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תחקיר פוליסה:

המאבק באתרים המתחזים 
ל”הר הביטוח” נושא פרי

 סוכנים שהפעילו אתרים מסוג זה, מסרו לפוליסה כי הם מתאימים את האתרים שלהם להנחיות האוצר  רשות 
שוק ההון: הרשות תפעל בהתאם לסמכותה על מנת להביא לסגירת כל אתרי האינטרנט שמטעים את הציבור

על רקע השקתו אתמול )יום ב’( של אתר 
משרד האוצר,  “הר הביטוח” הרשמי של 
ביטוח וחיסכון  ברשות שוק ההון,  הגבירו 
את המאמצים לחסל את תופעת האתרים 
שתבע  במותג  שימוש  שעשו  המתחזים, 

משרד האוצר. 
המאבק החל לאחר שמספר סוכני ביטוח 
וסוכנויות הקימו אתרים שעושים שימוש 
במונח “הר הביטוח” ובכך יצרו מצג כאילו 

מדובר באתר ששייך לאוצר. 
כך, למשל, בין האתרים שעושים שימוש 
בכתובתם במונח “הר הביטוח”, ניתן למצוא 
הביטוח סוכן  אל  המפנים  אתרים   שני 

 www.הר-הביטוח .co.il קובי ארנפלד: 
ו-www.harhabituach.co.il. ארנפלד 
אישר לפוליסה את הדברים, ואמר כי הוא 
הגה את הרעיון לפני האוצר, ואף החל לעבוד 
עליו באפריל 2016. לדבריו, הוא קיבל פנייה 
מהאוצר עם שתי טענות מרכזיות – הטעיית 
הטענה  לגבי  שלו.  הזדהות  ואי  הציבור 
הראשונה מסביר ארנפלד, כי “בעמוד הבית 
של האתר שלי רשום: ‘אתר זה הינו אתר של 
גוף פרטי ולא של מדינת ישראל’. בנוסף, לא 
קיים שום סממן ממשלתי באתר, האתר לא 
בסיומת gov, והכי חשוב – האתר קיים כבר 
מחודש אוגוסט. אין סיכוי שיכולתי לחזות 
איך האתר הממשלתי ייראה, אם בכלל יהיה 

אחד כזה. ובכל זאת, האתר יעבור התאמות 
נוספות כדי להבהיר לגולש שהאתר אינו 
אתר ממשלתי. לגבי הטענה השנייה – בימים 
הדין  עורכי  להנחיות  בהתאם  הקרובים, 
ששכרתי, יעלה לאתר סרטון שבו אני מסביר 
מי אני ומה השירות שאני נותן ושאני לא 

שירות ממשלתי”. 
har-( אתר נוסף שעשה שימוש במותג זה

זודיאק.  לסוכנות  שייך  היה   )bituach
ירד  מהסוכנות מסרו לפוליסה, כי האתר 
בימים אלה, לבקשת משרד האוצר. בסוכנות 
ציינו, כי הם פעלו לשנות את כתובת האתר 
לאחר שביום חמישי האחרון התקבלה דרישת 
האוצר. “מלכתחילה צוין באתר שמדובר בגוף 
פרטי ולא בבדיקה כחלק מהקמפיין” – ביקשו 

בזודיאק להדגיש.  
זה הוא  נוסף שעושה שימוש בשם  אתר 
www.harbituah.co.il השייך לסוכנות 
לא  תגובתם  וביטוח.  פיננסית  תשואה 

התקבלה עד למועד סגירת הגיליון. 
גם טוביה  במקביל למאבק של האוצר, 
להב וחבר הוועד המנהל  צוק, מ״מ נשיא 
בלשכת סוכני הביטוח, שלח ליואב גפני, 
ההון, מכתב  שוק  על  לממונה  בכיר  סגן 
הדורש מהפיקוח על הביטוח לטפל בדחיפות 
בכל העושים שימוש בלתי חוקי במונח “הר 

הביטוח” ופוגעים בזכויות הציבור.  

“מתברר שגורמים רבים עטים על הציבור 
התמים וכל מטרתם להשיג רווחים כספיים 
קלים תוך שימוש במונח ‘הר הביטוח’ שמטעה 
את הציבור ויוצר מצג שווא כאילו הם פועלים 
מטעם הפיקוח על הביטוח או המדינה או 

משרד האוצר”, כך לדברי צוק.
מרשות שוק ההון נמסר: “רשות שוק ההון 
רואה בחומרה כל ניסיון להטעית הציבור. 
הרשות פעלה להסיר מרשת האינטרנט אתרים 
המטעים את הציבור. הרשות תפעל בהתאם 
לסמכותה על מנת להביא לסגירת כל אתרי 

האינטרנט שמטעים את הציבור”.

)לידיעה על השקת אתר “הר הביטוח” 
הרשמי – ראו עמוד 3(
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

לפגי שרון,
אתך באבל הכבד

במות האם

גיטה ואריה לביא

ג’וליאט קזם
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שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il
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www.oren-ins.co.il

ביטוח ישיר, הפניקס ושלמה ביטוח – 
מובילות את ענף הביטוח בתשואה להון

 , ר י ש י ח  ו ט י ב
ושלמה  הפניקס 
ביטוח – מובילות 
הביטוח  ענף  את 
 – להון  בתשואה 
מניתוח  עולה  כך 
הדוחות הכספיים 
שפרסמו החברות. 
יחס התשואה להון 

משקף את היחס בין הרווח הכולל של 
החברה להון העצמי שלה, והוא הרכיב 
היחיד בענף הביטוח שמאפשר להשוות 
בין תוצאות החברות הגדולות לחברות 
הקטנות. תשואה להון בביטוח ישיר - 
18.9%, בהפניקס – 16.7% ובשלמה 

.13.4% –
כפי שניתן לראות, שלוש החברות 
שהציגו את התשואות להון הטובות 
ביותר בענף מייצגות שלוש קבוצות 
שונות – חברה גדולה )הפניקס(, חברה 
קטנה )שלמה ביטוח( וחברה ישירה 

)ביטוח ישיר(. 
שיעור התשואה להון הממוצע בענף 

הביטוח עמד ב-2016 על 5.6%, ובשנים 
האחרונות נע בין -5%ל-6% זאת לאחר 
שנים ארוכות שהתשואה להון הממוצעת 
עמדה על 15%-14%. בבנקים התשואה 
הממוצעת להון עומדת על כ-10%-9%. 
תקנות סולבנסי עשויות להקטין עוד 
יותר את שיעור התשואה, כיוון שהן 
דורשות העלאה משמעותית של ההון. 
גורם בכיר בענף העריך, כי חברות 
הביטוח יהיו חייבות ללמוד לעבוד עם 
מבנה הוצאות נמוך יותר, כך ששיעור 
בטווח ארוך  יתכנס  להון  התשואה 
לשיעור הדומה לתשואה להון במערכת 

הבנקאית.

תשואה להון בביטוח ישיר - 18.9%, בהפניקס – 16.7% ובשלמה – 13.4%

רווח כולל 2016תשואה להון שם חברה
18.9%101ביטוח ישיר

16.7%496הפניקס ביטוח
13.4%16שלמה ביטוח

9.8%40ביטוח חקלאי
8.9%359הראל

6.2%94מנורה מבטחים
4.0%15הכשרה ביטוח

AIG3.9%31
3.6%172מגדל ביטוח

2.5%112כלל ביטוח
4-1.8%-שירביט
14-3.9%-שומרה

58-9.4%-איילון ביטוח

שיעור תשואה להון בחברות הביטוח

אופן החישוב: 
תוצאות חברות הביטוח בלבד ולא חברות האחזקה.

הון ממוצע של הון תחילת תקופה וסוף תקופה, מיוחס לבעלי ההון 
ללא זכויות מיעוט.

רווח כולל מיוחס לבעלי המניות.

רביב צולר, מנכ”ל 
ביטוח ישיר

אייל לפידות, 
מנכ”ל הפניקס

אורי אומיד, מנכ”ל 
שלמה ביטוח
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במכתב מציין אברמוביץ, כי הוא כסוכן עשוי להפסיק את שיווק המוצרים עד להסדרת נושא העמלות, 
ומוסיף: ברי, כי בנסיבות אלה לא יהיה זה משום ההפתעה אם ציבור סוכני הביטוח ינהג בשלב זה באופן דומה

 האתר מציג מידע על קיומם של כל מוצרי הביטוח מכלל חברות הביטוח ובלבד שהם 
בתוקף  בהליך החיפוש האתר יתריע על כפל ביטוח, ויפנה את המבוטח לאתרי החברות

אברמוביץ למנכ”לי חברות הביטוח: 
אי הצגת מודל תגמול חדש בהתאם 
לחוק – מחדל שיכול להיחשב כקרטל

הושק “הר הביטוח” - ממשק אינטרנטי 
שמציג למבוטח את כל מוצרי הביטוח שרכש

אי הצגת מודל תגמול חדש 
בהתאם לחוק – מחדל שיכול 
זה המסר  להיחשב כקרטל – 
סוכני  לשכת  נשיא  שהעביר 
אברמוביץ,  אריה  הביטוח, 

למנכ”לי חברות הביטוח.
במכתב ששלח היום אברמוביץ, 
שכותרתו “הפרת חוק הפיקוח 
עמלות  בין  זיקה  הפרדת   –
הסוכן לדמי הניהול”, הוא מציין 
20 לחוק קופות  כי לפי תיקון 
הגמל, חברות הביטוח והגופים 
המוסדיים נדרשו לפרסם את 

אופן ושיעור מתן התגמול על מוצרים פנסיוניים 
עד ל-1 באפריל.

לדבריו, “הגם שהמועד חלף זה 
מכבר, טרם השכלתם לידע את 
ציבור הסוכנים באשר למידת 
ואופי התגמול תוך שאתם מפרים 
ברגל גסה את הנחיות החוק ואת 

זכויות ציבור סוכני הביטוח”.
פק  ת ס מ א  ל ץ  י ב ו מ ר ב א
ראשי  את  ומזהיר  בביקורת 
לעובדה  לב  “בשים  החברות: 
פועלים  יתר המבטחים  גם  כי 
באופן דומה, הרי שמחדלכם יכול 
ויחשב לקרטל שהרי הוא עונה 
ולפיה המדובר –  על ההגדרה 
בהתאגדות של ספקי מוצר או שירות שנועדה 
להגדיל את רווחי חבריה ולבטל את התחרותיות 

ביניהם”. לדבריו, מצב דברים בו נדרש סוכן 
ביטוח לעבוד ולשווק מוצרים בלי שיהיה חתום 
על הסכם המעגן את שיעור התגמול, אינו סביר.
עוד מציין אברמוביץ בשולי הדברים, כי גם 
הוא אישית מאוגד כסוכנות ומייחס חשיבות 
עליונה, בהיותו בעל סוכנות ביטוח, לתגמול לו 
הוא זכאי בעבור הפצת מוצרים של מי מחברות 
הביטוח, ובנסיבות יאלץ להפסיק את שיווק 
המוצרים, עד להסדרת נושא העמלות. “ברי, 
יהיה זאת משום ההפתעה  כי בנסיבות לא 
באם ציבור סוכני הביטוח ינהג בשלב זה באופן 

דומה” – הוא חותם את המכתב.
העתק המכתב נשלח למפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר ולממונה על הגבלים עסקיים 

עו”ד מיכל הלפרין.

ב-3 באפריל עלה לאוויר אתר “הר הביטוח”, 
האוצר,  משרד  שהשיק  אינטרנטי  ממשק 
שיאפשר לכל מבוטח לקבל מידע אילו מוצרי 
ביטוח רכש, באיזו חברת ביטוח וכמה שילם 
עליהם. המידע שיוצג באתר יהיה לגבי מוצרי 
ביטוח בתחומים השונים - רכב, דירה, בריאות 
וחיים. בנוסף, האתר יציג קישור למחשבוני 
רשות שוק ההון ולאזור האישי באתרי חברות 

הביטוח.
למצוא  אפשר  ביטוח  מוצרי  בחיפוש 
מידע על קיומם של כל מוצרי הביטוח של 
המבוטח מכלל חברות הביטוח ובלבד שהם 
בתוקף. בהליך החיפוש האתר יתריע על כפל 
ביטוח, ויפנה את המבוטח לאתרי החברות, 
ביטול  כמו  פעולות שונות  לבצע  ניתן  שם 
לצורך  מסמכים  וקבלת  משלוח  פוליסה, 
טיפול בתביעה ועוד. האתר גם מפנה למדדי 

שירות של האוצר.
השימוש בממשק יתאפשר לאחר הזדהות 
ותאריך הנפקת  באתר באמצעות מס’ ת.ז 
התעודה. מצוין באתר כי השימוש בו מיועד 
אין להשתמש  וכי  למטרות פרטיות בלבד 
לכל  באתר  המופיעים  ובנתונים  בתכנים 
ובין שאינה מסחרית,  מטרה, בין מסחרית 

שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
כמו כן, אין לגבות תשלום בעבור מסירת 

מידע שהתקבל באמצעות האתר. 

על פי האוצר, “הממשק יאפשר לכל מבוטח 
הביטוח  מוצרי  על  למידע  מרבית  נגישות 
שרכש, יגביר את התחרות על התנאים והמחיר 
ויסייע להשוות בין מוצרי הביטוח. הממשק 
יקל על בניית תקציב ביתי לציבור המבוטחים 

וימנע גם ביטוחי כפל”.
בהקשר לביטוחי כפל, הסבירו באוצר: “כ-

10% מהתלונות המגיעות לאגף שוק ההון 
בתחום ביטוח דירה או חיים עבור משכנתה 
קשורות לביטוח כפל. ההערכה היא, כי עשרות 

כיוון  ביטוחי כפל  אלפי לקוחות משלמים 
שהם אינם מודעים לצורך לבטל את הפוליסה 

הישנה עבור המשכנתה”.
עוד ציינו באוצר, כי הר הביטוח ייתן מענה 
לכ-30 מיליון מוצרי ביטוח שרכש הציבור 
והחיים.  בתחומי הרכב, הדירה, הבריאות, 
“בשנת 2015 שילם הציבור 35 מיליארד שקל 
על מוצרי ביטוח חיים, 18 מיליארד שקל על 
מוצרי ביטוח כללי ו-10 מיליארד שקל על 

מוצרי ביטוח בריאות”.

נשיא לשכת סוכני הביטוח 
אריה אברמוביץ

אתר הר הביטוח

https://harb.cma.gov.il/
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בבית משפט השלום בקריות נדונה תביעתה 
של מלכה פטל )“התובעת”(, נגד הראל חברה 
לביטוח בע”מ )“חברת הביטוח”(. שמות באי 
כוח הצדדים לא נזכרו בפסק הדין שניתן במרץ 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט דאוד מאזן.
פוליסת  התובעת רכשה מחברת הביטוח 
ביטוח חיים, בה נכלל כיסוי לאבדן כושר עבודה 
ושחרור מתשלום פרמיות לתקופת אי הכושר 
)“הפוליסה”(. ב-16 במרץ 2010, נפלה התובעת 
ונפגעה בתאונה שהתרחשה בביתה  מסולם 
)“האירוע”(. מיד לאחר האירוע הובהלה התובעת 
לבית החולים רמב”ם בחיפה. התובעת אובחנה 

כסובלת מחבלה סיבובית בברך שמאל.
בעקבות האירוע, הגישה התובעת למוסד 
לביטוח לאומי )“המל”ל”( תביעה לנכות כללית. 
המל”ל קבע נכות זמנית בשיעור של 100% 
לתקופה של שלושה חודשים ובהמשך נקבעה 
הנכות הזמנית בשיעור של 50% לתקופה של 
כחצי שנה. כמו כן, קבע המל”ל דרגת אי כושר 
מלא בשיעור של 100% החל ממועד האירוע ועד 
ל-31 לדצמבר 2010. לאחר תקופה זו נקבע, כי 
התובעת כשירה לעבודה קלה בישיבה החל מה-1 

בינואר 2011 ועד ל-31 ביולי 2011.
התובעת פנתה לחברת הביטוח בדרישה לקבלת 
תגמולים על פי הפוליסה. התובעת טענה, כי 
הואיל והיא מרותקת למיטה בביתה ונמצאת 
במצב סיעודי, היא זקוקה לעזרה וקמה לה 
זכאות לקבלת תגמולים. חברת הביטוח אישרה 
לתובעת תקופת אובדן כושר עבודה מיום האירוע 
ועד ל-31 באוגוסט 2010, בניכוי 90 ימי המתנה 
בהתאם לפוליסה. הצדדים חלוקים לגבי תקופת 
הזכאות של התובעת לתגמולים מכוח הפוליסה.
כיצד הכריע בית המשפט במחלוקת שבין 

הצדדים?
בית המשפט ציין, כי הפוליסה מגדירה בסעיף 
2.15 אובדן כושר עבודה כך: “מבוטח יחשב כמי 
שאיבד באופן מוחלט את כושר עבודתו אם 

הוא מקיים במצטבר את כל התנאים הבאים: 
א. נשלל ממנו בשיעור של לפחות 75% הכושר 
לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע 
בהם עסק לפני קרות  מקרה הביטוח, כנקבע 
על פי הערכה רפואית לשביעות רצון החברה, 
כתוצאה ממצב בריאות לקוי של המבוטח הנגרם 
עקב מחלה או תאונה שתחילתה בתוך תקופת 
הביטוח. ב. המבוטח אינו עובד או עוסק בפועל 
בעבודה כלשהי ואינו מקבל במישרין או בעקיפין 
שכר או תגמול או הכנסה בגין עבודתו, למעט 
הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה לפני קרות 
מקרה הביטוח. ג. לא הייתה למבוטח תעסוקה 
ביום קרות מקרה הביטוח תחול לגביו הגדרת 
אובדן כושר מוחלט של כושר עבודתו דלעיל, רק 
אם עקב המחלה או תאונה הוא מרותק לבית.”

בין הצדדים אין כל מחלוקת שטרם האירוע 
הייתה התובעת מובטלת. המסקנה היחידה 
היא, שהתובעת הייתה מחוסרת עבודה לפני 
האירוע וחלה הוראת סעיף 2.15 )ג( לפוליסה. 
בית המשפט מינה מומחה ברפואה תעסוקתית 
מטעמו על מנת שיבחן האם התובעת הייתה 
“מרותקת לבית” על פי הפוליסה. המומחה 
ציין, כי מרותק כאמור נבחן על פי המאפיינים 
של זכאות לסיעוד. חולה סיעודי הוא אדם, כך 
ציין המומחה, שאינו מסוגל לבצע בעצמו חלק 
מפעולות היום יום ועל כן נזקק לעזרה והשגחה. 
המומחה קבע, שהתובעת הייתה מרותקת לביתה 
וזאת בשל מגבלה   2010 עד ל-31 בדצמבר 
בהנעת הברך וסבלה מסחרחורת ומחוסר יציבות 
כמתועד במסמכים הרפואיים. ביחס לחלופה של 
אובדן כושר עבודה קבע המומחה, כי התובעת 
אינה כשירה לעבודות הכרוכות בעמידה והליכה. 
עם זאת צוין, כי מצבה הרפואי של התובעת 
מאפשר לה לבצע עבודות פקידותיות פשוטות.
בית המשפט הדגיש, כי הנטייה בפסיקה היא 
שלא לסטות מחוות דעתו של מומחה מטעם 
בית המשפט, כל עוד לא ניתן להצביע על טעות 

בולטת. בהקשר זה ציין בית המשפט העליון 
בפרשה אחרת כך: “כאשר ממנה בית המשפט 
מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית משפט 
נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר 
להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה 
אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות 
זאת. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד, שקילת 
אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת 
היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית 
המשפט. אך כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות 
מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי 

משקל שיניעוהו לעשות כן...” .
נקבע, כי יש לקבל את חוות דעתו של המומחה 
מטעם בית המשפט גם במקרה דנן. שאלת 
הריתוק לבית וקביעת אובדן כושר תפקוד לעניין 
תשלום התגמולים ייקבעו באופן אובייקטיבי 
ולא על פי תחושה סובייקטיבית של הניזוק. 
הואיל והמומחה נימק את מסקנתו היטב וזו 
לא נסתרה, הרי שיש לאמץ אותה. לדעת בית 
המשפט, קיים צורך לקבוע שמצבו הרפואי 
של נפגע-מבוטח יהיה כזה שאינו מאפשר לו 
לצאת מביתו, אלא לצורך ביצוע פעולות שיש 
הכרח לבצען מחוץ לבית. בית המשפט מחזיק 
גם בדעה שלא כל מגבלה או פגיעה בניידות 

תהווה ריתוק לבית.
כי התובעת  בית המשפט פסק,  לסיכום, 
הייתה מחוסרת עבודה כהגדרתה בפוליסה 
ויש להחיל עליה את ההגדרה  ערב האירוע 
של “מרותק לבית”. בית המשפט אימץ את 
קביעות מומחה בית המשפט בחוות דעתו, 
כי התובעת הייתה מרותקת לביתה עד ל-31 
בדצמבר 2010 והחל מה-1 בינואר 2011 היא 
לא הייתה מרותקת  לביתה בשל מצבה הרפואי. 
התביעה לתגמולי ביטוח עד ל-31 בדצמבר 2010 

התקבלה ומעבר לכך נדחתה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט בחן את סוגיית 
ריתוק לבית בפוליסת ביטוח חיים

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובעת רכשה פוליסת ביטוח חיים, בה נכלל כיסוי לאבדן כושר עבודה ושחרור מתשלום פרמיות לתקופת 
אי הכושר  ב-2010 נפלה התובעת מסולם בתאונה בביתה  הצדדים היו חלוקים לגבי תקופת הזכאות

האם אתם מעודכנים בכל השינויים והתמורות 
שחלו בענף ביטוחי הבריאות והשפעתם? 

בואו לקבל את כל התשובות 
בהאקדמיה "הכשרה לדורות בריאות" 

של הכשרה חברה לביטוח
יום ב׳  09/01/2017  בשעה 15:00 "בבית הכשרה" 

  arie@dorot.net |  050-5294846 :לפרטים והרשמה
הכשרה חברה לביטוח בע”מ

להוביל זה
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 עוד מוצע בטיוטת התיקון, כי הנחה לעמית תחול על כל ההפקדות ועל כל 
היתרות שלו, גם אם מדובר במספר חשבונות שונים  עזיבת מקום עבודה - 

המקרה שהותר בנוסח הקודם של החוזר להעלאת דמי ניהול, נאסר בנוסח החדש 

התקופה המינימלית למתן הנחה 
בדמי ניהול תוארך לשבע שנים -  
כדי למנוע “בחירה לא מושכלת”

טיוטת תיקון לחוזר דמי ניהול בחיסכון פנסיוני

“מאחר שחיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך 
טווח, המנוהל לרוב עשרות שנים, דומה כי 
הצעה למתן הטבות כלכליות לתקופות קצרות 
עשויה להשפיע על בחירה לא מושכלת של 
הביטוח,  על  המפקחת  המוצר”, כך טוענת 
דורית סלינגר, בפתח טיוטת תיקון לחוזר דמי 
ניהול במכשיר לחיסכון פנסיוני, שפורסמה 
יש מקום  כזו,  למנוע הטיה  “כדי  אתמול. 
לקבוע תקופה מזערית למתן הטבות והוראות 
להגברת השקיפות בנוגע לדמי ניהול הנגבים 

מעמית” -  נקבע.
על פי הטיוטה, גוף מוסדי יהיה רשאי להציע 
ניהול נמוכים ובלבד שההצעה  לעמית דמי 
האמורה תהיה תקפה במהלך תקופה של שבע 
שנים או יותר מהיום שבו החלו להיגבות דמי 
ניהול בשיעור המוצע )להלן: “תקופת ההנחה”(. 
על פי המצב הנוכחי, התקופה המינימלית 

היא שנתיים. 
עם זאת, החוזר מאפשר העלאת דמי הניהול 

לפני תום שבע השנים, במקרים הבאים: 
• חצי שנה לאחר הפסקת 

הפקדת כספים למכשיר.
• העברת כספים לקופה 
אחרת או מסלול השקעה 

אחר.
ניהול  בדמי  העלאה   •
קבוע  למנגנון  בהתאם 
בהסכם או בתנאי תכנית 
הביטוח, בהתאם ליתרה 
הצבורה או משתנה אחר 
אשר אושר על ידי הממונה, 
למעט מנגנון המבוסס על 

ותק העמית.
המקרה שהותר בנוסח 
הקודם של החוזר – עזיבת 
נאסר   – עבודה  מקום 

בנוסח החדש של החוזר.
טת  ו י ט ב ע  צ ו מ ד  ו ע
התיקון, כי הנחה לעמית 
תחול על כל ההפקדות ועל 

כל היתרות שלו 
– גם אם מדובר 
במספר חשבונות 
שונים. הטיוטה 
רת  ס ו א ף  א
מוסדי  גוף  על 
להעניק הטבות 
לא  ש ת  ו י פ ס כ
באמצעות הנחה 

בדמי הניהול. 
העלאת  בעת 

דמי הניהול נדרשים המוסדיים לשלוח הודעה 
יותר מארבעה חודשים לפני  לעמית – לא 
מועד ההעלאה - באמצעות דואר אלקטרוני 
אם העמית הסכים לכך, ואם לא הסכים לקבל 
הודעות בדואר אלקטרוני – במכתב, כאשר 
על המעטפה יודפס באופן בולט: “לתשומת 
לבך - דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני שלך 
משתנים”. נוסח ההודעה יהיה כפי שמופיע 

במסגרת.
כן נדרש הגוף המוסדי לשלוח לעמית מסרון 
30 ימים לפני מועד ההעלאה הצפוי. נוסח 

המסרון נקבע אף הוא בחוזר: 
ישתנו  יקר, החל מתאריך ____  “עמית 
דמי הניהול בחשבון החיסכון הפנסיוני שלך. 
לפירוט על דמי הניהול החדשים כנס לאיזור 
האישי ]קישור לאיזור האישי[ לבחינת הוזלת 
דמי הניהול שלך היכנס למחשבון דמי הניהול 

של רשות שוק ההון:
.”http://nihul.cma.gov.il

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

המפקחת על הביטוח, 
דורית סלינגר

http://nihul.cma.gov.il
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זרקור לעולם הפנסיוני 

ם  י נ ש ך  ר ו א ל
ק  ו ש ס  ס ב ת ה
החיסכון הפנסיוני 
במדינת ישראל על 
מוצרים  שלושה 
תכניות,  שלוש   -
ן  ה מ ת  ח א ל  כ ש
ה  נ י י פ א ת ה
בתכונות ייחודיות 
שבידלו אותה מן 
קופות  האחרות. 

גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה. 
בעוד קופת גמל נחשבה למוצר הוני, כזה 
שמאפשר לחוסך בסוף תקופת החיסכון 
ולאו  לקבל את הכספים באופן חד פעמי 
דווקא כקצבה, קרן הפנסיה הבטיחה קצבה 
חודשית לחוסך החל מגיל הפרישה ועד 120, 

לאורך כל חיי החוסך המבוטח. 
בו קיימות חברות  התנהל שוק תחרותי 
רבות המתחרות על לבו של החוסך, כאשר 
חלקן של החברות אף הציעו מוצרים אשר 
2008, עם  התחרו בינם לבין עצמם. בשנת 
ביצוע תיקון 3 בחוק קופות גמל, פעל משרד 
האוצר להפיכת כל התכניות הפנסיוניות 
בישראל לתכניות קצבתיות, כאלה אשר 
יבטיחו קצבה לכל החיים לחוסך החל ממועד 
פרישתו מעבודה. קיומו של המוצר הפנסיוני 

ההוני הסתיים. 
נועדו לאפשר  כל התכניות הפנסיוניות 
לחוסך משיכה חודשית מגיל הפרישה לכל 
חייו, ללא אפשרות למשיכה הונית, חד פעמית 
)אלא בתנאים מיוחדים אשר הוגדרו מראש(. 
בו נמשכים  אבל לא רק בקביעת האופן 
לאיחוד  האוצר  משרד  פעל  הכספים 
המאפיינים של כל המוצרים הפנסיוניים. 
3 לחוק קופות גמל ביקש  עם ביצוע תיקון 
האוצר לייצר תחלופה בין שלושת המוצרים, 
כי הם מספקים את אותו צורך לצרכן ויכולים 

לשמש תחליף זה לזה. 
למוצרים  ההפקדה  תקרות  בעבר  אם 
וכיום  הושוו  הן  שונות,  היו  הפנסיוניים 
מעניקה מדינת ישראל אפשרות לכל אדם 
להפקיד סכומים דומים לכל מוצר פנסיוני, 
ללא הבחנה אם ההפקדה מבוצעת לקופת 

גמל או לקרן פנסיה. 
גם ההטבות הגלומות בהפקדה אוחדו. כך, 
למשל, אם בעבר הפקדה לקופת גמל העניקה 
הטבת זיכוי בשיעור 25%, להבדיל מהטבת 
זיכוי בשיעור 35% בקרן פנסיה, הרי מאז שנת 
2008 הושווה שיעור הטבת הזיכוי לשיעור של 
35% מסכום ההפקדה בכל תכנית פנסיונית. 
אפילו מנגנון דמי הניהול דומה היום יותר 
בין קופת גמל לקרן פנסיה מאשר בעבר. 

בקרן פנסיה מקיפה דמי הניהול הם משני 
ניהול  ודמי  ניהול מן הצבירה  סוגים. דמי 
מן ההפקדות. בקופת גמל דמי הניהול היו 
בעבר רק מן הצבירה. כיום, בכל המוצרים 
פנסיה  גמל, קרנות  הפנסיוניים, בקופות 
מקיפות וביטוחי מנהלים, קיימים דמי ניהול 

מן הצבירה ודמי ניהול מן החיסכון. 
משמע, מדינת ישראל פועלת כמעט במשך 
עשור לאיחוד התנאים המוקנים לחוסכים 
בכל המוצרים הפנסיוניים, תוך מתן דגש 
על העדפת אפיק קצבתי. עד כאן הכול טוב 
ויפה. אבל בדבר אחד נותר שוני מהותי בין 
קופת גמל, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה מקיפה 
חדשה - באופן ביצוע ההשקעות של כספי 

התכנית הפנסיונית. 
כספי החיסכון הפנסיוני מושקעים בשוק 
ההון. כל כספי קופות הגמל, כל כספי ביטוחי 
ו-70% מכספי קרנות הפנסיה  המנהלים 

המקיפות. 
חדשות  פנסיה  קרנות  מכספי   30%
מיועדות. אגרות  חוב  מושקעים באגרות 
ממשלת ישראל, אשר מבטיחות  חוב של 
לקרנות הפנסיה תשואה של 4.86% צמוד 
למדד אשר לא נסחרות בשוק ההון )כלומר 
לתנודות  נתונות  ולא  תשואה  מבטיחות 
כלומר, המדינה  ולמחיר משתנה(.  השוק 
מאז שנת 1995 מעניקה רשת הגנה לחלק 
מן הכספים בקרנות פנסיה, אך לא בקופות 

גמל או בביטוחי מנהלים. 

אבל לא רק זאת. לפני שבועות ספורים חתם 
שר האוצר על תקנות אשר קובעות הקצאה 
הכספים  מיועדות.  חוב  אגרות  של  שונה 
בקרנות פנסיה ינוהלו על פי גילאי החוסכים. 
עבור 60% מכספי הפנסיונרים יונפקו אגרות 
חוב מיועדות - 30% מכספי החוסכים שגילם 
50 ומעלה יושקעו באגרות חוב מיועדות. ולמי 
לא נשאר? לצעירים אשר גילם נמוך מ-50 לא 
יינתנו אגרות חוב מיועדות וכספיהם כולם 

יושקעו בשוק ההון. 
יותר מזה.  גיל, אבל  על רקע  זו הפלייה 
גיל  מדוע פנסיונר או אדם אשר חצה את 
לאגרות  זכאי  לא  גמל  בקופת  וחוסך   50
חוב מיועדות? מדינת ישראל רוצה לעודד 
קצבה ולא הון. היא עושה זאת מאז 2008, 
עת בוטלה האפשרות לחסוך בתכנית הונית 
ולקבל הטבות מס. אבל מדוע כיום להפלות 
בין חוסכים מבוגרים, אשר תכלית החיסכון 
שלהם זהה, ולהעניק הטבות ייחודיות דווקא 

לאלה שחוסכים בקרן פנסיה?
ראוי הרבה יותר, צודק הרבה יותר, שאם 
החליטו קברניטי האוצר ליצור תחלופה בין 
המוצרים הפנסיוניים, להקצות אגרות חוב 
מיועדות לכל המוצרים הפנסיוניים באופן 
גיל החוסך, אז  זהה, ואם הקריטריון הוא 
לכל בני אותו גיל, אבל לא לפי סוג התכנית. 

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

מאת איציק אסטרייכר

אם החליטו קברניטי האוצר ליצור תחלופה בין המוצרים הפנסיוניים, צודק הרבה 
יותר להקצות אגרות חוב מיועדות לכל המוצרים הפנסיוניים באופן זהה, ואם 

הקריטריון הוא גיל החוסך, אז לכל בני אותו גיל, אבל לא לפי סוג התכנית 

די לאפליה במוצרי הפנסיה

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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שלמה ביטוח  הרווח הכולל של 
גדל ב-71% ל-16 מיליון שקל – 
כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה 
החברה. הרווח הכולל ב-2015 עמד 
על 9.4 מיליון שקל וב-2014 הוא 

עמד על 16.7 מיליון שקל. 
הפרמיה  חובה  רכב  בתחום 
שהורווחה ב-2016 עמדה על 350 
 17% של  גידול   – שקל  מיליון 
2015, אז נרשמה פרמיה  לעומת 
מורווחת של 300 מיליון שקל )223 

מיליון שקל ב-2014(. הרווח בתחום זה עמד 
על 31.5 מיליון שקל, לעומת רווח של 37.6 
נובע, על פי  מיליון שקל ב-2015. הקיטון 

הדוח, מתקנות וינוגרד. 
של  מעסקה  הושפעו  זה  תחום  תוצאות 
לספטמבר,  ב-30  שנחתמה  משנה  ביטוח 
המתייחסת לתביעות התלויות בשייר של 
2012-2014. בעסקה נקבע,  שנות החיתום 
כי שלמה ביטוח תעביר למבטח את הסיכון 
בגין 80% מהתביעות התלויות בשייר, תמורת 

360 מיליון שקל.  עד  כיסוי של 
כך נקבע, תמשיך לתת  החברה, 
שירותי ניהול תביעות למבוטחים. 
274 מיליון  הפרמיה שנקבעה – 
שקל  מיליון   240 מתוכם  שקל, 
יוחזקו בפיקדון עבור החברה, עם 
ריבית של 2.45%. בעקבות העסקה 
קטנו דרישות ההון בכ-42 מיליון 
שקל, ונוצר רווח ברוטו חד פעמי 
של 37 מיליון שקל )24 מיליון שקל 

לאחר מס(. 
בתחום רכב רכוש, הפרמיה שהורווחה עמדה 
על 248 מיליון שקל לעומת 197 מיליון שקל 
ב-2015 – גידול של 26%. ההפסד בתחום ירד 
ל-7.8 מיליון שקל לעומת 19.8 מיליון שקל 
ב-2015 – קיטון של 60% בהפסד. ההפסד, 
בתוצאות  מהרעה  נובע  בחברה,  מציינים 
החיתומיות. בדוח מצוין, כי ברבעון השלישי 

התחדשה מגמת העלייה בפרמיה הענפית. 
בביטוח דירות הפרמיה עמדה על 31 מיליון 
שקל לעומת 21.5 מיליון שקל ב-2015 – גידול 

של 44%. התחום עבר ב-2016 לרווח של 4.5 
מיליון שקל, לעומת הפסד של 309 אלף שקל 
ב-2015. ההפסד ב-2015 נבע מנזקי מזג אוויר, 

מציינים בחברה. 
בתחום תאונות אישיות עמדה הפרמיה 
על 6.4 מיליון שקל לעומת 2.7 מיליון שקל 
ב-2015 – גידול של 140%. הרווח שנרשם 
ב-2016 עמד על 95 אלף שקל לעומת הפסד 
של 120 אלף שקל. בחברה מציינים, כי תוצאות 
תחום זה מושפעות מעמלות היקף גבוהות 
שמשולמות לסוכנים בשנת החיתום הראשונה.  
אורי אומיד, מנכ”ל החברה: “פעלנו במהלך 
ההתפתחויות  של  ראייה  תוך   2016 שנת 
2018 עם  בינואר  הקרובות, הצפויות כבר 
של  פעילותה  החדש.  ההון  משטר  החלת 
שלמה מתאפיינת בשיעורי גידול מהבולטים 
בענף, וניתן לראות כי גם השנה כמו בשנתיים 
הקודמות היא ידעה להשיג תשואה להון דו 
ספרתית לפחות. נראה כי יכולתה לגדול תוך 
שמירה על תשואה גבוהה להון, מבוססת על 

רווחיות ושילוב מרכיב ביטוחי המשנה.

בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה תביעה 
עיריית  ידי  על  שקל  מיליון  כ-3  בסך של 
ראשון לציון ותאגיד המים מניב ראשון נגד 
חברת נתיבי היובל, העוסקת בתחום הבנייה 
בטענה  הראל,  מבטחתה  ונגד  והתשתיות 
לרשלנות בבניית כביש 431, שהובילה לבעיות 
ניקוז והצפה של מי גשמים ובדרישה לפיצוי 
והשבה בגין העלויות שנשאו התובעות לתיקון 

הנזקים. 
לטענת התובעות, שיוצגו על ידי עוה”ד אמנון 
עמיקם וורד סולמי הירשפלד, במהלך ביצוע 
עבודות הקמת הכביש, נפלו פגמים וליקוים 

על ידי הנתבעת או מי מטעמה בחיבור הכביש 
לציון, שהובילו  גור בראשון  לרחוב מוטה 
לאירועי הצפה חוזרים ונשנים. לדברי התובעות, 
הכשלים והליקויים באופן תכנון והקמת הכביש 
ידי הנתבעת ואף נערכו  ועל  ידן  נבדקו על 
סיורים משותפים, אולם הנתבעת סירבה לקחת  
אחריות על הכשלים בבניה ולא פעלה לתקנם. 
התובעות טוענות, כי מאחר והנתבעת סירבה 
לתקן את הליקויים, הן נאלצו לתקנם בעצמן 

ובאמצעות קבלני משנה מטעמן. 
לדברי התובעות, במקביל לעבודות התיקון, 
הן נאלצו לנהל הליכים משפטיים בתביעות 

שהוגשו נגדן על ידי תושבי העיר בגין אירועי 
הצפות ונזקי רכוש.  לטענתן, באחת התביעות 
שהתנהלו בנושא קבע מומחה מטעם בית 
המשפט, כי נזקי ההצפה הם באחריותה של 
הנתבעת ולכן מחובתה לפצות את התובעות 
תיקון  לצורך  נשאו  בהן  העלויות  כל  בגין 
הליקויים ומניעת ההצפות באזור וכן עלויות 
ניהול התביעות המשפטיות שהוגשו בקשר 
לכך. לדבריהן, מדובר בסכום של כ-3 מיליון 

שקל.  
תגובת הנתבעות לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

מנכ”ל החברה אורי אומיד, לפוליסה: אני שמח שהצלחנו לעמוד ביעד תשואה להון דו- ספרתי

 לטענת התובעות, במהלך ביצוע עבודות הקמת הכביש, נפלו פגמים וליקוים על ידי הנתבעת או מי 
מטעמה בחיבורו לרחוב מוטה גור בראשון לציון, שהובילו לאירועי הצפה חוזרים  עוד נטען, כי מאחר 
שהנתבעת סירבה לתקן את הליקויים, התובעות נאלצו לתקנם בעצמן באמצעות קבלני משנה מטעמן 

הרווח הכולל של שלמה ביטוח 
גדל ב-71% ל-16 מיליון שקל

עיריית ראשון לציון: נתיבי היובל בנתה את כביש 
431 בצורה לקויה שהובילה לבעיות ניקוז והצפה 

דוחות כספיים לסיכום 2016

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

אורי אומיד,
מנכ”ל שלמה ביטוח
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שיתוף פעולה בין משרדי עורכי דין בארה”ב ובאירופה
משרדי עורכי דין מאירופה וצפון אמריקה 
משותף  מיזם  שחלף  בשבוע  הקימו 
שנקרא  במיזם  הביטוח.  בתחום  המתמחה 
)Insurance Law Global )ILG שותפים 
 LC Rodrigo )בריטניה(,   Weightmans

 Blaney McMurtry )ספרד(,   Abogados
 Marshall Dennehey Warner-קנדה( ו(

Coleman & Goggin )ארה”ב(. 
)לא  ביניהם  פעולה  ישתפו  המשרדים 
ללקוחות  לסייע  כדי  בלעדיות(,  בסיס  על 

מתמודדים  שהם  אתגרים  עם  להתמודד 
והשינויים  הגלובליזציה  בעקבות  איתם 
הפוליטיים במדינות בהן הם פועלים. המיזם 
יפעל מ-30 ערים ב-6 מדינות ויטפל בייעוץ 

המשפטי הביטוחי ובתביעות ביטוח. 

 LMA - The Lloyd’s Market ה- 
Association  - דוחקת בממשלת בריטניה 
הקשור  בכל  ותקנות  חוקית  מסגרת  ליצור 
מועצת  ורחפנים.  מאוישים  לא  לרכבים 
ממשרד  דורשת   LMA-ה של  הביטוח 
הראשונית  שהחקיקה  הבריטי  התחבורה 
מטוסים  של  לביטוח  תואמת  תהיה 
 ,LMA-ה של  הביטוח  מועצת  מאוישים. 
לוידס  של  הניהול  סוכנויות  את  המייצגת 
בחינה  דורשת  אוויריים,  ביטוחים  שעורכות 
הלא  והמכוניות  הרחפנים  של  מדוקדקת 
מאוישות כדי להבטיח רמת בטיחות גבוהה. 
קבלת ההמלצות של מועצת הביטוח תאפשר 
מעבר חלק מביטוח מטוסים מאוישים לכלי 

למבטחים  ותסייע  מאוישים  בלתי  טיס 
עליה  המסגרת  את  נאות  באופן  להגדיר 

יבסס המבטח את מוצר הביטוח. 
הממשלה הבריטית מזהה בתחום הרחפנים 
במספר  תלול  גידול  ברורות.  מגמות  שתי 

הרחפנים  שוק  שהיקף  הצפי  הרחפנים 
2025 להיקף של  יגיע בשנת  בבריטניה לבד 
עולה מספר  ליש”ט. במקביל  102 מיליארד 
ל-56   2014 בשנת  מ-29  תאונה”  ה”כמעט 
בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2016. 
לחייב  רוצים  הבריטיים  המחוקקים 
בטיחות  מבחן  ולחייב  רחפן  כל  של  רישום 
זהות”  “תעודת  תהיה  לרחפן  רחפן.  כל  של 
האכיפה  לכוחות  לאפשר  כדי  אלקטרונית, 
לאתר את מפעיל רחפן. כמו כן, המחוקקים 
הרחפן  מפעיל  על  להטיל  רוצים  הבריטיים 
רחפן  הטסת  של  במקרה  פלילית  אחריות 
מאויש  טיס  כלי  בקרבת  או  אסור  באזור 

אחר. ברירת הקנס תהיה 2,500 ליש”ט. 

מועצת הביטוח של ה-LMA, המייצגת את סוכנויות הניהול של לוידס, דורשת בחינה 
מדוקדקת של הרחפנים והמכוניות הלא מאוישות כדי להבטיח רמת בטיחות גבוהה

75568_190x135_z.indd   3 12/22/16   12:42

בלוידס דורשים חקיקה בתחום הרחפנים
ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

“תעודת זהות” אלקטרונית לרחפן
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 רפי דורפמן, ראש אגף ביטוח חיים ופיננסים: איחדנו מספר צוותים בתפעול לצוות אחד גדול 
וננקטו מספר פעולות מיכוניות לשיפור השירות  אנו פועלים ללא לאות לייצר סביבה עסקית אישית 
שעיקרה שיוך רפרנט מקצועי אישי לכול אחד מהסוכנים המובילים, ובכך להבטיח מענה מקצועי נאות 

כדאי לדעת

הכשרה פועלת לשפר את השירות 
לסוכנים באגף ביטוח חיים

חיים  ביטוח  סוכני  של  הסקר  בעקבות 
ופיננסים, אשר הראה ירידה ברורה באיכות 
השירות אותם מקבלים הסוכנים מכלל חברות 
הביטוח, החליט שמעון מירון, מנכ”ל הכשרה, 
לתת דגש על שירות עבור סוכני הביטוח באגף 

ביטוח החיים ופיננסים.
רפי דורפמן ראש אגף ביטוח חיים ופיננסים: 
“בתוכניות העבודה של שנת 2017 שמנו דגש 
על שדרוג אגף השירות של ביטוח החיים 
ופיננסים עבור הסוכנים. בעקבות הסקר שהוצג 
בכנס ביטוח החיים האחרון שנערך באילת,  
התקבלה ההחלטה לקחת לתשומת הלב את 
הנתונים שהועלו, לתת דגש בנושא השירות 
ולהכריז על ‘מהפכת השירות’. המהפכה כוללת 
מספר פעולות. בין היתר איחדנו מספר צוותים 
וננקטו מספר  גדול   אחד  לצוות  בתפעול 
פעולות מיכוניות לשיפור השירות ולהשלמת 
התהליך. המטרה היא להפוך את ההתנהלות 
עבור  ופרואקטיבי  למרכז שירות מקצועי 

על  הסוכן, תוך שימת דגש 
יצירתיות, מהירות ושירותיות. 
בכך, להבטיח שזמני המענה 
והתשובות יהיו קצרים יותר 
מזמני המענה שהענף התרגל 

אליו.
לאות  ללא  פועלים  אנו 
לייצר סביבה עסקית אישית, 
שעיקרה שיוך רפרנט מקצועי 
אישי לכול אחד מהסוכנים 
המובילים ובכך להבטיח מענה 
נאות, מתוך הבנה  מקצועי 
והכרה כי הכשרה היא חברה 

של סוכנים”. 
הגבייה הפך  “צוות  כי  עוד,  ציין  דורפמן 
ייעודי לטיפול  צוות  יותר, הוקם  לממוקד 
בממשקים לטובת מתן מענה ייעודי בתחום 
ייעל את השירות. בנוסף, אנו  - דבר אשר 
שמטרתו  מקצועי,  ניודים  צוות  מפעילים 

לסייע ולטפל בכל הקשור לניוד 
פוליסות”.

מוסיף  נוספת”,  “בשורה 
דורפמן, “היא יצירת סינרגיה 
עם מוקדי השירות על מנת 
יר  ש י ו ר  י ה מ ה  נ ע מ ת  ת ל

לסוכנים”.
עוד נמסר, כי מחוז הכשרה 
במודל  פועל  כבר  ן  בצפו
אינטגרטיבי המספק שירותי 
תפעול הכוללים חיתום, גבייה, 
וחיתום  ממשקים  תפעול, 
בשיטת העבודה המשותפת, 
בדומה  גדול,  אחד  בצוות 

למחוז מרכז.
דורפמן מסכם: “הכשרה שמה לעצמה למטרה 
לתקן וליישם את הנקודות שהועלו במהלך 
הכנס, בשאיפה שבשנה הבאה נהיה במקום 

הראשון בסקר השירות של ביטוח חיים”.

רפי דורפמן ראש אגף ביטוח חיים 
ופיננסים בהכשרה
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מבטחים ומבוטחים
גורם בכיר בהנהלת איילון לפוליסה:

ניצני בטורו “מרים גבה”: “כשפניתי לסוכן הביטוח שלי שידאג לכיסוי ההוצאה, הוא ענה שהפוליסה שלי 
לא מכסה טיפולים אלטרנטיביים. באותו רגע התחשק לי לבצע בו דיקור לא סיני, אבל נאלצתי להתאפק”

לא נערכו שום דיונים בדירקטוריון לגבי החלפתו

אי הבהירות הייתה מיותרת - אריק 
יוגב ימשיך לכהן כמנכ”ל איילון ביטוח

איילון הבהיר, כי לא  גורם בכיר בהנהלת 
הייתה לאיילון שום סיבה ליזום את עזיבתו 
אריק יוגב - כך נמסר  של המנכ”ל הנוכחי, 
לפוליסה. ההבהרה באה בעקבות אי הבהירות 
ששררה בענף ובאיילון בשבועות ובחודשים 
האחרונים לגבי מי שיכהן בתפקיד מנכ”ל 
חברת הביטוח. בישיבות הדירקטוריון של 
איילון לא נערכו שום דיונים על פרידה מיוגב 
אתי אלישקוב למנכ”לית  או על מינויה של 
יוגב ימשיך לכהן בתפקיד  חברת הביטוח. 

מנכ”ל חברת הביטוח.
אלישקוב, לשעבר מנכ”לית הכשרה, חתמה 
למינויה  חוזה  על   2016 בספטמבר  ב-15 

למנכ”לית חברת האחזקות, כאשר ההערכות 
אז היו כי בהמשך היא תמונה לתפקיד מנכ”לית 
חברת הביטוח. זאת – על רקע סיום השותפות 
בין בעל השליטה באיילון לוי רחמני ליונל כהן. 
כהן החזיק למשך תקופה 22% ממניות איילון, 

ושימש כיו”ר איילון ביטוח. 
יוגב  את אריק  מינה  איילון  דירקטוריון 
וההערכות   ,2016 למנכ”ל איילון בתחילת 
בענף היו כי יוגב יעזוב יחד עם כהן בסוף 2016. 
על פי הדוחות הכספיים של איילון אחזקות, 
אלישקוב צפויה להתמנות לתפקיד מנכ”לית 
חברת האחזקות, כאשר האסיפה הכללית 

אריק יוגב, מנכ”ל איילון ביטוחתאשר את המינוי ואת תנאי התגמול שלה.

ליאור רוזנפלד ליאיר ניצני: 
חזור בך מדבריך

שהוא  ניצני,  יאיר  האמן 
גם בעל טור בישראל היום, 
כתב בטורו “מרים גבה” קטע 
היתולי על סוכני ביטוח. בין 
בעקבות  נכתב שם,  השאר 
ניסיון כושל של ניצני לממש 
ביטוח רפואי לאחר שקיבל 
בכאב  אלטרנטיבי  טיפול 
“כשפניתי  בידו:  שהופיע 
לסוכן הביטוח שלי שידאג 
ענה  הוא  ההוצאה,  לכיסוי 
לא מכסה  שלי  שהפוליסה 
אלטרנטיביים.  טיפולים 
באותו רגע התחשק לי לבצע 
אבל  סיני,  לא  דיקור  בו 

נאלצתי להתאפק”. 
ליאור רוזנפלד, יו”ר סניף חיפה של לשכת 
סוכני הביטוח, התרעם על הפרסום. לאחר 
שפנה באופן אישי לניצני ומחה על הדברים, 
פנה במכתב לסוכנים: “חבריי הסוכנים, במשך 
תקופה ארוכה מירי נבו, שהופיעה בפרסומת 
עם משה איבגי, שאלה בסיומה ‘מדוע צריך 
סוכן ביטוח?’. לפני כשנתיים היא הוזמנה 
להופיע בערב סוכנים מצטיינים של חברת 
כלל ביטוח. משנודע לי הדבר, פעלתי למנוע 
הודעה  ואכן הגברת קיבלה  הופעתה,  את 
יביע  לא  ניצני  מר  אם  בוטלה.  שהופעתה 
התנצלות פומבית, אפעל בכל מידת ההשפעה 
שלי שלא יראה במה בחברות הביטוח, בבתי 
ההשקעות וכמובן בלשכה. אנחנו לא נהיה 

שק החבטות של כל מי שקיבל מקלדת לידיו 
ומרשה לעצמו להשתלח בנו”. רוזנפלד ביקש 

מניצני לחזור בו מדבריו. 
כי  לו בתגובה,  ניצני כתב 
הביקורת  את  מקבל  הוא 
ולא התכוון לפגוע,  בהבנה 
רק להבליט את בורותו מול 
כמו  עולם הביטוח, שהוא, 
בו  מבין  לא  אחרים,  רבים 
יותר מדי. עם זאת, הוא ציין: 
“לשם האיזון, כתבתי גם טור 
רופא השיניים  על  משעשע 
שלי ואף הקראתי אותו בכנס 
של רופאי השיניים שמצאו 

אותו מצחיק”. 
די  לא  כי  סבר  רוזנפלד 
לי  בכך והמשפט “התחשק 
לבצע בו דיקור לא סיני” הוא 
התרת דם ולכן, לדבריו, ההתנצלות צריכה 

להיות פומבית.

יאיר ניצני וליאור רוזנפלד, יו”ר סניף חיפה בלשכה

jmtargum@gmail.com


