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סיכום 2016 בתחום ההשקעות בענף הפנסיה:

קרן הפנסיה של הפניקס מובילה את ענף 
הביטוח – רשמה ב-2016 תשואה של 6.04%

בין קרנות הפנסיה הקטנות – מובילה אלטשולר שחם עם תשואה של 6.58% ב-2016
הפניקס רשמה את  קרן הפנסיה של 
התשואה הגבוהה ביותר בענף הביטוח 
– כך עולה מסיכום נתוני החברות על 
תשואות קרנות הפנסיה. הפניקס רשמה 
תשואה של 6.04 ב-2016, 17.06% ב-3 
השנים האחרונות ו-44.11% ב-5 השנים 
האחרונות. קרן הפנסיה של הפניקס 

מנהלת 9.5 מיליארד שקל. 
קרן הפנסיה של אלטשולר שחם רשמה 
ב-2016 את התשואה הגבוהה ביותר 
מבין קרנות הפנסיה הקטנות, ולמעשה 
את התשואה הגבוהה בענף הפנסיה. קרן 
הפנסיה של אלטשולר שחם, המנהלת 
מיליון שקל, רשמה תשואה של   817

6.58% ב-2016, 16.44% ב-3 השנים האחרונות 
ו-45.78% ב-5 השנים האחרונות. 

מנורה  מבטחים החדשה של  קרן הפנסיה 
מבטחים רשמה תשואה של 4.43% ב-2016, 
וכן 15.71% ו-42.36% ל-3 ו-5 שנים בהתאמה. 
קרן הפנסיה של מגדל רשמה תשואה של 3.99% 
ו-5  ב-3  ו-36.74%   12.55% וכן  ב-2016, 
כלל ביטוח  שנים בהתאמה. קרן הפנסיה של 
רשמה תשואה של 2.2% ב-2016, וכן 13.35% 

ו-41.40% ב-3 ו-5 שנים בהתאמה. 
קרן הפנסיה של מיטב דש רשמה תשואה של 
5.37% ב-2016, וכן 14.48% ו-38.90% ב-3 
פסגות  ו-5 שנים בהתאמה. קרן הפנסיה של 

רשמה תשואה של 4.10% ב-2016 )אין נתונים 
ל-3 ו-5 שנים(. 

הראל, איילון והלמן אלדובי לא פרסמו את 
נתוני הפנסיה עד לסגירת הגיליון.

שהוכתרה  “הפניקס,  נמסר:  מהפניקס 
לאחרונה כקבוצת הביטוח המצטיינת בשנת 
2016, גאה להיות חברת הביטוח שמספקת 

לעמיתיה החוסכים לפנסיה את התשואות 
הגבוהות ביותר בשוק, לא רק השנה אלא 
וחמש השנים האחרונות.  גם בשלוש 
התשואות הגבוהות הושגו בזכות ניהול 

מקצועי ואיכותי של אגף ההשקעות”.
יאיר לוינשטיין, מנכ”ל אלטשולר שחם 
משרד  “בשנה האחרונה  ופנסיה:  גמל 
האוצר הציג מוצרי חיסכון מצוינים עבור 
הציבור הישראלי שהעירו מחדש את 
שוק הגמל. כשמסתכלים על התוצאות 
של שנת 2016 ניתן לראות, כי למרות 
התנודתיות של השוק, ניהול ההשקעות 
הניב  שחם  אלטשולר  של  האקטיבי 
תשואות גבוהות ללקוחותינו גם בשנה 
האחרונה וגם לאורך חמש השנים האחרונות. 
כקרן ההשתלמות הגדולה ביותר בישראל, קרן 
הפנסיה עם התשואות הטובות ביותר לאורך 
השנה וגיוסים של כ-50% מהסך הכללי בקופת 
גמל להשקעה, אנחנו בהחלט רואים כי ההתמדה 

משתלמת”.
)טבלת התשואות – בעמוד 2(

רונן אגסי, מנכ”ל קבוצת הראל – 
הודיע על פרישה

עמוד 11

יאיר לוינשטיין, מנכ”ל 
אלטשולר שחם גמל ופנסיה

אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס
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תוצאות קרנות הפנסיה לסיכום 2016
)תשואה נומינלית ברוטו; היקף התיק - במיליוני שקלים(

דרושים:
חתם/ת רכב ודירה	•
נציגי שירות בביטוח רכב	•
מפיק/ת פוליסות בביטוח אלמנטרי	•

סביבת עבודה נעימה | אפשרויות קידום
תנאים מצוינים למתאימים | למשרדי החברה באָזֹור

שעות עבודה המאפשרות שילוב בריא בין משפחה לקריירה
דיסקרטיות מובטחת

אורן מזרח ממשיכה להתפתח ומחפשת עובדים מצטיינים 
בענף הביטוח למשכננו החדש באָזֹור

בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש!

* המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

suzic@oren-ins.co.il :מייל להעברת קורות חיים
טלפון לבירורים: 077-7541851 / 054-2499638

אורן מזרח -
מקום שכדאי 

לעבוד בו
התקדמות 

אישית 
ומקצועית
ליד הבית

* המסלולים הכלליים הישנים של הפניקס ומיטב דש הוסבו למסלולים לבני 0-50. תשואות השנים הקודמות הן תשואות המסלולים הכלליים שנסגרו.
** קרן ממוזגת

*** ניר מורוז סיים תפקידו בסוף 2016, והוחלף על ידי תמיר פרדר.

תשואה  קרן פנסיה
12/2016

תשואה  
2016מתחילת  

תשואה  
 שנים3-ל

תשואה  
מנהל היקף התיק שנים5-ל

השקעות

הפניקס     
יניב כהן44.11%9,448*17.06%*1.03%6.04%(0-50)

מנורה 
יוני טל1.06%4.43%15.71%42.36%80,549**מבטחים

ארז מגדלי0.94%3.99%12.55%36.74%53,342מגדל מקפת

כלל 
לימור דנש0.92%2.82%13.35%41.40%43,424**ביטוח

אלטשולר 
דני ירדני1.07%6.58%16.44%45.78%817**שחם

מיטב דש   
ברק בנסקי38.90%2,044*14.48%*1.06%5.37%(0-50)

ניר מורוז 
***

ת
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פסגות    
אין 0.76%4.10%(0-50)

נתונים
אין 

980נתונים
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office@brickstone.co.il - מייל

התקשרו עכשיו לשיחת ייעוץ בטחוני חינם 077-3-36-36-36

Brickstone
Private Safe Services

בריקסטון כספות הינה חברה לאבטחת דברי ערך, הממוקמת בלב תל-אביב בבסיסו של מגדל בית רובינשטיין.

החברה הוקמה במטרה לתת מענה אמיתי לקהל הישראלי בהגנה על חפצים יקרי ערך ללא סיכונים מיותרים.

בריקסטון מבטיחה ביטחון ואיכות בינלאומית לצד אנשי צוות מקצועיים ואמצעי הגנה טובים ביותר.

מגוון תיבות.
זמני אחסון מותאמים לצרכים שלכם.

ללא הגבלת זמן ביקורים.

תנו למבוטחים, פיתרון.
במקום כספת בבית, בריקסטון!
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 איילון והפניקס ביטחו את הנכס במועדים חופפים  לטענת הפניקס, מאחר שהאחריות לשריפה 
 לא הוטלה על השוכרת - איילון, שביטחה את המשכיר, צריכה להשתתף בתשלום התגמולים

 איילון ערערה על פסק דין של בית משפט השלום וטענה כי הפניקס מנועה מלהגיש תביעה 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב נדון ערעור 
איילון חברה לביטוח בע”מ )“איילון”(,  של 
זיו כהן ממשרד עוה”ד  שיוצגה על ידי עו”ד 
אטיאס, נווה, כהן, נגד הפניקס חברה לביטוח 
בע”מ )“הפניקס”(, שיוצגה על ידי עו”ד רועי 
צביקל. פסק הדין ניתן בדצמבר 2016, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופטת אביגיל כהן.
בו  במבנה  שריפה  פרצה  הימים  באחד 
התנהלה צרכנייה )“הנכס”(. בעקבות השריפה 
נגרמו נזקים לנכס. איילון ביטחה את הנכס 
באמצעות פוליסת ביטוח שהנפיקה עבור מושב 
רווחה, שהחזיק בנכס בבעלותו )“המשכיר”(. 
בנוסף, הפניקס ביטחה את הנכס באמצעות 
לצרכנייה  שהונפקה  עסק  בית  פוליסת 
ביטחו את  והפניקס  )“השוכרת”(. איילון 
הנכס במועדים חופפים ומכך עולה, כי במועד 

השריפה בוטח הנכס בביטוח כפל.
לאחר השריפה שלחה הפניקס חוקר שריפות 
ממצאי החוקר,  לפי  )“החוקר”(.  מטעמה 
לא ניתן היה לדעת מה מקור הנזק. בשל כך 
ובהתאם לפוליסה שהנפיקה, שילמה הפניקס 
לשוכרת את מלוא תגמולי הביטוח בגין הנזקים 
שנגרמו לנכס. לאחר שקיבלה השוכרת את 
התגמולים, היא העבירה אותם למשכיר. כמו 
כן, הפניקס הגישה כתב תביעה לבית משפט 
השלום נגד איילון, ובה עתרה להשתתפות 

כספית בגין נזקי השריפה.
בית משפט השלום קבע בהכרעתו, כי מדובר 
במקרה קלאסי של כפל ביטוח. בהתאם לסעיף 
59 לחוק חוזה הביטוח, יש לחייב את איילון 
לשלם לחברת הפניקס את חלקה בתגמולי 
הביטוח. הפניקס פעלה על פי חבותה ושילמה 
לשוכרת את מלוא התגמולים, להם הייתה 
לאחר  הביטוח.  לפוליסת  בהתאם  זכאית 
מכן העבירה השוכרת את מלוא התגמולים 
למשכיר. איילון ביטחה את המשכיר במקביל, 
הוטלה  לא  לשריפה  שהאחריות  ומאחר 
על השוכרת, על איילון להשתתף בתשלום 

התגמולים.
כאמור, איילון ערערה על פסק הדין של בית 
משפט השלום וטענה, בין השאר, כי הפניקס 
מנועה מלהגיש תביעה נגדה. לטענתה, מחזיקת 
הנכס, קרי השוכרת, היא הגורם האחראי 
והפניקס  הואיל  לנכס.  שנגרמו  לנזקים 
ביטחה את השוכרת, שהיא “המזיק”, אזי 
אין באפשרותה לבוא בטענות כלפי איילון. 
בנוסף נטען, כי השוכרת אחראית לשריפה 
על פי הסכם השכירות, על פי חוק השכירות 

והשאילה ועל פי חוק השומרים. בשל כך, יש 
לקבל את הערעור ולקבוע, כי הפניקס אינה 
יכולה לדרוש מאיילון להשתתף בפיצוי ששולם 

בגין השריפה.
הפניקס השיבה לטענות הערעור של איילון. 
לשיטתה, בית משפט השלום צדק בהכרעתו, 
את  לראות  אין  כי  היתר  בין  קבע  כאשר, 
טוענת  שאיילון  ככל  כ”מזיק”.  השוכרת 
שהשוכרת היא “המזיק”, היה עליה להוכיח 
זאת באמצעות מומחה, והיא לא פעלה כאמור. 
לפיכך, יש לדחות את הערעור ולהשאיר את 

פסק הדין על כנו.
האם קיבל בית המשפט המחוזי את הטענות 
של איילון או שמא הפניקס זכאית להשתתפות 

בפיצוי ששילמה?
בית המשפט המחוזי ציין, כי טענותיה של 
איילון נבחנו בבית משפט השלום ביסודיות 
וזאת לאחר שנקבע, כי על המקרה חל ביטוח 
כפל. בנוסף צוין, כי החוקר בדק היטב את 
נסיבות השריפה וקבע, שאין לדעת מה היה 
מקור הנזק. איילון לא סתרה את ממצאי 
החוקר ולא הציגה כל ראיה אחרת. כמו כן, 
ייחשב  הנכס  בכך ששוכר  די  לא  בענייננו 
כ”מזיק”, אלא יש להראות הטלת אחריות 

פוזיטיבית באמצעות בדיקה של מומחה.
ההלכה  את  סקר  המחוזי  המשפט  בית 
שנפסקה בבית המשפט העליון וקבע, כי גם 
לפיה, המקרה נכנס בגדרי סעיף 59 לחוק חוזה 
הביטוח, דהיינו ביטוח כפל. לכן על איילון חלה 
החובה להשתתף בתשלום הפיצוי בגין הנזק 
אותו שילמה הפניקס. עוד נקבע, כי בית משפט 
השלום צדק, כאשר בחן את המקרה בהתאם 
ולא בהתאם  להוראות חוק חוזה הביטוח 

להוראות חוק אחרות שהעלתה איילון.
בית המשפט המחוזי הוסיף, כי מסקנתו של 
החוקר לפיה לא ניתן לדעת מה מקור הנזק, 
שלא נסתרה על ידי איילון, מובילה למסקנה, 
שמדובר באירוע נזיקי שאין בו אשם תורם. 
בעניין זה שוכנע בית המשפט המחוזי, “כי בכל 
מקרה, הפניקס הרימה את הנטל הנדרש ממנה 
בהליך אזרחי זה להוכיח כי לא ניתן להטיל 

אשמה על השוכר בכל הנוגע לשריפה”.
לסיכום האמור, בית המשפט המחוזי דחה 
את הערעור וקבע, כי הכרעתו של בית משפט 

השלום נכונה ואין כל הצדקה להתערב בה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון.

שריפה פרצה בנכס שבוטח 
בביטוח כפל – כיצד תחולק 

האחריות בין המבטחות?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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40% ממניות  מנורה מבטחים  לרכישת  הושלמה העסקה 
חברת אי.אר.אן )ERN( הפועלת בתחום סליקה והבטחה של 
תשלומים, תמורת כ-100 מיליון שקל – כך דיווחה מנורה בשבוע 

שעבר )יום ה’( לבורסה.
בספטמבר 2016 דיווחה מנורה על חתימת העסקה, במסגרתה 
העניקו הצדדים זה לזה אופציות לרכישה/מכירה של מניות 
נוספות, על פיהן תוכל הקבוצה להגדיל את החזקותיה בחברה 

)פוליסה, גיליון 2160 מה-9 בספטמבר(. 
היו”ר ערן גריפל והמנכ”ל ארי קלמן הובילו את הרכישה מטעם 
מנורה. רוני נתנזון, מבעלי, אי.אר.אן הוביל את העסקה מטעמה. 
בנוסף, בהתאם להוראות ההסכם, העמידו מנורה ואס.איי.

בי - חברת האם של אי.אר.אן, הלוואות בעלים )באופן יחסי 
לשיעורי החזקותיהן( לאי.אר.אן בסך של כ-34 מיליון שקל.

מנורה מבטחים 
רכשה 40% מחברת 

הסליקה ERN תמורת 
100 מיליון שקל 

הראל אישרה עקרונית
הנפקת אגרות חוב

על ידי הרחבת
סדרות נסחרות

בספטמבר 2016 דיווחה מנורה על חתימת העסקה 
במסגרתה העניקו הצדדים זה לזה אופציות 

לרכישה/מכירה של מניות נוספות, על פיהן תוכל 
הקבוצה להגדיל את החזקותיה בחברה

הדירוג שניתן על ידי S&P הוא -ilAA  להנפקת הון 
משני מורכב בדרך של הרחבת שתי סדרות קיימות 

של אגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון שקל 

הושלמה העסקה:

הראל אישרה לבצע הנפקה אפשרית 
של אגרות חוב – בדרך של הרחבת 
ניתן על  סדרות נסחרות. האישור 
ידי דירקטוריון הראל ביטוח מימון 
והנפקות, על ידי חברה בת חד-תכלית 
)SPC( של הראל ביטוח ודירקטוריון 
הראל ביטוח – כך דיווחה היום )יום 
החוב  אגרות  לבורסה.  הראל  א’( 
להיות מוכרות  מיועדות  שיונפקו 
כהון משני מורכב של הראל ביטוח. 

ההנפקה כפופה לקבלת האישורים 
הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור 
הממונה על שוק ההון, אישור דירוג 
מאת חברה מדרגת ואישור הבורסה 

לרישום למסחר של אגרות החוב. 

מדיווח נוסף של הראל עולה, כי את 
הדירוג לכתבי ההתחייבות, קיבלה 
מעלות,    S&P-מ א’(  )יום  היום 
העוסקת בין היתר בדירוג מנפיקים 
של איגרות חוב. הדירוג שניתן הוא 
-ilAA  להנפקת הון משני מורכב 
בדרך של הרחבת שתי סדרות קיימות 
ו-י’(,  ט’  )סדרות  חוב  אגרות  של 

בהיקף של עד 300 מיליון שקל. 
הראל הבהירה, כי אין כל ודאות 
יפורסם דוח הצעת מדף על  שאכן 
ידי הראל הנפקות וכי היקף ההנפקה 
והסדרות שיונפקו, אם וככל שיונפקו, 
יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף 

שתפרסם הראל הנפקות.

פוליסה פיננסים
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חשוב לזכור, שהפקדות לתכנית פנסיונית מניבות למפקיד הטבות מס, שמשמעותן היא כי חלק מסכום 
ההפקדה בעצם ממומן על ידי המדינה, ובאופן אפקטיבי, הפקדת החוסך עצמו היא חלקית בלבד

סוף סוף פנסיה חובה לעצמאים
ת  נ ש ת  י ש א ר ב
ר  ב ד ל  פ נ  2 0 0 8
ישראל.  במדינת 
הוטלה  לראשונה 
ל  כ ל  ע ה  ב ו ח
לחסוך  השכירים 
כספים אשר ישמשו 
ה  פ ו ק ת ב ם  ת ו א
שיפרשו  שלאחר 
מעבודה, לתקופה 

שיהיו בפנסיה.
עד אותה עת, במשך עשרות שנים, פעלה 
המדינה בדרך של הנעת הציבור לפעולה תוך 
התבססות על מניעים רציונליים וכלכליים 

לחסוך לפנסיה. 
המדינה עודדה את הציבור לחסוך כספים 
לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה - עידוד 
ויצירת  שבא לידי ביטוי במתן הטבות מס 
מוטיבציה לביצוע הפרשות כספים באופן 

שוטף לחיסכון עתידי.
בחודש ינואר 2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה 
לפנסיית חובה במשק, אשר קבע לראשונה 
את החובה להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני 
– חיסכון אשר יאפשר לקבל קצבת זקנה 
לאחר שעובד יפרוש מעבודה בגיל הפרישה, 
ובמקביל, אותה תכנית מייצרת לחוסך ביטוח 
למקרה מוות וביטוח למקרה של אובדן כושר 
עבודה, אם חלילה וחס יתרחשו במהלך שנות 

העבודה של החוסך.
על  גם  חובה  הוטלה  שנים  תשע  לאחר 
עצמאים לחסוך לפנסיה. פתאום התברר 
שעצמאים, בדומה לשכירים, מגיעים לגיל 

שבו הם פורשים מעבודה ואז מקור ההכנסה 
שלהם מתנתק ואם לא נערכו מראש ליציאה 

לפנסיה, הם מצויים בפני שוקת שבורה.  
2017 גם עצמאים, המהווים  החל מינואר 
כ-12.5% מכלל המועסקים במשק, חייבים 

להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה. 
עצמאי, משמע כזה שרשום כעוסק מורשה, 
נדרש להפקיד לפנסיה החל מינואר השנה. 
עצמאי שחצה את גיל 55 בינואר 2017 פטור 
מחובת ההפקדה לקרן פנסיה. עצמאי, אשר 
21 ומעלה, חייב  גילו בתום שנת המס הוא 
בביצוע ההפקדות וזאת עד הגיעו לגיל 60, 
נדרש  מורשה  כעוסק  נרשם  אשר  ואדם 
להתחיל בהפקדות בחלוף שישה חודשים מן 

המועד בו נרשם לראשונה כעוסק. 
עצמאי נדרש להפקיד לקופת גמל לקצבה 
בשל הכנסתו ולאחר הניכויים המותרים מתוך 
הכנסה שהוגדרה כ”הכנסה חייבת בהפקדה”. 
על חלק ה”הכנסה החייבת בהפקדה” ועד 
מחצית השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי 
להפקיד 4.45%, ועל חלק ההכנסה החייבת 
בהפקדה שמעל למחצית השכר הממוצע 
במשק ועד השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי 
בגין הכנסה   .12.55% להפקיד שיעור של 
העולה על השכר הממוצע במשק אין חובה 
על העצמאי להפקיד לפנסיה, אבל אין ספק 
שעצמאי אשר רמת חייו משקפת הכנסות 
העולות על השכר הממוצע במשק, אשר בחר 
להפקיד לפנסיה את השיעורים המינימליים 
הנדרשים ממנו, יצבור בקרן הפנסיה סכומים 
אשר יבטיחו לו קצבת פנסיה-קצבת זקנה 
הנמוכה באופן משמעותי מן ההכנסה לה 

הורגל במהלך שנות העבודה.
חשוב לזכור, שהפקדות לתכנית פנסיונית 
מניבות למפקיד / לחוסך הטבות מס אשר 
משמעותן שחלק מסכום ההפקדה בעצם 
ידי המדינה, ובאופן אפקטיבי,  ממומן על 

הפקדת החוסך עצמו היא חלקית בלבד.    
עצמאי המפקיד לקרן פנסיה נהנה משני 
סוגי הטבות מס. הטבה אחת מסכום אחד 
שמופקד לפנסיה והטבה שניה מסכום נוסף 

שמופקד לפנסיה. 
זיכוי,  החוסך בקרן פנסיה נהנה מהטבת 
אשר משמעותה החזר מס בשיעור 35% מחלק 
מסכום ההפקדה של החוסך לקרן הפנסיה, 
ומהטבת ניכוי שמשמעותה הקטנת ההכנסה 
החייבת במס בגובה חלק מסכום ההפקדה 

לקרן הפנסיה.
ראוי לשים לב, שעצמאי אשר לא יפקיד 
את הסכומים הנדרשים ממנן בקרן פנסיה 

על שמו צפוי לקנס.      
אין ספק שמדובר בצעד משמעותי להבטחת 
הכנסה גם לעצמאים לאחר שיפרשו מעבודה, 
אך ברור שחיסכון בשיעורים המינימליים 
אשר נדרשים מעצמאים לא יספיק לרובם 
כדי לחיות בכבוד לאחר שיפרוש לפנסיה. 
ראוי שכל עצמאי יבחן את רמות ההכנסה 
שלו במהלך שנות העבודה ויתכנן את התקציב 
לו יידרש גם לאחר שיפרוש מעבודה. תכנון 
לצאת  לו  יאפשר  מתאים  וביצוע  מוקדם 

לפנסיה, אבל גם לחיות בכבוד.

הכותב הוא יו”ר “אינטרגמל”, יועץ ומרצה 
בתחום החיסכון הפנסיוני.

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

www.polisa.news
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בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה 
נגד הראל להצהיר, כי פוליסת ביטוח הבריאות, בה 
בוטח התובע אופיר ניניו, בתוקף וכן להצהיר, כי 
אירע מקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסה וכי הוא 
זכאי לתגמולי הביטוח על פי הפוליסה בתוספת 

ריבית מיוחדת.
בתביעה מצוין, כי הפוליסה כוללת כיסוי ביטוחי, 
בין היתר בגין פיצוי חד פעמי בגין השתלה, פיצוי 
חודשי טרם השתלה ופיצוי בגין החלמה לאחר 
השתלה. עוד מצוין, כי תחילה בוטח התובע 
אלקטרה בפוליסה  במסגרת עבודתו בחברת 
קולקטיבית “אלקטרה בשבילי” שהחלה בדקלה, 
ולאחר מכן המשיכה הראל וביטחה אותו בפוליסה 
נוספת שהיא ערכה לו. התובע מציין, כי בשלב 
מסוים עברו עסקיה של דקלה להראל ובכלל זה 

החובות והזכויות על פי פוליסת דקלה.
לדברי התובע הראל ביטחה אותו על פי שתי 
הפוליסות לכל התקופה הרלבנטית בתביעה 
ומשום כך הוא זכאי לתגמולי הביטוח על פי שתי 
הפוליסות. בתביעה נאמר, כי בחודש אוגוסט 
אשתקד הושתלה כליה בגופו של התובע וכי 
בהתאם לפוליסה בדקלה ובהראל זכאי התובע 
כנקוב  גמלה  וכן לתשלום  לפיצוי חד פעמי 
בפוליסה וזאת בשל מקרה הביטוח המוגדר 

בפוליסות.
2015 נקבע,  עוד טוען התובע, כבר בינואר 
כי הוא צריך לעבור השתלה וכי פוליסת דקלה 

הייתה בתוקף ולפיכך הוא זכאי לקבל את תגמולי 
הביטוח על פי פוליסה זו וכמו כן אין מחלוקת 
שבמועד ההשתלה בפועל הייתה הפוליסה אצל 
הראל בתוקף ולפיכך הוא זכאי גם לתגמולי 

הביטוח שבפוליסה זו.
בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד עינת גליקמן 
נאמר, כי הראל דחתה את תביעת התובע לקבלת 
תגמולי הביטוח להם הוא זכאי עקב קרות מקרה 
הביטוח וזאת בנימוק, כי הפוליסה מבוטלת החל 
מיוני 2015 עקב עזיבתו את העבודה וכי התביעה 
באשר לצורך בהשתלה הינה מחודש דצמבר 2015 
ומאחר שלטענתה מקרה הביטוח התרחש לאחר 
שלתובע לא הייתה פוליסה, דין תביעתו להידחות.
לטענת התובע הראל דחתה באופן שרירותי 
את תביעתו וזאת בחוסר תום לב שכן מקרה 

הביטוח קרה בהתאם להגדרת מקרה הביטוח 
בשתי הפוליסות, בזמן שהפוליסה בדקלה הייתה 
בתוקף, או לכל הפחות היה על הראל לערוך לו 
פוליסת המשך והיא לא עשתה כן. התובע מציין, 
כי רק בימים אלה ערכה לו הראל ביטוח נוסף 

רטרואקטיבי החל מיולי 2015.
לדבריו, הראל מעולם לא הודיעה לו על ביטול 
הפוליסה או על כל סיבה אחרת להפסקתו להיות 
מבוטח אצלה ולפיכך המדובר על טענה שאין 
לה תוקף חוקי. עוד טוען התובע, הראל מעולם 
לא דחתה את תביעתו בהסתמך על הפוליסה 
אצלה מבלי לתת הסבר והיא כלל לא נימקה 
מדוע היא איננה משלמת תגמולי ביטוח לפחות 

על פי פוליסה זו.
הראל בחרה לא להגיב. 

בית המשפט השלום בתל אביב דחה תביעת 
מבוטח שהוגשה נגד מנורה מבטחים, בטענה 
כי החברה לא שילמה את מלוא התגמולים 
המגיעים לו על פי סוג הרכב שנרשם בפוליסה. 
להכריע  נאלצה  בוסני  אפרת  השופטת 
בשאלה, מה ערך רכב התובע לחישוב תגמולי 
הביטוח שעל הנתבעת לשלם לתובע. זאת, 
לנוכח מחלוקת בין הצדדים בנוגע לקוד הדגם 
בו יש לסווג את רכב התובע על פי מחירון לוי 

יצחק. 
לטענת התובע, קביעת שמאי הנתבעת באשר 
לקוד הדגם של הרכב היא שגויה ואינה משקפת 
את מלוא ערך הרכב ואת קוד הדגם שצוין 

בפוליסת הביטוח שהנתבעת הנפיקה לרכב. 
לדברי התובע, יש לסווג את הרכב ולקבוע 
את מחירו כרכב “הייבר” שנרשם ברישיון 
הרכב המקורי כרכב “משא מרכין” )רכב בעל 
ארגז פתוח(, על פיו נערכה פוליסת הביטוח 
שהונפקה, כך שעליה להוסיף ולשלם סך של 

כ-23 אלף שקל מעבר לסכום שכבר שולם. 
התובע טען, שלמרות שהרכב עבר טיפול להסרת 
הארגז והותקן בו “ארגז סגור”, הרכב במקור 

הוא רכב “ארגז פתוח”. 
עו”ד  ידי  על  מנגד טענה מנורה, שיוצגה 
אמיתי סביון, כי משהוסר ה”ארגז הפתוח” 
ברכב התובע, הוא הוסב לרכב “ארגז סגור” 
ולכן אין לראות את הרכב כתואם את הדגם 

הפתוח הנטען. 
לאחר שבחנה את טענות הצדדים קבעה 
השופטת, כי יש לדחות את התביעה. לדבריה, 
שמאי הנתבעת קבע בחוות הדעת כי יש לסווג 
את רכב התובע כדגם “ארגז סגור”. קביעה 
שלא נסתרה בחוות דעת נגדית מטעם התובע. 
לדברי השמאי, בהסרת ארגז ה”הייבר”, עבר 
הרכב הסבה לרכב אחר וכי הנתון הקובע לסיווג 
דגם הרכב וקוד דגם הרכב הוא הנתון שמופיע 
ברישיון הרכב ביום האירוע ולא לפי מה שנרשם 
בפוליסה, כפי שטוען התובע. השופטת: “את 

חישוב תגמולי הביטוח לקביעת ערך הרכב 
בפועל  לפי קוד הדגם של הרכב  לבצע  יש 
במועד קרות מקרה הביטוח, כפי שקבע שמאי 
הנתבעת, ולא על פי סיווג הרכב בפוליסה טרם 
האירוע. זאת, כל עוד לא הוכח, כמו במקרה 

דנן, כי בפוליסה נקבע ערך מוסכם לפיצוי”.
עוד נקבע, כי התובע, שיוצג על ידי עו”ד טל 
גרשטיין, טוען לקיומם של הבדלים פיזיים בין 
שני הדגמים. אלא שלדברי השופטת, לא הוצגה 
תשתית ראייתית לתמיכת טענתו לקיומם של 
הבדלים נוספים בין הדגמים, על בסיסם מבקש 
התובע לסווג את רכבו כרכב בעל “ארגז פתוח”. 
לסיכום קבעה, כי דגם הרכב, על יסודו היה על 
הנתבעת לקבוע את מחיר הרכב לחישוב תגמולי 
הביטוח במועד האירוע, הוא דגם ה”ארגז 
סגור”, שעל פיו שולמו לתובע תגמולי הביטוח. 
כי התובע ישלם לנתבעת את שכר  נקבע 
השמאי שנפסק בדיון בסך 750 שקל וכן שכר 

טרחה בסך של 3,500 שקל. 

הראל נתבעת להצהיר כי פוליסת ביטוח 
הבריאות של המבוטח היא בתוקף

חישוב התגמולים לקביעת ערך הרכב יבוצע לפי 
קוד הדגם בפועל במועד קרות מקרה הביטוח

בית המשפט נאלץ להכריע בשאלה, מה ערך רכבו של התובע לחישוב תגמולי הביטוח שעל 
הנתבעת לשלם לתובע - לנוכח מחלוקת בין הצדדים בנוגע לקוד הדגם בו יש לסווג את הרכב

 לטענת התובע, הוא זכאי לפיצוי חד פעמי ולתשלום גמלה בשל מקרה הביטוח  לטענתו, 
הראל דחתה את תביעתו לקבלת תגמולים בנימוק, כי הפוליסה מבוטלת עקב עזיבתו את העבודה  

נדחתה תביעה נגד מנורה מבטחים:

jmtargum@gmail.com
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 Horizon Insurance המבטח הגיברלטרי
הודיע שהוא מפסיק לבטח עסקים חדשים, 
את  ומשנה   2016 בדצמבר  מ-31  החל 
 Managing( פעילותו לסוכנות ניהול כללית
יהיה  ששמה   )General Agent – MGA

 .Octagon Insurance Services
הרכב  ביטוחי  בתחום  בעיקר  פעל  המבטח 

לטפל  ימשיך  המבטח  ואן.  מסוג  ומכוניות 
התביעות  את  ולשלם  הקיימות  בפוליסות 
 Catalyst Consulting באמצעות 
וטיפול  בניהול  המתמחה   Solutions
משולב  יחס  שהציג  המבטח,  בתביעות. 
ו-169.7%   2014 בשנת   168.1% בשיעור 
נתח  את  להגדיל  מצליח  לא   2015 בשנת 

רואה  ואינו   )0.5% של  )בשיעור  שלו  השוק 
ההשפעות  לנוכח  עתידיות  אפשרויות 
הצפויות של ה-Brexit. נתונים אלו השפיעו 
את  להגדיל  לא   Europa האם  החברה  על 

השקעותיה במבטח בשנת 2017. 
פירעון  חדלות  של  במצב  אינו  המבטח 

והחברה תעמוד בכל התחייבויותיה. 

ה-Brexit מתחיל להשפיע 
על תעשיית הביטוח

בשנת 2017 נהיה חשופים לסיכוני סייבר חדשים

יצרן כריות האוויר 
Takata ישלם 1 
מיליארד דולר 

קנס ופיצויים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

חקיקה חדשה בתחום הסייבר ושינוי הגישה של 
הארגונים בתחום ניהול סיכוני סייבר הם המפתח 
להתגוננות מפני חשיפה להתקפות סייבר, שחל 
 Stroz צופה  כך   -  2017 בשנת  מהיר  גידול  בהן 
AON הפועלת בתחום  Friedberg - חברה של 

ניהול הסיכונים.
סייבר  להתקפות  עדים  היינו   2016 בשנת 
דעת  על  המשפיעות  התקפות   – שונים  מסוגים 
הקהל והתקפות סייבר על רכיבי IoT )אינטרנט 
של חפצים(. כמו כן, נחקקו חוקים חדשים בתחום 
זה. בשנת 2017 צפויה התעצמות של סיכונים אלו 
וטשטוש בקווים המפרידים בין פעולה באחריות 
של המדינה לבין פעולות של השווקים, העסקים 

והחברה האזרחית. 
סייבר  ומתקפות  מזויפות  חדשות  של  שטף 
למה  סימן  רק  הן  ממשלות  ידי  על  המגובות 
שיתרחש בעתיד. התוקפים ימצאו דרכים חדשות 
יותר  ורחבה  יותר  מהירה  גישה  להשיג  כדי 
למידע וחשיפה של מידע רגיש. מנקודת מוצא זו 
Stroz Friedberg רואה כך את סיכוני הסייבר 

העתידיים:
כ”בוטנט”   IoT-ה רכיבי  את  ירתמו  פושעים   •
רכיבי  או  מחשבים  של  רשת  יצירת   – )בוטנט 
לסייע  היכול  גדול  עיבוד  נפח  ליצור  כדי  מחשב, 
לתקיפת סייבר( לתקיפה של תשתיות וכנקודת 
ספאם  זדוניות,  ותוכנות  וירוסים  של  שיגור 

וכדומה. 
• ריגול סייבר בחסות או על ידי מדינות ומלחמת 
המדיניות.  ועל  העולם  על  המשפיעה  מידע 
על  להשפיע  שנועדו  סייבר  להתקפות  צפי  קיים 
הבחירות הצפויות באמריקה הלטינית ובאירופה. 
המדינות  הן  קוריאה  וצפון  איראן  סין,  רוסיה, 
המובילות בפיתוח מאגרים של פצחנים מוכשרים. 
• גידול בתקיפות על מידע. התחזית של תקיפות 
למציאות  תהפוך  מידע  מאגרי  להריסת  סייבר 
מבוכה,  תיצור  מידע  מאגרי  הריסת  ב-2017. 
בלבול וחוסר אמינות של המידע - דבר שיגרום 
הלאומיים  במישורים  החלטות  בקבלת  לשיבוש 

והפרטיים. 
 - ערך  בעל  מידע  של  ברמייה  )השגה  הדיוג   •
ממוקד  יותר  ערמומי,  יותר  יהיה   )phishing
בפן  יותר  יתמקדו  הפצחנים  מתקדם.  ויותר 
בארגונים  שכירים  חדירה.  כנקודת  האנושי 
גורמים  ידי  על  שינוצלו  חולשה  נקודות  מהווים 

פליליים. 
• לחץ של השלטון באמצעות חקיקה וחקיקת 
שיפעלו  קבוצות  ליצור  כדי  ארגונים  על  משנה 
יהיו  ארגונים  אדום”(.  )“צוות  התקפה  בעת 
צוות  שוטפת,  מפעילות  כחלק  להפעיל,  חייבים 
אדום להתמודדות בזירת הסייבר. הדרישה תהיה 
עוצמתית יותר במרכזים פיננסיים כמו הונג קונג, 

סינגפור, אירופה וארה”ב. 

 Takata לרכב  האוויר  כריות  יצרן 
 1 ולשלם  באשמה  להודות  צפוי   Corp
מיליארד דולר, כחלק מעסקה עם משרד 
לתביעה  בקשר  ארה”ב  של  המשפטים 
 1 לרכב.  האוויר  כריות  בעניין  נגדו 
מיליארד דולר מורכב מ-25 מיליון דולר 
לנפגעים  כפיצוי  דולר  מיליון   125 קנס, 
הרכב  יצרני  לפיצוי  דולר  מיליון  ו-850 
חזרה  הקריאה  מתהליך  הפסדיהם  על 
האוויר  כריות  הותקנו  בהן  מכוניות  של 

 .Takata Corp מתוצרת
אוויר  כריות  של  יצרנית  היא  החברה 
למכוניות ששמן נקשר ב-16 מקרי מוות 
בארה”ב.  מקרים   11 מתוכם  בעולם, 
כריות  להחלפת  חזרה  הקריאה  פעולות 
האוויר הקיפו 42 מיליון מכוניות בארה”ב. 
הפיצוץ  שבעת  מכך  נובע  במוצר  הפגם 
המנפח את כריות האוויר, נפלטים חלקי 
מערכת לחלל תא הנוסעים - דבר שגרם 
לפציעות ולמוות. Takata הסכים לשלם 
בגין  דולר  מיליון   70 בסך  קנס  ב-2015 
ואמור  ברכב  בטיחות  תקנות  של  הפרה 
להיות חשוף לעונשין בהיקף 130 מיליון 

דולר נוספים.

 המבטח הגיברלטרי Horizon Insurance הודיע שהוא מפסיק לבטח עסקים חדשים, 
אך ימשיך לטפל בפוליסות הקיימות ולשלם את התביעות  ההסבר: המבטח אינו רואה 

אפשרויות עתידיות לנוכח ההשפעות הצפויות של יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי

סייבר

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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 לטענת התובעים, 161 חברי קיבוץ דורות, החוב האבוד נוצר עקב היקלעותה להליכי פשיטת רגל 
של החברה האמריקאית Appa Seafood, ששיווקה את מוצרי השום בארה”ב  ביטוח חקלאי ביטחה 

את נושאי המשרה בחברה  נטען כי חברי הקיבוץ הזרימו להצלת המפעל כ-3 מיליון שקל לחברה 

75568_190x135_z.indd   8 12/22/16   12:43

תביעה נגד מנהלים בחברת שום דורות וביטוח 
חקלאי על רשלנות שגרמה לחוב של כמיליון דולר

161 חברי קיבוץ דורות הגישו תביעה בסך 
3.3 מיליון שקל נגד רפאל אוראל, ששימש 
מוצרי שום ותיבול דורות  כמנכ”ל חברת 
בע”מ שבבעלות קיבוץ דורות, נגד  אגש”ח 
נגד  כסמנכ”ל,  ששימש  תורג’מן  אלברט 
ויצוא,  שיווק  כסמנכ”ל  ששימש  אור  טל 
נאוה טפר ששימשה כמנהלת הייצוא של 
מוצרי השום ונגד המבטחת ביטוח חקלאי, 
נושאי המשרה בחברה.  במסגרתה בוטחו 
התובעים טוענים לרשלנות חמורה שגרמה 

להיווצרות חוב אבוד של כמיליון דולר. 
לטענת התובעים בבית המשפט המחוזי 
מרכז, החוב האבוד נוצר בעקבות היקלעותה 
להליכי פשיטת רגל של החברה האמריקאית 
אפה סי-פוד )Appa Seafood( ששיווקה 
את מוצרי השום והתיבול של החברה בארה”ב 
בין השנים 1999-2014, באמצעות החברה 

.)Dorot Food( הבת דורות פוד
על פי כתב התביעה, הפצת מוצרי השום 
והתיבול מתבצעת על ידי דורות פוד במישרין, 
אולם לאחר קליטת המוצרים אצל הלקוח 
הסופי הוא משלם לאפה סי-פוד בהתאם 
וזאת  ביניהם  שנקבעים  התשלום  לתנאי 

נטען,  פוד.  מעבירה את התשלום לדורות 
בין דורות פוד לאפה סי-פוד לא נערך  כי 
מעולם הסכם ולכן לא נקבעו תנאי תשלום 

מחייבים - דבר שהיה לרועץ לדורות פוד.
ועד   2013 לטענת התובעים, החל מסוף 
פוד באופן  2014 הגדילה אפה סי-  ליולי 
משמעותי את כמות ההזמנות שלה מדורות 
פוד ובד בבד נמנעה מלפרוע את חובותיה 
במועד. כמו כן, נטען, כי אפה סי-פוד נקלעה 
להליכי פשיטת רגל שבמסגרתם לא עלה 
בידי דורות פוד לפרוע את חובה שהגיע ביולי 

2014 לסך של כמיליון דולר.
מבט,  לדברי התובעים, דוח ביקורת של 
חברה לניהול סיכונים וביקורת, ששירותיה 
נשכרו על ידי מועצת המנהלים של החברה, 
שבחן את השתלשלות העניינים שהובילו 
לקיומו של החוב האבוד מאפה סי-פוד - קבע 
כי אירעה רשלנות חמורה בהתנהלות ההנהלה 
הבכירה של דורות פוד ומוצרי שום ותיבול.
לטענת התובעים, הגידול המואץ בחובותיה 
המצטברים של אפה סי-פוד, בחריגה מתנאי 
האשראי, והיעדר קיומו של כיסוי ביטוחי 
כשלים  סדרת  של  תוצאה  הם  לאשראי, 

נושאי המשרה בדורות פוד  מצטברים של 
דורות. אלה הביאו  ותיבול  ובמוצרי שום 
לאנדרלמוסיה ניהולית והפקרות חשבונאית, 
שאינם עולים בקנה אחד עם התנהלות סבירה 
זה: היעדר תנאי  ובכלל  נושאי משרה,  של 
התקשרות ברורים ואכיפתם, היעדר מנגנוני 
דיווח ובקרה בסיסיים, היעדר פיקוח מצד 
נושאי משרה של מוצרי שום ותיבול, היעדר 
בקרה ראויה לגבי קיומו של כיסוי ביטוחי 
לאשראי והיעדר דיווחים למועצת המנהלים.
ד”ר  עו”ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
הנזקים  לנוכח  כי  נאמר,  קפלנסקי  קובי 
שגרמו נושאי המשרה לקופת המפעל בגין 
רשלנותם ומחדליהם, שהובילו להיווצרות 
החליטו  הדולר,  מיליון  של  האבוד  החוב 
חברי הקיבוץ לפעול להקטנת הנזק שנגרם 
להם ולהציל את המפעל ועובדיו. זאת, על 
ידי הזרמת כספים בסך כ-3 מיליון שקל 
לקופת החברה כהלוואת בעלים מחשבון 
שנועד לשמש להבטחת הביטחון הסוציאלי 

הפרטני של כל חבר וחבר.
תגובת מוצרי דורות לא התקבלה. ביטוח 

חקלאי בחרה לא להגיב.
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מבטחים ומבוטחים

 כ-200 סוכני ביטוח השתתפו בסדנאות ניהול סיכונים ושילובים פנסיוניים 
שערכה כלל ביטוח  ב-2016 נערכו 157 הדרכות לכ-5,638 סוכנים ועובדי סוכנויות

 בין המשתתפים, נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ’ ועו”ד ליאור קן דרור, היועץ המשפטי של 
מחוז חיפה  לדברי יוסי אנגלמן, יו”ר סניף נתניה ומיוזמי מועדון הסניורים: סדנת הפרישה בניהול אלון גל, 

שתיפתח במסגרת המועדון, מיועדת לסוכנים ותיקים, אך יכולים להירשם אליה גם סוכנים צעירים יותר 

התאמת ההסדר הפנסיוני לצורכי 
הלקוח וניהול סיכונים דינמי הם 

מתפקידי המפתח של סוכן הביטוח

אמיר עוז, מנמ״ר 
של מימון ישיר 
מקבוצת ביטוח 

ישיר, פורש

מועדון הסניורים +60 של מחוז השרון 
בלשכה הושק היום בהרצליה

college”, המכללה להדרכת  “כלל 
כלל ביטוח, ערכה ב-4  סוכנים מבית 
בינואר 2017 סדנה ראשונה מבין שתיים 
בנושא ניהול סיכונים ושילובים פנסיוניים. 
הסדנה, בהדרכתו של איציק בן ארויה, 
היועצים הפנסיוניים בשוק,  מבכירי 
נערכה באודיטוריום שבמשרדי החברה 

בקרית עתידים.
שלומי תמן, סמנכ”ל בכיר, מנהל מרחב מרכז 
וסגן מנהל מערך העסקים, בירך את באי הסדנה 
הראשונה על השתתפותם והודה להם על פעילותם 
בשנה החולפת. תמן התגאה בהדרכות שעורכת 
החברה, הדגיש את חשיבותן וציין שבשנת 2016 
נערכו 157 הדרכות לכ-5,638 סוכני ביטוח ועובדי 

סוכנויות.
בן ארויה פתח את דבריו בסגנונו המיוחד ונתן 
טיפים שיסייעו לסוכן הביטוח בעבודת היום-יום. 
הוא הדגיש את הצורך של סוכן הביטוח בהתאמת 

ההסדר הפנסיוני - היקף ושיעור הביטוח 
והחיסכון לפרישה, עלותו ואופיו - בצורה 
ארויה  בן  הלקוח.  לצורכי  המיטבית 
הדגיש את החשיבות הטמונה באופן 
הצגת המוצר וההכרח שבמתן דוגמאות 
ללקוח על הכיסוי המוצע לו. לדבריו, 
אחד מתפקידי המפתח של סוכן הביטוח 
הינו ניהול סיכונים דינמי, ולשיטתו, סוכן 
הביטוח נדרש לעקוב אחר השינויים בחיי המבוטח 
ולעדכן את הכיסוי בהתאם להסתברות הסיכון של 

המבוטח בשלבים השונים בחייו.
שלומי תמן: “עולם הביטוח עובר שינויים רבים 
בשנים האחרונות ואנו שמחים על ההיענות הרבה 
של סוכנינו, אשר מקפידים להיות עם האצבע על 
הדופק.  במהלך 2017 אנו מתוכננים לערוך מגוון 
רחב של קורסים והשתלמויות ואין לי כל ספק כי 
באמצעותם נוכל להעניק לסוכני כלל ערך מוסף 

גבוה בעבודתם השוטפת”.

+60 של מחוז השרון  מועדון הסניורים 
בלשכת סוכני הביטוח קיים היום )יום א’( 
אירוע השקה למועדון במלון דניאל בהרצליה. 
בין משתתפי האירוע– נשיא הלשכה אריה 
אברמוביץ’, יו”ר סניף חדרה צביקה גופר, יו”ר 
סניף פתח תקווה מולי זליג ויו”ר סניף נתניה 

יוסי אנגלמן שהציג את המועדון. 
ליאור קן דרור,  עו”ד  באירוע השתתפו, 
היועץ המשפטי של מחוז חיפה, שנשא דברים 
על אודות “ניתוח אירוע”; עו”ד צביקה יוגב, 
מומחה לתקשורת בין אישית, שהרצה על 
מאמן בכיר  ויוני ירמי  “הקשר בין אנשים” 
ותוצאות( לאימון אישי  בתות )תקשורת 

ועסקי שעסק בנושא “פריצת דרך”. 
לדברי אנגלמן, מיוזמי מועדון הסניורים, 
סדנת הפרישה שתיפתח במסגרת המועדון 
מיועדת לסוכנים ותיקים, אך יכולים להירשם 
הסדנה  יותר.  צעירים  סוכנים  גם  אליה 
הראשונה שתיפתח במסגרת המועדון תתקיים 
תחת השם  “סדנת פריצת דרך” בניהולו של 
אלון גל, בעלי תות תקשורת. הסדנה כוללת 
חמישה מפגשים בני ארבע שעות והיא תתקיים 

במכללה לפיננסים וביטוח בתל אביב. 
שירביט. משקיעים בך יותר!

shivuk@shirbit.co.il  |  www.shirbit.co.il |     מח׳ שיווק 076-8622522 

נהג ותיק מעל 30?
חובה שתבדוק את 
מחירי החובה שלנו!

עמלה מלאה!
רק בפוליסת בסט

של שירביט
מסלול אטרקטיבי לנהגים טובים

    כיסוי רעידת אדמה
    כולל נזקי אש!

הרחבת גבולות האחריות 
ל-1,000,000 ₪ לפוליסת מבנה 
ולתכולה ללא תוספת תשלום,

כל הסיכונים תכשיטים עד 20% 
ללא תוספת תשלום

ביטוח דירה
כיסוי אשפוז

עד 1.6 מיליון $
פוליסת נסיעות לחו"ל כולל:

חילוץ מהשטח, החזר דמי ביטול
מרגע הנפקת הפוליסה

ביטוח נסיעות חו״ל

מקבלים יותר
ומשלמים פחות!

MORE שירביט
כיסוי השתלות ותרופות מחוץ לסל

במחיר משתלם לכל המשפחה.
פוליסה לתאונות אישיות

ביטוח בריאות

פוליסות קבלנים
וצמ״ה מורחבות! 

מחלקת עסקים מנוסה בכל ענפי 
הרכוש והחבויות, התמחות מיוחדת 

בביטוחים הנדסיים, 
כיסוי עד 100 מיליון ₪ לפרוייקט

ביטוח עסקים משכנתאמשולב בפוליסת מסלול תכולהבלעדי!

חורף חם בשירביט

:college איציק בן ארויה  בסדנה של כלל

אמיר עוז, מנמ”ר מימון ישיר מקבוצת 
ביטוח ישיר, מסיים את תפקידו לאחר 
עשר שנים בחברה.  עוז הצטרף למימון 
ישיר עם הקמתה, ובחמש השנים שחלפו 

כיהן כמנמ”ר החברה וכחבר הנהלה. 
מידע  מערכות  למנהל  שמונה  לפני 
ב-2012, כיהן עוז כמנהל מחלקת התוכנה 

של החברה. 
עוז היה שותף לגיבוש ובניית מערכות 
המידע בחברה: בין היתר הקמת דטה 
התוכנה  פיתוח  תחום  הקמת  סנטר, 
פנימיות  במערכות  פיתוח  שכולל 
וחיצוניות, ניהול אבטחת המידע כולל 
תחום הגנת הסייבר API וניהול ואפיון 

תחום הדיגיטל בחברה. 
אותו  יחליף  מי  ידוע  לא  זה  בשלב 

בתפקידו.
ממימון ישיר נמסר: “אמיר עוז פרש 
10 שנים מצוינות במימון ישיר.  לאחר 
הוא הרגיש שהוא רוצה לפנות לאתגרים 

חדשים. החברה מאחלת לו בהצלחה”.

איציק בן ארויה 
בכנס כלל ביטוח
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דיוני הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח

מנכ”ל קבוצת הראל רונן אגסי פורש

נשיא הלשכה לשעבר יוסי מנור: חברות הביטוח 
משקיעות מיליונים בדיגיטציה – אבל רק בצד שלהן

 אגסי ציין כי חש תחושת מיצוי מעיסוקו העיקרי כאחראי על תחום הכספים בקבוצה  ימשיך לכהן 
עד למינוי מחליף והעברה מסודרת של תפקידיו, דבר שיארך ככל הנראה עד לסוף הרבעון השני של 2017

 הנשיא לשעבר אודי כץ: עד סוף השנה יעסקו בפנסיה כ־500 סוכנים בלבד, ולא 
יהיה מי שייתן ייעוץ  איש הביטוח אמנון גור: סוכנויות בבעלות חברות הביטוח 

הן בעיה חמורה של הגבלים עסקיים, חמור מאוד שהמפקחת אינה מטפלת בכך

הראל  מנכ”ל  בתפקיד,  לאחר שנה 
השקעות, רונן אגסי, פורש. אגסי, המכהן 
בין היתר כמנכ”ל קבוצת הראל וראש 
חטיבת כספים ומשאבים של החברה 
הבת הראל ביטוח, הודיע לדירקטוריון 
כהונתו  רצונו לסיים את  על  החברה 
בקבוצה – “על מנת לפנות לאתגרים 
- כך דיווחה היום  ניהוליים חדשים” 

)יום א’( הראל לבורסה. 
אגסי, שמכהן כמנכ”ל הקבוצה מסוף 
2030 מה-25  גיליון  )פוליסה,   2015
בנובמבר 2015(, ציין בהודעתו, כי לאחר 
כעשר שנים מוצלחות ופוריות בתפקידים 

בכירים בקבוצת הראל הוא חש תחושת מיצוי 
מעיסוקו העיקרי כאחראי על תחום הכספים 
של הקבוצה ומעוניין לסיים את כהונתו, לשם 

חיפוש אתגרים ניהוליים ועסקיים חדשים. עוד 
נמסר בהודעת החברה, כי אגסי הודה ליו”ר 
הדירקטוריון ולדירקטוריון על האמון הרב לו 

זכה ועל הזכות להיות שותף במשך שנים 
לכל המהלכים העסקיים המרכזיים של 

הקבוצה.
אגסי ימשיך לכהן בתפקידיו - כמנכ”ל 
הקבוצה, מנהל הכספים, משנה למנכ”ל 
של  ומשאבים  כספים  וראש חטיבת 
הראל ביטוח, דירקטור בחברות שונות 
בקבוצה, חבר ועדת השקעות נוסטרו 
עד למינוי מחליף  נוספים  ותפקידים 
והעברה מסודרת של תפקידיו. בהראל 
מעריכים כי סיום תפקידו בפועל יצא 

לפועל בסוף הרבעון השני של 2017. 
יו”ר הדירקטוריון ודירקטוריון החברה 
הביעו הערכה רבה ותודה לאגסי על תרומתו 
לקבוצה לכל אורך שנות כהונתו ואיחל לו 

הצלחה בהמשך הדרך.

משקיעות  הביטוח  “חברות 
מיליונים בדיגיטציה. הבעיה היא 
שהן משקיעות רק בצד אחד של 
הן  בכך  שלהן.  הצד   - המשוואה 
פוגעות בנו ובמעמדנו בענף” – כך 
לשכת סוכני הביטוח  אמר נשיא 
יוסי מנור, שמשמש כיום  לשעבר 
הדברים  אירופה.   MDRT כיו”ר 
נאמרו בישיבה של הוועדה לבחינת 
גדעון  עתיד ענף הביטוח בראשות 

סער, שהתקיימה בשבוע שעבר. 
בפני הוועדה הופיעו גם אודי כץ, 
סוכני  לשכת  של  הקודם  הנשיא 
ביטוח, דוד בכר, יו”ר ועדת הביקורת 

בלשכה, ליאור רוזנפלד, יו”ר סניף חיפה, דרור 
שפיר, חבר הוועדה הפנסיונית, עמי ונד, חבר 
הנהלת ליסוב - החברה הכלכלית של הלשכה, 

וסוכני הביטוח אמנון גור ואבי מנדה. 
כץ: “סוכנים מבוגרים רבים, בהם הטובים 
והמקצועיים ביותר, פורשים מהענף. להערכתי, 
עד סוף השנה יעסקו בפנסיה כ־500 סוכנים 

בלבד, ולא יהיה מי שייתן ייעוץ”.
 נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, שאל את כץ 
בנוגע לעמדתו על ההפרדה שנעשתה בוועדת 
בכר בעבר בין יועצים לסוכנים. בתגובה אמר 
כץ, כי “זו הייתה טעות חמורה”. מנור הוסיף 
היו טעות בהיבט  ועדת בכר  כי “מסקנות 
ההפרדה בין סוכן ליועץ. צריך לאפשר לנו לייעץ 

למבוטחים, כל עוד אנו מציגים להם בבירור 
באיזה כובע אנו מגיעים, כסוכן או כיועץ”.

בוועדה התייחסו גם למצבן של סוכנויות 
ביטוח. לטענתו של גור, “סוכנויות בבעלות 
חברות הביטוח הן בעיה חמורה של הגבלים 
עסקיים. סוכנויות בבעלות צריכות למכור רק 
את המוצרים של חברות האם. חמור מאוד 
שהמפקחת על הביטוח לא מטפלת בכך. 
המדיניות של הפיקוח מובילה לכך שרק בעלי 
האמצעים יוכלו לקבל ייעוץ פנסיוני מקצועי, 
ייזרק לקרנות פנסיה,  וכל שאר עם ישראל 
שבסופו של יום, במקרה הטוב, יספקו 60% 

מההבטחות שלהן לפנסיה”.
גור דאגה לעתידן של חלק  בדבריו הביע 

“אם  בישראל.  הביטוח  מחברות 
תסתכלו במספרים, תבינו שרק שוק 
ההון יכול להציל אותם. הרגולטור 
אבל  לאזרח,  לדאוג  צריך  אמנם 
גם חייב לשמור על יציבות חברות 
יו”ר  הוסיף  בתגובה  הביטוח”. 
“איתנות  כי  גדעון סער,  הוועדה 
חלק  היא  החברות  של  פיננסית 

מהדאגה לאזרחים”.
רוזנפלד: “עלינו לדרוש מחברות 
הביטוח להחליט - או שאתן חברות 
סוכנים או שאתן עובדות ישיר. אין 

יותר גם וגם”.
שפיר: “סוכני הביטוח נמצאים 
היום תחת לחץ של הסכמים מול הגופים 
הלוואה  בגין  תגמול  מערכת  המוסדיים, 
והלוואה בגין תגמול, שמפריעים להם להתנהל 
באופן חופשי. צריך לטפל בזה ולהוביל לתחרות 

חופשית”.
מנדה: “לשכת סוכני ביטוח חייבת להפוך 
ללשכה סטטוטורית, בדומה ללשכת עורכי 
הדין. לא ייתכן שיקבלו החלטות משמעותיות 
כמו הגדלת ההפרשות לפנסיה בלי להתייעץ 
עמנו על ההשלכות שיש לזה. כדי שבאמת 
יבינו את כוחנו ומשמעותנו בענף, בואו נבחן 
יומיים סוכני הביטוח  מה יקרה אם במשך 
לא יעבדו. מי ייתן למבוטחים שירות? חברות 

הביטוח יקרסו”.

מבטחים ומבוטחים

רונן אגסייו”ר הראל יאיר המבורגר

דיון הוועדה


