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גליון מס'  27 177בדצמבר 2007

ביום ראשון ייחתם צו הרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח
פנסיוני מקיף במשק
על ההסכם יחתום שר התמ"ת אלי ישי במעמד יו"ר לשכת התאום של הארגונים
הכלכליים שרגא ברוש ויו"ר ההסתדרות עופר עיני .הרפורמה בפנסיה תכנס
לתוקפה ב 1-בינואר 2008
סגן רוה"מ ושר התמ"ת אלי ישי יחתום
ביום ראשון ( )30/12/07על צו ההרחבה
להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף
במשק ,זאת במעמד יו"ר לשכת התאום
של הארגונים הכלכליים שרגא ברוש ויו"ר
ההסתדרות החדשה עופר עיני ובכירי
לשכת התיאום של הארגונים הכלכלים,
והסתדרות העובדים הכללית.
הסכם הפנסיה נחתם ב 19-ביולי 2007
על ידי לשכת התיאום של הארגונים
הכלכלים ,והסתדרות העובדים הכללית
לבקשת סגן רוה"מ ושר התמ"ת אלי
ישי נעשה תיקון לפיו יזכו העובדים
לפנסיה בתום  6חודשי עבודה החל

משנת .2009
ביום  19.12.07התקיימה ישיבת הוועדה
המייעצת לשר התמ"ת בעניין צווי
ההרחבה ,בראשותו של הממונה הראשי
על יחסי העבודה ,עו"ד שלמה יצחקי.
הוועדה המליצה פה אחד לשר התמ"ת
להרחיב את ההסכם הקיבוצי הכללי
לפנסיית חובה.
מדובר במעמד רב חשיבות הנושא אופי
היסטורי שכן בעצם חתימת סגן רוה"מ
ושר התמ"ת אלי ישי על צו ההרחבה,
יורחב ההסכם ויוחל על כלל העובדים
שאין להם כיום הסדר פנסיוני במקום
עבודתם.

ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף
במשק כולל חובת ביטוח פנסיוני לכל עובד
שאין לו ביטוח פנסיוני מיטיב .הפרשות
המעביד והעובד לקרן הפנסיה יחלו
בהדרגה משנת  2008ועד שנת 2013
ועד למקסימום של  .15%העובד יהיה
זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות
מיד בתום  6חודשים מתחילת העבודה,
למעט בתקופת מעבר בשנה הראשונה,
בה העובד יהיה זכאי כאמור לאחר 9
חודשים .עובד שיתקבל לעבודה כשהוא
מבוטח בביטוח פנסיוני יהיה זכאי לביצוע
ההפרשות לאחר שלושה חודשי עבודה
רטרואקטיבית מיום כניסתו לעבודה.

שיעור התשלומים מהשכר של עובד אשר אין לו הסדר פנסיוני מיטיב
החל מיום  ...ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד
לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

שר התמ"ת החליט מצדו כי בד בבד
עם הוצאת הצו ,ימנה ועדת פיקוח על
צו ההרחבה לנושא הפנסיה ,על פי
חוק הסכמים קיבוציים שתפקידה יהיה
לפקח על יישום מלא של הוראות הצו

והענקת פנסיה לכל העובדים במשק.
השר אלי ישי הורה למנכ"ל משרדו,
רו"ח גבריאל מימון ולממונה על
יחסי עבודה במשרדו ,עו"ד שלמה
יצחקי להקים צוות משותף עם נציגי

המעסיקים וההסתדרות להערכות
משותפת לקראת תחילת ישום הסכם
הפנסיה והבקרה עליו.
החל מיום  1/1/08תכנס לתוקפה
הרפורמה בפנסית החובה.
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נבחרות ההסתדרות לפנסיה חובה:
הראל פנסיה ,מנורה מבטחים ,מקפת החדשה
ופסגה (איילון)
אגף הפנסיה בהסתדרות בחר בקרנות
הפנסיה שההסתדרות תמליץ עליהן
לביטוח השכירים במסגרת הסכם
הפנסיה חובה שייכנס לתוקפו ב1-
בינואר .2008
הקרנות שנבחרו הן הראל פנסיה,
מנורה מבטחים ,מקפת החדשה ופסגה
(איילון) ,וזאת לקראת צו ההרחבה
להסכם עליו יחתום שר התמ"ת אלי
ישי ביום ראשון הקרוב .הצו יאפשר
את החלת ההסכם גם על יותר ממיליון
שכירים המועסקים בגופים שאינם
חברים בלשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים ,כגון אלה המועסקים בבתי
עסק ,מאפיות ומפעלים קטנים .ההסכם

יחול גם על שכירים שאינם מאוגדים
בהסתדרות .את כניסת צו ההרחבה
לתוקף עיכבה בעיה בתקנות המס
הנוכחיות.
הסכם פנסיה חובה קובע כי בשנה
הראשונה יפרישו העובד והמעסיק יחד
לקרן הפנסיה פרמיה בשיעור של 2.5%
מהשכר .בשנה השנייה תגדל הפרמיה
ל ,5%-ולאחר חמש שנים היא תגיע ל-
 15%מהשכר.
קרנות הפנסיה שנבחרו התחייבו לסייע
ליישומו של ההסכם ושל צו ההרחבה
כדי שיבוטח כל עובד .בנוסף התחייבו
הקרנות להחזיר לעובדים במהלך חמש
השנים הראשונות להפעלת הסכם

הפנסיה ,דמי ניהול בשיעור של 0.25%
מהסכום שיצברו בקרן .העובדים ישולבו
במסלול בו יקבלו במקרה של אובדן כושר
עבודה ,כיסוי בשיעור של  75%מהשכר
המבוטח בכל גיל 2% .מהפרמיה ייוחדו
על ידי הקרנות לייעוץ אישי למבוטחים.
בתום חמש השנים הראשונות להחלת
ההסכם ,יקבלו העובדים שיבוטחו באחת
מקרנות הפנסיה שנבחרו בהליך ,החזר
דמי ניהול בשיעור של  0.25%מהסכום
שצברו בקרן במהלך שנים אלה .נוסף
לכך הם יקבלו החזר דמי ניהול בשיעור
של  2%מהפרמיה החודשית2% .
נוספים מהפרמיה החודשית ישמשו
לצורך מתן ייעוץ אישי לעובד.

החשד :רופאים סייעו בהונאת הביטוח הלאומי

המשטרה עצרה  15חשודים ,בהם  7רופאים ופסיכיאטרים בכירים ,בחשד
שהוציאו מיליונים מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח לאחר שביימו תאונות
המשטרה עצרה  15חשודים שהוציאו
במרמה מיליוני שקלים מהביטוח הלאומי
וחברת ביטוח ,בהם שבעה רופאים
ופסיכיאטרים בכירים ,כך נודע ביום
שלישי .בין העצורים :סגן פסיכיאטר מחוזי,
אורטופד ,מפענח צילומי רנטגן ומומחה
בכירורגיה אורטופדית .מעצרים נוספים
צפויים בהמשך .החשודים הובאו להארכת
מעצר בבית משפט השלום ברמלה בחשד
לקבלת שוחד ,זיוף וקבלת דבר במרמה
בנסיבות מחמירות.
במוקד חקירת פרשת "חלוק לבן",
המתנהלת ביחידה הכלכלית של המשטרה,
נמצאים תושב כפר סבא ותושב ראשון
לציון ,בן  ,52שעל פי החשד ,ביימו תאונות
דרכים וסייעו לנפגעי תאונות קלות לקבל
במרמה כספי ביטוח .הם חשודים גם כי
שילמו שוחד לרופאים כדי לקבל מסמכים

רפואיים מזויפים.
לטענת המשטרה ,שני החשודים הדריכו
את האנשים התובעים כיצד לפברק
את התאונות ,דאגו למסמכים רפואיים
פיקטיביים וליוו אותם באופן צמוד עד
לקבלת הכספים הנדרשים ואחוזי הנכות
מהביטוח הלאומי ומחברת הביטוח .בסופו
של דבר מועבר מחצית מהסכום שהושג
ל"ראשי המנגנון" ,שמעבירים שכר טרחה
ליתר המעורבים.
ברופאים שנעצרו כמה פסיכיאטרים
החשודים כי כתבו תמורת שוחד חוות דעת
מפורטות על נפגעי תאונות ,שאותם כלל
לא הכירו.
החקירה החלה בעקבות חשד שהתעורר
באגף הביקורת הפנימית בביטוח הלאומי
לגבי כמה מבוטחים שהגישו תביעות בגין
פגיעה בעבודה .מהמשטרה נמסר כי בין

רובם נמצא קשר משפחתי או היכרות
מוקדמת אחרת .החשוד מראשון לציון
הופיע תמיד כחוליה מקשרת בפרשה,
והתברר כי מדובר באיש קבע לשעבר
שנשפט בעת שירותו הצבאי בגין מתן
אישורים רפואיים פיקטיביים .עוד נודע כי
יש לו קשר לרופאים ,שאותם הוא משחד.
בחקירה התברר עוד כי עולה דפוס פעולה
החוזר על עצמו לגבי נסיבות מקרי התאונות,
אופי התביעות ובהמשך גם הגשת תביעות
על "החמרת המצב" .במקביל הופיעו אותם
רופאים במרבית התיקים.
במקביל התעורר חשד גם בחברת הביטוח
"אבנר" ,ולפיו קיימות עשרות תביעות
הקשורות ביניהן ,תוך קשר שחוזר על
עצמו עם שני החשודים .המידע הוצלב
עם זה שבביטוח הלאומי ,והוחלט לפנות
למשטרה.

ההרשמה
נמשכת
להשתלמויות ולקורסי הכשרה

לקבלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ,סוכן ביטוח כללי וסוכן ביטוח ימי
בהתאם למתכונת החדשה של ההכשרה
לקבלת מידע נוסף נא לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח
טלפון ,03-6395820 :פקס03-6395811 :
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מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים
טיוטת חוזר המפקח על הביטוח
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,1981-לפי סעיף (39ב) לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (קופת גמל) ,התשס"ה ,2005-ולפי סעיף (31ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני
ובשיווק פנסיוני) ,התשס"ה( 2005-להלן -חוק הייעוץ) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ,הריני להורות כדלקמן:
 .1כללי
בעלי רישיון נוהגים להעניק למבוטחים או לעמיתים מתנות והטבות שונות ,כגון מכשירים אלקטרוניים ,חופשות בחו"ל
ועוד .לעיתים ,לצורך קבלת המתנות נדרשים המבוטחים או העמיתים לעמוד בהתחייבויות שונות ,כגון עמידה בתקופת
התקשרות מינימאלית ,תשלום פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בהתחייבויות שנקבעו ,ולעיתים נדרשים להחתמת ערבים או
למתן ערבויות לקיום ההתחייבויות.
כל אלה מעלים חשש לפגיעה בעניינם של מבוטחים או עמיתים ,בין היתר ,כתוצאה מפרסום מטעה בדבר המתנה ,כאילו
היא ניתנת בחינם או ללא תנאים.
בנוסף ,הענקת מתנה עלולה לפגוע ביכולתם של מבוטחים או עמיתים להשוות בין תנאי עסקה הכוללת את המתנה
והתמורה הנדרשת בה ובין תנאי עסקה דומה ללא המתנה.
 .2הגדרות
בחוזר זה -
"בעל רישיון"  -מבטח ,חברה מנהלת ,סוכן ביטוח ,בעל רישיון (יחיד או תאגיד) כהגדרתו בחוק הייעוץ ,או מי מטעמם ,בין
במישרין ובין בעקיפין.
"מבוטח או עמית"  -לרבות מבוטח או עמית פוטנציאליים.
 .3הגבלת הענקת מתנות יקרות ערך
( )1בעל רישיון לא יעניק למבוטח או לעמית מתנה או הטבה אחרת שאינה חלק אינטגרלי מהעסקה (להלן  -מתנה),
שמחיר השוק שלה עולה על סך של  225שקלים חדשים כולל מע"מ כדין.
( )2בעל רישיון לא יעניק למבוטח או לעמית מתנה שהינה זכות להשתתף בהגרלה ,בין אם הגרלה זו נערכת על ידו ,על
ידי מי מטעמו או על ידי אחר ,למעט כרטיס השתתפות בהגרלה אשר כל אדם יכול להשתתף בה על ידי רכישת כרטיס
זהה לאותה ההגרלה בשוק החופשי וללא כל תנאי מוקדם .מחיר השוק של כרטיס ההשתתפות לא יעלה על סך של
 225שקלים חדשים כולל מע"מ כדין.
( )3בכל פרסום בקשר למתנה יובהר כי מחיר השוק שלה אינו עולה על סך של  225שקלים חדשים.
( )4בכל פרסום בקשר למתנה ,למעט בטלוויזיה וברדיו ,יוצג מפרט מלא של המתנה.
( )5מבוטח או עמית לא יידרש לעמוד בהתחייבות כלשהי בתמורה לקבלת מתנה ובכל מקרה לא יידרש להשיב מתנה
שניתנה לו.
 .4תחולה
הוראות חוזר זה תחולנה על כל בעל רישיון ,כהגדרתו בסעיף .2
 .5תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום  1באפריל .2008
 .6ביטול תקפות
חוזר ביטוח " 1998/13מתנות יקרות ערך למבוטחים"  -בטל.

מבצע לחברי הלשכה
באמצעות  012לעסקים
חיבור לאינטרנט ואבטחת מידע
על בסיס Firewall
מסוג s-box
מבצע בזק  -קישור לאינטרנט WOW
פרטים באתר הלשכה  /בלינק מחשוב www.
insurance.org.il

מבצעים מיוחדים
והטבות לחברי לשכה
פרסום במדור
דרושים  /קניה  /מכירה
ללא תשלום
באתר הלשכה
 www.insurance.org.ilבאייקון רווחה
לפרטים03 - 6396676 :
לתמר כהן
pirsum@insurance.org.il
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מבצע מיוחד לחברי הלשכה
דיני עבודה  -המדריך המלא

מאת :עו"ד הילה פורת  -יועצת לצווי הרחבה ודיני עבודה לחברי הלשכה
הספר נותן מענה כולל ועדכני למאות סוגיות בדיני
עבודה ושכר .ספר הכרחי לכל העוסקים בתחום דיני
עבודה ושכר.
הספר "דיני עבודה  -המדריך המלא" (כריכה קשה689 ,
עמודים)
ערוך לפי נושאים (פיצויי פיטורים ,עבודת נשים ,שעות עבודה
ומנוחה ,חופשה שנתית ,עיקול שכר ,ניכוי חוב משכר ,חופש העיסוק,
סיום יחסי עבודה ,הטרדה מינית ,דמי הבראה  /נסיעות  /מחלה,
ועוד רבים אחרים) וכולל תוכן עניינים מפורט בכל נושא ,המכוון את
הקורא בצורה עניינית וברורה לסוגיה הספציפית המעניינת אותו.
המדריך כתוב בשפה פשוטה וקולחת ומהווה כלי עבודה מקצועי
וידידותי לסוכני ביטוח ,רואי חשבון ,מעסיקים ,מנהלים ,מנהלי
כספים ,חשבים ,יועצי מס ,חשבי שכר ,מנהלי משאבי אנוש וכ"א,
עורכי דין ,עובדים ולכל העוסקים בתחום השכר ודיני עבודה.
המחברת :עו"ד הילה פורת  -מומחית בדיני עבודה ,יועצת לשכת
סוכני הביטוח לצווי הרחבה ודיני עבודה ,מנהלת משרד עורכי
דין ,מחברת הספר "חוזים והסכמים בדיני עבודה" ומנהלת אתר
האינטרנט "עולם העבודה"  -הפורטל למעסיקים ועובדים בדיני
עבודה ושכר.

ביקורות שפורסמו בעיתונות
גלובס " -בעיקרו ערוך הספר בצורת שאלות ותשובות,
כאשר אל השאלות מצטרפת "דוגמא מהחיים" ,המקלה
על הבנתן .קשה להעלות על הדעת שאלה ,שעשויה לצוץ
במוחו של עובד ,כאמור ,ואשר הספר אינו נותן לה מענה.
השאלות ,ובעיקר התשובות ,מנוסחות בשפה פשוטה
ובהירה ,אשר מקלה על כל קורא להבינן".
מעריב " -הספר ידידותי למשתמש מה שבא לידי ביטוי,
בין השאר ,בתוכן העניינים ובחלוקה לפרקי המשנה."...
"הקריאה בספר מבהירה נושא מסובך וסבוך ,ומן הראוי
שהוא יהיה על שולחנו של כל עובד מתלבט ,ובעיקר על
שולחנו של מנהל משאבי אנוש .כך הוא יוכל לפתור,
בקריאה חטופה ובמהירות ,גם בעיות גדולות".
הארץ ,חיים ביאור " -ניכר כאן מאמץ להפוך את הספר
לקריא לא רק על ידי עורכי דין העוסקים בתחום ,אלא
גם על ידי עובדים או מעסיקים " ."...הספר ,הכולל 450
סעיפים אודות זכויות (וחובות) של עובדים ,מכיל כמה
עובדות שכנראה רק מעטים מהעובדים או מהמעסיקים
מודעים להן".
מעריב ,יוסי חרסונסקי " -דיני עבודה  -המדריך המלא,
הוא ספר שנותן מענה למאות סוגיות בתחום דיני העבודה,
כתוב בשפה פשוטה וקולחת וללא כל צורך בידע קודם".

לשכה למען סוכנים
הלשכה הגיעה להסדר מיוחד עם עו"ד הילה פורת ,לפיו חברי הלשכה יוכלו לרכוש את הספר במחיר
מיוחד של  + ₪ 290מע"מ (במקום  + ₪ 390מע"מ).
ובנוסף ,כל סוכן שירכוש את הספר יקבל במתנה דוגמת חוזה עבודה מפורט לעובד בסוכנות ביטוח ,הכולל
את הוראות צו ההרחבה הרלוונטי לענף (כקובץ  Wordהניתן לשינוי ועריכה) .שווי המתנה .₪ 335

להזמנת הספר יש למלא את הספח המצורף ולצרף צילום תעודת חבר לשכה
לקבלת פרטים נוספים ,תוכן עניינים מפורט והזמנות08-9313080 :
או באתרwww.hilaporat.co.il/avoda :

לכבוד LSH Ltd :באמצעות פקס08-9362568 :

טופס הזמנה

עותקים של הספר "דיני עבודה המדריך המלא" במחיר מיוחד של  ₪ 335כולל מע"מ*.
		
ברצוני להזמין
איש קשר:
								
שם:
דואר אלקטרוני:
				
פקס:
				
טלפון:
כתובת למשלוח הספר:
תוקף:
						
� נא לחייב את כרטיס האשראי שמספרו:
ת.ז:
				
שם בעל הכרטיס:
				
סוג הכרטיס:
� תשלום בשיק :רצ"ב שיק לפקודת ( LSH Ltdיש לשלוח את השיק בצירוף טופס זה לכתובתינו :ת.ד,4129 .
פארק המדע ,נס ציונה.)74140 ,
חתימה וחותמת:
תאריך				:
* המבצע בתוקף עד .31.12.07
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בעין משפטית
מאת :עו"ד חיים קליר

מפתחות על טריבונה  -לא הפקרות
בטרם החל באימון הספורט ,הניח
המבוטח את מפתחות הרכב
בשקית על ספסל בטריבונה
הראשונה .כשסיים את האימון,
התברר ,שהמפתחות נגנבו ועמם
גם הרכב .הפקרת את מפתחות
הרכב ,טענה חברת הביטוח
ודחתה את התביעה .האם אומנם
מדובר בהפקרות?
את התשובה נותנת השופטת דליה
גנות ,כיום בבית המשפט המחוזי
בתל אביב.

עובדות המקרה

בשיטה זו ,התעקש שימונוב ,תשלום התנהגותם של כל אותם אנשים
כל תביעה עובר דרך בית המשפט .לוקה בחוסר סבירות? לא ולא.
בשביל זה קניתי פוליסה? אנחנו
רואים שאתה קולט מהר ,ענו נציגי מעבר לכך ,לא ניתן להאשים את
שירביט .אכן הפוליסה לא מהווה שימונוב בפזיזות או באי איכפתיות.
אלא כרטיס כניסה לבית המשפט .נהפוך הוא ,שימונוב הבהיר הבהר
אבל אל דאגה .לא בכדי מבטיחה היטב ,כי חשש מגניבה .לכן הסתכל
הפרסומת שלנו "שירביט -אתך על השקית לעיתים קרובות ,על
לאורך כל הדרך" .אנחנו מבטיחים מנת למנוע גניבה .בכל זאת ,אמרה
לך כי תפגוש אותנו בבית המשפט שירביט ,הייתה פה רשלנות מצד
לאורך כל הדרך שוב ושוב ,עד המבוטח .אולי נפחית לו מתגמולי
שתיאות לקבל את מה שנציע לך הביטוח ,כגודל האשם התורם
שלו?
או עד שיינתן פסק הדין.

באחד הערבים נסע אוריאל שימונוב אכן פנה לבית המשפט
שימונוב עם מכונית ההונדה סיוויק ומייד נראה אם מזלו שיחק בידו.
שלו לאימון ספורט באור יהודה.
שימונוב החנה את ההונדה ,נעל פסק הדין
אותה ונכנס לאולם הספורט .את התביעה הובאה בפני השופטת
מפתחות הרכב ,יחד עם ארנקו ,דליה גנות ,מבית משפט השלום
הכניס בתוך שקית ניילון .את בראשון לציון (השופטת גנות
השקית הניח בסמוך לחפצים של מונתה בימים אלה לבית המשפט
יתר השחקנים ,על שורת המושבים המחוזי בתל אביב).
הראשונה של הטריבונות .בסיום
האימון ניגש שימונוב לקחת את האם אכן הנחת מפתחות בתוך
השקית והבחין ,כי המפתחות שקית על הטריבונה הראשונה,
נעלמו מתוכה .ליבו לא ניבא לו יחד עם שקיות השחקנים האחרים,
טובות .הוא רץ לחנייה וגילה ,כי מהווה הפקרת המפתחות ,שואלת
השופטת גנות .מדובר באולם
הרכב נגנב.
ספורט אשר אינו כולל חדרים
שימונוב פנה לחברת הביטוח שלו ,נוספים או ארונות נוספים ,קובעת
שירביט .הפקרת את מפתחות השופטת .בידי השחקנים לא
הרכב ,נזפה שירביט בשימונוב .הייתה ברירה אלא להניח את
הפרת את התנאי בפוליסה שלי חפציהם האישיים קרוב ככל
הדורש מהמבוטחים שלי "לשמור הניתן אליהם עצמם ,דהיינו ,על
על מפתחות הרכב ולא להפקירם" .השורה הראשונה של הטריבונות.
לא מגיע לך דבר ,סיכמה שירביט .התנהגותו של שימונוב ,בשימו
ומי יקבע ,כי הנחת מפתחות על את השקית עם המפתחות על
מושב מהווה "הפקרה" ,הקשה השורה הראשונה בטריבונה,
שימונוב .מה שנחשב בעיניכם הינה התנהגות הגיונית וסבירה.
הפקרה ,לא בהכרח ייחשב הפקרה אין בה כל סטייה מרף התנהגות
בעיני המבוטחים שלכם .בשביל זה סביר ונורמטיבי המצופה מאדם
בדיוק יש שופטים ,ענו נציגי שירביט .בסיטואציה שכזו .בוודאי שאין
יש שופטים שיראו בהתנהגותך מדובר בסטייה ניכרת מכללי
הפקרות .שופטים אחרים יראו בה הזהירות המקובלים .ולראייה ,כל
התנהגות סבירה .עליך לנסות את שחקני הקבוצה הניחו את חפציהם
מזלך בבית המשפט ולקוות לטוב .האישיים באותו מקום בדיוק .האם

השופטת גנות דוחה את הגישה,
כי ניתן להשתמש בתורת האשם
התורם בתחום דיני הביטוח.
תכליתו של חוזה הביטוח הינה
לפצות את הניזוק בגין נזק שנגרם
על ידי מזיק שדאג לכרות חוזה
ביטוח עם המבטח" .לא מצאתי
בחוזה הביטוח ,או בחוק חוזה
הביטוח קביעה על פיה יישא המזיק
באשם תורם .והרי מלכתחילה
טורח המבוטח לכרות חוזה ביטוח
אשר יוודא את תשלום נזקו של
הניזוק ,בין היתר במקרים בהם
התרשל במידה כזאת או אחרת,
וכל זמן שאין מדובר ברשלנות
רבתי".
השופטת מזהה את הקושי
בהכנסת "אשם תורם" בדיני ביטוח:
אם יתאפשר לחברות הביטוח
לטעון טענות של אשם תורם
"הרי שבכל תיק ותיק יידרש בית
המשפט לקביעת אשמו התורם של
המבוטח ,דבר המנוגד הן לתכלית
חוזה הביטוח והן לתכלית החוק".

לסיכום

בסופו של דיון ,אם כן ,חייבה
השופטת גנות את חברת שירביט
לשלם לשימונוב את מלוא תגמולי
הביטוח בתוספת הוצאות משפט
ובצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור של
 20%ומ.ע.מ.

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.

