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ענתבי קנס את קרנות הפנסיה מקפת והראל פנסיה
זאת בגין אי עמידה בהנחיות למעבר עמיתים בין קרנות הפנסיה,
והעמדת קשיים בפני העמיתים  -ככל הנראה ,הקרנות ייקנסו
ב 150-אלף שקל כל אחת
המפקח על הביטוח באוצר ,ידין ענתבי,
ממשיך להשתמש באמצעי הענישה שניתן
לו במסגרת רפורמת בכר ,לצורך הפיקוח
על קרנות הפנסיה ,קופות הגמל וחברות
הביטוח .רון שטיין דיווח השבוע בעיתון
גלובס כי בימים האחרונים קנס האוצר את
קרנות הפנסיה מקפת ,מקבוצת מגדל
והראל פנסיה ,מקבוצת הראל בגין אי
עמידה בהנחיות למעבר עמיתים בין קרנות
הפנסיה ,והעמדת קשיים בפני העמיתים.

ככל הנראה ,הקרנות ייקנסו ב 150-אלף
שקל כל אחת.
בשבועות האחרונים קיים הפיקוח על
הביטוח שימועים למרבית קרנות הפנסיה
על רקע אי עמידה בהנחיותיו .השימועים
נערכו בעיקר בשני נושאים :מעבר העמיתים
בין הקרנות ומתן דיווחים שנתיים לעמיתים
(הסטייטמנטים) .כפי הנראה ,בעניין
הדיווחים לעמית צפויות קרנות פנסיה
נוספות לקבל בתקופה הקרובה קנסות

נוספים .בימים אלה ממשיכים באוצר
בבירורים בנושא.
שטיין דיווח עוד בכתבה כי על-פי ההערכות
בשוק ,האוצר ימשיך לקנוס גופים מוסדיים
שמתקשים לעמוד בכל ההוראות שהשית
עליהם  -לטענתם במינון גבוה הרבה
יותר מדי .נציין שכיום מתאפשר לעמיתים
בקרנות הפנסיה מעבר חופשי בין
הקרנות ,כמו זה שקיים עוד קודם לכן בין
קופות הגמל.

בקרוב :רשויות הפיקוח יקיימו ועדה מתאמת
במסגרת הפיקוח על השווקים הפיננסים בישראל

מסמך הבנות ראשון נחתם השבוע
בדרך לשיתוף פעולה בין האחראים
על הגופים המפקחים על השווקים
הפיננסים בישראל :הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,ידין ענתבי,
המפקח על הבנקים ,רוני חזקיהו,
ויו"ר רשות ניירות-ערך ,משה טרי.
רשויות הפיקוח סיכמו במסגרת המזכר
על הקמת ועדה מתאמת ,שבה יהיו

חברים שלושת המפקחים .הוועדה
צפויה להתכנס לפחות אחת לחודש,
ותדון בין היתר במגמות ובשינויים
רלוונטיים בסקטורים המפוקחים.
הוועדה תקים ,על-פי המזכר ,ועדות
משנה לטיפול בנושאים מסויימים וכן
תוכל לזמן גורמים נוספים לישיבותיה.
כמו כן ,סוכם כי כל הסדרה מהותית
חדשה המצויה בתחום סמכותו של

אחד מהמפקחים תובא לידיעת
המפקחים האחרים והם יביעו דעתם.
בנוסף ,סוכם על שיתוף מלא ובזמן
אמת במידע בין שלושת הגופים ועל
סיוע הדדי של המפקחים בכל הקשור
ביישומו של פיקוח מתואם ומשולב על
השווקים הפיננסים ,ובכלל זה :איסוף
מידע ,ניתוחו ועיבודו ,פעולות אכיפה
וציות וכדומה.

מגדל משקיעה חצי מיליון דולר בקמפיין
להשקת "מגדל בטוח"
קבוצת מגדל ,עולה בימים אלה עם
קמפיין בעלות של  500,000דולר
למוצר הדגל החדש שלה "מגדל בטוח".
הקמפיין יכלול שילוט חוצות ,תשדירי
רדיו ופרסום אינטראקטיבי באינטרנט
ויימשך מספר חודשים .מדובר בביטוח
מנהלים חדשני שמבטיח לחוסך במגדל
את ערך החיסכון הפנסיוני שלו מפני

תנודות בבורסה ובשוק ההון .בנוסף
הביטוח מגן על החוסך מפני השלכות
הארכת תוחלת החיים על גובה
הקצבאות שישולמו לו לאחר הפרישה
לגמלאות.
סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי
בקבוצת מגדל חשף ,כי מחקרי השוק
וקבוצות המיקוד שערכה מגדל העלו

בצורה מובהקת ,שבכל הקשור לחיסכון
הפנסיוני ,הציבור מעדיף למזער את
הסיכון הגלום בהשקעות לחיסכון
הפנסיוני "מגדל בטוח" אמור להשלים
לחוסך את התשואה כששוק ההון
יורד ולאפשר לו להרוויח כששוק ההון
עולה ,יחד עם הבטחת ערך הפנסיה
בעתיד.

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ
בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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השוואת סעיפים נבחרים :פנסית זקנה
מאת :הגב’ אופירה אליאב – יועצת לתוכניות פנסיוניות

פסגה

מקפת
אישית
במעמד הפרישה עמית שהגיע
לגיל פרישה
המבוטח לא
כנכה ,לא זכאי
נכה ,לצורך
לפנסיה עם
פנסיה לתקופה
תקופת הבטחה
מובטחת.

מבטחים
הפניקס פנסיה
עתודות
הראל
פנסית
יותר
מקיפה
מיטבית
פנסיה
זקנה
מי שקיבל
מבוטח שהגיע
נכה במהלך
נכה במהלך
פנסית זקנה
פנסית נכות
לגיל פרישה
 60החודשים
השנה שקדמה
לנכה
עד לשנתיים
האחרונים לפני כנכה לא רשאי
לפרישה
פרישה לא יוכל לבחור בפנסיה לפני גיל זכאות
לא יוכל לבקש
לפנסית זיקנה
לתקופה
תקופה מובטחת לבחור בהבטחת
לא זכאי לפנסיה
מובטחת.
תקופת תשלום.
מובטחת
הערות :הקרנות לא מאפשרות תקופה מובטחת למי שהיה נכה לפני גיל הפרישה .כל קרן מתייחסת אחרת למבחן היותו של המבוטח
נכה טרם הפרישה .הקרנות הליברליות ביותר הן :הפניקס ,מקפת ,ופסגה שבודקות אך ורק אם המבוטח היה נכה במועד הפרישה.
הראל מתייחסת לתקופה של שנה טרם הפרישה .מבטחים מתייחסת לתקופה של שנתיים טרם הפרישה .עתודות  -מיטבית מתייחסים
לחמש שנים טרם הפרישה בהן אסור למבוטח להיות נכה על מנת לבחור במסלול עם תקופת תשלום מובטחת

פשרה בתביעה הייצוגית:
הראל תיידע את מבוטחיה כיצד מחושבים תגמולי ביטוח רכב
במסגרת הפשרה סוכם כי מבוטח שיוכיח שלא קיבל את המסמך
על אופן החישוב תקום לו עילת תביעה
חברת הביטוח הראל התחייבה לרענן את
נהליה (בהתאם לחוזר הביטוח) בדבר
גילוי מלא למבוטחים פוטנציאלים לגבי
העובדה שדרך חישוב תגמולי ביטוח
רכב רכוש מתחשבת במשתנים מיוחדים,
שמביאים להפחתה בתגמולי הביטוח.
במידה שהמבוטח יוכיח כי לא קיבל
מסמך ובו פירוט של המשתנים המיוחדים
המשפיעים על גובה התגמולים  -תעמוד
לו טענה ו/או זכות כלפי הראל .כך נקבע
בהסכם פשרה בין הראל לבין התובעים,
שהגישו נגדה לפני כשנה תביעה ובקשה
לאישורה כייצוגית בהיקף של כ 77-מיליון
שקל .זאת ,בטענה שהראל לא גילתה
למבוטחים הפוטנציאלים בביטוחי רכב
רכוש כנדרש את העובדה שהיא צפויה
להתחשב במשתנים מיוחדים בעת חישוב

תגמולי ביטוח בגין אובדן מוחלט ,כך מדווח
השבוע יצחק דנון בעיתון גלובס.
בני זוג שהגישו את התביעה הייצוגית
טענו כי הראל הפחיתה שלא כדין מתגמולי
הביטוח ,שהיו מגיעים להם בגין גניבת
רכבם ,סך של כ 6,841-שקל  6 -אחוז
הפחתת ליסינג ו 2-אחוז הפחתה בעלויות.
לדבריהם ,בשלוש שנים האחרונות כ-
 3,750בעלי פוליסות בשנה לא קיבלו את
מלוא תגמולי הביטוח.
לפי הסכם הפשרה ,התביעה תאושר
כייצוגית וקבוצת התובעים תכלול את כל מי
שקשור עם הראל בהסכם לביטוח רכב עד
 4טון ,או שהיה קשור עם הראל בהסכם
שכזה מאז יוני ( 2003שלוש שנים לפני
הגשת הבקשה).במסגרת הסדר הפשרה
נקבע ,כי הראל תוודא שפסקאות הגילוי בכל

מסמכיה (טופס קבלת פרטים מהמבוטח,
דף פרטי ביטוח והפוליסה) יכילו גילוי הכולל
דוגמאות להחלת המשתנים המשפיעים על
גובה תגמולי הביטוח ו/או הפניה לדוגמאות
אלה .כמו כן ,תוציא הראל חוזר לכל
הסוכנים הפועלים מטעמה כדי לוודא שהם
עושים שימוש במסמכים עדכניים המכילים
את פסקאות הגילוי.
בנוסף ,נקבע בהסכם הפשרה כי הראל
תנחה את עובדיה וסוכניה העוסקים במכירה
טלפונית של פוליסת רכב ,כי במקרה שבו
נעשית עסקה לראשונה עם מבוטח יש
לוודא משלוח מוקדם ככל האפשר של דף
פרטי הביטוח ונוסח הפוליסה ,הכוללים
את פסקת הגילוי עם הדוגמאות .זאת ,כדי
שהפרטים המלאים יהיו בידי המבוטח ככל
שניתן לפני מועד תחילת תקופת הביטוח.

היכונו

לכנס אלמנטר
2007
 19-22בנובמבר
אילת
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המפקח על הביטוח בוחן לאסור על קרנות הפנסיה
לרכוש מטריות ביטוחיות מחברות האם
המפקח על הביטוח בוחן אפשרות
לאסור על קרנות הפנסיה להציע תוספת
ביטוחים למבוטחים בקרנות הפנסיה
במקום הנחה בדמי הניהול.
המטריות הביטוחיות מוצעות בדרך קבע
לקבוצות עובדים גדולות המצטרפות
לקרן הפנסיה במסגרת התחרות בין
הקרנות על זכיה בקבוצות אלה
המטריות הביטוחיות כוללות בדרך

כלל הרחבות חינם של ביטוחים כגון:
נכות שארים ומשמשות כאמצעי שיווק
בהתמודדות על קבוצות עובדים גדולות.
המטריה הביטוחית באה בדרך כלל
במקום הנחה בדמי הניהול בעקבות כך
המפקח שוקל להתערב בנושא ולאסור
על קרנות הפנסיה לרכוש את המטריה
הביטוחית מחברות האם שלהן.
המפקח ידרוש כי את הביטוחים

הבחירות
למוסדות הלשכה
יצאו לדרך

מחוז חדש להכשרה ביטוח
בירושלים

במהלך חודש נובמבר דצמבר  2007מסתיימת כהונתם של
בעלי התפקידים במוסדות הלשכה וסניפיה.
בימים אלו הופצו לכלל חברי הלשכה הנחיות והסברים בדבר
תהליכי הבחירות ואופן הגשת המועמדות לתפקידים השונים
במוסדות ובסניפי הלשכה.
החברים מתבקשים להירתם לפעילות ציבורית לפעול,
להשפיע ולסייע לרווחתו ומקצועיותו של סוכן הביטוח ולהגיש
את מועמדותכם לתפקידים השונים.

הכשרה ביטוח פתחה מחוז חדש בירושלים ובראשו עומדת רונית
ליאור שכיהנה בעבר כמנהלת סוכנות הביטוח סיני בירושלים.
במעמד
נחנך
הישוב
הכשרת
ירושלים
מחוז
יו"ר החברה אלי אלעזרא ומנכ"ל החברה עופר
טרמצ'י ויו"ר מחוז ירושלים של הלשכה רוני שטרן.
יו"ר המחוז נשא דברים וקרא לחברי הלשכה לפזר את התיק
הביטוחי בין החברות הקטנות והגדולות וציין כי יש חשיבות רבה
בביזור התיק הביטוחי בצורה זו יהיה להם ערך מוסף של שירותים
ומוצרים ייחודיים מכל חברה

לוח דרושים

לסוכנות ביטוח בר"ג דרוש/ה

מעוניינים ברכישת
תיקי ביטוח אלמנטרי וחיים

חתמ/ת אלמנטרי/ת
רכב ,דירות ועסקים נסיון קודם הכרחי
למשרה מלאה
קו"ח למיילsagit@oren-ins.co.il :

לקבוצת הביטוח קמפוליסה
במשרדים ראשיים בטבריה
דרוש/ה

פקיד/ת ביטוח חיים
ופיננסים
בעלי נסיון ,למשרה מלאה

למתאימים תנאים מצויינים
קורות חיים לפקס04 - 6723365 :
kobi@campolisa.co.il

הנוספים (המטריה הביטוחית) תצטרך
חברת הביטוח לרכוש אצל חברת ביטוח
מתחרה .כמו כן החברות המנהלות
את קרנות הפנסיה יחוייבו לקנות
את הביטוחים הנוספים( .המטריה
הביטוחית) בעצמן ולשלם את הפרמיה
על ביטוחים אלו על חשבון דמי הניהול
שהחברה גובה לעצמה ,דהיינו על
חשבון רווחיה.

(אפשרי גם לשותפות) ,סודיות מובטחת
הצעות ניתן לשלוח למיילsochen1@gmail.com :
לפרטים נוספים057-4850022 :
סוכנות ביטוח

מעוניין ברכישת
תיק ביטוח אלמנטרי
באזור חיפה
לפרטים050-7122658 :
סוכן ביטוח באזור המרכז

מעוניין לרכוש תיק ביטוח
סודיות מובטחת
לפרטים052-2545163 :

דרוש/ה

פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי

למשרה מלאה
באיזור הבורסה בר"ג
נסיון בתחום ותביעות הכרחי
ידע בהפקה ועבודה מול מחשב
קורות חיים לפקס03 - 7529229 :
yakovo@mailer.phoenix.co.il

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ
בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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פעילות סניפים חודש יולי 2007
 - 04.07.07מחוז תל-אביב

 - 09.07.07מחוז השפלה

יום עיון לסניפי :ת"א ,ר"ג/גבעתיים ,חולון/בת-ים ובני-ברק
בשעה  8:30בראשות דני קסלמן בכפר המכביה בר"ג ,בחסות
"שומרה" חברה לביטוח ובהשתתפות :ד"ר אודי פרישמן ,יועץ
רפואי ללשכה " -טכנולוגיות רפואיות חדשות ,תביעות וחיתום",
רו"ח צבי משבנק ,יועץ מקצועי ללשכה " -הבנת נבכי המס
לשנת  ," 2007/8עו"ד יעקב דוידוביץ – "מעמדו של סוכן הביטוח
בקשריו עם הלקוח" ,יוסי וינשטוק  ,מנכ"ל "שומרה" ואייל טולדנו:
"פוליסות רכב שומרה  Cושומרה  ," Dיוסי קורן ,מנכ"ל :NEXT
"מיתוג הסוכן" ויוסי מנור ,נשיא הלשכה ב"בינינו לבין עצמנו".

יום עיון לסניפי :ראשל"צ ,רחובות/נס-ציונה ,אשדוד/אשקלון
בשעה  8:30בראשות יו"ר המחוז איציק אורן ,במרכז אירועים
ויטראז' בנס-ציונה ,בחסות" :איתוראן" ובהשתתפות :גדעון
ארמן ,יועץ אלמנטרי ללשכה" :בעיות נבחרות משולחנו של
היועץ" ,עו"ד חיים קליר" :מסמכי הנמקה וגילוי נאות עבור
מוצרים פנסיונים" ,מוטי קוסובסקי ,מנכ"ל קאר -אונליין" :ניצול
תשתית מערכות איתוראן ברכב לערכים נוספים ללקוח",
דר' אודי פרישמן ,היועץ הרפואי ללשכה" :תביעות וחיתום
בביטוח רפואי" ויוסי מנור ,נשיא הלשכה ב"בינינו לבין עצמנו".

 - 11.07.07מחוז ירושלים

 - 18.07.07מחוז חיפה והצפון

יום כיף לחברים ובנות זוגם בים המלח בחוף המרהיב
והאוריינטלי שעל גדות צפון ים המלח – "ביאנקיני סיאסטה"
הגעה עצמית של החברים לחוף בשעה  10:00בבוקר
לרשות החברים יעמדו מתקני הרחצה להתרגעות ומנוחה.
בשעה  14:00ארוחת צהריים במסעדה מרוקאית אוטנטית
"ביאניקיני" .עלות יום הכיף ליחיד  ₪ 50בלבד.

יום עיון לחברים מסניף :חיפה וסניף טבריה הגליל והעמקים,
בראשות יו"ר המחוז ג'קי אמסלם ,בשעה  09:00במלון דן כרמל
בחיפה ובחסות "איתוראן" .משתתפים :רו"ח צביקה משבנק:
"הבנת נבכי המס לשנת  "2007/8עו"ד יעקב דוידוביץ" :מעמדו
של סוכן הביטוח בקשריו עם הלקוח" ,עמית לוזון " -איתוראן"-
"מעורבות משתמש מורשה  -התופעה ודרכי הטיפול",
ד"ר הלל אביחי" :פסיכולוגיה צרכנית  -בין מדע ללופט גשעפט"
ויוסי מנור ,נשיא הלשכה" :בינינו לבין עצמנו".

מבצע מיוחד
של חברת פלאפון
לחברי הלשכה
זיכוי כספי מלא בזמן אוויר בגין המכשיר ועד למינוס של ₪ 10
תעריפים אטרקטיביים ביותר
אפשרות לרכישת דקות מתנה בחיוג אל חברי לשכת סוכני הביטוח
או אל בני משפחה שהצטרפו למבצע.
אפשרות לרכישת הטבת  SMSאטרקטיביות במיוחד
אפשרות ל 9 -יעדים נבחרים במחיר מוזל
לפרטים נוספים או לרכישה התקשרו למאור דוידוביץ050-3004535 :
את פרטי העסקה ניתן לראות באתר הלישכה  www.insurance.org.ilבאייקון רווחה
הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ
בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

עמוד



מתוך 6

 28ביוני www.insurance.org.il 2007

בעין משפטית
מאת :עו"ד מיכאלה ייגר – מנהלת המחלקה המשפטית בלשכה

בימ"ש עליון :מי שנהג ברכב בלי שידע שרישיונו נפסל
לא ייחשב כמי שנהג בשלילה
עובדות המקרה

הילדה בתיה ממו ז"ל נהרגה בתאונת דרכים
קטלנית בהיותה בת  9שנים ,בעת שמכונית,
שבה נהג נפתלי יפרח ,פגעה בה .בנות
משפחתה ,שרה ,מוריה ורעיה ממו ,נפצעו
בתאונה באורח קשה .כאשר שומרה חברה
לביטוח בע"מ נדרשה לפצות את עיזבונה של
הילדה ואת הפצועות ,מכוח פוליסת הביטוח,
שהייתה בתוקף בעת התאונה ,היא העלתה
טענה מעניינת .שומרה טענה ,כי  3שבועות
לפני התאונה שלל בית המשפט לתעבורה
את רישיון הנהיגה של הנהג  -נפתלי יפרח,
ולפיכך ,היא כפרה באחריותה .טענתה זו
של שומרה נבחנה על ידי השופט י' שפירא
בבית המשפט המחוזי בת"א ,במסגרת
תביעה שהגישו העיזבון והפצועות באמצעות
עו"ד שניאור פונדמינסקי .בתביעה במחוזי
התברר ,כי יפרח כלל לא ידע אודות שלילת
רישיונו ,וכי הוא לא התייצב לדיון במשפט
התעבורה שלו ,אף שהוזמן אליו כדין ,וכי אף
אחד לא הודיע לו ,בדרך כלשהי ,אודות גזר
הדין של השלילה .משכך ,ומשבית המשפט
המחוזי השתכנע ,כי יפרח השתמש במכונית
ברשות הוריו ,הבעלים ,נדחתה טענתה של
שומרה ,והיא חויבה לפצות את העיזבון ואת
הפצועות .שומרה הגישה ערעור על פסק
הדין לבית המשפט העליון ,באמצעות בא-
כוחה ,עו"ד אלי לוי (ע"א .)11924/05

פסק הדין

בית המשפט העליון ,דן בערעור בהרכב של
שלושה שופטים :המשנה לנשיאה ,השופט
אליעזר ריבלין ,השופט אשר גרוניס והשופט
דוד חשין .השופט ריבלין ,אשר כתב את פסק
הדין ,הציג את הסוגיה המרכזית שבה היה
עליו להכריע בערעור:
"המחלוקת ,כאמור ,מתמקדת בשאלה

אם בענייננו נשללת אחריותה של חברת
הביטוח מכיוון שהמשיב (יפרח – מ.י).
נהג ברכב בזמן פסילה" .השופט קובע,
כי בית המשפט המחוזי קבע – וזוהי קביעה
עובדתית – שבזמן התאונה טרם הודע לנהג
על שלילת רישיונו .בנוגע לכך ,הוא איזכר את
ההלכה שקבע בית המשפט העליון בנדון,
שלפיה "באין הודעה לנהג – אין לראות
באחרון כמי שנוהג בזמן פסילה" .השופט
ריבלין הוסיף וקבע ,כי בקשר לכך אין לתחום
בגבולות קשיחים את אופן המסירה של
הודעה לנהג אודות פסילת רישיון הנהיגה
שלו" .הודעה יכולה להיות בדרכים שונות,
ובלבד שאומנם תהיה הודעה".
השופט ריבלין מצטט פסיקה קודמת של בית
המשפט העליון ,לפיה "כדי שפלוני ידע על
פסק דין של פסילה ,יש להודיע לו על כך
בעת המשפט או ,אם נעדר מן הדיון ,על
ידי המצאת פסק הדין ,שהרי בית המשפט
רשאי להסיק ,כי פלוני מודע לתוכנה של
הודעה בכתב שנמסרה לו" .הוא הוסיף
ואזכר ,ש"הודעה" איננה חייבת להיעשות
בדרך של השמעת דברים בעל פה באוזנו
של הנהג ,אלא היא יכולה להיעשות גם
באמצעות המצאה כדין של הודעה כתובה.
"המצאה כדין של מסמך  -הוטעם  -יוצרת
הנחה לכאורה בדבר קיומה של ידיעה של
תוכן המסמך" ,שנה השופט ריבלין.
עוד קבע השופט ריבלין ,כי "הדין
הפלילי מחייב שיוודע לנאשם דבר
שלילת רישיונו .התוודעות זו תיעשה
ברגיל בדרך של מסירת הודעה ,והיא
בבחינת יסוד הכרחי ההופך את הנהיגה
ברכב  -לאסורה"" .כך בדין הפלילי,
ובעניין זה ,נראה כי הדין האזרחי ראוי

שילך בעקבותיו".
משזו ההלכה ,ומשנקבע כבר בבית המשפט
המחוזי ,כי יפרח כלל לא קיבל הודעה ,בדרך
כלשהי ,אודות שלילת רישיונו ,קובע השופט
ריבלין ,כי הכרעתו של בית המשפט המחוזי
בנושא האחריות נותרת על כנה ,והתוצאה
היא שאין להתערב בהחלטתו בדבר עצם
חבותה של חברת הביטוח שומרה .אולם
השופט ריבלין מסייג החלטתו ,ועל מנת
שלא לגרום לקביעה מעין זו להביא נהגים
רבים לטעון ,שלא ידעו אודות שלילת רישיון
הנהיגה שלהם ,גם אם טענה זו לא תשקף
את המציאות לאשורה ,הוא מדגיש ,כי:
"אין במסקנה זו ,כשלעצמה ,כדי לשלול את
האפשרות שבית המשפט יגיע למסקנה
בדבר קיומה של ידיעה ,גם בהיעדר
הודעה פורמלית".

לסיכום

בית המשפט העליון דחה את ערעורה של
שומרה על פסק הדין של בית המשפט
המחוזי לעניין עצם החבות ,ומצא אותה
אחראית לפצות את התובעות .לעניין
הערעור על הפיצוי שנקבע בבית המשפט
המחוזי  -בשולי פסק הדין התייחס ריבלין
להלכה החדשה ,הידועה כ"הלכת השנים
האבודות" ,וקבע ,כי הלכה זו נקבעה רק
לאחר שבית המשפט המחוזי הוציא תחת ידיו
את פסק הדין נשוא הערעור .מאחר שבשונה
מדבר חקיקה ,להלכה משפטית תחולה
רטרואקטיבית ,קבע ריבלין ,כי יש לשנות
את סכום הפיצוי שנקבע ולהתאימו להלכה
החדשה .עוד קבע ריבלין ,כי בהתאם לאותה
הלכה יש לבטל את הפיצוי שנקבע למנוחה
עבור שנות השירות הצבאי האבודות .לאור
האמור ,השופט ריבלין הפחית במעט את
סכום הפיצוי שנפסק לטובת אחת הפצועות.

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ
בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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המגמה הרב שנתית ,מיסודו של איגוד חברות הביטוח

החלה
ההרשמה
למגמה
הרב שנתית
(מיסודו של אגוד חברות הביטוח)

להכשרת עובדי חברות הביטוח
וסוכנויות הביטוח
הקורסים החדשים הם:
 פתיחת הלימודים 14.10.2007			
 המסלול החד שנתי בביטוח פנסיוני פתיחת הלימודים 15.10.2007		
 המסלול הדו שנתי בביטוח כללי (שנה א') פתיחת הלימודים 16.10.2007		
 המסלול הדו שנתי בביטוח כללי (שנה ב')הקורסים מיועדים בעיקר לעובדים או למעוניינים לעבוד בחברות ביטוח או
בסוכנויות ביטוח או במחלקות ביטוח בתאגידים שונים

לקבלת מידע נוסף והרשמה
נא לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח
machon@insurace.org.il
הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ
בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

