתעו מהמלך וצופים שלא תהיה בעיה למצוא 
התקשחות  כי  מעריכים  אולם  חלופי,  מבטח 
למבטחים  תגרום  זו  ובאה.  ממשמשת  השוק 
ולברוקרים לא מקצועיים לנטוש את השוק ורק 

המקצוענים יוכלו לשרוד את התקופה הקשה.

הודיע   Whirlpool החשמל  מכשירי  תאגיד 
כביסה  מכונות  אלף  ל-500  חזרה  קורא  הוא  כי 
ל-2018(   2014 השנים  )בין  בבריטניה  שנמכרו 
תחת שמות המותג Hotpoint ו- Indesit. סיבת 
הקריאה חזרה היא סיכון אש. מערכת נעילת דלת 
מכונת הכביסה תקולה, דבר הגורם להתחממות 
דווחו  כה  עד  אש.  ולהתלקחות  המכונה  של  יתר 
79 מקרים. היצרן הציע לצרכנים תיקון או מכונת 
ארגון  אולם  ודגם(,  סוג  )מאותו  חלופית  כביסה 

הצרכנים הבריטי ?Which דורש מהיצרן להחזיר 
לצרכנים את עלות המכשיר החשמלי כדי שיוכלו 
לרכוש מכוונת כביסה חלופית מכל יצרן שיבחרו. 
Whirlpool הסתבך בפרשה של קריאה חזרה 
הכביסה  מייבשי  בבריטניה.  כביסה  מייבשי  של 
 ,Indesit  ,Hotpoint המותגים  תחת  שווקו 
ששווקו  בדגמים   .Proline-ו  Swan  ,Creda
גורם  החימום  גוף  ל-2015   2004 השנים  בין 
לשריפה אם במייבש הצטבר עודף של מוך )סיבי 

אולם   2015 בשנת  דווח  הראשון  המקרה  בד(. 
ציבור  לידיעת  היצרן בחר לא להביא את הנושא 
הצרכנים. בסך הכל שווקו בבריטניה כ-800 אלף 
54 מקרים בהם פרצה  ודווחו על  מייבשי כביסה 
אש. בחודש יולי 2019 נשיא החברה התנצל בפני 
הצרכנים והודיע על קריאה חזרה של המוצרים. 
לצרכנים הוצא תיקון חינם של התקלה או החלפת 
המייבש או החזר כספי בהתייחס לגיל המייבש, או 

להוסיף כסף ולרכוש מייבש מתקדם יותר. 

 Beazley מפסיק לערוך 
ביטוח ימי לסיכונים בריטיים

Whirlpool עושה ריקול 
ל-500 אלף מכונות כביסה

 הסיבה למהלך הם המרווחים הקטנים בתחום  הפעילות הבריטית מהווה 
run-off שיתנהל מעתה תחת משטר ,Beazley  כ-5% מתיק הביטוח הימי של

זאת בשל מערכת תקולה של נעילת דלת מכונת הכביסה, דבר 
הגורם להתחממות יתר של המכונה ולהתלקחות אש בשל סיכון אש

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים
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מבטחים ומבוטחים

ודחה  מגדל  לטובת  פסק  העליון  המשפט  בית 
שחלה  ילד  הורי  של  הערעור  בקשת  את 
מוחית  מפגיעה  כך  עקב  וסובל  בהיפרקלצמיה 
את   קיבלה  וילנר  יעל  השופטת  הפיכה.  בלתי 
ההחלטה של שופטת בית המשפט המחוזי בתל 
כי  בתביעה  קודם  בערעור  שבח  יהודית  אביב 
ביטוח למחלות  בפוליסת  בוטח  למרות שהילד 
של  פעמי  חד  לתשלום  ההורים  דרישת  קשות, 

חצי מיליון שקל, אינה מעוגנת בפוליסה. 
בגוף  הסידן  במשק  פגיעה  היא  היפרקלצמיה 
תאי.  החוץ  בנוזל  סידן  עודף  ידי  על  הנגרמת 
מערכת  הן  במחלה  הנפגעות  המערכות 
מערכת  הקרדיווסקולרית,  המערכת  העצבים, 

העיכול והכליות. 
בנימוק  מגדל  ידי  על  נדחתה  ההורים  תביעת 
"לאף  עונה  אינו  המערער  של  מחלתו  שאבחון 
ביטוח  כמקרה  המפורטות  מהמחלות  אחת 
לרבות, דלקת של המוח, פגיעה מוחית מתאונה, 
דלקת חיידקית של קרום המוח ושיתוק" ועל כן 

המערער "אינו זכאי לתשלום לפי כיסוי מזור".
המוחית  הפגיעה  כי  הסכימו  אמנם  התובעים 

אינה עונה להגדרות הפוליסה באופן אחיד, אך 
ניתן לשייכה לפגיעה שנעשתה מתאונה, כאשר 
התאונה היא אותה המחלה בה חלה הילד. בתוך 
 18.1.11 סעיף  הוראת  חלה  הפגיעה  על  כך, 
שמגדל  מציין  שהסעיף  משום  זאת  בפוליסה. 
הקובע  הסייג  על  להסתמך  רשאית  "אינה 
נובע  הוא  אם  רק  רפואי  אירוע  הוא  מוחי  שנזק 
פרשנות  ובהם  שונים  מטעמים  זאת  מתאונה". 
הסעיף המתחייבת בנסיבות כמו שם הפוליסה, 
חוזרי  הנאות,  הגילוי  מסמך  הסעיף,  כותרת 
מאוחרת  פוליסה  הוראות  הביטוח,  על  המפקח 
בסעיף  כנדרש  שבו  הסייג  הבלטת  אי  בזמן, 
של  הסבירה  וצפייתם  הביטוח  חוזה  לחוק   1
הצדדים מהפוליסה. עוד נטען לאי גילוי העולה 
תום  חובת  ולהפרת  הביטוח  חוזה  הפרת  כדי 

הלב.
לסעיף  בעצמה  התייחסה  וילנר  השופטת 
הקשה  התוצאה  למרות  לדבריה,   .18.1.11
שיכולה  הציפיה  וחרף  המבקש,  של  מבחינתו 
כותרת  לנוכח  הוריו  בלב  להתעורר  הייתה 
בפוליסה  רבים  בסעיפים  שעיון  הרי  הפוליסה, 

אינו מותיר מקום לספק בדבר הפרשנות הראויה 
במיוחד  לפוליסה.   18.1.11 לסעיף  ליתן  שיש 
למילים 'פגיעה מוחית בלתי הפיכה אשר אירעה 
כתוצאה מתאונה...' המופיעות בו". וילנר הוסיפה 
בטופס  המחלה  הגדרת  מעיני  נעלמה  "לא  כי 
וטענתם  המבקש  להורי  שנמסר  הנאות  הגילוי 
להטעיה בהקשר זה ואולם טופס הגילוי הנאות 
סעיף  של  הברורה  לשונו  על  לגבור  יכול  אינו 

18.1.11 לפוליסה".
התביעה  בתיק,  שנעשה  הראשון  בערעור 
נדחתה בדעת רוב, כאשר בדעת מיעוט השופט 
שנעוצה  בעייתיות  שקיימת  סבר  אטדגי  יונה 
דו  או  מעורפל  נוסח  עקב  בפרשנות,  בצורך 
משמעי וקיומן של שתי הגדרות סותרות ל'מקרה 
ביטוח'", זאת משום ש"הגדרה למקרה הביטוח 
עת  אך  בפוליסה,  רק  מופיעה  והיא  אחת,  היא 
טופס הגילוי הנאות מכיל רשימה ללא הגדרות. 
שעניינה  הפוליסה  בכותרת  נעוצה  הבעייתיות 
בפוליסת ביטוח למחלות קשות עת היא כוללת 
גם מקרים שהם גם תאונתיים, במובחן ממחלה, 

או רק תאונתיים".

להתחרות  מבקשת  שינדמן  משפחת 
צור  האחזקות  חברת  ישראל.   WeWork-ב
שמיר שמחזיקה בביטוח ישיר ובאדגר פותחת 
המשרדים  רשת  של  ראשון  סניף  בישראל 
רשת  היא  אמבסי  בריין   .Brain Embassy
ובדומה אדגר  באחזקת  עבודה   מתחמי 

של  קונספט  מציגה  הרשת   ,wework-ל
גמישות מקסימלית בהשכרת משרדים ופינות 
של  פתרונות  תציע  הרשת  בישראל  עבודה. 
)בתוך  פרטיים  משרדים  ספייס,  אופן  מתחמי 

המתחם( ויחידה פרטית בנכס.
הסניף הראשון של בריין אמבסי ממוקם ברחוב 
שלוש בתל אביב, 2.5 קילומטר, מהסניף האחרון 
שוקן. ברחוב  ונמצא  הקימה   WeWork-ש 

שבעה  סניפים,   14 יש  ל-WeWork עצמה 
בחיפה,  בירושלים,  והשאר  אביב,  בתל  מהם 

בבאר שבע, ובקרוב ברמת גן ובפתח תקווה.

כי  מציינים  אדגר  בדוברות 
למתחמי העבודה של בריין 
משמעותי  יתרון  אמבסי 
שהם  היות  המתחרות  על 
של  בנכסים  רק  נפתחים 
שהחלה  הרשת  החברה. 
את פעילותה בפולין בשנת 
למובילה  והפכה   2016
נכון  מנהלת  בתחומה, 
מ"ר  אלף  כ-20  להיום 
ובקרוב  וישראל  בפולין 
ראשון  סניף  תפתח 

בבלגיה.
חברת  גלובלית,  מבחינה 
תקופה  עוברת   WeWork

פיננסיים  לקשיים  שנקלעה  לאחר  מאתגרת 
הבנק  ידי  על  חילוץ  הצטרכה  בו  למצב  עד 

אשתקד,  סופטבנק.  היפני 
והמייסד  לשעבר  המנכ"ל 
אדם נוימן עזב את תפקידו 
מצנח  עם  ויו"ר  כמנכ"ל 
זהב של 1.7 מיליארד דולר. 
האם הקשיים בחברה האם, 
 WeWork על  תשפיע 
היחיד  עתה,  עד  ישראל? 
בארץ  ההנהלה  את  שעזב 
רון גורה  היה איש ההיי טק 
ששימש בחברה כסמנכ"ל. 
עזיבתו  את  שייך  לא  גורה 
למצב החברה. ניתן להניח 
תשמח  שינדמן  שמשפחת 
שייווצר  בפער  להיכנס 
פעילות  צמצום  תבצע   WeWork-ש במידה 

בזירה המקומית.

העליון דחה בקשת רשות ערעור נגד 
מגדל בעקבות דחיית תביעת ביטוח 

על פגיעה מוחית בלתי הפיכה

הבעלים של ביטוח ישיר רוצים 
WeWork-להתחרות ב

 הילד שחלה בהיפרקלצמיה ומוחו נפגע, בוטח בפוליסת ביטוח למחלות קשות  הוריו תבעו חצי 
מיליון שקל מחברת הביטוח  החברה דחתה את התביעה מאחר שהפגיעה לא נעשתה בעקבות תאונה

 משפחת שינדמן תבקש לנצל את התקופה המאתגרת שעוברת העולמית 
להשכרת משרדים  אדגר, חברה אחות של ביטוח ישיר, פותחת סניף ראשון של 
Brain Embassy בישראל שמאפשר גמישות מקסימלית בהשכרת מתחמי עבודה

מוקי שינדמן בעל השליטה בביטוח ישיר ואדגר

לבחירה עיתונות בהתאמה אישית
לחצו כאן

מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

www.polisa.news
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true

