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תודה!
לסוכנות הקבוצה

שלנו
"אורן מזרח עבורי 

זה המקום בו 
התפתחתי, אנשים 

לכל החיים"
ויקי בראל

זה הזמן לומר
"תודה על הזכות 

להיות חלק
ממשפחה חמה, 
תומכת ומפרגנת"

ג'ינה פלד

"ליווי מקצועי צמוד 
ומענה טכנולוגי
חדשני זה שם 

המשחק"
הילה אשכנזי הראל

"אורן מזרח
זה בית"

שרון סטמפו

"תמיד קשובים 
בשבילי"

זהבה אציל

"המקום בו
אתה נמצא -

שם הוא הבית"
ליאת בן ישי

"בית, משפחה
והרבה תמיכה"

יעל מוצפי

"אורן מזרח -
המפתח לכל 

הצלחה"
ויקי כהן

"אורן מזרח עבורי 
היא חלק בלתי נפרד 
מהעשייה המקצועית,

הגידול והצמיחה"
לירז יעקב

"אחת לשניה
אוזן קשובה,

אורן מזרח היא 
משפחה"

אמילי שיינר

"אורן מזרח
ללא מסכות,

להרגיש בטוחה"
רוזי טרנוס

מיקי קופל, מייסד ומנכ"ל מדיהו: שיתוף הפעולה עם הדסה הוא מתבקש - הטכנולוגיה 
המתקדמת, רוחב הרופאים, המומחים והחשיבה החדשנית של העושים במלאכה בהדסה 

מביאה חוויית לקוח, תרומה לאיכות חיים והכי חשוב, טיפולים ואבחונים מצילי חיים

מדיהו בשיתוף פעולה עם הדסה: 
תסייע ללקוחות במיצוי זכויות 

מחברות הביטוח וקופות החולים

כדאי לדעת

בתי  בין  נחתם  רפואי  פעולה  לשיתוף  הסכם 
העוסקת  מדיהו,  לחברת  הדסה  של  החולים 
בסיוע למטופלים במימוש זכויותיהם. במסגרת 
זו, מדיהו תסייע ללקוחות הדסה בכל ההליכים 
כספי  כיסוי  או  התחייבות  בקבלת  הקשורים 
משתייכים:  הם  אליהם  המבטחים  מהגורמים 
חברות ביטוח וקופות חולים, במיצוי הזכויות של 

הביטוחים הפרטיים או השב"נים.
החברה  ללקוחות  גם  תעניק  הדסה  בנוסף, 
במסגרות  רפואיים  שירותים  הארץ  רחבי  מכל 

ציבוריות ופרטיות.
בתי  בין  זמינות  השוואות  לבצע  תוכל  החברה 
רפואיים  לשירותים  השונים  והספקים  החולים 
ולהציע את שירותי הדסה בזמינות וברלוונטיות 

התואמת את המצב הרפואי.
רופאי  השאר  בין  עומדים  המטופלים  לרשות 
500 הרופאים המומחים והיועצים  הדסה, כולל 
בנוסף  זאת  ברפואה,  ההתמחות  תחומי  מכל 

ניתוחים,  אשפוז,  לשירותי 
דימות,  מכוני  צינתורים, 
התחומים,  ושאר  פריון  טיפולי 
שנייה  דעת  חוות  שירותי  וכן 

וייעוצים תרופתיים.
ניתנים  הדסה  של  השירותים 
הדסה  של  הקמפוסים  בשני 
"גיבור  בהדסה  בירושלים, 
הבורסה  במתחם  ספורט" 
במקומות  ובעתיד  גן  ברמת 

נוספים.
”בתי החולים של הדסה מציעים 
הארץ  מרחבי  למטופלים 
המתקדמים  השירותים  את 
את  ומעמידים לרשותם  ביותר, 
מצב  כל  עבור  המומחים  מיטב 
ההסכם  כי  בטוחים  אנו  רפואי. 

זכויותיהם  בהנגשת  יסייע  מדיהו  חברת  עם 

העומדות  והאפשרויות 
של  החולים  בבתי  לרשותם 

הדסה", נמסר מהדסה.
ומנכ"ל  מייסד  קופל,  מיקי 
הפעולה  "שיתוף  מדיהו: 
מתבקש.  הוא  הדסה  עם 
רוחב  המתקדמת,  הטכנולוגיה 
והחשיבה  המומחים  הרופאים, 
העושים  של  החדשנית 
מביאה  בהדסה  במלאכה 
לאיכות  תרומה  לקוח,  חוויית 
טיפולים  חשוב  והכי  חיים 
ביחד  חיים.  מצילי  ואיבחונים 
זמינות  נעניק ללקוחות שירות, 
בהתאם  אישי,  וליווי  גבוהה 
לביטוחים שיש ללקוח בקופות 
הפרטיים,  ובביטוחים  החולים 

את כל מה שמגיע לו”.
מיקי קופל, מייסד ומנכ”ל מדיהו
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 המבטחת האוסטרית VIG שילמה תגמולי ביטוח בסך של כ-30 מיליון שקל למבוטחתה 
נייר חדרה - ניירות כתיבה והדפסה  כיוון ש-VIG לא רשומה כמבטחת ישראלית, נמנע 

ממנה לתבוע תביעת שיבוב  המחוזי קבע כי המבוטחת יכולה לתבוע בשמה את הסכום 
ששולם לה  אולם כשביקשה VIG להגיש את התביעה, התברר שהחברה פורקה על ידי 
החברה האם, נייר חדרה  הנתבעות טענו כי עם פירוק החברה התפוגגה זכות התביעה, 

אך העליון אישרר כעת את פסיקת המחוזי לפיה זכות התביעה עומדת בעינה

העליון מאשר את החלטת המחוזי 
לפיה נייר חדרה תוכל להמשיך 

לנהל את תביעת הביטוח במקום 
החברה הבת שלה

בית  החלטת  את  אישר  העליון  המשפט  בית 
חדרה תוכל  נייר  )מרכז( לפיה  המשפט המחוזי 
במקום  הביטוח  תביעת  את  לנהל  להמשיך 
כתיבה  ניירות  חדרה  נייר  שלה  הבת  החברה 
שלושה  של  בהרכב  העליון,  שפורקה.  והדפסה 
עופר  ופרופ'  מינץ  דוד  עמית,  יצחק  שופטים: 
גרוסקופף, אישרר את החלטת השופט המחוזי 
הערעור  רשות  בקשת  את  ודחה  שוורץ,  אורן 
המחוזי  החלטת  כי  שטענו  הנתבעות  שהגישו 
בשם  נזיקין  לתבוע  האם  לחברה  לאפשר 

החברה הבת – שגויה. 
האוסטרית  ב-2013. המבטחת  החלה  הפרשה 
VIG שילמה תגמולי ביטוח בסך של כ-30 מיליון 
כתיבה  ניירות  חדרה  נייר   - למבוטחתה  שקל 
 VIG-והדפסה בעקבות נזקי הצפה. אולם כיוון ש
ממנה  נמנע   – ישראלית  כמבטחת  רשומה  לא 
שיבוב.  בתביעת  נזקיה  את  לתבוע  דין  פי  על 
כפתרון יצירתי, המחוזי קבע כי המבוטחת יכולה 
אולם  לה.  ששולם  הסכום  את  בשמה  לתבוע 
כשביקשה VIG להגיש את התביעה על ידי נייר 
חדרה, התברר שהחברה פורקה על ידי החברה 
האם נייר חדרה. כאמור, הנתבעות טענו כי עם 
אולם  התביעה  זכות  התפוגגה  החברה  פירוק 
לפיה  המחוזי  פסיקת  את  כעת  אישרר  העליון 

זכות התביעה עומדת בעינה.
באוגוסט 2020 ניתנה, כאמור, החלטה בבקשה 
הנתבעות  טענת  את  הדוחה  הסף,  על  לסילוק 
מדינת  שרון,  והנחלים  הניקוז  רשות  )בניהן 
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד   - ישראל 
ובניה  לתכנון  מקומית  הוועדה  חדרה,  עיריית 
ובניה  לתכנון  המחוזית  והוועדה  חדרה, 
זכות להגיש  אין  נייר חדרה  כי לתובעת  חיפה(, 
קיימת  הייתה  שהזכות  מהטעם  התביעה  את 
לחברה הבת של התובעת "נייר חדרה - ניירות 
כתיבה  "ניירות  )להלן  בע"מ"  והדפסה  כתיבה 
זכות  אזי  מרצון,  פורקה  ומשזו  והדפסה"( 

התביעה התפוגגה. 
המחוזי דחה את טענת הנתבעות וקבע כי זכות 
הבת  מהחברה  חדרה  לנייר  עברה  התביעה 
באמצעות  והדפסה"  כתיבה  "ניירות   - שלה 
זכות  של  מסחור  בוצע  ולא  הרכישה,  הסכם 
התביעה ויש לראות בכך העברת זכויות מ"כוח 
הנתבעות,  פרשנות  את  דחה  המחוזי  הדין". 
התפוגגה  הבת  החברה  של  התביעה  זכות  כי 

וקבע,  מרצון  פירוקה  עם 
אינה  זה  מסוג  פרשנות  כי 
ההסכם  לשון  עם  מתיישבת 
של רכישת הפעילות ועדויות 
החברה  מטעם  המצהירות 

האם - התובעת.
דן  העליון  המשפט  בית 
הערעור  רשות  בבקשת 
רשות  ניתנה  כאילו  שהוגשה 

והוגש ערעור. 
מסקנת  כי  קבע,  העליון 
התביעה  זכות  לפיה  המחוזי 
הבת  מהחברה  הועברה 
 - והדפסה,  כתיבה  ניירות   -
חדרה  נייר   - האם  לחברה 
קביעה  בבחינת  היא  בע"מ, 
על  המבוססת  עובדתית 

של  הגיונם  ועל  ופרשנותו  הרכישה  הסכם 
אפשר  המשפט  שבית  לאחר  וזאת  דברים 
את  בחן  בנושא,  ראיותיהם  להביא  לצדדים 
רלוונטיים  תפקידים  בעלי  ושמע  ההסכם  לשון 
בקבוצת החברות, ולפיכך, אין הצדקה להתערב 

בקביעה זו. 
וקבע,  המחוזי  של  החלטתו  את  אימץ  העליון 
אליה  המשפטית  במסקנה  טעות  נפלה  לא  כי 
הגיע המחוזי לפיה יש לראות את העברת זכות 
הליך  אגב  רכישה  הסכם  באמצעות  התביעה 
זכויות מ"כוח הדין"  של פירוק מרצון, כהעברת 

לעניין סעיף 22 לפקודת הנזיקין. 
של  המרכזית  טענתן  את  דחה  העליון 
המערערות )הנתבעות( כי מתווה העסקה שבו 
בחרו הצדדים – רכישת פעילות להבדיל ממיזוג 
חוסם   – חברה  החייאת  של  הליך  או  החברות 
את עבירותה של זכות התביעה הנזיקית לנוכח 
האיסור  כי  וקבע,  הנזיקין,  לפקודת   22 סעיף 
על המחאת זכות נזיקית לא נועד לפטור מזיק 
מחבותו ולהוציא ניזוק כשידיו על ראשו בנסיבות 

כגון אלה בהן עסקינן. 
"אין להלום כי פירוק תאגיד מטעמים מסחריים 
את  יאיין  הנזיקי,  לאירוע  וחיצוניים  לגיטימיים 
לא  כאילו  מהתאגיד  הניזוק  של  התביעה  זכות 
ותיקבר בארכיון  וזו תעלה אבק  הייתה מעולם, 
היטב  מדגים  שלפנינו  המקרה  החברות.  רשם 
את החשש עליו עמד השופט רובינשטיין בעניין 

כספי, ועמדתי כעמדתו בעניין 
תביעה  כי  ראוי  זה  אין  זה. 
תיפול  לכאורה  מוצדקת 
אינם  שבמהותם  מטעמים 
סיבה לאיונה. גם לטעמי גישה 
תכליתית  פרשנות  מהווה  זו 
ולא עקיפתו"  ישירה של הדין 

)סעיף 16 לפסק הדין(. 
של  גישתן  תתקבל  "לו 
הדבר  משמעות  המערערות, 
תהא שפירוק תאגיד מסיבות 
את  יאיין  לכאורה  לגיטימיות 
כניזוק  שלו  התביעה  זכות 
והמזיק יצא פטור בלא כלום" 

)סעיף 17 לפסק הדין(. 
התחקה  קמא  משפט  "בית 
פעילות  מכירת  נסיבות  אחר 
הזכויות  העברת  כי  וקבע  דנן  במקרה  החברה 
לא פגעה בזכויות צדדים שלישיים ולא הקנתה 
בידי  שהיו  מאלה  יותר  טובות  זכויות  למשיבה 
כי  מצא  לא  המשפט  בית  אחר,  לשון  החברה. 
חשש  גם  כמו  בתביעות,  מסחר  חשש  מתקיים 
לניצול לרעה של ההליך המשפטי או של מצוקת 
ההסתייגות  המצדיק  אחר  חשש  כל  או  הניזוק, 
מהמחאת זכות התביעה במקרה דנן" )סעיף 18 

לפסק הדין(. 
ידי השופט עמית. השופט  על  נכתב  פסק הדין 
כי  לספק  מקום  הרבה  אין  כי  הוסיף,  מינץ 
מדובר בהעברת זכויות "מכוח הדין", לפי סעיף 
רכשה  חדרה  שנייר  שעה  הנזיקין,  לפקודת   22
לאירוע  עובר  עוד  החברה  של  מניותיה  כל  את 
כל  את  רכשה  חדרה  שנייר  בהינתן  ההצפה, 
ובהינתן  הבת  החברה  של  ונכסיה  זכויותיה 

הארגון מחדש של החברה.
את נייר חדרה בע"מ מייצגים עו"ד עמוס שניצקי 
את  ייצג  דורון  חנן  עו"ד  פרידנרייך.  דרור  ועו"ד 
רשות ניקוז ונחלים שרון. מדינת ישראל והוועדה 
המחוזית יוצגו על ידי עו"ד שרון מן-אורין. עיריית 
קרן  רוטמן,  עזריאל  עוה"ד  ידי  על  יוצגה  חדרה 
על  יוצגה  המקומית  הוועדה  מלכה.  ותמיר  תגר 

ידי עו"ד שי כהן ועו"ד אורלי נשיץ. 

רע"א  7542/20רשות הניקוז ואח' נ' נייר חדרה 
בע"מ

עו"ד דרור פרידנרייך
משרד עורכי הדין שניצקי ושות'

https://polisa.news/%d7%94%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%aa/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa%d7%94-%d7%91/
https://polisa.news/%d7%94%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%aa/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa%d7%94-%d7%91/
https://polisa.news/%d7%94%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%aa/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa%d7%94-%d7%91/
https://polisa.news/%d7%94%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%aa/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa%d7%94-%d7%91/
https://polisa.news/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%99/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%aa-34-2-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f-%d7%a0%d7%96%d7%a7%d7%99-%d7%94/
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השלום  משפט  בבית 
נדונה  אביב-יפו  בתל 
פלוני  של  תביעתו 
יוצג  אשר  )התובע( 
אייל  עו"ד  ידי  על 
כלל  כנגד  נבות 
בע"מ  לביטוח  חברה 
אשר  )הנתבעת(, 
משרד  ידי  על  יוצגה 
זמר-ברימר  דין  עורכי 
ושות'. פסק הדין )ת"א 
ניתן   )55487-01-17
בספטמבר 2020, מפי 

השופטת מי-טל אל-עד קרביס.
לפי  לפיצויים  תביעה  הונחה  המשפט  בית  בפני 
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )להלן: חוק 
הפיצויים(, בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בתאונה. 
על פי הנטען בכתב התביעה, התאונה התרחשה 
בשנת 2013, עת התובע נהג ברכבו. לפתע, רכבו 
מכך  וכתוצאה  שלפניו  ברכב  התנגש  החליק, 

נגרמו לתובע נזקי גוף.
השאלה  סביב  נסובה  הצדדים  בין  המחלוקת 
כדי  עולות  התובע  של  פגיעתו  נסיבות  האם 

"תאונת דרכים", כהגדרתה בחוק הפיצויים.
במועד  ביטחה  אשר  ביטוח,  כלל  הנתבעת, 
התאונה  כי  טענה  התובע,  רכב  את  הרלוונטי 
אירעה כתוצאה ממעשה מכוון – ניסיון התאבדות 
של התובע, מעשה המוחרג מגדר אותה "תאונת 
דרכים" שבחוק הפיצויים, כך שהתובע אינו זכאי 
זו, וטען כי  לפיצוי. מנגד, התובע חלק על טענה 

מדובר בהרחבת חזית אסורה ודינה להידחות.
הראיות  ובחינת  הצדדים  טענות  שמיעת  לאחר 
כנגד  התביעה  דין  כי  המשפט  בית  קבע  בתיק, 

כלל להידחות.
תחילה, ציין בית המשפט כי בטופס ההודעה של 
את  למלא  עליו  היה  שבו  במקום  לכלל,  התובע 

"כיצד  השאלה  על  להשיב  או  האירוע"  "תיאור 
למעשה  דבר.  נכתב  לא   – האירוע"  התרחש 
התובע לא מסר כל גרסה. בנוסף, בכתב תביעתו, 

פירט התובע בתמצית את נסיבות התאונה.
ודאות  חוסר  רקע  על  כי  ציין,  המשפט  בית 
אירוע  את  הגנתה  בכתב  הכחישה  כלל  לעיל, 
התאונה והדגישה כי הכיסוי הביטוחי הוא בכפוף 
מלכתחילה  קרי,  ולסייגיה.  הפוליסה  לתנאי 
טענה  ולכן,  התאונה  נסיבות  את  הכחישה  כלל 
אינה  התאונה,  של  במתכוון  גרימה  שעניינה 

בבחינת שינוי או הרחבת חזית.
לאחר מכן, עמד בית המשפט על הגדרת "תאונת 
וכן  הפיצויים,  לחוק   1 לסעיף  בהתאם  דרכים" 
זה,  על החזקות השונות שנקבעו לצידה. בכלל 
עמד על החזקה הממעטת הקובעת כי "מאורע 
כדי  שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון 
לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק 
נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו 
חזקה  מנועי".  ברכב  השימוש  על  המעשה  של 
את  ההגדרה  מתחולת  מוציאה  זו,  ממעטת 
של  מכוון  מעשה  גם  וכוללת  המכוון,  המעשה 

הנפגע עצמו. קרי, מעשה אובדני.
להוכחת  הנטל  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
והיה  כלל  על  הוטל  לעיל,  הממעטת  החזקה 
מעשה  בוצע   - יסודות  שלושה  להוכיח  עליה 
לגוף  לנזק  לגרום  הייתה  המעשה  מטרת  מכוון; 
או לרכוש; הנזק נגרם כתוצאה ישירה מהמעשה 

המכוון.
באשר ליסוד הראשון, ציין בית המשפט כי לאורך 
מספר שנים עובר לתאונה, היו לתובע מחשבות 
אובדניות ועבר של ניסיונות לפגוע בעצמו, ופעם 
בליעת  באמצעות  האמור  את  מימש  אף  אחת 
לפני  ספורות  שעות  התאונה,  ביום  כדורים. 
במקום  ודברים  דין  רקע  ועל  התרחשה,  שזו 
עבודתו, בלע התובע 41 כדורי הרגעה / כדורים 
פסיכיאטריים, הגיע למיון בבית חולים ויצא ממנו 

על דעת עצמו ובלי להיבדק בידי פסיכיאטר. זמן 
קצר לאחר כן בלע 20 כדורים נוספים, עלה על 
והוא למעשה  נפגע  לא  כושר שיפוטו  רכבו, עת 
הבין את מעשיו וחומרתם, והחל לנהוג. על רקע 
לבצע  התכוון  התובע  כי  נקבע,  אלה  דברים 

מעשה אובדני.
מטרת  המשפט,  בית  ציין  השני,  ליסוד  באשר 
לעצמו  לגרום  הייתה  התאונה  ביום  התובע 
את  עזב  גדולה,  כדורים  כמות  נטל  ולכן  נזק 
ובלי  להיבדק  מבלי  לתאונה  עובר  החולים  בית 
אם  גם  לרכבו.  נכנס  מגמה  ובאותה  ששוחרר, 
התובע לא התכוון בהכרח לבצע מעשה אובדני, 
אלא רק לפגוע בעצמו כפעולה של זעקה לעזרה, 
החזקה הממעטת עניינה בכל מי שעושה מעשה 
אינה  והיא  אדם,  של  לגופו  נזק  לגרום  בכוונה 

מצטמצמת לכוונה לבצע מעשה אובדני דווקא.
כי  המשפט  בית  קבע  השלישי,  ליסוד  באשר 
של  נכבדה  כמות  נטל  התובע  הנדון,  במקרה 
לגרום  הכוונה  התגבשה  בליבו  כאשר  כדורים, 
הגוף  נזק  ברכב.  נהיגה  באמצעות  נזק,  לעצמו 
הנטען נגרם במישרין כתוצאה מהמעשה המכוון 
של נסיעה ברכב, כשבמהלך שימוש זה, התנגש 

ברכב אחר.
כי  המשפט  בית  קבע  לעיל,  שהובא  כל  לפי 
ברכב  והתנגש  ברכבו  נהג  התובע  שבו  האירוע 
כהגדרתה  דרכים"  "תאונת  אינו  לפניו  שנסע 
זה  היה  כי  להניח  סביר  שכן  הפיצויים,  בחוק 
לפגוע  לכן  קודם  שעות  מספר  לרצונו  המשך 
בפיצוי  חבה  הביטוח  חברת  אין  משכך,  בעצמו. 

התובע לפי סעיף 7)1( לחוק הפיצויים. 
סוף דבר, בית המשפט דחה את התביעה וחייב 
הוצאות  ביטוח  כלל  לחברת  לשלם  התובע  את 
משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 20 אלף שקל.

הכותב הינו מייסד ושותף במשרד ג'ון גבע-הדר 
עורכי דין ומגשרים.

מאת עו”ד ג’ון גבע

עיון נוסף

התאונה התרחשה עקב 
מעשה מכוון של התובע ולכן 

המבטחת לא חבה בפיצוי
התובע טען כי טענת המבטחת, לפיה התאונה אירעה כתוצאה 

ממעשה מכוון, היא הרחבת חזית אסורה ודינה להידחות

התחדשות
בדרכים

אביב של
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מדוע אנו נדרשים לקיומו של חוק חוזה הביטוח כאשר קיים חוק החוזים הכללי? 
מה בין חוזה הביטוח לפוליסה? כיצד מתקיימים אלו זה בצד זה ומה גובר?

אמצעי  הוא  ביטוח 
או  הסיכון  להקטנת 
בין  הסיכון  העברת 
סיכון  שונא  אדם 
הנושאת  ישות  לבין 
מימושם  בתוצאות 
במסגרת  סיכונים  של 
הרגילה.  פעילותה 
בתוכו  מאגד  ביטוח 
מאוד  גדול  מספר 
הנבדלים  מוצרים  של 
עסקים  דירה,  רכב,  ביטוח  היתר,  בין  מזה,  זה 

וחבויות, חיים, פנסיה וכדומה.
החוקים  את  ולקבוע  התחום  את  להסדיר  כדי 
הבסיסיים שעל פיהם יש לפעול בעולם הביטוח, 
חוקקו מספר חוקים וביניהם חוק חוזה הביטוח, 
חוק אשר בא להכתיב את הדרך שבה יש לכרות 
מתבטל  כיצד  הביטוח,  חוזה  את  לקיים  חוזה, 

חוזה הביטוח כיצד מנפיקים פוליסה וכו'.
מדוע אנו נדרשים לקיומו של חוק חוזה הביטוח 
חוזה  בין  מה  הכללי?  החוזים  חוק  קיים  כאשר 
הביטוח לפוליסה? כיצד מתקיימים אלו זה בצד 

זה ומה גובר? על כך נדון במאמר שלפנינו.
על פניו, ניתן לחשוב שחוק ישן יותר, חוק החוזים 
את  להסדיר  כדי  להספיק  עשוי  כללי(,  )חלק 
ההתקשרות בין חברות הביטוח לסוכני הביטוח 
ששוק  מכיוון  המקרה.  כך  לא  אך  וללקוחות, 
שקלים  מיליארדי  שמגלגל  שוק  הוא  הביטוח 
או  כזאת  בצורה  בית מסתמך  וכל משק  בשנה 

אחרת על ביטוח, חוקק החוק.
חוק  ישנו  כאשר  המשפט,  בתחום  כללי,  באופן 
אשר נוגע לעניין ספציפי, על אף היות אותו נושא 
יותר, אותו חוק ספציפי הוא  חלק מתחום כללי 
אשר יקבע. על כן, על פניו חוק חוזה ביטוח הוא 
דבר,  של  בסופו  הביטוח.  בעולם  הקובע  החוק 
חוק חוזה הביטוח הוא חוק משלים לחוק החוזים 
הכללי, ובעזרתו בא המחוקק להסדיר את תחום 

כריתת החוזה ספציפית בעולם הביטוח.
חוק החוזים )חלק כללי( בא לתת קווים מנחים 
וברורים לצורה שבה יש להתקשר על ידי חוזה, 
למטרות  אם  ובין  עסקיות  למטרות  אם  בין 
בדרך  התקשרות  מוגדרת  בחוק  אחרות. 
ההצעה  את  מגדיר  החוק  וקיבול.  הצעה  של 
הצעה,  בגדר  היא  לחברו  אדם  של  )״פנייתו 
המציע  של  דעתו  גמירת  על  מעידה  היא  אם 
כדי  מסוימת  והיא  בחוזה  הניצע  עם  להתקשר 
ההצעה...״  בקיבול  החוזה  את  לכרות  אפשרות 
כללי(,  )חלק  החוזים  לחוק   2 סעיף  א׳,  פרק 
הקיבול  את  מגדיר  גם  החוק  תשל״ג-1973(. 

)״הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע 
והמעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר 
עם המציע בחוזה לפי ההצעה...״ פרק א׳, סעיף 
5 לחוק החוזים( ומספק מסגרת לכריתת חוזה. 
מסגרת זו מחייבת גם בכריתת חוזה ביטוח בין 

מבטח למבוטח.

חוזה לא סימטרי

עם זאת חשוב לשים לב כי חופש החוזים בעולם 
הביטוח מוגבל מאוד מכיוון שיש הרבה הוראות 
כופות וחוקים קוגנטיים )ראו למשל סעיפים 39, 
תשמ״א-1981(.  הביטוח  חוזה  לחוק  ו-64   52
העובדה  היא  הכופות  ההוראות  לריבוי  הסיבה 
שכריתת חוזה ביטוח בין מבטח למבוטח איננה 
יש  דבר, למבטח  בסופו של  מיסודה.  סימטרית 
את כל הנתונים, הניסיון והממון, ובנוסף, מבטח 
עשה ועושה עסקאות ביטוח רבות. לעומת זאת, 
במהלך  מועטות  עסקאות  מספר  יקיים  מבוטח 
חייו. חקיקה של הוראות כופות אלו בא לטובת 
חברה  שבו  למצב  להגיע  לא  וכדי  המבוטח 
גדולה נמנעת מתשלום עקב חוסר ידע מקצועי 

מצד המבוטח.
אחידים,  חוזים  ישנם  הביטוח  בעולם  בנוסף, 
שינוי  אם  אלא  לשנותם,  ניתן  לא  אשר  תקניים, 
אלו  אחידים  חוזים  המבוטח.  לטובת  בא  זה 
הגדולים  השוק  נתחי  בעלי  בתחומים  עוסקים 
המבוטח  חיי  על  עצומה  השפעה  ובעלי  ביותר 
ביטוח  בתחום  למשל,  ביטוח.  מקרה  בקרות 
זאת,  אחידה.  תקנית  פוליסה  ישנה  ורכב  דירה 
מכיוון שאם קורה הנורא מכל ומבוטח מאבד את 
נזק כלשהו, הוא צריך ביטוח  ביתו, או מתרחש 
חיים  למסלול  לחזור  כדי  להבנה  וקל  פשוט 
תקין מהר ככל הניתן. בניגוד להתקשרות חוזית 
אחרת, "המוצר" אותו מקבל המבוטח הוא אותה 

פוליסה. 
את  מסדירה  הפוליסה  למעשה  פוליסה?  מהי 
ההתקשרות בין המבוטח לחברת הביטוח והיא 
ההבטחה  פקודה  שביום  הבטחה  מעין  מהווה 

תקוים.
כללי(  )חלק  החוזים  חוק  של  וההלימה  היחס 
המשפט  בבתי  גם  נדונו  הביטוח  חוזה  וחוק 
למקרים  התייחסות  הייתה  בהם  השונים 
לרוב,  ספציפיים בהם השתמשו בשני החוקים. 
הכללי,  החוק  על  יגבר  הספציפי  החוק  כאמור, 
הכללי  החוק  בהם  מסוימים  מקרים  ישנם  אך 
לנושא  ומפורטת  פרטנית  יותר  בצורה  מתייחס 
מקרה.  באותו  יחול  חוק  אותו  כן  ועל  מסוים 
רובינשטיין  א׳  השופט  שנתן  בפסיקה  למשל, 

העליון  המשפט  לבית  ערעור  רשות  בבקשת 
שהגישה חברת הראל על פסק דין שניתן בבית 
המשפט המחוזי בתל אביב, הראל חברה לביטוח 

בע״מ נגד צבי בן עדי. 

היחסים בין החוקים

השופט התייחס ליחסים בין שני החוקים: ״אמנם 
הוראות חוק חוזה הביטוח הן 'הוראות מיוחדות' 
כך,   .)54 בעמ'  ידין,  גם  )ראו  עדיפות  בעלות 
מתגלעת  כאשר  גם  כי  הדעה  הובעה  למשל, 
סתירה בין סעיף 36)ב( לחוק החוזים– המנוסח 
הוראות  לבין   – ביטוח  לחוזה  ביחס  ספציפית 
ולר,  )ראו  האחרונות  יחולו  הביטוח,  חוזה  חוק 
בהם  מקרים  ישנם  כן,  פי  על  אף   .)374 בעמ' 
יכולות ההוראות לחול זו לצד זו )ראו ולר, בעמ' 
376(, ובוודאי כך כאשר תחומי התחולה ניתנים 
להפרדה, כגון במקרה בו עסקינן. הוראת סעיף 
ביטול  או  בשינוי  עוסקת  החוזים  לחוק  36)א( 
זכותו של המוטב, כל עוד לא הודעה לו; הוראת 
סעיף 11)ג( לחוק חוזה הביטוח עוסקת בקביעת 
מכאן,  ביטולה.  או  בשינויה  עצמו,  המוטב 
שתחומה של הוראת סעיף 36)א( רחב מזה של 
לזהות  נוגע  11)ג(  סעיף   – 11)ג(  סעיף  הוראת 
המוטב, אך מקרה בו אין השינוי נוגע לזהותו של 
המוטב, אלא לתוכן הזכות שמקים לו החוזה, יש 

מקום לתחולתו של סעיף 36)א(״.
ניתן לראות כיצד בנושא ספציפי  זה  דין  בפסק 
כללי(  )חלק  החוזים  חוק  כי  השופט  סבור  זה 
הוא  כן  ועל  למקרה  יותר  ורלוונטי  יותר  רחב 

מתייחס לחוק זה ולא לחוק חוזה הביטוח.
לסיכום, ניתן לראות כי מערכת החוקים הנהוגה 
בעולם הביטוח מסתמכת על שני החוקים; חוק 
החוזים )חלק כללי( נועד לתת מסגרת מסוימת 
התחומים  בכל  החוזים  כריתת  את  ולהסדיר 
באופן כללי ועל כן גם בעולם הביטוח; חוק חוזה 
הביטוח נועד להסדיר ספציפית את אופן כריתת 
החוזה בעולם הביטוח. בחוק חוזה הביטוח ישנם 
חוקים קוגנטיים, חוקים כופים, שנועדו לאזן את 
יחסי הכוחות בין המבוטח למבטח מכיוון שהם 

אינם סימטריים מיסודם. 
על אף האמור, ועל אף היות חוק חוזה הביטוח 
החוזים  חוק  את  מבטל  אינו  הוא  כללי,  חוק 
ובמקרים מסוימים חוק החוזים יכול לתת מענה 
חוזה  חוק  מאשר  לפסיקה  יותר  ומקיף  רחב 

ביטוח. 

הכותב הוא דיקן בית הספר לביטוח באקדמית 
נתניה

מאת פרופ׳ זיו רייך, רו״ח

פוליסה מארח

חוק חוזה ביטוח מול 
חוק החוזים הכללי
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הירידה ברווח נבעה בעיקר מהפסדי השקעות בתקופה כתוצאה מאירוע הקורונה

AIG ישראל רשמה רווח כולל 
של 104 מיליון שקל – ירידה 

של כ-41% לעומת 2019

דוחות כספיים

104 מיליון  ישראל רשמה רווח כולל של   AIG
כך   –  2019 לעומת  כ-41%  של  ירידה   – שקל 
עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה לסיכום 
נבעה  החברה,  לדברי  ברווח,  הירידה   .2020
כתוצאה  בתקופה  השקעות  מהפסדי  בעיקר 
החברה  של  החיתומי  הרווח  הקורונה.  מאירוע 
לכ-176.3  ב-2019  שקל  מיליון  מ-172.6  גדל 
מיליון שקל ב-2020. העלייה ברווח החיתומי של 
החיתומי  ברווח  מעלייה  בעיקר  נבעה  החברה 

בביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה ומביטוח חיים.
פרמיות הברוטו של החברה הסתכמו בתקופת 
הדוח בכ-1.129 מיליארד שקל לעומת כ-1.18 
מיליארד שקל ב-2019. עיקר הקיטון בפרמיות 
נסיעות  בענפי  הוא  הדוח  בתקופת  ברוטו 
לחו"ל, תאונות אישיות ורכוש והחבויות בביטוח 

מסחרי.
הסתכם  רכוש  רכב  מביטוח  החברה  רווח 
לעומת  שקל  מיליון  בכ-70.7  הדוח  בתקופת 
ב-2019.  שקל  כ- 74.9מיליון  של  בסכום  רווח 
מהשקעות  מהפסדים  נבעה  ברווח  הירידה 
החברה  של  החיתומי  הרווח  הדוח.  בתקופת 

מיליון  בכ-71.3  הסתכם  רכוש  רכב  מביטוח 
ב-2019.  שקל  מיליון  כ-62.8  לעומת  שקל 
התביעות  ביחס  משיפור  נבעה  ברווח  העלייה 
גורם   .2020 שנת  של  והשלישי  השני  ברבעון 
משמעותי ליחס התביעות הנמוך בענף זה היה 
הירידה בשכיחות התאונות כתוצאה מהקורונה.
הסתכם  חובה  רכב  מביטוח   AIG הפסד 
ב-2020 ב-22.3 מיליון שקל לעומת רווח בסכום 
ברווח  הירידה  ב-2019.  שקל  מיליון   29.4 של 
הדוח  בתקופת  מהשקעות  מהפסדים  נבעה 
עקב ירידות חדות בשערים בשוק ההון כתוצאה 
מביטוח  החיתומי  ההפסד  הקורונה.  מאירוע 
ב-19.2  הדוח  בתקופת  הסתכם  חובה  רכב 
מיליון שקל לעומת רווח בסכום של כ-6.1 מיליון 
שקל ב-2019. הירידה ברווח החיתומי בתקופת 
הדוח נבעה מהקטנת ההתחייבויות הביטוחיות 
33 מיליון שקל  בענף רכב חובה ב-2019 בסך 

כתוצאה מפסיקת בית המשפט העליון.
רווח החברה מביטוח דירות הסתכם בתקופת 
הדוח לסך של כ-31.0 מיליון שקל לעומת רווח 
הרווח  ב-2019.  שקל  מיליון  כ-14  של  בסכום 

הסתכם  דירות  מביטוח  החברה  של  החיתומי 
לעומת  שקל  מיליון  בכ-30.7  הדוח  בתקופת 
כ-9 מיליון שקל ב-2019. העלייה ברווח נבעה 
ביחס  ומירידה  התביעות  ביחס  ניכרת  מירידה 

ההוצאות.
רווח החברה מביטוח בריאות הסתכם בתקופת 
הדוח לסך של כ-37.3 מיליון שקל לעומת רווח 
בסכום של כ-54 מיליון שקל ב-2019. הירידה 
בתקופת  מהשקעות  מהפסדים  נבעה  ברווח 
בתחום  החיתומי  ברווח  מקיטון  וגם  הדוח 

הנסיעות לחו"ל. 
הרווח החיתומי בתקופת הדוח הסתכם ב-37.9 
ב-2019.  מיליון שקל   48.3 לעומת  מיליון שקל 
נבעה  הדוח  בתקופת  החיתומי  ברווח  הירידה 
בעיקר מירידה משמעותית בפרמיות שהורווחו 
כתוצאה  וזאת  לחו"ל  הנסיעות  ביטוחי  בתחום 

ממשבר הקורונה.
של  לסך  הסתכם  חיים  מביטוח  החברה  רווח 
של  בסכום  רווח  לעומת  שקל  מיליון  כ-46.2 
ברווח  העלייה  ב-2019.  שקל  מיליון  כ-33.2 
נבעה מירידה ביחס התביעות וביחס ההוצאות.

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול
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הירידה ברווח נובעת מהשפעת נגיף הקורונה, שהורידה את רווחי 
ההשקעות ל-37.5 מיליון שקל לעומת 118 מיליון שקל ב-2019

שומרה רשמה ב-2020 רווח 
כולל של 115 מיליון שקל 

לעומת 186 מיליון שקל ב-2019

דוחות כספיים

שומרה רשמה בשנת 2020 רווח כולל של 
186 מיליון שקל  115 מיליון שקל לעומת 
הכספיים  מהדוחות  עולה  כך   – ב-2019 

שפרסמה החברה. 
הרווח הכולל לפני מס עמד על 175 מיליון 
ב-2019.  שקל  מיליון   281 לעומת  שקל 
הקורונה,  נגיף  מהשפעת  נובעת  הירידה 
ל-37.5  ההשקעות  רווחי  את  שהורידה 
שקל  מיליון   118 לעומת  שקל  מיליון 

ב-2019. 
בביטוח חובה עמדו הפרמיות ב-2020 על 
292 מיליון שקל  284 מיליון שקל לעומת 
עמד  מס  לפני  הכולל  הרווח  ב-2019. 
בתחום על 62.5 מיליון שקל, לעומת 137.5 
נובע  ברווח  הקיטון  ב-2019.  שקל  מיליון 
בעקבות  ביטוחיות  התחייבויות  מהקטנת 
פסיקת העליון בעניין שיעור ריבית ההיוון, 
מיליון  מ-76.5   – השקעות  ברווחי  וירידה 
שקל ב-2019 ל-20.5 מיליון שקל ב-2020. 

בתחום רכב רכוש  הפרמיות ירדו ל-467 
שקל  מיליון   486 לעומת  שקל,  מיליון 
ב-2019. הרווח הסתכם ל-70 מיליון שקל 
הקיטון  ב-2019.  שקל  מיליון   82 לעומת 

ברווח נובע מירידה ברווחי השקעות. 
בענפי ביטוח רכוש ואחרים הפרמיות גדלו 
ל-110.5 מיליון שקל לעומת 106.4 מיליון 
שקל  מיליון   20.4 על  עמד  והרווח  שקל, 

לעומת 23 מיליון שקל ב-2019. 
 19 על  עמדו  הפרמיות  החבויות  בענפי 
שקל  מיליון   20.6 לעומת  שקל  מיליון 
ב-2019. הרווח בתחום עמד על 16 מיליון 

שקל לעומת 10.4 מיליון שקל ב-2019. 
בתחום תיווך ביטוחי )פעילות סיני סוכנות 
– ההכנסות מעמלות נטו  לביטוח בעיקר( 
 34.9 לעומת  שקל  מיליון   26.5 על  עמדו 
מיליון שקל ב-2019. הרווח, לעומת זאת, 
ל-6.1  ב-2019  שקל  מיליון  מ-5.2  עלה 

מיליון שקל בשנת 2020.

בית שומרה

123

הלקוחות שלכם 
חיכו מלא זמן, 

מגיע להם לטייל
מלא זמן.
פספורטכארד

חוזרים לבטח נסיעות
עד חצי שנה *

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה 
המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ. הפוליסה ניתנת לרכישה עד 
60 ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל, בכפוף לחיתום רפואי. הכיסוי 
בארה"ב מותנה בכך שבמועד הנסיעה לארה"ב הושלם הליך החיסון כנגד 
קורונה באופן מלא, לפי הנחיות משרד הבריאות בישראל. *לגילאי 19-30.
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בשווי  פוגעת  צפיפות 
זאת   - מגורים  נכסי 
שמאי  כל  ויודע  לומד 
נוסחת  מקרקעין. 
נלמדת  הצפיפות 
ולא  ידינו  על  היטב 
דירת  שווי  דומה 
זהה  בשטח  מגורים 
במיקום זהה בבניין עם 
לבניין  דיירים  שישה 

מגורים עם 60 דיירים.
ומשכך  הסיכון,  את  מגבירות  מפוצלות  דירות 
חלק מהמבטחים מחריגים דירות מסוג זה, חלק 

לא מבטחים ואחרים מבטחים בתנאים.
וכשגידור  המשחק  שם  זהו   – סביר"  "סיכון 
הסיכון המוכר והידוע מראש נפרץ משתנה או 
גדל, חברת הביטוח דורשת לדעת מהו השינוי 

כדי לתת הסכמתה או כדי לתמחר מחדש.
הם   - המגדלים  יושבי  את  למשל,  תשאלו, 
ואת  האחזקה  עלויות  את  היטב  מכירים 
כאשר  גם  דיירים,  מריבוי  שנוצרים  המטרדים 
וזיקוקים שזכו  יוקרה. מסיבות  מדובר במגדלי 

שוכרים  וריבוי  במגדלים  תקשורתי  לסיקור 
פוגעים קשות באיכות החיים של הגרים בהם.

יכולים  דיירים  שישה  בן  לבניין  הוועד  דמי 
 60 עם  בניין  של  ועד  מדמי  ב-10%  להסתכם 
אמורטיזציה  לקרן  ההפרשות  שכן  דיירים, 
המערכות  ריבוי  לכך,  מעבר  יותר.  גבוהות 
בבניין עם 60 דיירים מייקר את דמי הוועד ולא 

מדובר רק ביותר מעליות.
דירות  הפיכת  או  משותף  בבניין  שוכרים  ריבוי 
נאה(  רווח  לבעליה  )שמסבה   Airbnb-ל
האחרות.  הדירות  בשווי  משמעותית  פוגעים 
בספרי   - שכנים  מיוחד,  לפרק  זכה  זה  עניין 
בכללים,  שעוסק  למקרקעין"  ערך  "ירידת 
פסיקה וכלים מעשיים לקביעת שיעור הפגיעה 
שמקפידות  הביטוח  חברות  זה.  מסוג  מנזקים 
הביטוחי,  לכיסוי  הדעת  את  שיתנו  ראוי  בדבר 
לנכס  הסיכון  גובר  הסיכונים  במדרג  שכן 
ותחשיב  מפוצלת  מדירה   Airbnb בדירת 

הפרמיה צריך להיות בהתאם.
הוראות  בה  שיהיו  מחייבת   Airbnb דירת 
ועברית(,  )באנגלית  הדלת  על  ומילוט  חירום 
בדיוק כמו בבית מלון, ובכלל זה דרכי תקשורת 

שיהיה  חייב  בדירה  ומשטרה.  האש  מכבי  עם 
עשן  גלאי  וגלוי,  זמין  נגיש,  אש  כיבוי  מטף 
מדרגות  מחדר  ומילוט  ליציאה  חירום  ותאורת 
דלת  מעל  כיתוב  עם  תאורה  כולל  עשן,  אפוף 
השמאי  ידי  על  שייבדקו  ראוי  אלו  כל  היציאה. 
בנכסים טרם  ביקור  סוקר ההגנות שיערוך  או 

עריכת הביטוח.
לבית  לאחרונה  הגיע  אירוח  דירות  של  הנושא 
צו  ביקשו  אביב  בתל  בבניין  דיירים  המשפט. 
מניעה להשכרת דירות לנופש בטענה לירידה 
באיכות חייהם ובערך הנכס. השופט קבע שיש 
עמדתו  לקבל  יולי  ועד  היועמ"ש,  את  לערב 
יש  ואם  הבנייה  להיתר  מנוגד  זה  אם  בשאלה 

צורך ברישיון עסק.
בעלי  ויתר  שותק  המשותף  הבית  כשתקנון 
הזכויות נפגעים ולא נוקטים פעולה, נדרש בית 
כדאי  בעניין,  שיוכרע  עד  להתערב.  המשפט 
שהמבטחים וסוכני הביטוח יגלו ערנות לנושא 

זה.

וחקלאות,  רכוש  מקרקעין  שמאי  הוא  הכותב 
מייסד ובעלים של בית שמאי

דירת Airbnb מחייבת שיהיו בה הוראות חירום ומילוט על הדלת בדיוק 
כמו בבית מלון ומגוון אמצעי מיגון והתראה - וכל אלו ראוי שיבדקו על 

ידי השמאי או סוקר הגנות שיבקר בנכסים טרם עריכת הביטוח

דירות אירוח וביטוח

מאת חיים אטקין

פוליסה מארח

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהלמהדורה חדשה ומעודכנת

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

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

ביטוח, פרקליטים 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

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

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

http://polisanews.activetrail.biz/2%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%9C
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אתר האינטרנט הבינלאומי המוביל בהזמנת בתי 
מלון נקנס ב-475 אלף דולר עקב כשל בדיווח 
שנקבע  המנים  לוח  פי  על  מידע,  פריצת  על 
 the General Data Protection ידי  על 

 .Regulation (GDPR)
 Booking.com של  המידע  למאגרי  הפריצה 

טלפונית  פנו  הפצחנים   .2018 בשנת  אירעה 
ל-40 עובדים של בתי מלון באיחוד האמירויות. 
לאחר שקיבלו את פרטי קוד ההזדהות שלהם 
הפצחנים הצליחו לקבל מידע על 4,100 לקוחות 
שהזמינו בתי מלון באיחוד האמירויות באמצעות 
האשראי  פרטי  את  לקבל  הצליחו  הם  האתר. 

של 283 לקוחות וגם את פרטי ה-CVV של 97 
מהלקוחות. 

דיווחה  לא  מהולנד,  הפועלת  האתר,  הנהלת 
 the הוראות   פי  על  72 שעות  תוך  על האירוע 
 Dutch Data Protection Authority )AP(

אלא באיחור של 22 יום.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Booking.com נקנס 
ב-475 אלף דולר בגין אי 

דיווח על אירוע סייבר

הונדה קוראת חזרה ל-628 
אלף מכוניות בארה"ב

Petr Kellner נהרג 
בתאונת מסוק באלסקה

הנהלת האתר, הפועלת מהולנד, לא דיווחה על האירוע 
תוך 72 שעות על פי ההוראות אלא באיחור של 22 יום 

הקריאה היא עקב תקלה במשאבת הדלק, 
שיכולה לגרום להפסקה בפעילות המנוע

קלנר היה הבעלים של קבוצת PPF שהיקף 
נכסיה מוערך ב-48.6 מיליארד אירו 

ובבעלותה מבטחים ומוסדות פיננסיים

באמצעות דיוידשילד סוכנות לביטוח חיים )2000( בע”מ, החברה המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע”מ, בכפוף לתנאי ההצטרפות וחיתום רפואי, ובהתאם לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה.

הצטרפו לסוכני הביטוח שכבר הבינו, ומצרפים לקוחות מכל רחבי העולם.
agentservice@passportcard.co.il :לפרטים נוספים, צרו קשר עם מוקד השירות לסוכן

 עכשיו במיוחד,
לא נשארים בלי ביטוח רפואי 

!DavidShield של
עולם של הטבות למבוטחים:

מוקד שירות 24/7 / כיסוי רפואי נרחב
בעברית ובאנגלית / בשגרה ובחירום

שירות ייעוץ רפואי טלפוני 24/7
ללא צורך לצאת מהבית

הודיע   ,Acura-ו  Honda מותגים,  שני  עם  הפועל  היפני  הרכב  יצרן 
תקלה  עקב  בארה"ב  מכוניות  אלף   628 של   )recall( חזרה  קריאה  על 
הקריאה  המנוע.  בפעילות  להפסקה  לגרום  יכולה  אשר  דלק,  במשאבת 
 CR-V חזרה מתייחסת למכוניות משנות הייצור 2018 עד 2020, כולל דגמי

- הדגם הנמכר ביותר בארה"ב. 
בדוא"ל  הודעה  יקבלו  המכוניות  בעלי  זו.  תקלה  כתוצאה  נפגעים  היו  לא 
דגמי  גם  כוללת  חזרה  הקריאה  עלות.  ללא  הרכיב  את  יחליפו  והמוסכים 

אקורד )2019-2020(, סיוויק על תת דגמיו השונים, HR-V ועוד.

ביותר  העשיר  האדם  )נחשב   Petr Kellner הצ'כי  המיליארדר 
בצ'כיה( נהרג ב-27 במרץ השנה בתאונת מסוק באלסקה. בתאונת 
המסוק נהרגו חמישה בני אדם ושישה אחרים נפצעו קשה אך מצבם 

יציב. סיבת ההתרסקות נחקרת.
קלנר היה הבעלים של קבוצת PPF )98.93%( שהיקף נכסיה מוערך 
חברת  נמצאת   PPF קבוצת  של  בבעלותה  אירו.  מיליארד  ב-48.6 
 Assicurazioni עם  משותף  מיזם  לרבות  מבטחים,  וכן  סקודה 

Generali, בנקים ומוסדות פיננסיים.
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הצדדים הסכימו לנהל הליך גישור, ואם לא יצלח - הליך בוררות, בקשר עם התשלומים במחלוקת

 האירוח התקיים בארסוף במתכונת של קבוצות קטנות ונמשך ארבעה ימים  במפגשים 
חולקו הוקרות, גביעים ותעודות לסוכנים שהצטיינו במכירות ריסק ובמכירות בריאות

פשרה: מוטי רוזן יקבל שכר ופיצויים 
בסך של עד כ-3.5 מיליון שקל

מחוז מרכז סוכנויות במנורה מבטחים אירח 
כ-300 סוכנים בתחומי החיים והאלמנטרי

מבטחים ומבוטחים

בעקבות השעייתו של מוטי רוזן מתפקידו 
כיו"ר מגדל ביטוח, הושגה אתמול )יום ב'( 
הסכם  אחזקות.  מגדל  לבין  בינו  פשרה 
יובא לאישור האסיפה הכללית,  הפשרה 

שצפויה להתכנס ב-13 באפריל. 
נקבע שמגדל תשלם  במסגרת הפשרה 
במחלוקת,  שנויים  שאינם  סכומים  לרוזן 
למועד  עד  הניהול  דמי  הכוללים 
ההודעה  ודמי  פיצוי  בפועל,  ההתפטרות 
מגדל  ושל  ביטוח  מגדל  )של  מוקדמת 
ל-9  חודשים  מ-6  שהוגדלו  אחזקות( 

חודשים. 
שנויים  תשלומים  קיימים  לכך,  מעבר 
במחלוקת. עיקרם - תשלום בגין תקופת 

נזקים  בגין  ופיצוי  חודשים   9 בת  תחרות  אי 
בעקבות  הטוב  ולשמו  לו  רוזן  לטענת  שנגרמו 

בידי  המוכחשות  טענות   - מגדל  של  פעולות 
מגדל, שסבורה כי פעלה כדין ולטובת החברה. 

גישור,  הליך  לנהל  הסכימו  הצדדים 
בקשר  בוררות,  הליך   - יצלח  לא  ואם 
בלבד  זאת  במחלוקת.  התשלומים  עם 
הליך  במסגרת  שיפסקו  שהסכומים 
הגישור או הבוררות לא יעלו על סך של 
כולל  לא  שקל(  מיליון  )כ-2.5  חודשים   9
תישא  מגדל  כאשר  והוצאות,  מיסים 
ויתרו  לכך  מעבר  ההליך.  בהוצאות 
או  טענה  כל  על  הדדי  ויתור  הצדדים 

תביעה.
שאישרה  לפיצוי  מצטרפים  אלה  כל 
בגין  שקל,  מיליון  של  בסך  לרוזן,  מגדל 
בחברה.  להעסקתו  שקדמה  התקופה 
ניתן  האמור  הפיצוי  כי  הדגישו  במגדל 
בגין התקופה שקדמה למינוי רוזן, והוא אינו חלק 

מתנאי כהונתו והעסקתו בחברה.

אירח  מבטחים  במנורה  סוכנויות  מרכז  מחוז 
החיים  בתחומי  העוסקים  סוכנים  כ-300 
חג  לקראת  נערכו  המפגשים  והאלמנטרי. 
הפסח ובסימן החזרה לשגרה. מהחברה נמסר 
מפגשים  של  במתכונת  התקיים  האירוח  כי 
בקבוצה.  סוכנים  כ-30  של  קטנות  בקבוצות 
יום  מדי  מפגשים  שלושה  נערכו  הכל  בסך 

שנמשכו לאורך ארבעה ימים, בארסוף.
הוקרות,  חולקו  במפגשים  כי  נמסר  מהחברה 
גביעים ותעודות לסוכנים אשר הצטיינו במכירות 
ריסק ובמכירות בריאות, בתחרות מכירות אשר 

נערכה במהלך דצמבר 2020.
ומפגשים  המאתגרת  הקורונה  תקופת  לאחר 
מרחוק, מישל פרז, סמנכ"ל בכיר ומנהל המחוז, 
ואורית  המכירות,  מנהל  שריקי,  גבי  עם  יחד 
הנהלת  צוות  וכל  האלמנטרי  מנהלת  דניאל, 
את  פגשו  ואלמנטרי,  חיים  בביטוח  המחוז 
בן  יהודה  גם  וקרוב.  חם  במפגש  המשתתפים 
אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח השתתף 

ובירך. 
האגפים  מנהלי  גם  השתתפו  במפגשים 
קלמן,  מיכאל  מבטחים:  במנורה  והתחומים 

וכן  הורוביץ  יואב  קרמר,  אורית  רוקח,  עמוס 
מנהלים נוספים. 

מרכז  מחוז  ומנהל  בכיר  סמנכ"ל  פרז,  מישל 
"אנו שמחים על המפגשים עם סוכני  סוכנויות: 
הביטוח העובדים עם המחוז וזאת לאחר תקופת 

המחוז  לסוכני  מודה  אני  המאתגרת.  הקורונה 
החשובה  תרומתם  ועל  במפגשים  שהשתתפו 
מבטחים.  מנורה  לקבוצת  והמשמעותית 
הקשר  לחיזוק  בעתיד  גם  לפעול  נמשיך  אנו 
והעשרת הידע של סוכני הביטוח של הקבוצה".

מוטי רוזן שלמה אליהו

משמאל: יהודה בן אסאייג, ניב ויסורט, אפרת ידידי טריגר, דני סיני, מישל פרז וגבי שריקי

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

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות ו/או בתי השקעות מובילים
ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

סודיותרכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
מובטחת
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