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הרפורמה באגרות החוב המיועדות יוצאת לדרך

שר האוצר כחלון חתם על תקנות שנועדו לתעדף 
חוסכים מבוגרים בהקצאת אג”ח מיועדות 

סלינגר פרסמה טיוטת חוזר המאפשר 
לחוסכים לקראת פרישה לנייד את כספם

  על פי התקנות, היקף הנפקת האג”ח המיועדות ימשיך לעמוד על 30% מנכסי החוסכים
 האג”ח המיועדות ימשכו להיות מונפקות רק עבור עמיתי קרנות הפנסיה, ולא עבור עמיתי 

קופות הגמל ומבוטחי חברות הביטוח – כפי שדרשו מנהלי קופות הגמל וחברות הביטוח

בטיוטה נקבע: הגירעון האקטוארי בקרן יחושב עבור כל אחת מקבוצות המבוטחים הבאות 
-  מבוטחים, פנסיונרים, מקבלי קצבה קיימים וזכאים קיימים לפנסיה  – וייזקף רק לה

שר האוצר משה כחלון חתם היום על תקנות, 
שמטרתן הגברת היציבות של הקצבה הפנסיונית 
לגמלאים בקרנות הפנסיה החדשות. התקנות 
מעגנות את המלצות הצוות להגברת הוודאות 
בחיסכון הפנסיוני ברשות מנכ”ל משרד האוצר, 

שי באב”ד.
הצוות המליץ לשמור על מדיניות הנפקת אגרות 
חוב מיועדות לקרנות הפנסיה החדשות בשיעור 
כולל של 30% מהנכסים, אך להקצותם לחוסכים 

בצורה יעילה יותר, והכל לצד המשך בדיקה שנתית 
של ההשלכות על גמישות ניהול החוב הממשלתי. 
האג”ח המיועדות ימשיכו להיות מונפקות רק 
עבור עמיתי קרנות הפנסיה, ולא עבור עמיתי 

קופות הגמל ומבוטחי חברות הביטוח. 
התקנות קובעות, כי מתוך ההנפקה האמורה 
יוקצו אגרות חוב מיועדות בתשואה מובטחת 
ל-60% מהחיסכון של הפנסיונרים. בכך תגבר 
השמירה על יציבות ההכנסה של פנסיונרים בשנים 

שלאחר פרישה מהעבודה. 
בנוסף, התקנות קובעות כי חוסכים מגיל 50 
ועד הפרישה יקבלו הקצאה בשיעור של עד 30% 
מנכסיהם של אגרות החוב המיועדות, והיתרה 

תוקצה לחוסכים עד גיל 50. 
על פי תחשיבי האוצר, עד לשנת 2024 תחולק 
ההקצאה לשתי קבוצות, כך שפנסיונרים יקבלו 
60% אגרות חוב מיועדות ושאר החוסכים יקבלו 

את יתרת אגרות החוב המיועדות.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית 
פרסמה טיוטת חוזר שנועד לאפשר  סלינגר 
לחוסכים לקראת פרישה לנייד את כספם בין 
הקרנות השונות. מהאוצר נמסר, כי הקרנות 
נמנעות היום לקבל חוסכים לקראת גיל הפרישה, 
בשל עיוותים שקיימים באופן חישוב הקצבאות. 
ההוראות בטיוטת החוזר מבטלות עיוותים אלו. 
בטיוטה נקבע:  הגירעון האקטוארי יחושב 
עבור כל אחת מקבוצות המבוטחים הבאות: 

מבוטחים, פנסיונרים, מקבלי קצבה קיימים 
וייזקף רק לה,  וזכאים קיימים לפנסיה  – 
באמצעות עדכון היתרות הצבורות או הקצבאות.

 באוצר מסבירים כי טיוטת החוזר תאפשר 
ניוד כספים של חוסך לפני פרישה, כך שיוכל 
לממש את זכות הבחירה שלו ולבחור בקרן 
פנסיה המתאימה לו ואף להפחית את דמי 
הניהול. באוצר מדגישים, כי לקראת פרישה, 
החוסך מחזיק בסכום החיסכון הגבוה ביותר 

ולכן כוח המיקוח שלו הוא גדול. 
סלינגר: “הגדלת ההקצאה באגרות החוב 
החסמים  ושחרור  לפנסיונרים  המיועדות 
ייטיבו עם הפנסיונרים  לחוסכים מבוגרים 
והעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות. המהלך 
המשולב יגדיל את יציבות הקצבה בתקופת 
הפרישה, ויאפשר לכל הפורשים לפנסיה כוח 
מיקוח לבחירת הקרן המתאימה והמשתלמת 

להם ביותר”.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים
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ייצוגית בהיקף של כ-210 מיליון שקל:

 לטענת התובעת, הנתבעות לא טרחו להודיע לה על דבר היותה מוטבת בחשבונו של אביה המנוח 
ולא שלחו אליה כל מסמך על ניהול החשבון  לדבריה, כפועל יוצא מהתנהלותן של הנתבעות, 

נותרים בקופתן סכומים של עמיתים שנפטרו ושמניהולם היא מרוויחה דמי ניהול והוצאות 

אלטשולר שחם גמל ופנסיה וילין לפידות ניהול קופ”ג 
לא מודיעות למוטבים על זכאותם לקבלת כספים 

2 0 1 7 ם  י ר ו פ

11.3.17 מוצ"ש / 

GOLD אירועים - ראשל”צ

19:30 קוקטייל פתיחה וקבלת פנים - 

מה בתכנית?

- ארוחת ערב מטעמי השף -

- משתה פורים עדלאידע -

- תחרות תחפושות נושאת פרסים יקרי ערך -

נשף המסכות הגדול

נופש זוגי
במלון יוקרתי 

בארץ

זוג כרטיסים
 V.I.P לסרט 

חבילת ספא
זוגית

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה 
בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מוערך 
אלטשולר שחם  של כ-210 מיליון שקל נגד 
גמל ופנסיה וילין לפידות ניהול קופות גמל, 
בטענה כי החברות פועלות בניגוד לתקנות 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( 
)איתור עמיתים ומוטבים(, כאשר הן אינן 
טורחות לאתר את המוטבים בחשבון ולהודיע 

להם על זכאותם לקבלת כספים. 
לטענת המבקשת, פרופ’ שושנה אנילי, שאביה 
המנוח היה עמית בקופת הגמל אלטשולר שחם 
גמל וקבע אותה כמוטבת יחידה בפוליסות שלו, 
התנהלותן הפסולה של המשיבות באה לידי 
ביטוי בכך שהן מסתירות במשך שנים ארוכות 
מהמוטבים את זכויותיהם ולא טורחות לאתר 
את מענם וליידע אותם כנדרש בדבר קיומן 
של זכויות כספיות המגיעות להם. לטענת 
המבקשת, כפועל יוצא מההתנהלות כאמור, 

הן זוכות לרווחים עצומים שלא כדין.
עוד נטען, כי אף על פי שהמבקשת רשומה 

כמוטבת בחשבון אביה המנוח ואף על פי 
שתקנות האיתור מאוד ברורות בעניין משלוח 
ההודעה למוטב במקרה של פטירת העמית, 
המשיכו המשיבות לשלוח למענו האחרון של 
אביה מכתבים שכלל לא הגיעו אליה, אלא 

ככל הנראה לאחיה שלא היה מוטב בחשבון.
עוד טוענת המבקשת, כי המשיבות לא טרחו 
להודיע לה על דבר היותה מוטבת בחשבונו של 
אביה המנוח ולא שלחו אליה כל מסמך אודות 
ניהול החשבון. לטענתה, המשיבות לא מילאו 
אחר חובת הנאמנות כלפי המוטבים כאשר לא 
פעלו לאיתור המוטבים שכתובותיהם לא היו 
ידועות להן. לדבריה, גם כאשר הכתובות היו 
ידועות הן לא עשו דבר וכן נמנעו מעדכון בעלי 

הזכויות במצב החשבון.
גלית  בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד 
נוימן-בנדיקט ומיכאל אוסטרובסקי נטען, 
כי הפועל היוצא מהתנהלותן הנפסדת של 
נותרים סכומים  המשיבות הוא שבקופתן 
שנפטרו  של עמיתים  של כספים  עצומים 

ושמניהולם היא מרוויחה דמי ניהול והוצאות 
בסכומי עתק.

בית המשפט מתבקש לחייב את המשיבות 
לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת בגובה 
הנזקים שנגרמו להם כתוצאה ממחדליהן לנקוט 
פעולות לאיתור המוטבים וליידע אותם בדבר 
זכויותיהם בכספים המחוזקים על ידן ובגובה 
ההתעשרות שהפיקו על חשבון חברי הקבוצה 
המיוצגת כתוצאה ממעשיהן ומחדליהן. בנוסף 
מתבקש בית המשפט להורות למשיבות לחשב 
את סכום דמי הניהול שאמור היה להיגבות 
כדין, לבין הפרש דמי הניהול שגבו מחשבונות 
של עמיתים שנפטרו או כאלה שניתק עמם 

הקשר ולהשיב את הסכומים הללו.
מאלטשולר שחם נמסר: “אנחנו מצרים על 
השימוש הלא מידתי ולא ענייני בכלי התובענות 
הייצוגית באמצעות הגשת תביעות סקר חסרות 

בסיס משפטי”.
מעוניינים  לא  זה  “בשלב  לפידות:  ילין 

להתייחס”. 
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מגדל חברה לביטוח בע"מ
כל המידע האמור הוא מידע כללי בלבד. התנאים המחייבים והמלאים הם תנאי הפוליסה בלבד. 

האמור בפרסום זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

מגדל מזור לסרטן - ביטוח למחלות קשות המעניק פיצוי כספי עם גילוי
המחלה ומאפשר לחולה לשמור על שגרת החיים ולהתמקד בהחלמה.

גם בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך

   פיצוי רחב ביותר הכולל פיצוי נוסף במקרה של הישנות המחלה
)סכום ביטוח מירבי 700 אלף ש"ח(  

   אפשרות לצרף כיסויים נוספים המעניקים שירות חוות דעת שניה, אבחון מהיר, 
ליווי רפואי ורפואה משלימה.

  אפשרות להצטרף עד גיל 65

חולי סרטן לא צריכים להיאבק 
ב-2 חזיתות בו זמנית 

לפרטים נוספים והצטרפות ניתן לפנות לסוכן הביטוח של מגדל
Migdal.co.il מידע נוסף על התוכנית ניתן למצוא באתר מגדל
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נקבע כי מדובר בתאונת דרכים המוחרגת מהפוליסה

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו 
אפרים מרקו )“התובע”(, שיוצג על ידי  של 
עו”ד מילר, כנגד איילון חברה לביטוח בע”מ 
)“הנתבעת”(, שיוצגה על ידי עו”ד המבורגר. 
 ,2016 ניתן באוקטובר  פסק הדין החלקי 
מי-טל אל- בהיעדר הצדדים, מפי, השופטת 

עד קרביס.
המקרה: התובע, גמלאי צה”ל, רכש מהנתבעת 
פוליסת ביטוח “תאונות אישיות לעמיתי חבר 
משרתי הקבע והגמלאים בע”מ )“הפוליסה”(. 
הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי בגין נזק גופני 
שאירע כתוצאה מ”תאונה”, אך מסייגת באופן 
מפורש: אירוע של “תאונת דרכים” כמשמעה 
בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )להלן: 
“חוק הפלת”ד”(. באחד הימים מעד התובע 
והחליק על מדרון כורכר. כתוצאה מכך נחבל 
התובע ונגרמו לו נזקי גוף )“האירוע”(. עקב 
האירוע החל התובע לסבול מכאבים ובבית 
החולים אובחן, כי לקה באוטם שריר הלב. 
המוסד לביטוח לאומי הכיר באירוע כתאונת 
עבודה, והעמיד את שיעור נכותו הצמיתה על 
25%. הנתבעת דחתה את התביעה לקבלת 
תגמולים מכוח הפוליסה בנימוק כי מדובר 
ב”תאונת דרכים”, אירוע המוחרג מהכיסוי 

הביטוחי.
השאלות השנויות במחלוקת: האם אירוע 
הנפילה של התובע הוא בגדר “תאונת דרכים”, 
אם לאו. במידה שהתשובה שלילית, כטענת 
התובע, אזי קיים כיסוי ביטוחי על פי הפוליסה. 
במידה שהתשובה חיובית ומדובר ב”תאונת 
דרכים”, כטענת איילון, אזי חל הסייג לפוליסה, 

ודין התביעה להידחות.
גרסת  כי  בית המשפט קבע,  פסק הדין: 
התובע, כפי שבאה לידי ביטוי בכתב התביעה, 
אינה חושפת מעורבות של רכב מנועי באירוע. 
לבית  שהוגשו  מהמסמכים  זאת,  למרות 
המשפט, לרבות הודעה שנמסרה למשטרה 
ומסמכי המוסד לביטוח לאומי עלה, כי רכבו 

של התובע אכן היה מעורב באירוע. 
 1 בסעיף  מצויה  הנורמטיבית  המסגרת 
לחוק הפלת”ד הקובע, כי “תאונת דרכים” 
היא: “מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב 
שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה...”. חוק 
הפלת”ד מגדיר בנוסף מהו “שימוש ברכב 
מנועי”: “נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה 
ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך 
או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש 
בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, 
לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב 
או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או 
מטענו תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת 
עבודתו למעט טעינתו של מטען או פריקתו, 

כשהרכב עומד”.
כמו כן, חוק הפלת”ד מפרט מצבים שונים 

ומבין  המהווים שימוש מוכר ברכב מנועי, 
לענייננו  הרלוונטי  המוכרים,  השימושים 
הוא טיפול/תיקון דרך בידי המשתמש שלא 
במסגרת עבודתו. התובע טען, כי כל שעשה היה 
לבדוק מרחוק את מהות הרעש וכלל לא טיפל 
ברכב. לפיכך אין בסיס לטענה, כי לו הייתה 
תקלה הוא היה מתקנה בעצמו במקום להזמין 
איש מקצוע או גרר. מאחר שאין לפנינו תיקון, 
ואף לא תכנון של תיקון רכב, אזי אין קשר בין 
נפילת התובע לבין השימוש שלו ברכב. בהקשר 
זה טענה הנתבעת, כי בדיקת הרכב על מנת 
לאתר תקלה היא חלק בלתי נפרד מפעולה 

של טיפול או תיקון דרך.
כי הדין עם הנתבעת.  בית המשפט קבע, 
הודגש, כי חוק הפלת”ד מעניק למונח “תאונת 
דרכים” את המשמעות הפשוטה והיומיומית 
שלו בעיני הציבור, כך שיחלוש על פגיעות 
המתרחשות החל מהעלייה לרכב, דרך הנסיעה 
הנסיעה.  בסיום  מהרכב  בירידה  וכלה  בו 
בשרשרת פעולות זו ייתכנו מצבים פתאומיים 
כתקלות ברכב, המחייבות את הנהג לתקנן 
במהלך הנסיעה על מנת לאפשר את המשכה, 
אשר ראוי להכיר בהם כחלק מתהליך הנסיעה 
ברכב. לפיכך הוכנסו אותם טיפולי דרך להגדרת 

“שימוש ברכב מנועי”, כפי שפורט לעיל.
המוזכרים  תנאים  מספר  ישנם  כי  צוין, 
בפסיקה, אשר בהתקיימותם ייחשב הטיפול 
או התיקון כחלק מהשימוש ברכב: )1( הטיפול 
או התיקון התרחש לאחר תחילת הנסיעה; 
)2( הטיפול או התיקון נדרש באופן פתאומי 

הנהג במהלך  פעולה הכרחית של  ומבטא 
)3( אין  הנסיעה שנועדה לאפשר המשכה; 
מדובר בתקלה המצריכה איש מקצוע. המטרה 
היא לתחום את ההכרה לטיפולים או לתיקונים 
פתאומיים ולהבדילם מבחירה מלאכותית 
לבצע טיפול או תיקון מקום שזה נעשה בדרך 

כלל במוסך.
בית המשפט קבע, כי לאחר שהתובע החל 
בנסיעה הוא נדרש לעצור את רכבו בשולי 
מקור  לבדוק מהו  שביקש  הכביש, משום 
הרעש הפתאומי ששמע מתחת לרכב, מטרת 
הבדיקה, באמצעות ראייה )ושלא נדרש לה 
איש מקצוע(, הייתה לנסות ולאתר את מקור 
התקלה. אין זה משנה כמה התרחק התובע 
מהרכב, שכן עדיין זה נעשה לצורך בדיקת 
הרכב. גם בעובדה, כי התובע לא איתר דבר 
אין כדי לשנות את המסקנה, שמדובר בטיפול 
או תיקון דרך, משום שעצם הבדיקה שביצע 
והניסיון לאתר את התקלה מהווים תחילתו 
של תיקון ברכב. לאור האמור, הבדיקה שביצע 
התובע מהווה “שימוש ברכב מנועי” במובן של 

טיפול או תיקון דרך. 
לסיכום, על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה, 
“תאונת  בשל  נגרמה  התובע  של  פציעתו 
דרכים”, על פי חוק הפלת”ד. לפיכך, הפוליסה, 
המסייגת את הכיסוי הביטוחי בגין תאונת 
הדרכים, אינה חלה ואין הנתבעת חבה בתשלום 

תגמולים לתובע.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

נדחתה תביעה לפיצויים בגין נזקי 
גוף מכוח פוליסת תאונות אישיות

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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תביעה בסך של יותר מ-7 מיליון שקל הוגשה 
נגד מנורה מבטחים על ידי מבוטחתה ניסידן 
בע”מ בפוליסת רימון עסקים.  שירותי רכב 
התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 
בעקבות סירובה של מנורה מבטחים לשלם 
את מלוא תגמולי הביטוח בעקבות שריפה 
שפרצה במוסך. התביעה הוגשה באמצעות 
עו”ד ד”ר קובי קפלנסקי ועו”ד בן פרח ממשרד 

משה קפלנסקי.
פרטית  חברה  הינה  רכב  שירותי  ניסידן 
המעניקה שירותי מוסך מורשה לטיפול ברכבי 
רנו וניסאן פרטיים, מסחריים, חקלאיים ורכבי 
שטח. ב-7 בינואר 2015 פרצה שריפה במוסך 
ניסידן שבנתניה. השריפה הסבה נזק רב למוסך 
ניסידן וגרמה נזקים כבדים למבנה המוסך, 
לתכולתו, לרכוש השייך לצדדים שלישיים, 
לאובדן רווחים ולנזקים נוספים. לצורך הערכת 
נזקי התכולה, המלאי ואובדן רווחים מינתה 
כפתורי את דבי,  ניסידן מטעמה את משרד 
המתמחה בהערכת נזקים ושמאות ציבורית. 
וכן, לצורך בחינת נזקי המבנה, מינתה את 
מהנדס הבניין משה סיגורה, אשר העריך כי 

.)total-loss( המדובר בנזק מוחלט למבנה
דווחה מידית על אודות השריפה  מנורה 
וביום למחרת מינתה מומחים מטעמה לצורך 
בחינת נזקי השריפה, איתם ניסידן שיתפה 
פעולה באופן מלא – כך נטען בכתב התביעה. 
בכתב התביעה נטען עוד, כי עד ליום הגשתו 
נמנעה מנורה מלהמציא לניסידן מכתב דחייה 
בכתב המפרט את עמדתה באשר לזכאות 
וכי  ניסידן לתשלום מלוא תגמולי הביטוח 
התנהלות זו תקשה על מנורה מלהעלות כל 
נימוק לדחיית התביעה בשלב מאוחר יותר. 
טענותיה של מנורה לאחר קבלת הדיווח על 
מקרה הביטוח היו, כי המדובר באירוע הצתה 
מכוון ולא באירוע תאונתי. בין היתר ולנוכח 
עמדתה הנ”ל של מנורה, ניסידן עשתה כל 
את  ולהקטין  לצמצם  במטרה  ידה  שלאל 

היקף הנזקים.
בהיעדר תשלום מקדמה על חשבון תגמולי 
הביטוח על ידי מנורה מבטחים )כמקובל בנזק 
בסדר גודל שכזה( ובשל חוסר ניסיונה של 
ניסידן להתנהל במצב שכזה, נאלצה ניסידן 
להיעזר בשורה של מומחים שונים על מנת 

להקטין את הנזקים, ועל מנת לממש זכויותיה 
אולם,  מבטחים.  מנורה  מול  הביטוחיות 
משהתברר למנורה מבטחים כי לא מדובר 
בהצתה אלא באירוע תאונתי, שילמה היא 
לניסידן מקדמות על חשבון תגמולי הביטוח 

בסך של כ-4.5 מיליון שקל.  
שנה לאחר מכן, ב-12 בינואר 2016,  שיגר 
שמאי ניסידן לשמאי מנורה מבטחים חוות 
דעת מלווה בדרישה לתשלום יתרת הנזקים 
שנגרמו  שקל,  מיליון  מ-6  יותר  של  בסך 
לתובעת בעטיה של השריפה וכינון הנזקים 

אשר טרם אושרו על ידי מנורה מבטחים. 
נכון למועד הגשת התביעה, טרם שילמה 
מנורה מבטחים את מלוא תגמולי הביטוח 
בהתאם לפוליסה ואף טרם הציגה הנתבעת 
עמדתה לעניין הכיסוי הביטוחי בגין יתרת 
רכיבי התביעה שלא אושרו על ידה. התנהלות 
זו, כך נטען בתביעה, מהווה הפרה בוטה של 
הפוליסה ושל הדין, נטולת תום לב ומעידה 

על חוסר ניקיון כפיים של מבטח.
סגירת  עד  התקבלה  לא  מנורה  תגובת 

הגיליון.

תביעה של 7 מיליון שקל נגד מנורה מבטחים: לא 
פיצתה את ניסידן שירותי רכב על נזקי השריפה

על פי כתב התביעה, מנורה מבטחים טענה כי מדובר בהצתה ולא בתאונה, אולם גם כאשר 
התברר למנורה כי אכן מדובר בתאונה, החברה טרם העבירה את מלוא תגמולי הביטוח ואף 

טרם הציגה את עמדתה לעניין הכיסוי הביטוחי בגין יתרת רכיבי התביעה שלא אושרו על ידה

75568_190x135_z.indd   5 12/22/16   12:42
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בדוח מיוחד על ענף הביטוח נכתב, כי למשטר זה ולהתאמות שנעשו על ידי הרשות 
עלולים להיות השפעות משמעותיות על שוק ההון המקומי, בשל התפקיד המרכזי 

וגודלן של חברות הביטוח ביחס לשוק - כך עלולים להיווצר עיוותים בהקצאת המקורות 
במשק ובהתפתחותם של שווקים ובהם שוק החוב המקומי ובפרט שוק האיגוח

2 אינו חף מהטיות, שלא  “מודל סולבנסי 
לומר טעויות, ולא בהכרח משקף מודל של 
הון כלכלי טהור. מודל זה עלול להעריך ביתר 
או בחסר סיכונים מסוימים ולייצר רעש לא 
כלכלי בשל הנחותיו וכתלות במודל העסקי 
מידרוג.   כך טוענת חברת  של המבטח” – 
שפרסמה  הביטוח  ענף  על  מיוחד  בדוח 
אתמול )יום ג’( חברת הדירוג, שנכתב על ידי 
אבי בן-נון – ראש תחום מוסדות פיננסיים, 
כי  נכתב  עומר פורמברג,  רו”ח  והאנליסט 
למשטר זה ולהתאמות שנעשו על ידי הרשות 
עלולים להיות השפעות משמעותיות על שוק 
ההון המקומי, בשל התפקיד המרכזי וגודלן 
של חברות הביטוח ביחס לשוק. כך עלולים 
להיווצר עיוותים בהקצאת המקורות במשק 
ובהתפתחותם של שווקים ובהם שוק החוב 

המקומי ובפרט שוק האיגוח.
אחת ההטיות, המוצגת בדוח, היא קביעת 
של  הדירוגים  בין  ליניארי  “סולם המרה” 
והבינלאומיות  קבוצות הדירוג המקומיות 
כי  נטען,  )צומצם ל-3 רמות דירוג(. בדוח 
חברות הדירוג אינן משקפות  את האופי 
האקספוננציאלי של הסיכון,  ועל כן, “עלול 
מסוימים,  בנכסים  עודף  סיכון  להיווצר 
שמתבטא בריתוק הון עודף, לעומת סיכון חסר 
בנכסים אחרים, שעלול להוביל להקצאת הון 
לא יעילה וכלכלית, לעיוות מחירים וליציאת 

כספים לחו”ל”. 
לאיגוח  דוגמה  ניתנת  בדוח  למשל, 
משכנתאות – מכירת תיקי משכנתאות של 
“ריתוק ההון  הבנקים לחברות הביטוח – 
שיידרש במבני איגוח ביחס לאלטרנטיבות 
תיקי  ובעיקר  תיקים,  )מכירת  הקיימות 
משכנתאות עם מגבלת LTV ( הופך מוצר זה 
לפחות כדאי ויותר יקר עבור חברות הביטוח 
)הבנקים המוכרים(  וגם עבור הצד הנגדי 
ובתהליך זה עלולה להיפגם היעילות המשקית”. 
נוסף במודל שמציגה מידרוג הוא  עיוות 
הערכת הנכסים לפי שווי שוק – “יש בכך המון 
היגיון לצורך גזירת הון כלכלי, אבל האם זהו 
השווי הנכון עבור כל מודל עסקי של מבטח? 
הערך הכלכלי של נכס עבור מבטח אינו תמיד 
שווה לשווי שוק, במיוחד עבור מבטחים עם 
התחייבויות לא נזילות בעלות מח”מ ארוך 
ובעלי התאמה טובה של פערי מח”מ ותזרימים. 
למבטחים אלה יש את היכולת להחזיק נכסים 
עד לפדיון ולכן הם פחות חשופים לסיכוני שוק 
ובפרט לתנודות קצרות הטווח... עבור חברות 
אלה סולבנסי 2 ידרוש ריתוק הון עודף ביחס 

למה שהיה נדרש על פי מודל כלכלי ומבנה 
ההתחייבויות שלהן”.

והכרחי  חשוב  צעד  הינו   2 “סולבנסי 
ויציבות שוק הביטוח, ולאורך  בהתפתחות 
זמן ישפיע לחיוב על איתנותם הפיננסית של 
המבטחים. אולם, בכל תהליך שכזה צריך 

להבין את מגבלות המודל ואת השפעותיו, 
שחלקן עלולות להיות דרמטיות עבור שוק 
ההון המקומי והקצאת המקורות במשק, כמו 
גם על העברת הסיכונים במשק, נוכח גודלן 
וחשיבותן של חברות הביטוח ותפקידן בספיגת 

וניהול סיכונים”, מסכמים עורכי הדוח.

מידרוג: סולבנסי 2 לא חף 
מהטיות - עלול להעריך ביתר 

או בחסר סיכונים מסוימים

עבר נקי 
בביטוח הרכב?

פוליסת הביטוח המשתלמת ביותר לנהגים הזהירים ביותר!
FIX    שלמה

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

+ פוליסה ייחודית לבעלי עבר ביטוחי נקי 
+ הנחות משמעותיות ואטרקטיביות בביטוח המקיף 

+ ביטוח חובה בתעריף מוזל
לקבלת פרטים נוספים על המסלול, אנא פנו למחוז.

סטטוס עמידה ביחסי סולבנסי 2 של חברות הביטוח 
IQIS5 בישראל ביחס למדרגות הוראות המעבר, לפי תרגיל

*ביטוח ישיר לא פרסמה את יחס כושר הפירעון ללא התחשבות בהקלות מעבר 
מקור: דוחות כספיים של חברות הביטוח ועיבוד מידרוג

מגדל

עם הקלות מעבר

220%
200%
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100%

80%
60%
40%
20%

0%
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על פי נתוני הבנק העולמי:

 סיבת המכירה היא חיסול פעילויות בשווקים “חלשים”  המבטח 
האיטלקי בוחן את פעילותו גם בבלגיה, פורטוגל ובדרום אמריקה

 ההערכה מתבססת על השפעת אסונות טבע כגון שיטפונות, רוחות סערה, רעידות אדמה וצונאמי על רווחת 
בני האדם והירידה בצריכה שלהם  לפי נתוני הדוח, 26 מיליון בני אדם מגיעים למצב של עוני בגלל נזקי הטבע

היקף אסונות הטבע העולמיים 
הוא כ-520 מיליארד דולר לשנה

ג’נראלי מוכר את פעילותו בהולנד

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

שפורסם  העולמי  הבנק  של  דוח 
בשבוע שעבר מצביע על כך שנזקי 
בעולם  הקטסטרופאליים  הטבע 
מיליארד  כ-520  של  בהיקף  הם 
דולר לשנה, כ-60% יותר מהערכת 
הדוח,  פי  על  שדווחה.  הנזקים 
הפגיעה  של  המשולבת  ההשפעה 
היא  כלכליים  ונזקים  אדם  בבני 
מבחינת  הרסנית  יותר  הרבה 

העניים מכפי שהוערך בעבר. 
בני  מיליון   26 הדוח,  נתוני  לפי 

נזקי  בגלל  עוני  של  למצב  מגיעים  אדם 
בעולם  מדינות   117 בדק  הסקר  הטבע. 
איכות  על  ואת ההשפעה של אסונות הטבע 
במונחים  כי  מסתבר,  האדם.  בני  של  החיים 
מהערכה  יותר  גבוהים  הנזקים  צריכה,  של 
השפעת  על  מתבססת  ההערכה  הקודמת. 
סערה,  רוחות  שיטפונות,  כגון  טבע  אסונות 
רעידות אדמה וצונאמי על רווחת בני האדם 

והירידה בצריכה שלהם. 
ניהול הסיכונים אינו צריך להסתמך רק על 
גם  בחשבון  לקחת  יש  אלא  לנכסים,  נזקים 
את הפגיעה באיכות החיים. הסיבה העיקרית 
מוגבלת  יכולת  יש  שלעניים  היא  לכך 
להתמודד עם נזקי טבע והאובדן של רווחתם 

גבוה יחסית לאנשים לא עניים.
ציקלון  סערת  לדוגמה  מביא  הדוח 

בשנת  )בורמה(  במיאנמר  שפגעה 
איכרים  אילצה  הסערה   .2008
אדמותיהם  את  למכור  עניים 
עומס  את  להקל  כדי  ונכסיהם, 
ההשלכות  עליהם.  שרבצו  החובות 
יורגשו  והחברתיות  הכלכליות 

לאורך דורות רבים. 
אסיה  ומזרח  אסיה  מזרח  דרום 
ביותר  החשופים  האזורים  הם 
 40% טבע.  לאסונות  בעולם 
באזורים  קורים  הטבע  מאסונות 
אלו, אשר מאוכלסים בצפיפות וסובלים גם 
טייפון,  כגון  אירועים  של  גבוהה  מתדירות 

רעידות אדמה וצונאמי. 
מדינות כמו קניה ופקיסטן מפעילות תכניות 
להתאושש  לעניים  לסייע  כדי  לאומיות 

מאסונות טבע. 
את הפרסום במלואו נוכל למצוא בכתובת 
http://tinyurl.com/gilad-wb032017

הוא  כי  הודיע  ג’נראלי  האיטלקי  המבטח 
לצורך  בהולנד.  פעילותו  את  למכור  מתכוון 
שירותיו  את  ג’נראלי  שכר  המכירה  ביצוע 
של הבנק הצרפתי BNP Paribas. הפעילות 
הבת  החברה  ידי  על  מתבצעת  בהולנד 
Generali Nederland N.V. אשר פועלת זה 

140 שנה. 
פעילויות  חיסול  היא  המכירה  סיבת 
יצרה  בהולנד  הפעילות  “חלשים”.  בשווקים 
 )2015 )נתוני  יורו  מיליון   5.4 של  נטו  רווח 
אולם הפעילות בתחום הביטוח הכללי ירדה 
2014 ל-1.9 מיליון  יורו בשנת  מ 4.5 מיליון 

יורו בשנת 2015. ג’נרלי בוחן את פעילותו גם 
בבלגיה ופורטוגל.

פעילותו  את  לצמצם  מעוניין  ג’נראלי 
הפעילות  את  למכור  אמריקה  בדרום  גם 
את  ולהשאיר  ואקוודור  פנמה  בקולומביה, 

הפעילות בארגנטינה וברזיל.

סוכן יקר,
טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה 
מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח  הראל,  כלל, 
הביטוח. בחברת  לחתם/ת  פנה  לפרטים  וסקוריטס.  חתמים  ק"ש 

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
*בהתאם לתנאי כתב השירות.

הסיכון לרווחת החיים ביחס לתוצר הלאומי הגולמי השנתי ב-117 מדינות
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עמותת אגודת גמלאי בנק ישראל המייצגת 
כ-80% מגמלאי בנק ישראל ושישה מחבריה, 
750 אלף  גמלאי הבנק, הגישו תביעה בסך 
שקל נגד בנק ישראל בטענה לאפליה וקיפוח 

של גמלאי הבנק ובני/בנות זוגם. 
בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה 
בירושלים נאמר, כי בעקבת דיונים בוועדת 
היו  הביטוחים הפריטטית שהתובעים לא 
שותפים להם ולא נמסר להם כל מידע לגביהם, 
החליט בנק ישראל לבטל את הביטוח הסיעודי 
הקולקטיבי לגמלאי הבנק בלי לתת על כך 
התראה מוקדמת, וזאת באופן מידי מהיום 
להיום. וכך, החל מיום ה-31 בדצמבר 2013 

אין לתובעים ביטוח סיעוד קולקטיבי.
במקום זאת, נאמר בתביעה, הפריד הבנק בין 
קבוצת כלל העובדים לבין קבוצת הגמלאים 
והעובדים בני 59 שנה ומעלה ביום הקובע, 

כלומר ב-31 בדצמבר.
בתביעה נטען, כי כל העובדים ממשיכים 
ליהנות מביטוח סיעודי פרטי לכל אורך חייהם 
וללא מגבלת זמן, בתשלום חודשי צמוד מדד 

בלבד, המסובסד ב-80% על ידי הבנק, ואילו 
הגמלאים וכן ציבור קטן של 60-70 עובדים, 
שהיו מעל גיל 59 ביום הקובע, הועברו כתנאי 
לסבסוד הבנק, בעל כורחם, לביטוח בריאות 
תפקודי המסתיים לכל המאוחר בשנת 2019, 
שתנאיו שונים מהביטוח הסיעודי, וממילא 
כל הכספים ששולמו לחברת הביטוח על ידי 

גמלאי הבנק ילכו לאיבוד.
אך בכך לא די, גם כאשר קבעה הממונה כללים 
לגבי מבוטחים בביטוח סיעודי קולקטיבי 
שבוטל ואפשרה למבוטחים לעבור לביטוח 
סיעודי באמצעות קופות החולים ללא בחינה 
רפואית, סירבה הנהלת הבנק לסבסד את 
הביטוח הסיעודי, למרות שמעבר הגמלאים 
לפוליסת הביטוח הסיעודי של קופות החולים 
נעשה בעידודה ובהמלצתה של הנהלת הבנק.

בתביעה נטען, כי אפלייתם וקיפוחם של 
הגמלאים שנעשתה על ידי הבנק מתבטאת, בין 
היתר, בהפסקה חפוזה של הביטוח הסיעודי 
הקולקטיבי; שלילת הביטוח הסיעודי הפרטי 
מכלל הגמלאים, והעברתם לביטוח תפקודי 

כפוי, בלי שחלה על הבנק חובה חוקית כלשהי 
להפסיק את הביטוח הסיעודי הקולקטיבי; 
סירוב הנהלת הבנק לסבסד את הביטוח 
הסיעודי בקופות החולים, שהומלץ על ידי 
הממונה לכלל הגמלאים, לאחר שהתקינה 
תקנות מיוחדות למעבר מביטוח קולקטיבי 
לביטוח סיעודי בקופות החולים; וכפייה של 
ביטוח כפול, כלומר, ביטוח תפקודי בנוסף 
לביטוח הבריאות וביטוח סיעודי כמתחייב 

מגילם של הגמלאים בקופת החולים.
לסיכום נטען בתביעה, שהוגשה באמצעות 
עו”ד יוסי כץ, כי בנק ישראל הפר את חוק שוויון 
הזדמנויות בעבודה, האוסר הפליה בתנאי 
עבודה לרבות התנאים נלווים, פגע בכבודם של 
הגמלאים בכך שהפלה אותם לרעה ושלל מהם 
זכויות. בנוסף לחיוב הבנק לפצות את הגמלאים 
על נזקיהם, מתבקש בית הדין לחייב את הבנק 
לסבסד את הביטוח הסיעודי עבור הגמלאים 

בקופות החולים במקום הביטוח התפקודי.
מבנק ישראל נמסר, כי הבנק מנוע מלהתייחס 

לנושאים שמצויים בדיון משפטי.

 נטען, כי כלל העובדים בבנק ממשיכים ליהנות מביטוח סיעודי פרטי לכל אורך חייהם, 
בתשלום חודשי צמוד מדד בלבד, המסובסד ב-80%, ואילו הגמלאים וכן ציבור קטן של 60-70 

עובדים, שהיו מעל גיל 59 ביום הקובע, הועברו בעל כורחם לביטוח בריאות תפקודי המסתיים 
לכל המאוחר ב- 2019 העמותה, המייצגת כ-80% מגמלאי הבנק, תובעת 750 אלף שקל 

הביטוח הסיעודי הקולקטיבי הופסק - גמלאי 
בנק ישראל תובעים בטענה לאפליה וקיפוח

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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מבטחים ומבוטחים

ארכיון המדינה פרסם לאחרונה מסמכים 
מדינת ישראל וחשף  מימיה הראשונים של 
שי  י א ר  ו פ י ס
סוכן  של  מרגש 
הביטוח הוותיק 

אלי ארליך. 
הסיפור מתחיל 
נת  ש ב ש ך  כ ב
התדרדר   1955
המצב הביטחוני 
במדינה הצעירה 
צב  מ ה ם  ג ו
הכלכלי התערער. 
תנועת התנדבות ספונטנית בשם “קרן המגן”, 
שהוקמה בשל המצב, הובילה מבצע להתרמת 
כספים לצורכי הביטחון של ישראל. מבצע 
ליכד את העם אל מול  ההתרמה המוצלח 
אתגרי הביטחון והתרומות הגיעו מאזרחים 
שתרמו כל שביכולתם – תכשיטים, משכורות 
ואף מתנות בר מצווה. בין התרומות האלו 
בלטה תרומה של אוסף מטבעות זרים בידי 

ילד צעיר, כבן שבע וחצי, בשם אלי ארליך. 
ארליך שלח מכתב לעיתון ידיעות אחרונות 
וביקש  המרגשת  תרומתו  על  הצהיר  בה 
לרכוש שבעה רימוני יד לצה”ל. המכתב, נוגע 
הלב בתמימותו, התגלגל מהעיתון עד לראש 
נשמר  ולכן  גוריון,  בן  דוד  דאז  הממשלה 
בארכיון המדינה. בן גוריון לא נותר אדיש 
לתרומה של ארליך הצעיר ואף השיב במכתב 
משלו: “קראתי מכתבו של הילד אלי ארליך 

בסיפוק רב, ואני מודה לך על משלוחו. בכבוד 
רב, ד. בן-גוריון”. 

בשיחה עם פוליסה התרגש ארליך, כיום סוכן 
ביטוח ותיק ומוערך, להיזכר בהשתלשלות 
האירועים. הוא נדהם לגלות כי המסמכים 
נשמרו שנים כה רבות בארכיון המדינה והוסיף 
כי המטבעות הזרים הגיעו אליו בזכות אביו 
ששירת בחיל הים ולכן הביא ארצה מטבעות 

זרים שנחשבו אז למוצר נדיר.

מגדל בביטוח  המבוטחת של 
נסיעות לחו”ל, שחלתה במחלת 
דם בפרו, שבה לישראל. במהלך 
כץ  זהר  הרגישה  בפרו  טיולה 
כאבי בטן ובחילות. היא קיבלה 
ראשוני,  אנטיביוטי  טיפול 
אולם המשיכה וסבלה מחולשה 
הובלה  ומסחרחורות. בהמשך 
בקוסקו  מקומי  חולים  לבית 
וממנו לבית חולים אוניברסיטאי 
בלימה, בירת פרו, שם אובחנה 
כחולה במחלת דם קשה, אשר 

איימה על חייה. 
ביטוחים  מנהל  הרוש,  אלי 

קבוצתיים ונסיעות לחו”ל במגדל, מספר כי 
“הקריאה הראשונה בנוגע לזהר כץ, מבוטחת 
מגדל, הגיעה ב-7 בפברואר. בתחילה זה נשמע 
כמו מקרה פשוט לטיפול, אולם עם שכיחות 
התסמינים ובירור מקיף שנערך לה, התברר 

לנו כי מדובר ממש במאבק מסביב 
לשעון להצלת חייה”.  

כץ  לפיה  הרפואית,  האבחנה 
סובלת מבעיה המטולוגית של 
אנמיה עם חשד לדחיית מח עצם, 
הביאה את מגדל להפעיל מאמצים 
רבים כדי לאפשר לה לקבל את 

הטיפול הרפואי המיטבי. 
הגיעה  “זהר  הרוש,  לדברי 
הנמצא  חולים  לבית  בתחילה 
ורופאיו,  קוסקו,  של  בגבהים 
מסתבר, לא היו דוברי אנגלית. 
בעצת הגורמים המקצועיים הטסנו 
בדחיפות את זהר ללימה, בליווי 
אביה שהגיע אליה ותוך עדכון אמה שנשארה 
בארץ בשלב זה. זהר הגיעה ללימה במצב קריטי 
ונדרשה לתרומות דם. אנשי הקהילה היהודית, 
ישראלים רבים ומד”א נרתמו לסייע, ובאופן 

הדרגתי מצבה השתפר והתייצב”. 

הרוש מציין, כי “לזהר נערכו בדיקות דם 
ומתן  החולים  מבית  שחרורה  טרם  רבות 
אישור להטסתה חזרה לישראל. כמעט שלושה 
ניתן לנו אור ירוק  שבועות מפרוץ המחלה 

לביצוע ההכנות להחזרתה”. 
כך, בהתאם למורכבות האירוע, גם הדרך 
בפני  מבצע  הייתה  זהר  של  הביתה  חזרה 
עצמו. הרוש: “עקב הטיסה הארוכה והצרכים 
במחלקה  תטוס  שזהר  דאגנו  הרפואיים, 
משודרגת  ותחת השגחה של פרמדיק צמוד. 
בנוסף, דאגנו לסידורי אמבולנסים שיובילו 
אותה מבית החולים בלימה לשדה התעופה 
בעיר, ומשדה התעופה בן-גוריון עד לביתה 
שבערבה. בסופו של דבר, אחרי חודש של 
מאבק וטיפול מסביב לשעון, אני שמח שיכולנו 
מד”א וחברת  יחד עם גורמים נוספים, כמו 
IMA, וכן לבם הרחב של ישראלים רבים, 
להחזיר את זהר לחיק משפחתה. כולנו במגדל 

מאחלים לה רפואה שלמה”.

 ארכיון המדינה פרסם לאחרונה בקשה לאיתור הילד אלי ארליך בן השבע וחצי מגבעתיים, שתרם את 
אוסף המטבעות הזרים שלו לרכישת שבעה רימוני יד לצה”ל בימים הראשונים של המדינה  ארליך, כיום 
בשנות ה-60 לחייו, סיפר לפוליסה כי הוא נדהם לגלות שהמסמכים נשמרו שנים כה רבות בארכיון המדינה

אלי הרוש, מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות לחו”ל במגדל: אחרי חודש  של מאבק וטיפול מסביב לשעון, 
אני שמח שיכולנו, יחד עם גורמים נוספים ולב רחב של ישראלים רבים, להחזיר את זהר לחיק משפחתה

ארכיון המדינה בעקבות
סוכן הביטוח אלי ארליך

זהר כץ, מבוטחת מגדל שחלתה 
במחלת דם בפרו, שבה לארץ

ההתכתבות בין אלי ארליך, אז בן שבע וחצי, וראש-הממשלה דוד בן-גוריון – “תודה לסבא בן-גוריון”

אלי ארליך

אלי הרוש, מנהל 
ביטוחים קבוצתיים 

ונסיעות לחו”ל במגדל
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחים ומבוטחים

 סכסוך העבודה בחברה פרץ עקב 
טענת הוועד כי לא השתתף בהחלטת 

החברה להפעיל מוקד שירות חדש 
בתפן  כלל ביטוח: הוועד התחייב 
לשקט תעשייתי עד סוף מרץ ואנו 

קוראים לו לשוב אל שולחן הדיונים 

מנכ”ל אליפים אלכס צ’רנומורדיק פנה לבכירי חברות הביטוח, 
וקרא להם להצטרף למהלך של הסרת חסמים וייעול תהליכי 

הפקת הפוליסות, המכירה והשירות במשרדי הסוכנים

מאות סוכני ביטוח בכנס 
השנתי של אליפים תחת 

המסר: הופכים חזון למציאות

עובדי כלל ביטוח 
השביתו את 
מטה החברה
בתל אביב 

ב’  קיימה ביום  אליפים  סוכנות הביטוח 
השבוע כנס שנתי רב משתתפים. את הכנס 
אלכס צ’רנומורדיק,  פתח מנכ”ל אליפים, 
שהתייחס להפיכת חזון החברה למציאות. 
הוא סקר את מערכת עולם התוכן החדשה 
של סוכני אליפים, elifim.space, שתחבר בין 
סוכני הביטוח לחברות הביטוח ותאפשר לייעל 
את תהליכי המכירה. כך, לדברי צ’רנומורדיק, 
הסוכן יתמקד בפיתוח עסקיו וישתלב בקלות 

בעולם הטכנולוגיה והדיגיטל.
צ’רנומורדיק פנה בדבריו לבכירי חברות 
הביטוח, וקרא להם להצטרף למהלך של הסרת 
וייעול תהליכי הפקת הפוליסות,  חסמים 

המכירה והשירות במשרדי הסוכנים.
באולם נכחו מאות סוכנים של אליפים, עובדי 
אליפים ובכירי חברות הביטוח, ביניהם מוטי 
רוזן מנכ”ל מנורה מבטחים, אריה הרמן מנכ”ל 
אורי  מורלי דורי,  ביטוח חקלאי ומחליפתו 
שמעון מירון  שלמה ביטוח,  אומיד מנכ”ל 

מנכ”ל הכשרה וגיל ספיר מנכ”ל שירביט. 
יאיר לוינשטיין מנכ”ל אלטשולר שחם קופות 
גמל, סקר בפני הסוכנים הזדמנויות חדשות 

שנפתחו בתחום הגמל וביטוחי החיים. 
עוד השתתפו בכירי לשכת סוכני הביטוח, 
בראשות נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, שסקר 
את פעילויות הלשכה השונות והחמיא לאליפים 
על הטיפול המסור בסוכניה – “אליפים תטפל 
בסוכנים ואנחנו נטפל בכשלי הענף”, אמר 
אורי  אברמוביץ. עוד השתתפו מ”מ הנשיא 

צפריר והמנכ”ל רענן שמחי.
ניר כהן, משנה למנכ”ל הראל, דיבר על הכלים 
הדיגיטליים המתפתחים ומחויבות הסוכנים 

להפנימם בתהליכי העבודה. 
אייל בן סימון משנה למנכ”ל הפניקס דיבר 
על נחיצותו של סוכן הביטוח בעידן הטכנולוגי 

וסיכם את הרצאתו במילים “רק סוכן ביטוח 
יכול להביא את כמות הרגש הנדרשת למכירת 
ביטוח, ואף טכנולוגיה או רובוט לא יחליפו 
אותו”. עוד השתתפו עילית כספי משנה למנכ”ל 
כלל ביטוח, מיכאל ישיל, משנה למנכ”ל הראל, 
גיורא  טובי שמלצר משנה למנכ”ל שלמה, 
פלונסקר משנה למנכ”ל איילון, מנשה קורוט 
משנה למנכ”ל שירביט ומיכאל קלמן משנה 

למנכ”ל מנורה מבטחים.
אלעד שלף, משנה למנכ”ל מנורה, הציג את 
האיומים, השינויים וההזדמנויות העסקיות 
שלומי  בעולם ביטוחי העסקים המשתנה. 
נחום, סמנכ”ל בכיר בכלל ביטוח, הבהיר את 
חוזר השרברבים העתיד להיכנס לתוקף וטיוטת 

חוזר מוסכי ההסדר והשמאים.
מגדל,  גד מילר, מנהל מכירות ארצי של 
נתן סקירה יסודית לאן פניו של שוק ביטוח 
טריפ גרנטי,  טיירה גננסיה, מנכ”ל  החיים. 
דיבר על האפשרות לבטח ביטול נסיעה לחו”ל 
מסיבות שונות. יובל קדוש ריתק את הקהל 
בסיפור הצלתה המרגש של בתו עמית ופנה 
בקריאה נרגשת לכל הסוכנים לא להרפות 
מהלקוחות עד שירכשו ביטוחי בריאות מצילי 

חיים במסגרת פרטית. 
עוד השתתפו בכנס הסמנכ”לים הבכירים 
קרן גרניט ושלמה מילר מהפניקס, שלומי תמן 
מכלל ביטוח ואלון ברזילי ובני שמעוני מהראל.
מערכת “עולם התוכן החדש של אליפים”, 
שהוצגה בכנס היא מערכת אינטרנטית מובילה 
לקידום פעילות הסוכן, מציינים בסוכנות. 
“המערכת מספקת לסוכן יישומים מתקדמים 
ענפי  בהם השוואות מחירים בכל תחומי 
הביטוח, הפקת פוליסות מתוך המערכת עבור 
הלקוחות, מידע עדכני בתחומי הרגולציה ונהלי 

החברות”, כך נמסר.

מנכ”ל אליפים, אלכס צ’רנומורדיק בכנס אליפים
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עובדי כלל ביטוח השביתו היום )ד’( את הפעילות 
במשרדי החברה ברמת החייל בתל אביב. בבניין 
עובדים כ-2,500 מעובדי החברה ורובם נטשו את 
עמדות העבודה. לאחר שאתמול )יום ג’( הושבת 
מוקד החברה בנצרת, הוציא הבוקר ועד העובדים 
את עובדי המטה במגדל עתידים להפנינג פורים. 

סכסוך העבודה בחברת הביטוח התפתח לאחר 
שליחת מכתבים גלויה בין ועד העובדים למנכ”ל 
איזי כהן. במכתב האחרון של הוועד, נכתב כי 
סכסוך העבודה פרץ לאחר שהוועד גילה שהנהלת 
החברה החלה להפעיל מוקד חיצוני בתפן במיקור 
חוץ, בלי לשתף בהחלטה את הוועד. בנוסף אמרו 
בוועד, כי ההנהלה נקטה בסחבת ורק לאחרונה 
החלו בשיחות רציניות, אך התברר כי יש פער עצום 

בין עמדות הצדדים.
הוועד טען עוד, כי למרות שבכירים וסגני המנכ”ל 
יושבים מטעם ההנהלה ומנהלים משא ומתן, אלו 
אומרים להם כי הסמכות לקבל החלטות היא בידי 
המנכ”ל שאינו מגיע לישיבות ולכן המגעים אינם 

מביאים לתוצאות.
עיקר הסכסוך הוא סביב דרישת העובדים 
להגדלת שכר המינימום בחברה ל-6,000 שקל, 
כפי שהונהג לאחרונה בהראל ודרישתם לשמר את 
תוספות השכר הקבועות בהסכם הקיבוצי הקודם 
של יותר מ-3% בשנה. ההנהלה דורשת לקצץ 
בתוספת הקבועה על רקע השחיקה ברווחיות הענף.  
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “הנהלת החברה 
מקיימת את הוראות ההסכם הקיבוצי בקפידה 
מיום חתימתו ופועלת בשקיפות מלאה עם ועד 
העובדים. על פי ההסכם הקיים, התחייב ועד 
 31.3.2017 העובדים לשקט תעשייתי עד ל- 
ואנו קוראים לו להפסיק את הצעדים הארגוניים 
ולשוב אל שולחן הדיונים במטרה להגיע להסכמות 

בהקדם”.

עמדות עבודה נטושות במשרדי כלל ביטוח


