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 עיריית נהריה מבוטחת באיילון באמצעות סוכנות כהן-גבעון  עיריית 
 נהריה מסרה לפוליסה כי היום תבוצע הערכה מחודשת לנזקי העיר

 נוכח המצב, רשות שוק ההון פתחה מוקד מיוחד לסיוע נפגעי הסערה
עדיין  בנהריה  השיטפונות,  לאחר  ימים  ארבעה 
מתקשים להעריך במדויק את ממדי הנזק. נציג 
הנראה  ככל  כי  לפוליסה  מסר  נהריה  עיריית 
ההפסדים  לגודל  חדשות  הערכות  יבוצעו  היום 
ברכוש  מהפגיעה  כתוצאה  העיר  שחוותה 
נערכה  לא  העיריה  כי  שיתברר  במידה  ובאדם. 
כראוי לסערה, תהיה זו איילון שתצטרך גם היא 
להתמודד עם תביעות הפיצויים. איילון מבטחת 

את העירייה באמצעות סוכנות כהן-גבעון.
האוויר  מזג  סופות  ראשוניות  הערכות  פי  על 
להרס  גרמו  העיר  את  שהציפו  האחרונות 
שנאמד ב-300 מיליון שקל. ראש עיריית נהריה 
רונן מרלי העריך כי מדובר בנזקים של בין 200 
ל-300 מיליון שקל והוסיף ביקורת מרומזת על 
כדי  בתשתיות  די  השקיעה  לא  שהמדינה  כך 
נחל   – בעיר  שזורם  הנחל  הצפת  את  למנוע 

געתון. 
שבוע  באמצע  הסוער  האוויר  מזג  במסגרת 
שעבר ירדה כמות משקעים אדירה בטווח זמנים 
קצר מאוד, כפי שלא תועדה בישראל זה עשרות 
בימים  שנים. כמויות המשקעים שירדו בנהריה 
האחרונים גבוהה מהכמות השנתית הממוצעת. 
עד כה, סופות החורף גבו את חייהם של חמישה 

האמורה  בסערה  נהרג  בנהריה  כאשר  אנשים, 
משפחה  לחלץ  ניסה  כאשר  שבת,  בן  מוטי 

לכודה בתוך רכב שנגרר בשיטפונות.
מוקד  פתחה  ההון  שוק  רשות  המצב,  נוכח 
מיוחד לסיוע נפגעי הסערה. מהרשות נמסר כי 
יוכלו לקבל הסבר  נזק,  האזרחים שנגרם להם 
לגבי פוליסות הביטוח וכן סיוע פרטני מול חברות 
הביטוח. צעד זה מצטרף לצעד קודם של לשכת 
שעבר  בשבוע  היא  גם  שפתחה  הביטוח  סוכני 

מוקד סיוע לנפגעים. 
תל  היא  כזכור,  לשיטפונות,  קודמת  נפגעת 
אביב, בה שכונות שלמות בדרום הוצפו לחלוטין. 
ובימים  זו  עיר  של  המבטחת  גם  היא  איילון 
נסיבות  את  אביב-יפו  תל  עיריית  בודקת  אלו 
האירוע ומשערכת את הנזק. בתגובה לאחריות 
כי  לפוליסה  זו  מסרה  העירייה  של  הביטוחית 
"נראה שמדובר באירוע טבע נדיר שאין אחריות 

לעירייה בגינו".

נזקים של 300 מיליון שקל: 
עיריית נהריה מבוטחת באיילון

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  

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.

אחרי הסערה

ההצפות בנהריה
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המצבר 'מת' ונתקעתם עם הרכב?

40% הנחה
 ובנוסף: אחריות מורחבת לתקופה של 24 חודשים

על רכישת המצבר החדש מתוצרת 

הטבה ייחודית למבוטחי ׳הפניקס זהיר׳
שרכשו שירותי דרך וגרירה:

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 2/2020 מה-9 בינואר

www.polisa.news
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על  ביטוח  סוכנות  הקמת  נגד  המאבק  גובר 
סוכני  לשכת   .MAX אשראי  כרטיסי  חברת  ידי 
שלושה  שחלף  חמישי  ביום  שלחה  הביטוח 
יו"ר  גפני,  משה  הכספים  ועדת  ליו"ר  מכתבים, 
רשות  ויו"ר  ברקת  משה  ד"ר  ההון  שוק  רשות 
התחרות עו"ד מיכל הלפרין, במחאה על הקמת 
מבית  האשראי  חברת  ידי  על  ביטוח  סוכנות 

לאומי קארד. 
בשבוע שעבר דיווחנו בפוליסה על כך שחברת 
שימוש  לעשות  מלקוחותיה  מבקשת  האשראי 
להם  להתאים  כדי  שלהם  האישיים  בנתונים 
שלחה  התחרות  רשות  וחיסכון.  ביטוח  מוצרי 
רואה  אינה  כי  ומסרה  מכתב לרשות שוק ההון 
האשראי  חברות  בכניסת  בתחרות  פגיעה 
לתחום הביטוח. למעשה, נכון להיום השקפתה 
של רשות התחרות הפוכה לזו של לשכת סוכני 
הביטוח וגורסת שכניסת שחקנים חדשים לענף 
השחקנים  את  ותחליש  התחרות  את  תגדיל 

הקיימים.
המעורב  חזק,  גורם  שכניסת  מודאגים  בלשכה 
את  מכיר  הצרכנים,  רוב  של  חייהם  במהלך 
קשה  לפגיעה  יגרום  השוטפות,  הוצאותיהם 
ומהותית בענף הביטוח. על פי המכתב ששלח 
 - לברקת  הלשכה,  נשיא  רוזנפלד,  ליאור 

התקבלה  הסוכנות  את  לאשר  "ההחלטה 
בתדהמה גדולה בלשכת סוכני הביטוח בישראל 

שרואה לנגד עיניה פגיעה אנושה בתחרות". 
של  העיקריים  שמאמציה  להניח  סביר  מעתה, 
קיימת  שם  הכספים.  בוועדת  יתמקדו  הלשכה 
את  ממושך  לזמן  תסכל  שהוועדה  האפשרות 

הקמת הסוכנות – נוכח הקיפאון הפוליטי. 
במכתבו לגפני, אף מזכיר רוזנפלד את הממונה 
הקודמת על הביטוח דורית סלינגר ש"לא בכדי 
הבנקים,  לבקשות  נחרצת  התנגדות  הביעה 
מצד  שכזו  כניסה   - הביטוח  לתחום  להיכנס 
בתחרות  יפגעו  אלו,  ואימתניים  גדולים  גופים 
שלהם,  מאוד  עד  והעודף  העצום  הכוח  לנוכח 
רוזנפלד:  פי  על  בשוק".  השחקנים  ליתר  ביחס 
את  לנצל  לכאורה,  עלולות  האשראי,  "חברות 
מרומזים  אילוצים  לייצר  מנת  על  העודף  כוחם 

כלפי הלקוחות לרכוש דרכם ביטוח".  
ולוועדת  ההון  שוק  )לרשות  המכתבים  בשתי 
הכספים( נטען כי "עמדת רשות התחרות נובעת 
שהרי  מאוד,  עד  תמוהים  משיקולים  לכאורה 
כיצד זה כניסה של חברות האשראי לא תפגע  
ההזדמנות,  מתן  הנכון:  הוא  ההיפך  בתחרות? 
לגופי אשראי ענקיים אלו שחולשים על מאגרי 
לשווק  להתחיל  הציבור,  של  עצומים  מידע 

ביטוח, תפגע פגיעה שלא ניתן יהיה להתאושש 
אשר  היחיד  יהיה  המבוטחים  וציבור  ממנה, 
יינזק. גופי האשראי נהנים מגישה ישירה לכלל 
וכריתת  לקליטה  מוכנים  משאבים  עם  הציבור 
לחסדיהם  נתון  אשר  הציבור,  לכל  ביטוח  חוזי 
וזקוק להם". לדוגמה: "הרי על פי רישומי חברת 
יורד כעת  ניתן לראות כי אצל הלקוח  האשראי 
בחודש  כלומר  הרכב,  לביטוח  ה-11  התשלום 
הבא עליו כבר לחדש את הביטוח לרכב והמידע 
ולאלגוריתמים  האשראי  לחברת  כאמור  נגיש 

המתוחכמים שלה".
שייווצר  האיזון  חוסר  על  מצביעים  בלשכה 
הן  האשראי  חברות  לבנקים,  "בדומה  בענף: 
צינור חמצן לרוב הציבור בישראל, שווה בנפשך 
מצב בו עסק קטן מבקש שירותי סליקה וחברת 
האשראי מציעה לו לשקול בחיוב לרכוש ביטוח 
לו....מה יעשה אותו עסק  דרכה והדבר ישתלם 

קטן )או גדול(?". 
שבויים,  יהיו  העסקים  רק  לא  הרשות,  פי  על 
אלא גם הלקוחות: "האמנם יכול הלקוח, הזקוק 
לו  המוצע  הביטוח  את  לערוך  לסרב  להלוואה, 
מהגוף שאליו הוא פנה כאשר הוא זקוק נואשות 

להלוואה?" מסבירים ברשות. 
ב-MAX סירבו להגיב.

 לשכת סוכני הביטוח: ציבור הלקוחות זקוק לחברות האשראי ונתון 
לחסדיהם  רוזנפלד מגייס אפילו את הממונה הקודמת סלינגר למערכה 

שלדבריו הביעה התנגדות נחרצת לכניסת הבנקים לענף הביטוח

צעד נוסף במאבק: לשכת סוכני הביטוח 
פונה לוועדת הכספים כדי לסכל את 

MAX-הקמת סוכנות הביטוח ב

 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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בית המשפט התייחס לטענת התובעת לפיה יש להחיל את 
עיקרון "הדבר מעיד בעד עצמו", וקבע כי הוכח על ידי הנתבעת 

בצורה מספקת בהתאם למשפט האזרחי כי לא התרשלה

עיון נוסף

השלום  משפט  בבית 
נדונה  אביב-יפו  בתל 
רנט  קשר  של  תביעתה 
א קאר בע"מ )התובעת( 
ידי  על  יוצגה  אשר 
כנגד  ברנד  שי  עו"ד 
ישראל-החברה  נתיבי 
לתשתיות  הלאומית 
)הנתבעת(  תחבורה 
עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר 
הדין  פסק  אל.  בן  מיכל 
ניתן בדצמבר 2019, מפי 

השופט עזריה אלקלעי.
לפני בית המשפט הונחה תביעה שהגישה 
נגד  )הרכב(,  רכב  בעלת  התובעת, 
לטענתה  שנגרמו  נזקים  בגין  הנתבעת 
לרכבה בגין החלקת הרכב על כתם שמן 
בכביש, אשר היה בזמן הרלוונטי באחריות 
של  סך  על  הוגשה  התביעה  הנתבעת. 

31,697 שקל. 
הרכב  מבטחת  היא  כי  טענה  התובעת 
בפוליסה לכיסוי נזקי צד ג' ו/או מקיף. עוד 
טענה התובעת, כי בזמן הרלוונטי לתביעה, 
תחזוקת  על  אחראית  הייתה  הנתבעת 

כביש 40 ותיקון וסילוק כל מפגע או נזק.
אינה  כי  הוסיפה  התובעת  ועוד,  זאת 

יודעת ולא יכולה הייתה לדעת את הסיבה 
שבנסיבות  מפני  התאונה  לאירוע  הממשית 
רשלנותה  עם  יותר  הדבר  מתיישב  המקרה 
של הנתבעת, מאשר אי רשלנותה, לכן ביקשה 
מדבר  "הדבר  של  הכלל  את  להחיל  התובעת 
כי  להוכיח  היה  הנתבעת  שעל  כך  עצמו",  בעד 
התנהגות  התאונה,  לפני  בהתנהגותה,  היה  לא 
שעליה תחויב. לחלופין טענה, כי התאונה אירעה 
בשל רשלנות הנתבעת בכך שלא דאגה לסלק 

או לטפל במפגע שסיכן את הנסיעה בכביש. 
חובת  כל  הפרה  לא  כי  טענה  הנתבעת  מנגד, 
זהירות כלפי התובעת, וכי אין בנסיבות הנטענות 
עוד  אחריות.  עליה  להטיל  כדי  התביעה  בכתב 
טענה הנתבעת, כי היא מחזיקה ביותר מ-8000 
אינה  ולפיכך,  כבישים ברחבי המדינה  ק"מ של 
ובעונה אחת,  יכולה להיות בכל הכבישים בעת 
בכבישים  תדירים  סיורים  מבצעת  היא  לכן 

הנמצאים תחת אחריותה. 
הנתבעת הוסיפה וטענה, כי התקבל אצלה דיווח 
אודות האירוע המדובר, ועם קבלתו פעלה באופן 
מהיר לתיקון המפגע וניקוי הכביש. עוד הוסיפה 
הנתבעת, כי התאונה התרחשה בשל רשלנותו 
ופגע  מרחק  שמר  שלא  כיוון  התובעת  נהג  של 
ברכב שלפניו. לבסוף, טענה כי אין באפשרותה 
למנוע כל מפגע הנוצר בדרך ובמיוחד מפגעים 

באופן  פועלת  והיא  שמן,  כתם  כמו  אקראיים, 
סביר להסרת אותם המכשולים.

להכריע  צריך  היה  המשפט  בית  בה  הסוגייה 
רכב  להחלקת  הנתבעת  אחריות  בשאלת  היא 

התובעת על כתם השמן בכביש.
כי  נקבע  בית המשפט פסיקה, בה  ציין  תחילה, 
הנתבעת אינה יכולה להיות אחראית לכל מפגע 
כשמדובר  בעיקר  בשוליו,  או  בכביש  הנמצא 
במפגע אקראי. עוד נקבע בפסיקה, כי יש לעשות 
ידוע לנתבעת  אבחנה בין מפגע שעליו לא היה 

מראש לבין מפגע עליו היה ידוע לנתבעת.
לא  הנדון,  במקרה  כי  המשפט  בית  הוסיף  עוד 
קרות  לפני  השמן  כתם  על  לנתבעת  ידוע  היה 

לאחר  מיד  בפניו,  שהוצגו  ומהראיות  התאונה, 
שלחה  היא  השמן,  כתם  על  לנתבעת  שנודע 

צוות כדי לטפל בו.
לא  הנתבעת  כי  המשפט  בית  קבע  לפיכך, 
אקראי,  שמן  בכתם  מדובר  שכן  התרשלה, 
אחראית  היא  אין  הפסיקה,  עקרונות  שלפי  כך 

לקרות התאונה. 
לפיה  התובעת  לטענת  התייחס  המשפט  בית 
יש להחיל את עיקרון "הדבר מעיד בעד עצמו", 
וקבע כי הוכח על ידי הנתבעת בצורה מספקת 
התרשלה  לא  כי  האזרחי,  למשפט  בהתאם 
עדות  פי  ועל  שהגישה,  לדו"חות  בהתאם  וזאת 
נוקה  הכביש  לפיה  מטעמה,  שהעיד  המהנדס 
ידי הנתבעת מספר שעות לפני קרות  על 

התאונה והיווצרות כתם השמן.
גרסת  כי  הדגיש  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
הנתבעת לעניין אי ידיעתה על כתם השמן, 
נסתרה  לא  התאונה,  שהתרחשה  לפני 
שלא  התובעת,  ידי  על  שהיא  צורה  בכל 

הציגה כל גרסה נגדית לעניין זה. 
דחה  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
לשלם  התובעת  את  וחייב  התביעה  את 
 5,000 של  בסך  משפט  הוצאות  לנתבעת 

שקל. 
** עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע 

אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

הנתבעת לא ידעה על 
כתם השמן בכביש ולכן לא 
תפצה את הניזוק בתאונה

autoglass.co.il | *3155 זמינים עבורך בכל עת

שירות 
מהיר 

כיסוי לשמשות 
מקוריות

פריסה 
ארצית 

כיסוי למראות 
ופנסים

מוקד שירות
VIP לסוכנים

VIP
מלאי השמשות

הגדול בארץ

אוטו גלס, חברת זגגות הרכב הוותיקה
והמובילה בישראל מאז 1935

לא מתווכחים
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 למבטחים אין נתונים לגבי מוגבלויות של מבוטחים, ואף לא שאלה בטופס 
ההצעה בתחום המוגבלויות והנגישות  אני קורא למבטחים לצעוד את הצעד 

הראשון ולהתחיל לפעול בתחום הנגשת השירות בתביעות למבוטחים עם מוגבלויות

המבטחים בישראל אינם מנגישים 
את שירותיהם לאנשים עם מוגבלויות

לשוויון  הבינלאומי  ביום 
עם  לאנשים  זכויות 
גם  שצוין  מוגבלות, 
בישראל )ב-3 בדצמבר(, 
השונים  התקשורת  כלי 
בכובד  בנושא  עסקו 
מי  כל  את  וראיינו  ראש 
בנושא  אמירה  לו  שיש 
מהישוב"  "אנשים  וסתם 
מוגבלויות  עם  חלקם   -

וחלקם לא. 
על פי הנתונים של מכון 
מאיירס-ג'וינט- המחקר 

בעלי  הישראליים  האזרחים  מספר  ברוקדייל, 
עולה  מנתונים  כ-1,493,100.  הוא  המוגבלויות 
כ-1,120,100  יש  ומעלה   20 גילאי  בקרב  כי 
20% מקרב כלל  אנשים עם מוגבלות המהווים 
)כ-458,900 איש עם  האוכלוסייה בגילאים אלו 
מוגבלות חמורה, המהווים 8% מכלל האוכלוסייה 
מוגבלות  עם  איש  כ-661,200  אלו;  בגילאים 
האוכלוסייה  מכלל   12% המהווים  מתונה, 
ש-50%  מהנתונים  עולה  עוד  אלו(.  בגילאים 
 )18-64( העבודה  בגיל  הם  המוגבלויות  מבעלי 
והם מהווים 15% מכוח העבודה בישראל. 50% 
מבני 65 ומעלה הם בעלי מוגבלויות. 48% מכלל 
20( הם בעלי  האנשים עם מוגבלויות )מעל גיל 
ללכת  מסוגלים  שאינם  או  בהליכה  רב  קושי 
כלל. בעלי קושי בהליכה או אי מסוגלות בהליכה 
מהווים  71%מקרב בעלי מוגבלות חמורה ו 33% 

מקרב בעלי מוגבלות מתונה. 
שהם  בעובדה  גאים  ישראליים  מבטחים 
אתר  ההנגשה:  ותקנות  חוק  פי  על  "מונגשים" 
למשרדי  הכניסה  מונגש,  שלהם  האינטרנט 
אביזרי  החברה,  במשרדי  התנועה  החברה, 
תקנות  פי  על  ועוד.  שמיעה  לכבדי  הנגשה 
)התאמות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון 
נגישות לשירות(, תשע"ג-2013 פרק ג': התאמת 
נהלים, הליכים ונוהגים בשירות, בסעיף 9. ביצוע 
התאמות נגישות בנהלים, הליכים ונוהגים נאמר: 
בביצוע  חייב  ב',  בפרק  האמור  מן  לגרוע  "בלי 
התאמה  כל  יבצע  לשירות  נגישות  התאמות 
סבירה, של נוהל, הליך או נוהג בשירות, לרבות 

שינוי או הוספה שמטרתם –
)1( לאפשר מתן שירות לאנשים עם מוגבלות;

)2( לקבוע תנאים אשר יבטיחו את מתן השירות 
וברמת  שוויוני  באופן  מוגבלות  עם  לאנשים 
לכלל  שניתנת  כפי  ובטיחות  איכות  נוחות, 

הציבור;
נגישות  מוגבלות  עם  לאנשים  לאפשר   )3(
הליכים  קביעת  ידי  על  לרבות  האמור,  לשירות 

ובהירים לקבלת השירות. פשוטים  
השירות  מושג  את  לפרש  ניתן  הביטוח  בתחום 

בשני מישורים:
1. השירות הניתן לצרכנים כמוסד פיננסי.

בגין  לצרכנים/המבוטחים  הניתן  השירות   .2
המוצר אותו הם רוכשים.

מנגישים  לא  בישראל  המבטחים  בפועל, 
שנרכשו  הביטוח  פוליסות  בגין  השירות  את 
שוויוני.  באופן  שירותיהם  את  מעניקים  ואינם 
רוכשים  אנשים  המבטחים?  של  השירות  מהו 

נזקים  עם  להתמודד  להם  שיסייע  כדי  ביטוח 
ואירועים שונים אשר ללא מבטח יקשה עליהם 
)התחייבות  בתביעות  הטיפול  עימם.  להתמודד 
מעניקים  שהמבטחים  השירות  הוא  המבטח( 
באופן  ניתן  זה  שירות  האם  ללקוחותיהם. 
שוויוני לכלל האוכלוסייה? האם השירות מונגש 

ללקוחות עם מוגבלויות? 
השירות  בתחום  ההנגשה  המציאות,  במבחן 
עם  ללקוחות  והשירות  כלל,  קיימת  אינה 

מוגבלויות אינו ניתן באופן שוויוני. 
בתחום  ביטוח  תוכניות  מספר  בקצרה  נבחן 

ביטוחי הפרט:
ביטוח רכב:

עם  ללקוחות  מספקים  המבטחים  האם 
המתאים  חילופי  רכב  בתנועה  מוגבלויות 

לצרכיהם? 
עם  ללקוחות  מספקים  המבטחים  האם 
מוגבלויות בתנועה שירותי דרך וגרירה במהירות 
נהג  לדוגמא:  לצרכיהם?  המתאימים  וביעילות 
90 אינו  עם מוגבלויות בתנועה שנתקע בכביש 
להגעת  עד  שעות  מספר  ברכב  לשהות  יכול 
חילוץ או גרירה. מבין בני גיל הזהב יש מבוטחים 
חוסר  עקב  חילופי  רכב  לקבל  לא  יבחרו  אשר 
ביטחון בנהיגה ברכב שאינם מכירים. מבוטחים 
יסייע  אשר  חילופי  פיצוי  כל  מקבלים  אינם  אלו 

להם לניידותם )לדוגמא: עלות נסיעה במונית(. 
ביטוח דירה:

במקרה של נזק צנרת, המבטחים אינם מספקים 
ללקוחות עם מוגבלות שירות מתאים העונה על 
צרכי המוגבלות של המבוטח. המבטח אינו נותן 
ומסייעים  כיסוי ביטוחי לאביזרים אשר תומכים 
להתמודדות עם המוגבלות כחלק מהתכולה ו/
והחבות  גלגלים  כיסא  לדוגמא:  לבית.  או מחוץ 
ודברי  בגינו. הפוליסה מכסה כה"ס לתכשיטים 

את  כה"ס,  בסיס  על  מכסה,  אינה  אך  ערך 
עם  להתמודד  למבוטח  המסייעים  אביזרים 
מוגבלותו – מבחינת המבוטח זהו פריט בעל ערך 

גבוה יותר מ"דברי ערך" המוגדרים בפוליסה. 
ביטוח נסיעות לחו"ל:  

מגע,  עדשות  משקפיים,  מכסה  אינה  הפוליסה 
מכשיר שמיעה, אביזרים רפואיים. מבוטח אשר 
תיקו המכיל תרופות חיוניות לבריאותו נגנב, גם 
בגין החמרה של מצב רפואי  אם רכש הרחבה 
פי  על  חליפיות  תרופות  לרכוש  יכול  לא  קודם, 
שתוכניות  מאחר  הנוכחיים.  הפוליסה  תנאי 
ביטוח אלו נערכות על בסיס של פוליסה תקנית 
למירב  משותפות  שהמגבלות  להניח  סביר 

המבטחים בישראל. 
ונותני  מבטחים  מספר  עם  שקיימתי  משיחות 
אין  למבטחים  כי  עולה  הביטוח  בתחום  שירות 
מוגבלויות  לגבי  שלהם  המידע  במאגרי  נתונים 
לאפיין  כלים  להם  אין  לכך  ואי  מבוטחים,  של 
את האוכלוסייה ולהעניק לה את השירות על פי 
החוק והתקנות. בפועל, אין אפילו שאלה בטופס 
ההצעה בתחום המוגבלויות והנגישות. תירוצים 
והמבחן האמיתי הוא מבחן  יש למכביר  וסיבות 

התוצאה. 
של  מסע  גם  קונפוציוס,  של  מאמר  פי  על 
קורא  אני  אחד.  קטן  בצעד  מתחיל  מילין  אלף 
ולהתחיל  הראשון  הצעד  את  לצעוד  למבטחים 
בתביעות  השירות  הנגשת  בתחום  לפעול 
ביום  הציבורי  השיח  מוגבלויות.  עם  למבוטחים 
המציאות  אולם  וחשוב,  נכון  הוא  הבינלאומי 
ביום  המוגבלויות  בעלי  של  פניהם  על  טופחת 

שאחרי. 
מוגבלות  בעלי  על  נתונים  עם  מלאה  מצגת 
https://tinyurl.com/ :ניתן למצוא בכתובת

gilad-negishut

מאת ישראל גלעד

פוליסה מארח

דבר איתי ישירות לפרטים נוספים ASI@POLIBIT-INS.CO.IL או בנייד 054-5970950 אסי שמייסר, מנכ״ל

- סוכן ביטוח -

חושב למכור
את התיק?
ההוצאות כבדות? התחרות קשה? 
הרגולציה חונקת? תעביר אותו לתפעול 
ותרוויח עד פי 2 יותר מלמכור אותו

בלי הוצאות 
משרד

בלי
עובדים

בלי התעסקות 
ברגולציה

www.polisa.news
https://tinyurl.com/gilad-negishut
https://tinyurl.com/gilad-negishut


7 12 בינואר 2020

www.polisa.news פוליסה
כדאי לדעת

 המהלך נעשה במסגרת אימוץ של רפואה פרואקטיבית  הפנייה 
תקרא לביצוע בדיקת קולונוסקופיה לבדיקת סרטן המעי בלקוחות 

המצויים בקבוצות סיכון  החברה תשתף פעולה עם בית החולים איכילוב

כלל ביטוח תיזום בדיקות 
לזיהוי פוטנציאלי של מחלות 

קשות עבור לקוחותיה
את  לממש  החליטה  כי  הודיעה  ביטוח  כלל 
עם  האחרונים  בחודשים  שביצעה  הפיילוט 
איכילוב ותציע ללקוחותיה רפואה  בית החולים 
לפני  בפוליסה  שדיווחנו  כפי  אקטיבית.  פרו 
כחודשיים, במסגרת הפרויקט תיזום כלל ביטוח 
ותאפשר  הבריאות,  בתחום  ללקוחותיה  פנייה 
של  פוטנציאלי  לזיהוי  סקר  בדיקות  ביצוע 

מחלות קשות.    
בקבוצות  המצויים  ללקוחות  תבוצע  הפנייה 
סיכון שונות, על סמך פרמטרים רפואיים שונים, 
אביב  תל  הרפואי  המרכז  ידי  על  שהוגדרו  כפי 
באיכילוב. לקוחות אלו יוכלו לקבל ייעוץ ולערוך 
את  למזער  מחלות,  למנוע  במטרה  בדיקות 

הסיכון ואף להציל חיים.
בעלי  לקבוצות  החברה  תפנה  הראשון,  בשלב 
בסרטן  לחלות  יותר  גבוה  סיכון  פוטנציאל 
בדיקת  לבצע  אלו  ללקוחות  ותמליץ  המעי 
ייערכו במכון למחלות  קולונוסקופיה. הבדיקות 
תל  הרפואי  המרכז  של  והכבד  העיכול  דרכי 

אביב.
מחקרים רבים, כך נמסר, מאששים כי בדיקות 
כגון:  מחלות  של  מוקדם  לגילוי  תורמות  יזומות 
סרטן ולב ואלה מביאות לעלייה בתוחלת החיים. 
לדוגמה: מחקר בנושא סרטן המעי הגס הראה 
שנים  לעשר  אחת  קולונוסקופיה  שבדיקת 
באוכלוסייה בסיכון ממוצע, הורידה את התמותה 
מסרטן המעי הגס באופן משמעותי. באוכלוסייה 
לגילוי  הביאה  קולונוסקופיה  מוגבר,  בסיכון 

מוקדם של סרטן ונגעים קדם 
סרטניים וכריתתם.

מציינים:  ביטוח  בכלל 
הפעולה,  שיתוף  "במסגרת 
מחקר  בנתוני  שימוש  נעשה 
של  הרחב  המקצועי  ובידע 
לזהות  מנת  על  החולים  בית 
ולהציע  שונות  סיכון  קבוצות 
מניעתיות,  בדיקות  להם 
את  למזער  העשויות 
במחלה.  ללקות  הסיכונים 
בבית החולים איכילוב עומדים 
המכשור  הלקוח,  לרשות 
הרפואי מהמתקדמים בעולם 
רופאים  של  תחומי  רב  וצוות 
מוקדם  בזיהוי  מומחים 

ובבדיקות סקר לסרטן".
למנכ"ל,  משנה  ארנון,  דיויד 

"החברה  ביטוח:  בכלל  הבריאות  חטיבת  מנהל 
על  לשמירה  בדאגה  עליונה  חשיבות  רואה 
הבריאות  ביטוח  במסגרת  לקוחותיה.  בריאות 
שלנו, החלטנו לצאת בצעד חדשני בענף ולפנות 
סיכון  בקבוצות  ללקוחותינו  פרואקטיבי  באופן 
שונות מבחינה רפואית. כחלק משירות זה, אנו 
לרפואה  המרכז  עם  פעולה  בשיתוף  פועלים 
מונעת ומניעת סרטן באיכילוב, המבצע בדיקות 
ולקוחותינו  בעולם,  מהמתקדמים  רפואי  סקר 
מקבלים  שהם  תוך  יזום,  באופן  אליהם  יופנו 

לביצוע  משמעותית  הנחה 
שירות  המקיפות.  הבדיקות 
זה, נועד לגלות באופן מוקדם 
ובכך  פוטנציאליות  מחלות 
של  חייהם  איכות  על  לשמור 

לקוחותינו, ואף להציל חיים".
פרופ' רוני גמזו, מנהל המרכז 
"אני  )איכילוב(:  ת"א  הרפואי 
כלל  חברת  יוזמת  על  מברך 
שירותים  להנגיש  ביטוח 
מניעתית.  בראייה  רפואיים 
זה לא רק שינוי נכון למבוטח 
של  באתגר  טיפול  גם  אלא 
הכרונית  התחלואה  הקטנת 

במדינת ישראל"
מנהל  שבולת,  אורן  פרופ'   
המכון למחלות דרכי העיכול 
ת"א  הרפואי  במרכז  והכבד 
)איכילוב(: "מדובר בתוכנית ייחודית שבה חברת 
מובילים  אקדמי  רפואי  מרכז  בשיתוף  ביטוח 
מניעתית.  ורפואה  מוקדם  גילוי  של  מהלך 
סרטן  להתפתחות  מוגבר  בסיכון  מבוטחים 
המעי הגס יופנו לבדיקות גילוי מוקדם, על סמך 
הסיכון  לצמצם  במטרה  שלהם  הסיכון  פרופיל 
למחלות  במכון  סרטניים.  קדם  בנגעים  ולטפל 
ת"א  הרפואי  המרכז  של  והכבד  העיכול  דרכי 
מוקדם  בגילוי  בארץ  מהמובילים  מומחים  צוות 

וציוד חדשני מתקדם לביצוע הבדיקות".

דיויד ארנון, משנה למנכ”ל
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www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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קבוצת הראל ביטוח ופיננסים 
היפנית  הביטוח  וענקית 
שיתפו   Tokio Marine
בינלאומי   באירוע  פעולה 
סטארטאפים  לקידום 
ראשון  האירוע,  ישראלים. 
תחת  נערך  בישראל,  מסוגו 
 Insuring The:השם

.Future 
חברות:  שלוש  זכו  בתחרות 
 Neurotech Solutions
שפיתחה כלי מדויק לאבחון 
 VOOM קשב,  בעיית 
פלטפורמת  שפיתחה 
ביטוח טכנולוגית המבוססת 
ניידות  למוצרי  טלמטיקה 

שפיתחה   PlanetWatchers-ו מיוחדים 
תוכנה לארגונים לפיקוח על נכסים טבעיים.

נמסר שהאירוע הוא מיזם ראשון כחלק משיתוף 
בקבוצת  הטכנולוגית  החטיבה  בין  הפעולה 
 ,Tokio Marine-ו ופיננסים  ביטוח  הראל 
במטרה לאתר חברות ישראליות בעלות מענה 
טכנולוגי לאתגרים העסקיים של שתי החברות. 
ביולי  החל  הענקיות  שתי  בין  הפעולה  שיתוף 
2019 במטרה לקדם חדשנות של שתיהן, ובכדי 
לאפשר לסטרטאפים ישראלים להיחשף לשוק 

המקומי והבינלאומי. 
אירוע הגמר התרחש בתל-אביב, בהשתתפות 
בתחום  ובינלאומיים  המקומיים  המשק  בכירי 
סטרטאפ  חברות  שש  בניהן  הטכנולוגיה, 
מטרת  התחרות.  לגמר  הגיעו  אשר  ישראליות 
סטרטאפים  בין  ולחשוף  לחבר  היא  התחרות 
שיתוף  הצגת  תוך  העולמית  לקהילה  מקומיים 
הביטוח,  החברות  שתי  בין  הפורה  הפעולה 
לסטרטאפים  הזדמנויות  של  משותף  קידום 

.POC מקומיים ומתן הזדמנות לביצוע
מתוך עשרות מועמדים בעלי פתרונות ייחודים 
שישה  כאמור  לתחרות,  מעומדות  שהגישו 
וועדת שופטים המונה  בפני  הוצגו  סטרטאפים 
  JVP  ,Tokio Marine מהראל,   בכירים 

 .Deloitte-ו
הגיעו  בתחרות  שהשתתפו  הסטרטאפים 
ניידות,  רפואי,  טיפול  כגון  מגוונים,  מעולמות 
הציגו  כולם  חקלאות.  וטכנולוגיית  חיים  איכות 
לעתיד  כבר  ביצוע,  ברי  חדשניים,  פתרונות 

הקרוב.
ג'ונס  קנדל  התחרות:  בגמר  השופטים  צוות 
 - סומי  טקאיומי   ,ProAg  חברת מנכ"לית   -
 ,Tokio Marine-ב החדשנות  מחלקת  ראש 
דיגיטל  טכנולוגיות  אגף  ראש   – ארוש  בן  עמי 
הרמלין  גיא  הראל,   של  הטכנולוגית  בחטיבה 
בהראל,  אלטרנטיביות  השקעות  מנהל   -
– חן  וטל   JVP-ב בכירה  - שותפה  דרמון   פיונה 

.Deloitte-שותף ב

החברות הזוכות

סטארט- חברת   :Neurotech Solutions
עם  פעולה  ששיתפה  פסיכולוגית-רפואית,  אפ 
מומחים מאוניברסיטאות ובתי חולים, כדי לפתח 
על  )MOXO(. הכלי, המבוסס  כלי המוקסו  את 
בינה מלאכותית, מאפשר ליצור פרופיל מדויק 
המאבחן בעיית קשב עבור נבדקים בין הגילאים 
אלף  ל-250  מעל  מכרה  החברה  ל-80.   6
 11 במעל  ופורסמה  העולם  ברחבי  מבדקים 
כתבי עת קליניים. החברה הוקמה בשנת 2008 

על ידי ניר יכין ומעסיקה כיום 
כ-8 עובדים.

מציעה  החברה   :VOOM
ביטוח  פלטפורמת 
המבוססת  טכנולוגית 
דרישה  פי  על  טלמטיקה 
מיוחדים,  ניידות  למוצרי 
על  להגן  המיועדים 
המשתמשים בכל מה שהם 
מפליגים  או  טסים  רוכבים, 
עליו. לחברה משרדים בתל-
בפאלו  שלוחה  עם  אביב 
אלטו. החברה מהווה ברוקר 
 50 בכל  מורשה  ביטוח 
הברית.  בארצות  המדינות 
היא הוקמה בשנת 2016 על 

ידי תומר קאשי ומעסיקה 15 עובדים.
תוכנת  פתרון  מעניקה   :PlanetWatchers
ממשלות  לארגונים,  לעזור  שנועד  כשירות 
הנכסים  על  לפקח  ממשלתיים  לא  וארגונים 
הטכנולוגיה  רבים.  במגזרים  שלהם  הטבעיים 
משלבת  החברה  של  הגיאו-מרחבית 
ענן  תשתית  מכונה,  למידת  של  אלגוריתמים 
אלסטית וחיישני לוויין רב-מקומיים בכדי לספק 
מידע  והתראה חזקה המספקת  ניטור  מערכת 
בקנה  גדולים  בהיקפים  נכסים  לניהול  קריטי 
הסטארט-אפ  חברת  וגלובלי.  אזורי  מידה 
סמולייר  אריאל  ידי  על   2016 בשנת  הוקמה 

ומעסיקה 11 עובדים.

הראל ו-Tokio Marine ערכו 
תחרות סטארטאפים בתחום 
Insuring The Future - הביטוח

 בתחרות, שנועדה לקדם סטארטאפים ישראלים, זכו שלוש חברות: Neurotech Solutions שפיתחה 
כלי מדויק לאבחון בעיית קשב VOOM  שפיתחה פלטפורמת ביטוח טכנולוגית המבוססת טלמטיקה 

למוצרי ניידות מיוחדים PlanetWatchers  שפיתחה תוכנה לארגונים לפיקוח על נכסים טבעיים

מימין לשמאל: מישל סיבוני, יואב מנור, טקאיומי סומי, ניב רז, יאיר המבורגר, קנדל ג’ונס, טל חן ואייל אפרת
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 התובע יעקב בן עזרא טוען כי פספורטכארד מקליטה ומאזינה לשיחות רפואיות ומעבירה 
אותן להפניקס  לדבריו: השופטת טעתה כשהתייחסה בעיקר לסוגית האזנת הסתר ולכך 

שלתובע אין עילה אישית  מקורבים לפרשה: התובע מנסה להוריד מעצמו את עלויות המשפט 
שהושתו עליו במחוזי  תגובת פספורטכארד: כל טענותיו של בן עזרא נדונו ונדחו אחת לאחת 

על ידי המחוזי, שאף חייב אותו לפצות את פספורטכארד והפניקס בגין ההוצאות המשפטיות

לאחר הדחיה במחוזי – מוגש ערעור:

הייצוגית נגד הפניקס 
ופספורטכארד בטענה לפגיעה 

בפרטיות מגיעה לעליון

פספורטכארד  נגד  הייצוגית  שנדחתה  לאחר 
יעקב  בפרטיות,  חמורה  פגיעה  על  והפניקס 
העליון.  המשפט  לבית  ופונה  מערער  עזרא  בן 
טוען  החברות,  לצמד  בנוגע  שהגיש  בערעור 
כי  פיינטוך,  עומר  עו"ד  באמצעות  עזרא,  בן 
המבוטחים  שיחות  את  מקליטה  פספורטכארד 
עם רופאים ללא ידיעתם ועושה בהם שימוש על 

ידי העברתן להפניקס. 
התובע דרש בתביעה הייצוגית 2.5 מיליון שקל, 
בירושלים  ב-10 באוקטובר שופטת המחוזי  אך 
גילה כנפי-שטייניץ דחתה את הבקשה. השופטת 
30 אלף שקל.  אף השיתה עליו צו הוצאות של 
פסקה  שכנפי-שטייניץ  לאחר  נעשתה  הדחייה 
משום  במשפט,  עזרא  לבן  אישית  עילה  אין  כי 
שבשיחה שלו עם רופא בפספורטכארד, הנציגה 
הטלפונית ציינה בפניו בתחילת השיחה כי היא 

"מצרפת" ולא "מעבירה" את הרופא. 
ביטוחי  אירוע  קרות  בעת  כי  נטען,  בערעור 
לקוחות  ידי  על  הביטוח  פוליסת  והפעלת 
מבוטחיה  את  החברה  מקשרת  פספורטכארד, 
אלו,  שיחות  בזמן  רופא.  עם  טלפונית  לשיחה 
הקו  על  פספורטכארד  מטעם  פקידה  נמצאת 
יורדת  אינה  הפקידה  השיחה.  לתוכן  ומקשיבה 
מהקו גם אם היא מתבקשת לעשות כך. לטענת 

לקוחות  מצד  מדעת  הסכמה  כל  אין  המערער, 
על  מטעמם  פקידה  להימצאות  פספורטכארד 
הקו בזמן השיחה עם הרופא, ובכך נפגע חיסיון 
גם  הלקוח  הרופא.  עם  המבוטח  של  השיחה 
הרופא  בפני  פרטיו  שחשיפת  לכך  מודע  אינו 
מכן  לאחר  ועוברים  הפקידה  ידי  על  מתועדים 

להפניקס. 
עוד טוען התובע, כי לפספורטכארד שירות נוסף 
פוליסת  הפעלת  טרם  וזאת  רפואי  ייעוץ  של 
 – המבטחת  "עירוב"  טרם  כלומר  הביטוח, 
הרפואי.  בחיסיון  פוגעת  היא  שם  וגם  הפניקס 
חש  פספורטכארד  של  לקוח  כאשר  לדוגמה, 
למספר  להתקשר  יכול  הוא  בחו"ל,  בעודו  ברע 
של פספורטכארד ולשוחח עם רופא ישראלי. גם 

אז השיחה מוקלטת ללא ידיעתו של המבוטח. 
בנוסף נטען גם להיעדר רישום מאגר מידע כדין 
בפספורטכארד. על פי הערעור: "מאגר המידע 
כי  צורה  בשום  מציין  אינו  פספורטכארד  של 
ועוד,  זאת  מוקלטות.  רפואיות  שיחות  קיימות 
רופא מטעם החברה העיד כי הוא מחזיק מאגר 

מידע כדין, אולם אין מאגר שכזה". 
בערעור טוען בן עזרא כי השופטת טעתה כאשר 
הסתר  האזנת  של  לסוגיה  בעיקר  התייחסה 
נופלת  אם  "גם  לדבריו,  אישית.  עילה  ולהיעדר 

כי  התובע  הסכמת  או  הסתר  האזנת  טענת 
)לא  שנוצרו  בנסיבות  הקו  על  תישאר  הנציגה 
להשפיע  כדי  בכך  אין  מדעת(,  הסכמה  ניתנה 
כהוא זה על יתר ההפרות הרוחביות המתוארות".
חלק  הוא  מבוטחים  עם  שיחות  תיעוד  כי  נציין 
שנקבעו  הרגולטוריות  מהדרישות  משמעותי 
מצד רשות שוק ההון בשנים האחרונות. הרשות 
גופים  ללקוחות  "שירות  לחוזר  בתיקון  פרסמה 
עם  שיחות  תיעוד  מחייבת  היא  כי  מוסדיים" 
לגורם  התיעוד  את  להעביר  אוסרת  אך  לקוח, 

שלישי. 
לכך מתייחס עו"ד פיינטוך: "יש הוראה מחייבת 
אין שום  להקליט שיחות מכירה, בשלב חיתום. 
עם  שיחות  של  הקלטה  על  אמירה  או  אזכור 

רופא". 
התובע  כי  לפוליסה  מסרו  לפרשה  מקורבים 
כפי  המשפט  עלויות  את  מעצמו  להוריד  מנסה 

שהושתו עליו במחוזי.
תגובת פספורטכארד: "כל טענותיו של בן עזרא 
שאף  המחוזי,  ידי  על  לאחת  אחת  ונדחו  נדונו 
והפניקס  פספורטכארד  את  לפצות  אותו  חייב 
אנחנו  להן.  שגרם  המשפטיות  ההוצאות  בגין 

משוכנעים שגם הערעור יסתיים בצורה זהה".
בהפניקס סירבו להגיב. 

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהלמהדורה חדשה ומעודכנת

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה 
המשפטית בעבר ובהווה.

נספחים  ובמסגרתו  עמודים  מ-450  יותר  כולל  פוליסה,  בהוצאת  הספר, 
הספר  נושאי  להצגת  עדכניים  ונתונים  נהלים  חקיקה,  דברי  נרחבים, 
פרקליטים  ביטוח,  סוכני  לחתמים,  מיועד  הספר  הקורא.  ולתועלת 

ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן
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נדל"ן,  אלייד  לחברת  מצטרפת  ביטוח  כלל 
ורוכשת תמורת כ-150 מיליון שקל מגרש שבו 
הגר"א  ברחוב  גרפוליט  בית  שנים  במשך  עמד 
15 בתל אביב. על המגרש, ששטחו כ-4.5 דונם, 
פעל במשך שנים בית הדפוס של עודד מוזס - 
בקבוצת  השליטה  בעלת  מוזס,  למשפחת  נצר 

ידיעות אחרונות.
שמקדמת  חדשה  עיר  בניין  תכנית  במסגרת 
'בני  מתחם  ייקרא  המתחם  אביב,  תל  עיריית 
הנמצא  'הגר"א-הרכבת',  ממתחם  כחלק  ברק' 
הרחובות  ובמפגש  בגין,  מנחם  דרך  בקרבת 
בני ברק, הרכבת, הגר"א וסלומון. במתחם כולו 
מגורים,  מתוכננים חמישה מבנים בשימוש של 
במתחם  ציבוריים.  ושימושים  תעסוקה  מסחר, 
 – מגדלים  שני  אלייד  להקים  תוכל  ברק  בני 
האחד למגורים והשני לתעסוקה, בגובה של עד 

34 קומות.
"מצטרפת  שהחברה:  מוסרים  ביטוח  בכלל 
בלבד,  התעסוקה  מגדל  להקמת  נדל"ן  לאלייד 
בזכויות  ביטוח בשותפות  וכלל  אלייד  יחזיקו  בו 

כולל  התעסוקה  מגדל  שוות. 
מ"ר  אלף  לכ-28  בניה  זכויות 
וכ-900  ותעסוקה  למשרדים 
ינוהל  הפרויקט  למסחר.  מ"ר 
נדל"ן.  אלייד  ידי  על  ויוקם 
למגדל  הזכויות  כי  יובהר, 
במלואן  נותרות  המגורים 

בבעלות אלייד נדל"ן". 
כלל  הודיעה  שעבר  בשבוע 
ארבע  רוכשת  היא  כי  ביטוח 
קומות במגדלי הארבעה בתל 
הקומות  שגיא.  מטדי  אביב 
במגדל   38-35 שיירכשו, 
ארבע  את  מהוות  הדרומי, 
העליונות  הדופלקס  קומות 
בחלקן  וכוללות  במגדל, 

ומחסנים  שמורות  חניות   60 ובנוסף  כפול  חלל 
בפרויקט.  

כלל ביטוח ופיננסים יוצגה בעסקה על ידי עורכי 
הדין ענת מולכו, יונתן טיסונה ומייקי יבין ממשרד 

מטלון.  פולק  עמית  הדין  עורכי 
בעסקה  ייצגו  נדל"ן  אלייד  את 
זלבסקי,  אוהד  הדין  עורכי 
ממשרד  ומורן ברוך  אלעד כהן 

עורכי הדין זלבסקי ושות'.
יוסי דורי, משנה למנכ"ל ומנהל 
בכלל  ההשקעות  חטיבת 
ומברכים  שמחים  "אנו  ביטוח: 
נדל"ן  אלייד  עם  השותפות  על 
בעסקה משמעותית זו. מדובר 
באזור  נוספת  נדל"ן  בעסקת 
שוקק פעילות ומסחר, בטבורה 
שישמש  אביב  תל  העיר  של 
כאזור עסקים ומגורים גם יחד. 
של  ההשקעה  אסטרטגיית 
היתר,  בין  מתמקדת,  הקבוצה 
בצבירה ורכישה של נכסים תזרימיים ואיכותיים, 
ואנו צופים כי הצטרפותנו לעסקת רכישת נדל"ן 
תשואה  יניב  גבוה,  תשואה  פוטנציאל  בעל  זה, 

מותאמת סיכון בתיקי העמיתים והנוסטרו".

חברת  את  ירכוש  אקסלנס  ההשקעות  בית 
של  התיקים  ניהול  וחברת  הנאמנות  קרנות 
אלומות, כך הודיע בית ההשקעות בסוף השבוע. 
 5 הוא  הנרכשות  החברות  בשתי  המנוהל  ההון 
מיליארד שקל ועלות הרכישה נעה בין 30 ל-40 

מיליון שקל. 
הרכישה,  השלמת  "לאחר  אקסלנס  לדברי 
החברות  לתוך  יקלטו  הנרכשות  החברות 
קסם,   – )קרנות  אקסלנס  בחברת  הקיימות 
לגודל,  היתרונות  ניצול  תוך  תיקים(  ואקסלנס 

לניהול ההשקעות, לשיווק ולשירות הלקוחות".
כ-4  מנהלת  אלומות  של  הקרנות  חברת 
שקל  מיליארד   1.5 מתוכם  שקל  מיליארד 

מנוהלים בהוסטינג ו-2.5 מיליארד שקל בניהול 
ישיר. חברת ניהול התיקים של אלומות מנהלת 
בית  שקל.  מיליארד  כ-1  של  בהיקף  תיקים 
בהיקף  נכסים  כיום  מנהל  אקסלנס  ההשקעות 
מחברת  חלק  והוא  שקל,  מיליארד  כ-51.4  של 
כ-200  של  בהיקף  נכסים  שמנהלת  הפניקס 

מיליארד שקל.
"רכישת  אקסלנס:  מנכ"לית  הולנדר,  חנה 
הנכסים היא פועל יוצא של אסטרטגיית הצמיחה 
בתחום  פעילותו  להרחבת  ההשקעות  בית  של 
בנכסים  אורגני  גידול  באמצעות  הכסף  ניהול 
ורכישות.  מיזוגים  באמצעות  צמיחה  והמשך 
בית  לקוחות  לכלל  להעניק  תמשיך  אקסלנס 

ההשקעות מעטפת שירותים רחבה ומקצועית". 
לענף  נכנסה  "קסם  קסם:  מנכ"ל  חדד,  אבנר 
להיות  כדי  כשנתיים  לפני  המנוהלות  הקרנות 
שחקן מוביל ומשמעותי בסגמנט לא רק בגודל 
ערכי  של  בהובלתם  גם  אלא  המנוהל  הנכס 
שענף  והמקצוענות  הפשטות,  השקיפות, 
קסם  שהנחילה  כפי  וזאת  להם,  זקוק  הקרנות 
לענף המדדים ולשוק ההון בכלל מיום היווסדה. 
ניהול  אלומות  של  שרכישתה  מאמינים  אנו 
שמה  שקסם  המטרות  שתי  את  תקדם  קרנות 
את  לקדם  והן  מוביל  שחקן  להיות  הן  לעצמה: 

הערכים שאנחנו מאמינים בהם״.
השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים.

ממשיכה לרכוש: כלל ביטוח נכנסת 
לשותפות עם חברת אלייד נדל”ן 

לרכישת מגרש בשווי 150 מיליון שקל

בית ההשקעות אקסלנס רוכש את חברת 
אלומות במחיר של עד 40 מיליון שקל

 על המגרש ששטחו כ-4.5 דונם, פעל במשך שנים בית הדפוס של ידיעות אחרונות
 אלייד תקים במתחם שני מגדלים – האחד למגורים והשני לתעסוקה בגובה של עד 34 קומות

 היקף הנכסים של אלומות נאמד בכ-5 מיליארד שקל  4 מיליארד שקל מנוהלים בקרנות נאמנות 
ומיליארד שקל בתיקי השקעות  הרכישה תביא את בית השקעות אקסלנס לנהל כ-56 מיליארד שקל

יוסי דורי, משנה למנכ”ל ומנהל 
חטיבת ההשקעות בכלל ביטוח

רג'
 פ

יון
 ס

ם:
לו

צי

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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 רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת  2020 עיקרי 
העדכונים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

ההפקדה  תקרות  את  עדכנה  המיסים  רשות 
למוצרי  ובכללם   ,2020 לשנת  המס  והטבות 
המינורית  העלייה  נוכח  הפנסיוניים.  החיסכון 
חלק   ,0.3% של  בשיעור   ,2019 בשנת  במדד 

ל-2019,  ביחס  שינוי  ללא  נשארו  מהסכומים 
וחלק עודכנו כלפי מעלה באופן מזערי. 

הפנסיוני,  הרישיון  לבעלי  ביותר  חיוני  זה  מידע 
כל  על  ישירות  משפיעים  אלו  שנתונים  כיוון 

אזרח ואזרח - שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה 
אייל  ידי  עיקרי העדכונים מובאים על  ופורשים. 
גמל  בפסגות  מקצועי  ומנהל  סמנכ"ל  סיאני, 

ופנסיה. 

מדריך: תקרות 
וסכומים ל-2020

 קופת גמל לקצבה 
 שנתי/חודשי סכום תיאור נושא סוג עמית

שכיר/בעל 
 שליטה

 חודשי ₪ 8,800 תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה תקרת הכנסה מזכה 
 חודשי   ₪ 616 מתקרת הכנסה מזכה( 7%סכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס )= הפקדה מרבית לזיכוי ממס 

 חודשי ₪ 215.6 מתקרת ההפקדה( 35%סכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לקופת גמל )=  סכום מרבי לזיכוי ממס 

סכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה  תקרת הפקדה לפיצויים עבור בעל שליטה
 שנתי ₪  12,400 בשנת המס 

תקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת  תקרת הפקדת פיצויים פטורה
 חודשי ₪  2,908 ( 34,900*8.33%)=ההפקדה

ממנה, לא ייזקפו כהכנסה  7.5%תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל, עד  לתגמולי מעסיקתקרת הפקדה 
 חודשי ₪ 26,378 (2.5חייבת בידי העובד בעת ההפקדה )=שכר ממוצע במשק*

מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא  47משכורת מרבית לסעיף 
 חודשי ₪  22,000  מבוטח 

 עצמאי

 תקרת הכנסה מזכה לעצמאי
תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל הטבות מס 

 שנתי ₪ 211,200 בגין הפקדה לקופת גמל
לפחות מהשכר הממוצע במשק  16% -עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל לקצבה בסכום השווה ל* עמית מוטב = 

 (2020-₪ במונחים שנתיים נכון ל 20,258)=

הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בגינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות  סכום הפקדה מרבי להטבות מס 
 שנתי ₪ 34,848 מתקרת ההכנסה(  16.5%)=מס לניכוי וזיכוי

 סכום מרבי לזיכוי ממס 
בגין הפקדה לקופת גמל ( 35%)בשיעור עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס 

במידה ולא היה זכאי להוצאה בשל  5%)או מההכנסה המזכה  5.5%  לקצבה בשיעור מרבי של
  רכישת ביטוח א.כ.ע(

 שנתי ₪ 11,616

מההכנסה המזכה  11%עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי בשיעור מרבי של  סכום מרבי לניכוי ממס
 שנתי ₪ 23,232 בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

בגין הכנסתו  12.55%מהכנסתו עד מחצית השמ"ב +  4.45%עצמאי מחויב להפקיד  תקרת הפקדה  –פנסיה חובה לעצמאי 
 שנתי ₪  10,762 בין מחצית השמ"ב לשמ"ב

          
 קרן השתלמות  

 שנתי/חודשי סכום/שיעור תיאור נושא סוג עמית

שכיר/בעל 
 שליטה

 חודשי ₪  15,712 שההפקדה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממסמשכורת מרבית  תקרת משכורת קובעת

שיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף  שיעור הפקדת מעסיק
 חודשי 7.5%עד  לעובד כהכנסה חייבת ולא יחויב במס רווח הון.

המשכורת הקובעת בגינו לא יחויב במס שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת  שיעור הפקדת עובד
 חודשי 2.5%עד  רווח הון. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.

 עצמאי

תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן  תקרת הכנסה קובעת 
 שנתי ₪  265,000 השתלמות

 4.5%)=סכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות  בניכוי סכום הפקדה מרבי המותר 
 שנתי ₪  11,925 מתקרת ההכנסה הקובעת(.

)התקרה אינה תלוי  25%תקרת הפקדה שהרווחים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור  תקרת הפקדה מוטבת 
 שנתי ₪  18,600 בגובה ההכנסה(

 
 שונות

 שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
 חודשי 4,326 ₪  מפעמיים שמ"ב( 20.5% -תקרת הפקדה חודשית בקרן פנסיה מקיפה חדשה )הסכום שווה ל תקרת הפקדה לקרן פנסיה

 חודשי 10,551 ₪  2020שכר ממוצע במשק לשנת  שכר ממוצע במשק
 חודשי ₪5,300  לקצבה בפטור ממס בשל עילת מיעוט הכנסותשכר מינימום חודשי לצורך משיכה מקופת גמל  שכר מינימום

 שנתי 12,420 ₪  תקרת סכום פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לכל שנת עבודה תקרת פטור מענק פרישה
 שנתי 24,840 ₪  תקרת סכום פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשאירי נפטר לכל שנת עבודה תקרת פטור מענק פרישה עקב מוות

 שנתי 4,525 ₪  סכום קצבה מינימאלי הנדרש בכדי להוון קצבה ללא קנס "משיכה שלא כדין" סכום קצבה מזערי

 חודשי 8,510 ₪  )פטור קבוע שאינו מותנה בגובה הקצבה בפועל( 52%סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור  תקרת קצבה מזכה

 חודשי ₪ 4,425 (8,510*52%)=סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה            פטור מרבי בגין קצבה מזכה 

 חודשי ₪219  נקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת שווי נקודת זיכוי 

 שנתי ₪  71,337 2020תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עבור יחיד בשנת  תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה

קופת גמל לקצבה

קרן השתלמות

שונות
 

 שונות
 שנתי/חודשי סכום תיאור נושא

 חודשי 4,326 ₪  מפעמיים שמ"ב( 20.5% -תקרת הפקדה חודשית בקרן פנסיה מקיפה חדשה )הסכום שווה ל תקרת הפקדה לקרן פנסיה

 חודשי 10,551 ₪  2020שכר ממוצע במשק לשנת  שכר ממוצע במשק
 חודשי ₪5,300  שכר מינימום חודשי לצורך משיכה מקופת גמל לקצבה בפטור ממס בשל עילת מיעוט הכנסות שכר מינימום

 שנתי 12,420 ₪  תקרת סכום פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לכל שנת עבודה תקרת פטור מענק פרישה
 שנתי 24,840 ₪  תקרת סכום פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשאירי נפטר לכל שנת עבודה תקרת פטור מענק פרישה עקב מוות

 שנתי 4,525 ₪  ה שלא כדין"סכום קצבה מינימאלי הנדרש בכדי להוון קצבה ללא קנס "משיכ סכום קצבה מזערי

 חודשי 8,510 ₪  )פטור קבוע שאינו מותנה בגובה הקצבה בפועל( 52%סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור  תקרת קצבה מזכה

₪ 4,425 (8,510*52%)=סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה            פטור מרבי בגין קצבה מזכה   חודשי 

 חודשי 219 ₪  נקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת שווי נקודת זיכוי 

₪  71,337 2020תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עבור יחיד בשנת  תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה  שנתי 
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כדאי לדעת

הפניקס תאפשר לעובדי הקולקטיבים והארגונים לעשות שימוש באפליקציה 
הייעודית לביטוח נסיעות לחו"ל המוצאת רופא ומשלמת במקום המבוטח

הפניקס תאפשר לעובדי חברות וארגונים הנוסעים 
באפליקציית  שימוש  עבודתם  במסגרת  לחו"ל 
אפליקציה  באמצעות   .Smart Travel הפניקס 
בחברת  שמבוטחים  הקולקטיב,  עובדי  יוכלו  זו, 
המאתר  דיגיטלי  אונליין  שירות  לקבל  הפניקס, 
רופא בכל מקום בעולם, קובע תור ומשלם במקום 

המבוטח. 
הינה  קבוצתית  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  "פוליסת 
מוצר חובה לכל ארגון ששולח את עובדיו לנסיעות 
הפוליסה  את  מציעה  הפניקס  בחו"ל.  עבודה 
הוצאות  עבור  הגבוה  הכיסוי  עם  הקבוצתית 
לקולקטיב  מקסימלית  בנוחות  מדובר  רפואיות. 
הוא  הרכישה  אופן  שכן  הפוליסה,  בתפעול 
באמצעות רכישת 'בנק ימים' מראש ודיווח בתום 
אין  למעשה  בדיעבד,  הימים  ניצול  על  רבעון  כל 
חיתום או החרגות רפואיות בפוליסה והחל מהיום 

היא גם חוסכת את אי הנוחות של תשלום העובד 
מכספו ואת הבירוקרטיה לאחר מכן במילוי בקשות 
להחזר באמצעות טפסים. הפניקס מבטחת כיום 
סטארט  חברות  לצד  מהגדולים  ארגונים  מאות 
אפ רבות ומציעה את המוצר החדשני והמתקדם 
מנהל  עוז,  דודי  מוסר  כך  הביטוח".  בענף  ביותר 

תחום ביטוח נסיעות לחו"ל בהפניקס.
אייר דוקטור  ידי חברת  האפליקציה שפותחה על 
הישראלית, מאתרת עבור מבוטח הזקוק לטיפול 
קובעת  זמינים,  מקצועיים  רופאים  בחו"ל  רפואי 
את התור הכי קרוב במרפאה או אף בחדר המלון 
המבוטח  מעורבות  ללא  התשלום  את  ומסדירה 
לאחרונה  תביעה.  והגשת  בתשלום  צורך  וללא 
האפליקציה  במסגרת  נוסף  שירות  הושק 
דולר   150 של  מיידי  החזר  מוענק  במסגרתו 

בעיכוב בקבלת המזוודה.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 US Federal Aviation-ה ארגון 
למובילים  הורה   Administration (FAA)
אוויריים לא לטוס לאירן, עירק וכן מעל המפרץ 
בעקבות  באה  ההוראה  עומאן.  ומפרץ  הפרסי 
איראני  טיל  על-ידי  האוקראיני  המטוס  הפלת 
ושיגור טילי שיוט אירניים לתוך שטח עירק כדי 
האווירי  המוביל  אמריקאיות.  במטרות  לפגוע 
אחרים  ומובילים   British Airways הבריטי 
כגון Scoot ו-Kuwait Airways הודיעו שלא 
יטוסו מעל אירן. בשל המתיחות האזורית ישנה 
פרמיית  את  יעלו  האוויריים  שהמבטחים  צפייה 
אלף   18-40 של  לטווח  תגיע  אשר  הביטוח 
דולר לחודש למטוס, תלוי בגודל המטוס ונתיבי 

טיסתו. 
המתיחות בין ארה"ב לאירן משפיעה גם על ביטוח 
המכליות. שכן,  20%מאספקת הנפט העולמית 
ו-25% של שינוע גז נוזלי נעשים על-ידי מכליות 
המפליגות דרך מיצרי הורמוז )המעבר הימי בין 
הפרסי(. המבטחים  למפרץ  ההודי  האוקיאנוס 
סיכון  לאזור  הכניסה  בגין  הפרמיה  את  הגדילו 

 0.35% לכדי  לשבוע   0.15% של  משיעור  גבוה 
לשבוע, דבר שיכול להגדיל את מחירי הביטוח 
בסכום של 150-200 אלף דולר להפלגה )תלוי 
בסוג האונייה(. המצב הפוליטי מצד אחד, ועליית 
על  בוודאות  ישפיעו  שני,  מצד  הביטוח  מחירי 

 Wall מחירי הנפט והגז הנוזלי. העיתון הכלכלי
 Aramco אם  כי  מעריך   Street Journal
תימנע  הסעודית(  הלאומית  הנפט  )חברת 
לכך  תהיה  הורמוז  מוצרי  דרך  אוניות  מהשטת 

השפעה על הכלכלה העולמית.

 המתיחות בין אירן
 לארה”ב משפיעה

 על ביטוח התעבורה
הימית והאווירית

 ישנה צפייה שהמבטחים האוויריים יעלו את פרמיית הביטוח לטווח של 18-40 אלף דולר לחודש 
למטוס  מחירי הביטוח הימי יכולים לגדול בסכום של 150-200 אלף דולר להפלגה )תלוי בסוג האונייה( 

אפליקציית הפניקס 
Smart Travel - מעתה 
גם בפוליסה הקבוצתית

דודי עוז, מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו"ל בהפניקס
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משהו קטן וטוב

יזמו   I-CAR-ו  Gallagher Bassett (GB)
אשר  צעצוע  דובי  של  חלוקה  שנה   13 לפני 
הסובלים  אסונות  או  תאונות  לנפגעי  מסייעים 
הושק  המיזם  טראומה.  פוסט  של  מתופעה 
דרום  של  המשטרה  מחלקת  עם  בשיתוף 
מתנדבים  אוסטרליים  אש  לוחמי  אוסטרליה. 
יער,  בשריפות  שנפגעו  לילדים  דובים  מחלקים 
של  דעתם  אחרים.  אסונות  או  דרכים  תאונות 
הם  בו  הלחץ  וממצב  מהאסון  מוסחת  הילדים 
הדובי  עם  להירגע  להם  ומאפשרת  נמצאים 
הנעים והרך. עד כה חולקו במסגרת המיזם אלפי 

דובים. רעיון הדובים מופץ בעולם בכל המדינות 
במתנה,  ניתנים  הדובים  פועלים.   GB בהם 
אוסטרליה,  של  הבינלאומיים  התעופה  בשדות 
לילדים שמגיעים בפעם הראשונה לאוסטרליה. 

)Gallagher Bassett )GB הוקמה באוסטרליה 
 Jim Gallagher על-ידי   1962 בשנת 
ועל-ידי   Arthur J. Gallagher & Co-מ
בתביעות  לטיפול  כמיזם   Sterling Bassett
ביטוח. כיום החברה פועלת ב-60 מדינות בעולם 
מסביב  ארגונים   4,800 עם  בקשר  ועומדת 

לעולם.

GB ו-I-CAR מחלקים דובי צעצוע לנפגעי תאונות או אסונות הסובלים 
מפוסט טראומה ובכך מסייעים בהקלה נפשית ובהסחת הדעת
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