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"החברות בארגון
 AIDAתורמת רבות
לאהדה כלפי ישראל,
חושפת אותנו לשיטות
משפט אחרות ,והיא
יכולה להוביל להצעת
שינויים גם בעולם
דיני הביטוח בישראל"
היא נחשבת לאחת מבכירי עורכי
הדין המשפיעים ביותר על עולם
דיני הביטוח • עומדת מאחורי
כמה פסקי דין משמעותיים שהפכו
להלכה מעשית ,ובחצי השנה
האחרונה גם משמשת שגרירה
אמיתית של מדינת ישראל לאחר
שנבחרה לעמוד בראש ארגון
הביטוח העולמי  • AIDAבריאיון
לכתב העת "עורך הדין" מדברת
עו"ד פגי שרון ,שהיא גם ציירת,
על הצורך בשינוי מהותי בחוק
הביטוח • מצרה על התדמית הלא
מוצדקת בעיניה של חברות הביטוח
ומתארת את השפעת חידושי
הטכנולוגיה על עולם הביטוח

הרחק מזרקורי התקשורת עו"ד פגי שרון ,אחת מבכירות עורכי הדין
בתחום דיני הביטוח והנזיקין ,עושה שליחות אמיתית כנשיאת ארגון
הביטוח העולמי  .AIDAהארגון ,שקיים קרוב לשישים שנה ,שם
לו למטרה לטפח ולפתח את דיני הביטוח במישור האקדמי והבין-
לאומי באמצעות עבודת צוות ושיתוף פעולה בין החברים בכחמישים
מדינות .עו"ד שרון השתתפה בעבודת הארגון במשך שנים ,ובאוקטובר
האחרון היא נבחרה לנשיאה הרשמית של הארגון העולמי .לראשונה
נבחרה אישה לראשות הארגון ,ולראשונה מישראל.
במקביל למשימת השליחות החשובה ,היעילה ומאירת הפנים
לישראל ,עומדת עו"ד שרון ,בצוותא עם עו"ד רחל לויתן ,מייסדת
המשרד ,בראש משרד לויתן ,שרון ושות' ,שהוא אחד המשרדים
המובילים בתחום דיני הביטוח ,והן מנווטות בהצלחה  38עורכי דין
העוסקים בנישות מיוחדות של עולם הביטוח ,תוך שימת דגש על
הביטוחים המסחריים .בריאיון לכתב העת "עורך הדין" מדברת עו"ד
שרון על חשיבות חברותה בארגון אידה ,על המהפכה שעובר עולם
הביטוח ועל הנסיבות שגרמו לדעתה להצפת בתי המשפט בתביעות.
כשנולדה קיבלה עו"ד שרון שם אנגלי ,כמקובל אצל המשפחות
המשכילות בקהילה היהודית בעיראק אי שם בשנות החמישים ,קהילה
שהייתה מחוברת לתרבות האנגלית .דודּה היה חבר הפרלמנט העיראקי
וקרוב משפחה אחר כיהן שם כשופט בבית המשפט העליון הפלילי .סבו
של מי שיהיה לבעלה היה הרב מנשה שהרבני ,רב פרשן ופייטן ורבן של
קהילות באבאדן ומחמרה .עם רזומה שורשי שכזה אין אצילותה של
עו"ד שרון מפתיעה כלל את מכריה .גם בציורים פרי יצירתה ,המעטרים
את קירות המשרד ,ניכרים רוגע ,מתינות ואהבת אדם.

הביטוח כמנוע כלכלי
איך נוצר החיבור בינך ובין עולם המשפט בכלל ותחום דיני הביטוח
בפרט?
"מאז שאני זוכרת את עצמי אהבתי את תחום עריכת הדין ,והדרך
ללימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב הייתה טבעית וברורה.
שימשתי מתמחה של נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב השופט
זאב צטלנר ,וכמתרגלת באוניברסיטה עסקתי בעיקר בפילוסופיה של
תורת המשפט .בתום שנה וחצי של התמחות הלכתי ,כמו מתמחיו
הקודמים של נשיא המחוזי ,למשרד עורכי הדין אלקס שטרן .המשרד
עסק בדיני ביטוח ,כך שהגעתי לביטוח די במקרה .אבל לאחר שראיתי
שדיני הביטוח נוגעים כמעט בכל תחומי החיים ,התאהבתי בנושא,
ומאז אני בדיני ביטוח .לאחר עשור רחל לויתן הקימה משרד שיעסוק
בתביעות ביטוח וקראה לי להצטרף אליה".
ומאז הן שם קרוב ל 35-שנה ,עם שותפים נוספים שהצטרפו במהלך
השנים ,שכל אחד מהם מנהל מחלקה בתחום מסוים (ביטוחי אחריות,
ביטוח נושאי משרה ,תובענות ייצוגיות ,ביטוחי יהלומים ,ביטוח אווירי
וכו')" .יש לנו שותפים צעירים ,יסודיים ,הוגנים ובעלי רוח צוות טובה".
במבט לאחור ,לאור הוותק והניסיון שבאמתחתך ,אילו שינויים עבר
עולם הביטוח ,שאת מחוברת אליו בהיבט המשפטי ,בעשרות השנים
האחרונות?
"הביטוח הפך עם השנים לגורם משמעותי הרבה יותר בהנעת
הכלכלה ,ויש לו מעורבות הולכת וגדלה בעסקים החדשניים ופורצי
הדרך ,שכן הוא מעניק להם רשת ביטחון .אם בעבר הרחוק יותר
התמקד הביטוח במענה לנזקים על גנבת רכב ,אובדן מצלמה וכדומה,
הרי שכיום אנו בעידן שבו הטכנולוגיה החדשנית משפיעה על כולנו.
הביטוח נעשה מתוחכם יותר ונוצרו ביטוחים חדשניים .בתחום
הסייבר המתפתח ,למשל ,חברות הביטוח מעניקות אמצעי מניעה
וליווי תוך כדי אירועים של פריצה למחשבים וניסיונות גנבת מידע,
למשל ,ביטוחים למיזוגים ורכישות ,ביטוח נושאי משרה וכדומה.
משרדנו נערך לכך ופתח מחלקות לתחומי הביטוח החדשים.
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"בתחום דיני הביטוח ייתכנו לעיתים
פרשנויות שונות לסיטואציות מסוימות
הקשורות לתביעה ,ובית המשפט ייטה לקבל
את הפרשנות המיטיבה עם האזרח הקטן .לכן
אני אומרת שכשאני מייצגת חברת ביטוח,
אני מייצגת את הצד החלש בבית המשפט.
אי לכך ,כשעורך דין מייצג חברת ביטוח הוא
צריך ללמוד היטב את הנושא שבו עוסקת
התביעה ולחקור ביסודיות את תנאי הפוליסה
הרלוונטית וכיצד פורשה בארץ ובעולם,
לפעול בהגינות ,ומעל הכול ,לחתור להשגת
תוצאה צודקת"
"אחד התחומים המהפכנים והחשובים ביותר ,שישפיע ישירות גם
על עולם המשפט בתחום דיני הביטוח ,הוא כניסתן של המכוניות
האוטונומיות לחיינו .אם כיום בתאונות דרכים (רכוש) שאלה מכרעת
נוגעת לאחריותו של הנהג ,הרי בעידן של מכונות אוטונומיות ,שבו
לרשת הממוחשבת יש השפעה מרכזית על תנועת הרכבים בכביש,
שאלת אחריות הנהג יורדת לחלוטין מהפרק ועולה אחריות היצרן.
לנוכח השינויים בעולם הטכנולוגיה המשתלט על חיינו ,חברות
הביטוח חייבות להיות ערניות ,לחוש את ההתפתחויות ולהתאים
את עצמן ,אבל לא רק חברת הביטוח ,אלא ,כמובן ,גם עורכי הדין
העוסקים בתחום .כחלק מההתארגנות לעידן החדש ,אנחנו ,גם
במסגרת ארגון אידה ,מעבירים הרצאות על שינויי הטכנולוגיה
והשפעותיהם על דיני הביטוח".
כמי שמעורבת בניהול ונזיקין ,ומכירה גם את עולם הביטוח מקרוב,
מהו ההסבר שלך לתדמית השלילית שיש לחברות הביטוח בחברה
הישראלית ,תדמית שלפיה ברגע האמת יעשו חברות הביטוח כל שהן
יכולות להתעמר במבוטח הקטן כדי לשלם לו כמה שפחות ,אם בכלל?
"זוהי הכללה לא הוגנת .רוב התביעות שמגישים המבוטחים לחברות
הביטוח משולמות ,אלא שהציבור רואה רק את קצה הקרחון ,רק את
התביעות שמגיעות לפתחו של בית המשפט ,את התביעות שקיימות
סביבן מחלוקות .רובן המכריע של התביעות שמגיעות לבית המשפט
מסתיימות בפשרה ובהסכמה .לצערי הרב ,ישנם גם ניסיונות מרמה
מצד מבוטחים ,וזה דבר שיש להילחם בו ולהרתיע ,שכן תביעת
מרמה לא משפיעה רק על מבוטח מסוים ,אלא עלולה להביא לייקור
פרמיות לכלל המבוטחים .זה לא הוגן שכלל המבוטחים ישלמו את
תביעת המרמה של מבוטח פלוני .אכן ,יש מקרים שבהם נדחות
תביעות ומתברר שהדחייה לא הייתה מוצדקת והדבר תופס כותרות
ומציג באור שלילי את חברות הביטוח".

בית המשפט והאזרח הקטן
ובכל זאת ,יש לא מעט מקרים שבהם בית המשפט מכריע נגד חברת
הביטוח ולטובת המבוטח ,מקרים שבהם נחשפת התנהלות לא ממש
הוגנת של חברת הביטוח.
"אין מגמה לפעול בצורה לא הוגנת מול המבוטח .ידוע שאהדת בית
המשפט נתונה להגנת המבוטח ,התובע הקטן ,ובאופן טבעי בית
המשפט מקפיד יותר עם הנתבע הגדול ,חברת הביטוח".
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האם את טוענת שבית המשפט מפלה את חברות הביטוח לרעה אל
מול האזרח הקטן?
"לא ,אבל בתחום דיני הביטוח ייתכנו לעיתים פרשנויות שונות
לסיטואציות מסוימות הקשורות לתביעה ,ובית המשפט ייטה לקבל
את הפרשנות המיטיבה עם האזרח הקטן .לכן אני אומרת שכשאני
מייצגת חברת ביטוח ,אני מייצגת את הצד החלש בבית המשפט.
כי לכך ,כשעורך דין מייצג חברת ביטוח הוא צריך ללמוד היטב את
הנושא שבו עוסקת התביעה ולחקור ביסודיות את תנאי הפוליסה
הרלוונטית וכיצד פורשה בארץ ובעולם ,לפעול בהגינות ,ומעל הכול,
לחתור להשגת תוצאה צודקת".
ומה דעתך על ציבור עורכי הדין העוסקים בדיני ביטוח ונזיקין?
"אני חושבת שהדור החדש והצעיר של עורכי הדין בתחום דיני
הביטוח והנזיקין מוכשר ופתוח להרבה דברים חדשים ,דור שעושה
שימוש נכון במהפכת המידע .רובו המכריע של ציבור עורכי הדין
מתחום דיני הביטוח והנזיקין עסוק כל העת בצורך להתמקצע בתחום,
ואני פוגשת עורכי דין ברמה גבוהה של מקצועיות וקולגיאליות".
הרצית לאחרונה בכנס רשלנות רפואית של לשכת עורכי הדין באילת,
וכמו רבים את רואה את היווצרותה והתרחבותה של תופעת החשש
של רופאים להתמקד אך ורק ברפואה בשל עננת הגשת תביעה על
רשלנות רפואית נגדם .איך מונעים את החרפת התופעה?
"החשש הגדול הוא מפני מעבר לרפואה מתגוננת ,ואני חושבת
שצריך לעשות הכול כדי להימנע מלהחמיר את ממדי התופעה .לא
רצוי להגיע למצב שבו החשש מתביעות יגרום לרופא להורות על
אשפוז מיותר או פרוצדורה מיותרת ,כאשר אפשר לשלוח את החולה
הביתה ,אך ורק בשל החשש מהגשת תביעה .צריך ,כמו כל דבר
בחיים ,למצוא את האיזון .בפאנלים השונים עלו הצעות לשינויים
ושיפורים בתחום זה ,ויש לעשות חשיבה חדשה אם אפשר ,לפחות
בתחומים מסוימים ,לקצר ולייעל תהליכים".

שליחות אמיתית
בשנים האחרונות בכלל ובששת החודשים האחרונים בפרט את
חברה בכירה בארגון  .AIDAעד כמה את רואה את עצמך שליחה
בתפקיד חשוב זה ,ועד כמה הוא תורם לעורכי הדין העוסקים בדיני
ביטוח ונזיקין?
"ארגון אידה הוא ארגון בין-לאומי שייסדו בשנות השישים אנשי
אקדמיה וביטוח באירופה כדי ליצור פלטפורמה למפגשים בנושאי
ביטוח .מדובר בארגון החשוב ביותר בעולם בתחום הביטוח .הוא
מקיים מפגשים וכנסים רבים שאליהם מגיעים מרצים מכל רחבי
העולם ,מנתחים סוגיות בנושאים מקצועיים ,ובמקביל ,פועלות
קבוצות עבודה העוסקות במשפט השוואתי בדיני ביטוח על
מכלול תחומיו .המטרה היא לפתח את הידע ולהכיר את הרפורמות
המתרחשות בעולם הביטוח .הרפורמה בדיני ביטוח שבוצעה בשלוש
השנים האחרונות באנגליה ,למשל ,שינתה את הדין הנוהג שם זה
עשרות שנים ,והגיעה לפתרונות הדומים מאוד לחוק חוזה הביטוח
שלנו .בכנס שערך סניף אידה הישראלי של הארגון העולמי בשיתוף
עם לשכת עורכי הדין הרצו שלושה מומחים אנגלים מהאקדמיה,
חברי אידה (ביניהם פרופ' רוב מרקין וד"ר קיריאקי נוסיה) ,על
הרפורמה האנגלית ,ופרופ' רונן אברהם מאוניברסיטת תל אביב נתן
סקירה על ההוראות המקבילות בדין הישראלי".
ואם כבר מדברים על חוק חוזה הביטוח הישראלי ,לא הגיעה העת
לדעתך לרענן אותו אחרי ארבעים שנות קיום?
"חוק חוזה הביטוח בישראל ,שנחקק בשנת  ,1981מגן מאוד על
מבוטחים ,אבל הוא כבר מיושן .נקודת המוצא שלו היא שהמבוטח
הוא הצד החלש בעסקה ,ולכן צריך להגן עליו .ההגנה היא בכך שאם
המבוטח הפר את אחת מחובותיו במסגרת ההסכם ,לא תידחה תביעתו

"החברות בארגון הזה ,בעיקר
כנשיאתו ,מסייעת להעלות את קרנה
של מדינת ישראל דרך המקצוענות.
את הרצאתי בטקס בברזיל בנושא
חובת הגילוי בביטוח פתחתי בציטוט
מדברי כבוד השופט ברק' :המתקשרים
בחוזה אינם נדרשים להיות מלאכים
זה לזה ,אך גם לא זאבים זה לזה'"
לחלוטין ,אלא רק החלק היחסי לנזק שנגרם כתוצאה מכך .אם אתה
שואל לדעתי ,אני חושבת שהייתי משנה בו דבר בסיסי אחד – הוא
מתייחס כיום לכל המבוטחים בצורה שווה .אני חושבת שהגיעה העת
לעשות הפרדה בין ביטוח הפרט (של מבוטחים צרכניים) ובין הביטוח
המסחרי (של בנקים ,חברות גדולות וכו') .הפרדה כזו תגן עוד יותר
על מבוטח הפרט ותרחיב את החובות על הגוף המסחרי המתוחכם,
שלעיתים קרובות הוא המנסח את הפוליסה שבה הוא מעוניין .נראה
לי שלנקוט אותם מבחנים כלפי המבוטח המסחרי וכלפי הצרכן הקטן
לא מתאים למצב שאליו התפתח שוק הביטוח .אנחנו בין המדינות
היחידות בעולם שהחוק קיים במתכונת זאת והגיע הזמן לשנות
זאת .למה זה לא קורה עדיין? זו משימה שיש לשכנע את משרד
המשפטים בנחיצותה כדי לערוך את השינוי".
ובואי נחזור ,ברשותך ,להיותך נשיאת  .AIDAעד כמה חשובה חברותך
בכלל בארגון הזה ועובדת היותך המובילה שלו?
"ראשית ,החברות בארגון הזה תורמת רבות לאהדה כלפי ישראל.
בשנת  2011אירחנו בישראל את ועדת הנשיאות של הארגון ,והגיעו
אליה נציגי  32מדינות שלרובם היה זה הביקור הראשון בישראל.
האהדה לישראל בעקבות הכנס הייתה עצומה .נשיאו הקודם של
הארגון פרופ' קולמן מצרפת אמר לי' ,הגעתי לישראל עם דעות של
דה גול ,ואני עוזב אותה כחבר שלכם' .זה אומר הרבה .החברות בארגון
הזה ,בעיקר כנשיאתו ,מסייעת להעלות את קרנה של מדינת ישראל
דרך המקצוענות .את הרצאתי בטקס בברזיל בנושא חובת הגילוי
בביטוח פתחתי בציטוט מדברי כבוד השופט ברק' :המתקשרים בחוזה
אינם נדרשים להיות מלאכים זה לזה ,אך גם לא זאבים זה לזה'.
"שנית ,חברות בארגון חושפת אותנו לשיטות משפט אחרות ,והיא
יכולה להוביל להצעת שינויים גם בעולם דיני הביטוח בישראל .בפסקי
דין רבים בארץ מתייחסים השופטים למשפט משווה לפתרונות
שמיושמים במקומות אחרים בעולם ,ואני חושבת שהשתתפות
בכנסים של הארגון מאפשרת חשיפה וערנות למשפטים מגוונים".

פסקי דין שהפכו להלכה
אילו פסקי דין הם מקור לגאווה ולתחושת סיפוק בשבילך?
"פסק דין אחד נוגע לסוגיית כפל ביטוח ,סוגיה שהגיעה עד לפתחו
של בית המשפט העליון ,ובעקבותיה נקבעה הלכה חדשה .לפני
ההכרעה בנושא הייתה מחלוקת בין חברות הביטוח בשאלה אם
הסדר כפל ביטוח חל רק כשהביטוחים נעשו על ידי מבוטח אחד
על אותו נכס .לפני פסק הדין הזה (מגדל נ' מנורה) לא הייתה הלכה
ברורה בנושא .בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו ופסק שהסדר
כפל ביטוח יחול גם כאשר שני מבוטחים עשו ביטוח על אותו נכס,
ושני המבטחים השונים ישתתפו בתגמולי הביטוח .הכאוס שהיה
בנושא נעלם ,וזה הוביל לשקט בתחום.
"פסק דין חשוב נוסף שהייתי מעורבת בו קשור לשריפה בכרמל.
התיק נגמר בגישור במסגרת פשרה .הגשנו תביעה בשם חברת
הביטוח כלל נגד המדינה בטענה שזו הזניחה במשך שנים את
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[עו"ד פגי שרון כנשיאת " :AIDAהשתתפות בכנסים של הארגון מאפשרת
חשיפה וערנות למשפטים מגוונים"]

הטיפול במניעת שריפות בכרמל .המשפט התנהל בבית המשפט
המחוזי בחיפה ,ולאחר שנשמעו עדויותיהם של עשרות אנשים,
בעיקר כבאים ,המליץ בית המשפט למדינה להתפשר ,וחברת
הביטוח שייצגנו קיבלה  57מיליון שקלים .זה לא היה סכום התביעה
המלא ,אבל סכום בהחלט מכובד".
בלי לפגוע חלילה בשופטים ,מה דעתך על אלו המכריעים בדיני
ביטוח ונזיקין ,ועד כמה הם מבינים עניין בתחום משפטי מורכב שכזה?
"תחום דיני הביטוח רחוק מאוד מלהיות שחור-לבן ,וניתן פעמים
רבות לפרשנויות ,ולכן רצוי שהשופטים שלנו יהיו בקיאים יותר
בתחום .יש לנו שופטים רבים וטובים שכותבים פסקי דין מנומקים,
אבל ,בלי לפגוע במי מהשופטים ובוודאי שלא להכליל ,העומס
במערכת המשפט מונע מרבים מהם לתת את המשקל הראוי והרצוי
לתיקים ,בעיקר לאלו המורכבים".
העומס על המערכת נובע מהריצה הבלתי פוסקת של האזרח הקטן
לפתחו של בית המשפט ,גם בתחום דיני ביטוח ונזיקין .מדוע זה קורה?
"ישנן לא מעט תביעות שלא אמורות להיות מוגשות כלל לבית
המשפט ,כזוטי דברים ,וחלקן מוגשות מתוך 'פרינציפ' ,אבל אני
חושבת שמדובר בעניין תרבותי .צריך לחזור לימים של מתינות ושל
חמלה ,זה יעשה טוב יותר לכולנו כחברה".
ועד אז תמשיך עו"ד פגי שרון לייצג את המדינה בצורה אצילית,
מכבדת ומכובדת ולהוכיח שאפשר גם אחרת.
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