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היום  אישרה  הכנסת  הכספים של  ועדת 
לקריאה ראשונה )יום ג’( את הצעתו של ח”כ 
אורי מקלב )יהדות התורה(, לפיה חברת ביטוח 
שמפצה מבוטח שלה לא תוכל לתבוע צד ג’ בלי 
שנתנה לו התראה על דבר כוונתה לתבוע אותו 
בגין אשמתו או מעורבותו בתאונה והמתינה 

30 יום עד לקבלת תגובתו.
על מערכת המשפט  נועדה להקל  ההצעה 
לאפשר  התביעות,  היקפי  הפחתת  ידי  על 
הגעה להסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט 
ולמנוע הוצאות מיותרות מאזרחים. חברי 
הזו  החוק  הצעת  כי  בדיון,  אמרו  הכנסת 
הציבור  מצד  רבות  פניות  בעקבות  נולדה 
נוכח התופעה השלילית, שבה חברות הביטוח 
תובעות מעורבים בתאונות בבית המשפט, בלי 
להקדים ולברר את מידת אחריותם לאירוע 
הביטוחי או נכונותם להגיע להסכמות, טרם 

הפנייה לערכאות.
ח”כ מקלב: “אזרחים רבים מתלוננים שהם 
נתבעים בלי שניתנה להם האפשרות לפתור 
עניינים ביטוחיים עקב תאונות מחוץ לכותלי 
שהתהליך  מבקשים  אנחנו  המשפט.  בית 
הראשוני שיהיה בעקבות אירוע ביטוחי הוא 
כזה, שחברת הביטוח תשלח אל אותו צד ג’ 
מכתב שבו תיאור המקרה עם מהות הפגיעה, 
לבית  פנייה  לפני  למו”מ  אפשרות  ותיתן 

המשפט. בנוסף, שתהיה סנקציה נגדה, שאם 
עליה לשאת בהוצאות  יהיה  כן,  לא תעשה 

המשפט”.
רק  נוגעת  אינה  “ההצעה  מקלב,  לדברי 
לתאונות בדרכים אלא גם במקרה של שריפה 
בדירה בבניין שמתפשטת לדירה נוספת, מישהו 
שפוגע במחסום בכניסה לחניון או במקרה של 
אדם שפגע בשוגג ברכוש של רשות מקומית, 
כגון עמוד חשמל. במקרים רבים האזרחים 
מוכנים להודות או להתפשר ואין הצדקה להליך 
משפטי. ההימנעות מהגשת תביעות ללא צורך 
גם תקל על המערכת, שהיא עמוסה מאוד, וגם 

תקל על הצדדים המעורבים”. 
“זה  )המחנה הציוני(:  רוזנטל  ח”כ מיקי 
בהחלט דבר ראוי וכך צריך להיות, שאם אדם 
או חברה תובעים בהליך אזרחי אדם אחר, 
שיוכיחו קודם כל שניסו להגיע אתו להסכמה 
טרם הפנייה לבית המשפט. האזרח הסביר 
מתן  חובת  משפטי.  מהליך  להימנע  יעדיף 
התראה או פנייה לצד ג’, כפי שמוצע בהצעת 
בזכויות  פוגעת  ואינה  סבירה  היא  החוק, 
לאנשים,  נזק  לייצר  למה  הביטוח.  חברות 
למשל במקרה של תביעות קטנות, כשהנזק 
עשוי להיות נמוך מההוצאה של שכירת עו”ד 
ועלויות בית משפט. מי יפצה את האזרח על 
הנזק? למה לא לתת התרעה ואפשרות לסגור 

העניין מחוץ לבית משפט?”. 
סמנכ”ל רגולציה באיגוד חברות הביטוח, גיל 
סלומון: “צריך לפעול כאן עקרון ההדדיות. אם 
רוצים לחייב את חברות הביטוח לפנות קודם 
לצד ג’, אז שגם אזרחים לא יגישו תביעות ללא 
פנייה לצד ג’ או לחברות אותן הם תובעים”. 

נציגת הייעוץ המשפטי במשרד המשפטים, 
הילה דוידוביץ: “דלתות בית המשפט פתוחות 
בזכות  מדובר  לפנות.  שרוצה  מי  כל  בפני 
על אותו  יטיל הוצאות  וכששופט  חוקתית 
לבית  לפנות  פוגע בתמרוץ שלו  זה  מבטח, 

המשפט כשהוא רואה לנכון לעשות זאת”. 
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני )יהדות 
“לא מבין את ההתנגדות שלהם,  התורה(: 
מדובר בתביעות קטנות. מדובר בשכל ישר ולא 
בפרוצדורות. לא מצמצמים בכוחו של מישהו 
אלא רק אומרים לו ‘תודיע לאזרח שהוא חייב 
1,000 שקל. אם ישלם, טוב, אם לא, תלך לבית 

המשפט’. זה נראה היגיון הכי פשוט”. 
ח”כ גפני לאנשי משרד המשפטים: “תשקלו 
להוריד את הביורוקרטיה ואת העלויות. עורכי 
הדין מרוויחים מזה הרבה כסף והאזרח משלם 
ביוקר. לקראת הקריאה השנייה והשלישית 
נפתח את הדיון בנושא מחדש, אבל מבקשים 
ותשקלו  עכשיו שתבחנו את הדברים  כבר 

לשנות את החלטתכם”.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

ועדת הכספים אישרה: חברות ביטוח לא 
יוכלו לתבוע צד ג’ בלי שנתנו לו התראה 
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 הצעתו של יוזם ההצעה, ח”כ אורי מקלב )יהדות התורה(, נועדה להקל על מערכת 
המשפט על ידי הפחתת היקפי התביעות, לאפשר הגעה להסדרים מחוץ לכותלי בית 

המשפט ולמנוע הוצאות מאזרחים  אנשי משרד המשפטים התנגדו להצעה
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שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!
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סוכנויות הביטוח ג’.י.ב.או, אריה שפק וקש 
חתמים יתמזגו לתוך קש סוכנות לביטוח 

 קש סוכנות לביטוח וקש חתמים נמצאות כבר היום בבעלותן המשותפת של ג’.י.ב.או ואריה שפק, וכעת יתמזגו 
ארבעת הגופים לסוכנות אחת  גדי קלמן, מנכ”ל ובעלים של ג’.י.ב.או מסר כי המהלך נעשה על מנת למסד את 

השותפות, שנמשכת כבר כעשרים שנה  סך הפרמיות של הגוף הממוזג צפוי לעמוד על מאות מיליוני שקלים
יעקב וגדי קלמן – בעלי ג’.י.ב.או ויורם שפק 
– מנכ”ל ובעלים של אריה שפק, מאחדים את 
פעילות הסוכנויות שבבעלותם, ואת חברת 
קש חתמים, לתוך קש סוכנות לביטוח. קש 
סוכנות לביטוח וקש חתמים נמצאות כבר 
היום בבעלותן המשותפת של ג’.י.ב.או ואריה 
שפק, וכעת, כאמור, ארבעת הגופים יתמזגו 

לסוכנות אחת. 
גדי קלמן, מנכ”ל ובעלים של ג’.י.ב.או אישר 
לפוליסה את הדברים, ומסר כי המהלך נעשה 
על מנת למסד את השותפות, שנמשכת כבר 
כ-20 שנה, ולאחד את ארבעת הגופים תחת 
צפוי להיות  קש סוכנות לביטוח. המהלך 
ואז צפויה החברה   ,2017 מושלם עד סוף 

לעבור למשרדיה החדשים באזור.
גי’.י.בי.או קיימת זה כ-70 שנה והיא עוסקת 
והביטוח  בכל תחומי הביטוח האלמנטרי 

הפנסיוני, וכך גם סוכנות אריה שפק. 
קש חתמים פועלת עם רישיון של מבטח חוץ, 
והיא עוסקת בביטוח אוטובוסים, משאיות, 
כלי צמ”ה וסחורה בהעברה. הסוכנות היא 
מורשית לוידס, והיא עובדת מול כ-400 סוכני 

ביטוח, ובראשה עומד שלמה מוסלי. לצד קש 
חתמים פועלת קש סוכנות לביטוח, שנותנת 
מענה למשלים לקש חתמים, בתחום הביטוח 

האלמנטרי וביטוחי חיים, המשלימים את 
פעילות קש חתמים. סך הפרמיות של הגוף 
הממוזג צפוי לעמוד על מאות מיליוני שקלים.  

מערכת רישוי לנותני שירותי אשראי עלתה 
לאוויר ואפשר להגיש דרכה בקשות לרישיון – 
כך הודיעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
המערכת המקוונת להגשת בקשות רישיון, 
שפותחה על ידי המפקח על נותני שירותים 
פיננסיים, היא חלק מיישום חוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים, הקובע את הדרישות 
ממבקש רישיון בסיסי או מורחב עבור מתן 

שירותי אשראי.

מערכת רישוי לנותני שירותי 
אשראי עלתה לאוויר

זאת, כחלק מיישום חוק הפיקוח על שירותים 
פיננסיים, הקובע את הדרישות ממבקש רישיון 

בסיסי או מורחב עבור מתן שירותי אשראי

פורטל רישוי שירותים פיננסיים
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בעקבות ערעור שהגישה היבואנית האחים פולק:

 התובעת דרשה מחברת הביטוח לקבל תגמולים, בעקבות פריצה לבית העסק שבבעלותה  הפניקס דחתה 
את התביעה בטענה כי התובעת לא קיימה את הדרישה לבדיקה פנימית פיזית של העסק  בענף הביטוח רואים 

פסק דין זה כהוכחה לכך שבתי המשפט המחוזי והעליון אינם מוצאים פגם בדרישה לערוך בדיקה פנימית וכי 
מדובר ביישום נכון של הלכת סלוצקי  האחים פולק: נעתור לבג”ץ נגד המפקחת ככל שלא תוציא הנחייה בנושא

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות 
אחים פולק  ידי חברת  ערעור שהוגשה על 
סוכנויות יבוא נגד הפניקס וקבע כי האחרונה 
עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה כדי לפטור 
את עצמה מן החובה לשלם תגמולי ביטוח 
שיושמה  סלוצקי  הלכת  פי  על  לתובעת. 
דנן, הנטל להוכיח שמבטח סביר  במקרה 
לא היה מתקשר בחוזה הביטוח אילו ידע כי 
המבוטח לא התקין אמצעים להקלת הסיכון 
או לא הפעילם, מוטל על המבטח. נקבע כי 
הפרת חובה להתקין אמצעי מיגון או להפעילם 
לא תשלול באופן אוטומטי מן המבוטח את 
הזכות לקבלת תגמולי ביטוח. נפסק כי מקרים 
אשר בהם לא הופעל האמצעי להקלת הסיכון 
בידי המבוטח יידונו לפי סעיף 18 לחוק חוזה 
הביטוח, שבמרכזו הסדר המאפשר למבטח 
לשלם למבוטח במצבים מסוימים רק חלק 

מהתגמולים. 
ידי ד”ר  חברת האחים פולק, שיוצגה על 
קובי קפלנסקי, הגישה את הבקשה  עו”ד 
כאמור לאחר שבית המשפט השלום דחה את 
תביעתה לקבלת תגמולים בסך של כמיליון 
שקל, בעקבות פריצה לבית העסק שבבעלותה. 
בערעור שהוגש, בית המשפט המחוזי דחה גם 

הוא את תביעת התשלום. 
מור  דין  עורכת  ידי  על  יוצגה  הפניקס 
כי “לא קוימו  מ. תגר, וטענה,  חן ממשרד 
תנאי  פי  על  פריצה  לסיכוני  ההתנאות 
הפוליסה” מאחר שהמבוטחת לא קיימה את 
הדרישה לבדיקה פנימית פיזית של העסק 
בעת הקריאה בעקבות האזעקה שהופעלה. 
הפניקס הוכיחה לבית המשפט, כי התובעת 
הייתה מודעת לתנאי עליו חתמה. בפוליסה 
שהופקה נרשמה במפורש הדרישה של “חובת 
ביצוע בדיקה פיזית פנימית” כתנאי לתשלום 
והחברה אף התנתה את תחולתה בחתימה של 
מנהל התובעת על התחייבות לבצע בדיקה 
לבית  הוכיחה  הנתבעת  כן,  כמו  פנימית. 
בפוליסה שהופקה לאחר  גם  כי  המשפט, 
האירוע על ידי חברת ביטוח אחרת,  מנורה 
מבטחים, נכלל התנאי המדובר של “בדיקה 

פיזית פנימית”.  
חברת האחים פולק טענה, כי דרישתה של 
חברת הביטוח, לפיה יערוך המורשה מטעמה 
סיור פנימי, היא אבסורדית ומסכנת את חייו. 
לדבריה, התנאי בפוליסה הדורש ביצוע בדיקה 
פיזית פנימית הוא תנאי שאינו חוקי, אינו 
מוסרי, נוגד חוקי יסוד ואת תקנת הציבור 
ומעמיד מבוטחים בסכנת חיים ויש לו השלכה 
על מבטחות אחרות ועל כלל ציבור המבוטחים. 

בתי המשפט שבחנו את טענות התובעת 
בערכאות השונות צידדו בנתבעת ולא מצאו 
כל פגם בדרישה. בית המשפט השלום קבע, כי 
לא הוכחו נסיבות שמנעו בדיקה פנימית פיזית 
של בית העסק על ידי התובעת. בתי המשפט 
המחוזי והעליון קבעו, כי מדובר בהתנהלות 
חסרת תום לב של התובעת, שפוצתה במאות 
אלפי שקלים בגין אירוע פריצה קודם, חתמה 
על הדרישה לביצוע בדיקה פנימית של בית 
העסק ולא טענה לאי חוקיותו של תנאי זה. 
בתי המשפט ציינו כי המורשה מטעמה, על 
בדיקות  ועורך  נכנס  היה  שלו,  העדות  פי 

פנימיות בעבר. 
בית המשפט העליון, ברשות המשנה לנשיאה 
השופט אליקים רובינשטיין, ציין בהחלטתו 
כי אינו רואה מקום להתערבות בקביעת בתי 

המשפט הקודמים, על יסוד הלכת סלוצקי, כי 
הנתבעת עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה 
כדי לפטור את עצמה מן החובה לשלם תגמולי 

ביטוח לתובעת.  
בתי  “שני  רובינשטיין:  לנשיאה  המשנה 
המשפט פסקו, כי המשיבה הוכיחה שמבטח 
עם  ביטוח  בחוזה  מתקשר  היה  לא  סביר 
המבקשת אילו ידע כי לא תקיים את התנאי 
של ביצוע בדיקה פיזית פנימית בבית עסק”. 
בענף הביטוח רואים פסק דין זה כהוכחה 
ובית המשפט  לכך שבית המשפט המחוזי 
העליון אינם מוצאים פגם בדרישה לערוך 
בדיקה פנימית, וכי מדובר ביישום נכון של 

הלכת סלוצקי. 
לתגובת ד”ר עו”ד משה קפלנסקי, בשם 

התובעת, ראו מסגרת. 

העליון: תנאי הבדיקה הפיזית-
פנימית אינו נוגד את הלכת סלוצקי

יבוא  סוכניות  פולק  האחים  תגובת 
באמצעות ד”ר עו”ד קובי קפלנסקי: “שמחת 
המבטחים בנושא תניה זו נראית מוקדמת 
שכן בפסק הדין עצמו קובע כבוד השופט 
כי  זה,  ‘סבורני, בהקשר  כי:  רובינשטיין 
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון 
ככל שטרם הוציאה הנחיה בנושא זה, ראוי 
שתעשה כן על סמך הפסיקה’. יודגש כי 
436-05( בבית  דווקא בתיק אחר )ת.א 
המשפט השלום, נקבע כי תנאי זה אינו קביל 
וכי: ‘הדרישה להתייצב ולשלול חדירה... 
אינה סבירה, ועוד לחייבו להיכנס לבית 
העסק, בזמן אירוע הפריצה ולסכן את חייו 
הינה דרישה בלתי סבירה...’. בכוונת האחים 

פולק לעתור לבג”ץ נגד המפקחת על הביטוח 
ככל שלא תוציא הנחייתה בנושא זה.

“העמדת חיי המבוטח בסיכון כדי לזכות 
בתגמולי הביטוח איננה מקובלת בעולם 
השלם  למען  ישראלית.  המצאה  וזוהי 
התמונה יודגש כי שלוש הערכאות קבעו כי 
הבדיקה הפנימית לא הייתה מעמידה את 
מורשה הכניסה בסכנת חיים, אלא שבניגוד 
לכך המערערת הגישה צילומים ממצלמת 
האבטחה בהם נראים הפורצים בדיוק בזמן 
בו הגיע למקום מורשה הכניסה ולמזלו הרב 
לא ביצע בדיקה פנימית, שאם היה עושה כן, 
סביר להניח כי היה נאלץ להתעמת פיזית 

עם הפורצים”.

האחים פולק סוכנויות יבוא: 
נעתור לבג”ץ נגד המפקחת 

ככל שלא תוציא הנחייה בנושא 

jmtargum@gmail.com
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נדונה  בירושלים  השלום  משפט  בבית 
תביעתו של נתן יאיר לוי )“התובע”(, שיוצג 
חברה  שירביט  נגד  כהן,  ניר  עו”ד  ידי  על 
לביטוח בע”מ )“חברת הביטוח”(, שיוצגה 
חגי הוכהויזר. פסק הדין ניתן  על ידי עו”ד 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט  במרץ 

מוחמד חאג’ יחיא.
התובע עסק במתן שירותי הסעה. במסגרת 
עיסוקו החזיק התובע, בין היתר, ברכב מסוג 
“פורד טרנזיט” )“הרכב”(, שבוטח באמצעות 
מקיף  פוליסת  באמצעות  הביטוח  חברת 
)“הפוליסה”(. באחד הימים נגנב רכבו של 
לחברת  פנה  התובע  )“האירוע”(.  התובע 
הביטוח וביקש לקבל תגמולי ביטוח מכוח 
הפוליסה בגין גניבת הרכב. חברת הביטוח 
דחתה את דרישתו של התובע וטענה, כי הוא 
פעל ברשלנות רבתי, כאשר נתן הנחיה לנהג 
שעובד אצלו להשאיר את מפתחות הרכב 
בתוכו. לנוכח דחיית הדרישה לקבלת תגמולי 

ביטוח, פנה התובע לבית המשפט.
בכתב התביעה טען התובע, כי עם היוודע 
דבר הגניבה, נמסרו הודעות הן למשטרה והן 
לחברת האיתור. חברת הביטוח סירבה לשלם 
תגמולים, אולם לא מסרה לתובע הודעה 
לא  הביטוח  חברת  מקרה,  בכל  מסודרת. 
העלתה כל טענה, לפיה הסירוב לשלם תגמולים 
קשור, בין היתר, למפתחות הרכב. זאת ועוד, 
חברת הביטוח לא הוכיחה, כי מפתחות הרכב 
הופקרו, בין אם על פי הנחיית התובע ובין אם 
לאו. נוסף על כך, חברת הביטוח לא הוכיחה 
קיומו של קשר סיבתי בין הפקרת המפתחות 
)ככל שהייתה הפקרה( לבין האירוע. התובע 
ועתר לפיצוי בסך של כ-150  נזקיו  סיכם 

אלף שקל.
חברת הביטוח טענה מנגד, כי בהתאם לתנאי 
הפוליסה, השארת מפתחות ברכב, שאף לא 
היה נעול, מהווה הפרה של הפוליסה. על כל 
מבוטח לפעול באופן זהיר ולנקוט באמצעים 
לבחון  יש  נזקים.  למנוע  במטרה  סבירים 
זו בהתאם לפרקטיקה המקובלת  סבירות 
בקרב בעלים ונהגים של רכבים, ובהתייחס 

לסיכון שבפניו הם ניצבים.
פעל  התובע  כי  הוסיפה,  הביטוח  חברת 
ברשלנות חמורה הגובלת ברשלנות רבתי 
ומשכך אין הוא זכאי לתגמולי ביטוח. התובע 
מסר בעצמו, כי היו ניסיונות קודמים לגנוב את 
הרכב, ומשכך היה מצופה ממנו שלא להפקיר 
את מפתחות הרכב. כמו כן, הפוליסה מחייבת 
את התובע לפעול להוצאת מפתחות הרכב 

ממתג ההצתה, ושמירתם. משלא פעל התובע 
כאמור, הרי שחברת הביטוח פטורה מחבותה.
האם התובע פעל ברשלנות רבתי, כזו הפוטרת 
את חברת הביטוח מחבותה על פי הפוליסה?

בית המשפט ציין, כי מאז שנעלם הרכב, אשר 
מבוטח בפוליסת ביטוח רלוונטית, על חברת 
הביטוח לבחון את סוגיית הכיסוי הביטוחי. 
התובע בעצם הוכיח לכאורה את טענותיו. ככל 
שחברת הביטוח סבורה, כי התובע אינו עומד 
בתנאי הפוליסה, מוטל עליה הנטל להוכיח 
זאת, ולשכנע בדבר היעדר זכאותו לתגמולי 

הביטוח בנסיבות העניין.
בית המשפט בחן את המסמכים והעדויות 
שנגבו במהלך ההליך. נקבע, כי חברת הביטוח 
לא הוכיחה שהתובע הנחה את הנהג שלו לפעול 
באופן קבוע ולהותיר את הרכב לא נעול, כאשר 
מפתחות הרכב בתוכו. לפיכך, אין לקבל את 
טענת חברת הביטוח, לפיה התובע התרשל 

בקיום הוראות הפוליסה.
מן  בבחינת למעלה  הוסיף  בית המשפט 
הצורך, כי הנחיה או הוראה של מבוטח בביטוח 
רכב להותיר את הרכב לא נעול באופן קבוע, 
עת מפתחות הרכב בתוכו, ללא השגחה של 
אדם בוגר, מהווה כשלעצמה רשלנות קיצונית, 
הפוליסה.  להוראות  מנוגדת  בנוסף  אשר 

כמו כן, התנהגות כאמור יכולה להגיע לכדי 
וגם מן  רשלנות רבתי גם מן הפן הביטוחי 
הפן הבטיחותי. הסיכון הבטיחותי טמון בכך, 
שגורם זר, אשר אינו מורשה להיכנס לרכב, 
יבצע בו שימוש, או חלילה ילד עלול להיכנס 

לרכב ולהינעל בתוכו. 
דין הטוען לרשלנות רבתי  עם זאת, בעל 
נדרש להוכיח שני תנאים: במסגרת התנאי 
הראשון ייבחנו פעולותיו או מחדליו של אותו 
אדם שלכאורה נקט ברשלנות רבתי. בתוך כך 
תיערך השוואה לפעולות שבהן היה נוקט, או 
שהיה נמנע מלנקוט כל אדם סביר. במסגרת 
התנאי השני יש לבחון האם אותו אדם פעל 
בפזיזות או בחוסר אכפתיות, תוך מודעות 
מסוימת שהתנהגותו תגרום לנזק. קיומם של 
שני התנאים הללו יפטור את חברת הביטוח 

מחבותה כלפי המבוטח.
בית המשפט בחן את רכיבי הנזק וקבע, כי 
על חברת הביטוח לשלם לתובע סכום של 
כ-119 אלף שקל בתוספת מע”מ, וכן 3,000 
שקל בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו. נוסף על 
כך, חברת הביטוח חויבה בתשלום הוצאות 

המשפט ובשכ”ט עו”ד התובע.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הגדרת רשלנות: הרכב נגנב – 
האם המבוטח התרשל באופן 
השולל תשלום תגמולי ביטוח?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 רכבו של התובע, העוסק במתן שירותי הסעה, נגנב והוא פנה לחברת הביטוח 
לקבלת תגמולים  חברת הביטוח דחתה את דרישתו וטענה, כי הוא פעל ברשלנות 

רבתי, כאשר נתן הנחייה לנהג שעובד אצלו להשאיר את מפתחות הרכב בתוכו 

www.eventer.co.il/67xb3

בית הספר
לפרקטיקה שמאית

טלפון: 03-7542873       פקס: 03-7622513
www.etkin.co.il office@etkin.co.ilדוא“ל:

לימודי תעודה והסמכה לסיקור סיכונים והגנות למטרות ביטוח
מקצוע מבוקש ומרתק, המשלב עבודת שטח מאתגרת 

ומעניינת מאד
מתאים במיוחד לפורשי מערכות הביטחון

קורס חובה לחתמי חברות הביטוח
המעניק יכולת הבנה וניתוח של הסיכון

הזמנה

להרשמה 
לחץ כאן
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דיון סוער התקיים 
היום )יום ב’( בוועדת 
הכנסת  הכספים של 
שהגישו  השגות  על 
כנסת  חברי  מספר 
על תקנות סולבנסי 
2. טרם הדיון הביעו 
יצחק וקנין  הח”כים 
חזן  ואורן  )ש”ס( 
)ליכוד( ביקורת על 
המפקחת על הביטוח 
ר  ג נ י ל ס ת  י ר ו ד
ן,  ו מהדי שנעדרה 
ודרשו שלא לקיימו 

בהיעדרה. 
פורר  עודד  ח”כ 
)ישראל ביתנו( אמר 
כי ביקש לקבל דוח 

ניתוח סיכונים, והוסיף כי יש לתקנות השלכות 
משקיות, ודרש לקבל את ניתוח של הסיכונים 
האפשריים, כולל עליית מחירים. כמו כן לדבריו, 
יש להתאים את המודל לתקנות האירופיות. 
הוא דיבר על השוני בין מגדל לחברות האחרות, 
ואמר כי צריך לתאם את המודל עם כל החברות, 

ולא עם כל החברות למעט חברה אחת.
: “אי אפשר לתת  רחל עזריה )כולנו(  ח”כ 
לחברה אחת כוח לא פרופורציונלי. גם מגדל 
צריכה לחזק את ההון שלה. אני לא מסכימה 
אם הטענה שזה יגולגל על הציבור. חשוב שיהיה 
לאזרחי ישראל ביטחון שהם יקבלו את הכסף. 

יש לזכור שזה עבור אזרחי מדינת ישראל”. 
יגיעו  “מאיפה   : )ליכוד(  חזן  אורן  ח”כ 
המיליארדים? אתם לא מבינים במה מדובר. 
גם אני רוצה לשמור על הציבור  וצריך שבסוף 
יהיה הון שווה ערך להתחייבויות. אבל נשאלת 
השאלה איך עושים זאת. לא יכול להיות מצב 
שיש דרישה שחברות הביטוח ומגדל צריכות 
להביא 6-8 מיליארד שקל מחר בבוקר. מאיפה 
תבוא היתרה? העלאת מחירים”. חזן הציע 
שהתכנית לא תהיה רטרואקטיבית ושתהיה 

בפריסה קדימה בלבד. 
ח”כ מיקי לוי )יש עתיד(: “החברות יודעות 
על המודל עוד מ-2008. 12 מתוך 13 חברות 
עומדות כבר היום בדרישות. המפקחת סלינגר 
רק המשיכה את התהליך שהתחיל המפקח ידין 
ענתבי ב-2008, והמשיך אותו פרופ’ עודד שריג. 
כאשר מגדל נרכשה על ידי הבעלים הנוכחי, 
שאני מאוד מפרגן לו, כבר אז היה ברור שהוא 
צריך לעמוד בסולבנסי 2. נקבעה פריסה ל-6 
שנים, למרות שאני רציתי פריסה קצרה יותר 
כדי לדאוג לציבור. דחייה ל-2031 משמעותה 
עיקור של החוק. כבר היום רוב החברות עומדות 
ב-97%. אם נקבל את ההשגות זה יהיה מעילה 

בציבור הישראלי. אין היגיון בחלוקת דיבידנד 
כאשר אין בטוחה לחובות של החברות לחברה 

הישראלית”. 
זוהר )ליכוד(: “צריך להפריד בין  מיקי  ח”כ 
מתמחה  מגדל  מגדל.  לחברת  החברות  כל 
בביטוח חיים והיקף הפעילות שלה הוא הגדול 
ביותר. כאשר צריך להכריע בין חברת ביטוח 
לאזרחים תמיד חברות הביטוח שילמו, אבל 
פה זה עניין של ביטחון לאזרחי ישראל. אם נלך 
בדרך של סלינגר, הלקוחות החדשים ישלמו 
ייפגעו.  גם  והלקוחות הקיימים  יקר  מחיר 
הפתרון הוא פשוט – חייבים לפרוס למגדל 

את ההתחייבויות”. 
ח”כ דב חנין )הרשימה המשותפת(: “השאלה 
שחברי הוועדה צריכים לשאול היום בדיון היא 
‘למי אנחנו מחויבים?’. הרעיון של הביטוח הוא 
שאדם עושה עסקה והתמורה האמיתית היא 
כולנו מסכימים שבתחום הביטוח  ביטחון. 
בישראל אין ביטחון. לפחות מגדל אומרת שאין 
לה כסף להבטיח את זכויות המבוטחים. מכאן 
יש שתי אפשרויות: או שפורמים את מודל 
הסולבנסי או שלא פורמים. אם פורמים, צריכים 
להיות ברורים – למהלך הזה יהיה נזק היקפי כי 
אנחנו מתירים לכל החברות האחרות לקחת את 
הכסף שהן שמו. פשוט נותנים רישיון לחברות 
לא להיות בסדר. אם זו ההחלטה – אני אציע 
לכל המבוטחים להפסיק את תשלומי הביטוח 
שלהם ולהפסיק להיות מבוטחים. הקושי של 
ידעו זאת לאורך  החברות הוא לא הפתעה. 
העשור האחרון. מי שבחר לקנות את מגדל ידע 
מה הוא קונה. אם לא מתאים לו – שימכור”. 
ח”כ מנואל טרכטנברג )המחנה הציוני(: “כדי 
לדון על החרגה צריך להוכיח מה שיעור המוצרים 
הישנים בתיק ואיך הוא משליך על יכולת החברה 
צריכה להיות  הון. החרגה  להגיע להלימות 

מותנית בכך שמגדל 
לא תמשוך דיבידנד 
את  לה  אין  עוד  כל 
אני  שנדרש.  ההון 
מציע לא להצביע בלי 
שיש תמונה ברורה”. 
רן  י ב ל  כ י מ כ  ” ח
“הכיוון  )המחנ”צ(: 
בה  י ט ק ר י ד ה ל  ש
נראה   . חיובי הוא 
כתבו  מגדל  כאילו 
את ההסתייגויות”. 
זו של בירן  אמירתה 
עוררה סערה בקרב 

הח”כים. 
יוחנן  מגדל  יו”ר 
בדיון,  שנכח  דנינו, 
בעד  “מגדל  אמר: 
סולבנסי 2 והיא לא רוצה טובות והנחות בעניין 
הדיבידנד. מגדל מתכוננת ברצינות לתקנות, 
ואני עצמי משמש כיו”ר ועדת סולבנסי. כל 
ההנפקות שלנו היו לטובת ההיערכות לסולבנסי. 
מגדל, היום, היא ביחס ההון הטוב ביותר. כמעט 
200%. אנחנו היינו חלק מהאיגוד שעשה מו”מ 
עם הפיקוח כדי להגיע להבנות על דרכי היישום. 
באירופה כבר עובדים על זה הרבה יותר זמן, ושם 
הם הגיעו לשורת הסכמות על פריסת הדרישות. 
בחנו מה היו הדרישות באירופה לחברות עם 
50% מהענף, וגילינו ששם ההתחייבויות פרוסות 

ל-20 שנה. 
“אנחנו לא במצב רע. אין לנו ויכוח אידיאולוגי 
עם הפיקוח, ואני לא מבקש שיחריגו את מגדל. 
אני לא רוצה טובות. רק לקבל את הפריסה 

שקיבלו חברות אירופאיות כמו מגדל”.  
לקראת סיום הדיון הציג יו”ר הוועדה משה 
)יהדות התורה( שלוש שאלות לאנשי  גפני 

הפיקוח: 
1. למה הפריסה נקבעה על 4.5 שנים ולא 6 

או 16 שנים כמו באירופה?
2. האם אפשר לקבוע שבאמצע התהליך תהיה 

בדיקה מחדש?
3. על מדיניות הדיבידנד – האם אפשר לקבוע 

שמי שעומד בתנאים יוכל לחלק דיבידנד?
יועץ למפקחת על הביטוח,  עבד חסדייה, 
הבהיר כי המודל לא נלקח בשלמותו מהמודל 
איגוד  מול  התאמות  נעשו  אלא  האירופי, 
חברות הביטוח, כשמגדל הייתה חלק מהאיגוד. 
“ההתאמות הגדילו את יחס כושר הפירעון של 
כל חברות הביטוח, ומגדל קיבלה את ההטבה 
הגדולה ביותר בגלל שהיא הכי גדולה. אנחנו 
ביותר מ-100%  לעמוד  מצפים מהחברות 
מכושר הפירעון שנדרש”. ביחס לשאלות של 

גפני אמר חסדייה, כי הרשות תשקול אותן.

 ח”כ מיקי זוהר: תקנות סולבנסי יביאו לפגיעה בלקוחות החדשים והקיימים  ח”כ מיקי לוי: 
חברות הביטוח מכירות את המודל מ-2008, קבלת ההשגות משמעותה מעילה בציבור  יו”ר מגדל, 

יוחנן דנינו: באירופה חברות עם 50% מהענף קיבלו פריסה ל-20 שנה  סלינגר נעדרה מהדיון

הצבעה בוועדת הכספים של הכנסת

ת
ס

ת הכנ
צילום: דוברו

דיון סוער בוועדת הכספים על יישום 
תקנות סולבנסי הסתיים ללא הצבעה



9  במאי 2017                                                                                                                   עמוד 6 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 המוצר החדש הינו ביטוח חיים קבוצתי למקרה מוות )ריסק( המקנה סכום ביטוח קבוע 
של 150 אלף שקל למוטבי העמית  אמיל וינשל, מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה: 

החידוש נובע מהתפיסה לפיה יש לראות בכספי קרן ההשתלמות כספים משלימים לביטחון 
הכלכלי של המשפחה  בנוסף, הפרמיה עבור הכיסוי הביטוחי משולמת ממרכיב החיסכון

 בין העדכונים שאושרו: קצבאות נכות, זקנה, שאירים, ניידות, שירותים מיוחדים וסיעוד, 
המשולמים על ידי הביטוח הלאומי, לא ייחשבו כהכנסה שעשויה לפגוע בזכאות לקצבה מקרן הפנסיה 

 גם השתתפות בתשלום שכר דירה של משרד השיכון והכנסה מעבודה שיקומית לא יפגעו בזכאותו

כדאי לדעת

צר  ו מ ה  ק י ש מ ל  ד ג מ
חיסכון משולב חדש: “מגדל 
השתלמות לחיים”. מוצר זה 
כולל חיסכון בקרן השתלמות 
ביטוחי  כיסוי  שילוב  תוך 
למקרה מוות. המוצר המיועד 
ההשתלמות  קרן  לעמיתי 
“מגדל השתלמות” ומקנה 
 150 סכום ביטוח קבוע של 
אלף שקל למוטבי העמית 

במקרה של פטירה.  
אמיל וינשל, מנהל חטיבת 
ההפצה  וערוצי  הלקוחות 
במגדל, מסביר כי “החידוש 

נובע מהתפיסה לפיה  במגדל השתלמות 
יש לראות בכספי קרן ההשתלמות כספים 
משלימים לביטחון הכלכלי של המשפחה 
ניתנת מעתה לעמית  זמן. משכך,  לאורך 
יותר את הביטחון  האפשרות  לחזק עוד 
הכלכלי של משפחתו, חלילה במקרה של 
וכחלק  לטווח ארוך  ראייה  מוות. מתוך 

והמוצרים  הכלים  ממערך 
לרשות  מעמידים  ו  שאנ
הוספת  הביטוח,  י  סוכנ
למשפחתו  תבטיח  הכיסוי 
של העמית מקור כספי נוסף”. 
עוד מדגיש וינשל, כי “עלות 
רכישת כיסוי הריסק כחלק 
הינה  השתלמות  ממגדל 
נמוכה משמעותית אל מול 
כל מוצר ריסק אחר. בנוסף, 
הפרמיה עבור הכיסוי הביטוחי 
משולמת ממרכיב החיסכון”. 
 150 כי הכיסוי של  נמסר 
העמית  למוטבי  שקל  אלף 
יתרת  לבעלי  מיועד  פטירה  של  במקרה 
צבירה בקרן ההשתלמות של לפחות 5,000 
שקל או הפקדה חודשית שוטפת של לפחות 
לעמיתים  ניתנת  250 שקל. ההצטרפות 
18-60, כאשר עלות הפרמיה, הנגבית  בני 
מהצבירה, מחולקת  על- פי שלוש קבוצות 
גיל:  18 עד 40, 40 עד 55, 55 עד 67 - תום 

תקופת הביטוח. 
כי מתוך ראיית כספי  במגדל מציינים, 
ההשתלמות ככספים משלימים לטווח הבינוני 
והארוך הוסיפה מגדל אשתקד, בלעדית 
בענף, את אפשרות העמית לבחור מודל 
תלוי-גיל גם בקרן ההשתלמות. זאת, במקביל 
להסדרה בשוק החיסכון הפנסיוני בנוגע 
למסלולי ברירת מחדל בתכניות הפנסיונית 
- קופות גמל, קופות ביטוח וקרנות פנסיה 
– והתאמתו באופן אוטומטי של תמהיל 

ההשקעות לקבוצת הגיל של החוסך.
ביטוח  “כקבוצת  ואומר:  וינשל מסכם 
ופיננסים מובילה, בעלת עוצמות מקצועיות 
וטכנולוגיות יוצאות דופן, מגדל ממשיכה 
כל העת לפתח מוצרים בעלי ערך רב לסוכן 
הביטוח ולציבור העמיתים. המדובר במוצרים 
הביטוח  לסוכן  שמאפשרים  מתקדמים 
להעניק מעטפת פתרונות רחבה ללקוחותיו 
ולמצות את הפוטנציאל העסקי האדיר, 
שטמון במגוון תחומי הפעילות המשותפים 

עם מגדל”.

של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת 
הכנסת אישרה היום )יום ג’( שינויים נוספים 
בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה שבהסדר, 
בהן חברים כמיליון עמיתים. השינויים נוגעים 
לזכאותם לקצבה של שאירים )יתומי עמיתים 
מסוגלים  אינם  אשר  עמיתים(,  הורי  או 
משרד  להשתכר למחייתם. על פי הערכות 
האוצר, מדובר בכאלף איש, המקבלים קצבה 
ממוצעת של כ-1,500 שקל בחודש מקרנות 

הפנסיה שבהסדר. 
נכות,  קצבאות  שאושרו:  העדכונים  בין 
ניידות, שירותים מיוחדים  זקנה, שאירים, 
וסיעוד, המשולמים על ידי הביטוח הלאומי, 
לא ייחשבו עוד כהכנסה אשר עשויה לפגוע 
בזכאות השאיר לקצבה מקרן הפנסיה. גם 
משרד  השתתפות בתשלום שכר דירה של 
הבינוי והשיכון והכנסה מעבודה שיקומית 
לא יפגעו בזכאותו. אם בבעלותו של השאיר 

נכס למגורים, אך הוא משכיר אותו ומשתמש 
באותו סכום כדי לשכור בעצמו דירה אחרת, 
לא תיפגע זכאותו. מעבר לכך, יקוזזו כספים. 
בכל מקרה, גם אם יש לשאיר הכנסה בנוסף 
לקצבת השאירים שהוא מקבל מהקרן, יבוצעו 
קיזוזים רק מסכומים העולים על 3,000 שקל 

בחודש. 
יו”ר הוועדה, ח”כ אלי אלאלוף  לדרישת 
במימון  במוסד  המתגורר  שאיר  )כולנו(, 
המדינה ורוב צרכיו ממומנים על ידה, יקבל בכל 
זאת 25% מקצבת השאירים מקרן הפנסיה 

לצרכיו האישיים. 
מארגון נפגעי פעולות  עו”ד רות פרמינגר 
פעולות  ונפגעי  צה”ל  נכי  כי  איבה, טענה 
איבה מופלים לרעה בתיקון התקנון, מכיוון 
ידי  על  שלא  להם  המשולמות  שקצבאות 
הביטוח הלאומי פוגעות בזכאותם לקצבה 
מקרן הפנסיה, בעוד שקצבאות לאוכלוסיות 

אחרות, המשולמות על ידי הביטוח הלאומי, 
אינן פוגעות בזכאות. בעקבות דבריה הורה 
יו”ר הוועדה אלאלוף לנציגי האוצר להגיש 
לו תוך שבוע אפשרויות מעודכנות לשילוב 

אוכלוסיות אלה, לשיקול הוועדה.  
ביטוח  על שוק ההון,  בכיר לממונה  סגן 
וחיסכון, הראל שרעבי, אמר בדיון כי השינויים 
מיטיבים ברובם עם אוכלוסיית השאירים 
הנזקקים, מכיוון שכיום מורה התקנון לשלול 
קצבה מקרן הפנסיה משאירים שיש להם 

הכנסה בכל סכום שהוא. 

מגדל משיקה את “מגדל השתלמות לחיים” 
- שילוב כיסוי ביטוחי בקרן ההשתלמות

אושרו שינויים בתקנון קרנות הפנסיה 
הוותיקות שבהסדר הנוגעים לשאירים נזקקים

הבהרה
הגידול  את  מהווים  שקל  מיליון   259
ביטוח ישיר ב-2016, ולא  בתפוקה של 
הרווח - כפי שנכתב בטעות במאמרו של 

חגי שפירא מיום א’ השבוע. 

אמיל וינשל, מנהל חטיבת 
הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל
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ועדת הכספים:

העלאת גיל הפרישה לנשים תיעשה בהסכמה רחבה

ועדת הכספים דנה אתמול )יום ב’( בסוגיית 
גיל הפרישה לנשים, שאמור היה להעלות מה-1 
בינואר 2017 באופן מדורג במשך שנתיים עד 
שר  64. מכיוון שטרם הועברה עמדת  לגיל 
האוצר בעניין לוועדה ושבעקבותיה היה עליה 
להכריע האם לקבל את המלצתו ואת המלצות 
הוועדה הציבורית שהוא מינה בנושא, הוחלט 

שההכרעה בעניין תתקבל בהסכמה רחבה. 
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני )יהדות 
התורה( הורה בינתיים לתקן את חוק הביטוח 
הלאומי, כך שיהיה תואם לדחייה בשינוי חוק 
גיל הפרישה וכל עוד אין החלטה בפועל על 
העלאת הגיל, הביטוח לאומי יאפשר לנשים 
שנולדו החל מאוגוסט 1955, לקבל את קצבת 

הזקנה שלה הן זכאיות. 
הדיון התקיים לאחר שוועדת הכספים כבר 
נדרשה לנושא. מכיוון שהשר לא העביר את 
2017 את  יולי  עמדתו, הוועדה דחתה עד 
המועד שבו הגיל אמור לעלות אוטומטית, 
אם לא מתקבלת החלטה אחרת, כדי לאפשר 
דיון מסודר. אלא שעד היום, השר לא העביר 
את עמדתו ואף הביע במכתב ליו”ר ועדת 
הכספים בקשה לשמוע קודם את העמדה 

הציבורית בעניין.
הרבה  עם  מורכב  בנושא  מדובר   גפני: 
השלכות הן על המשק והן לגבי נשים עובדות, 
נשים במקצועות שוחקים. מדובר  לרבות 
בבעיה ציבורית ממדרגה ראשונה ויש להגיע 
גיל  יעלה  שלא  לי  נאמר  רחבה.  להסכמה 
הפרישה באופן חד-צדדי וצריך למצוא פתרון 
יש  למסלול בביטוח הלאומי. לשר האוצר 
קושי גדול לקבל החלטה. עד תום השלושה 
חודשים נקבל החלטה ואם לא נקבל, נאריך 

את המועדים בחקיקה”.
מנכ”ל האוצר, שי באב”ד: “מכיוון שהנושא 
כה מורכב, השר מעוניין לשמוע קודם את 
עמדת הציבור. נעשה את כל המאמצים לבנות 
את המודל הטוב ביותר, תוך השגת הסכמה 
רחבה. נידרש לתת מענה לכל הבעיות שעלו 
החודשים  שלושת  את  לנו  יש  כך  ולצורך 

הקרובים”.
רפרנט מאקרו באגף תקציבים, כפיר בטט, 
הסביר את השיקולים מאחורי הצורך להעלות 
את גיל הפרישה: “משקל האוכלוסייה מעל 
גיל 55 הולך ועולה, תוחלת החיים עולה אצל 
גברים בממוצע 17 שנים לאחר הפרישה ונשים 
24 שנה לאחר פרישתן. מצד שני, יש  חיות 
עלייה בשיעורי תעסוקת נשים, מגמה שחלה 
גם בקרב נשים בנות 55 עד 59 ואנחנו צופים 
שעוד תמשיך לעלות. בקרב בנות 60 עד 64 
2004 שיעור התעסוקה עמד על 26.2%,  ב- 
ב-2009 על 41.8% וב-2015: 51.6%. אישה 
שדוחה את גיל הפרישה שלה, תהנה מגידול 
של 8% עד 10% על כל שנה שהיא דוחה את 
מועד הפרישה. יש לנו כלים להתמודדות עם 
בעיות של מי שאינה עובדת או שמשתכרת 

שכר נמוך: הכפלת מס הכנסה שלילי לבנות 
+62, הגדלת הזכאות לקבלת דמי אבטלה 
לנשים בנות +60 ל-10 חודשים, הקצאת 300 
מיליון שקל בתכניות ארוכות טווח להכשרות 
מקצועיות לנשים מבוגרות, 100 מיליון שקל 
אנשים  לתעסוקת  טווח  ארוכת  בתכנית 

מבוגרים ועוד”.
בוועדה, אף שלא הביעו  חברות הכנסת 
גיל  התנגדות עקרונית לצורך להעלות את 
הפרישה, העלו בעיות שדוחפות אותן להתנגד.

“יש  ח”כ מרב מיכאלי )המחנה הציוני(: 
פתרונות כך שכולם ייצאו מורווחים. אך יש 
לתת את הדעת, מה עם אלה שבכלל אין להן 
פנסיה או שלא עובדות. הנשים המוחלשות 
שלא מקבלות מענה. רוצה לדבר על ודאות. 
חשיבות  מייחס  לא  האוצר  ששר  מדהים 
שהמשק ונשים צריכות לדעת אם תפרושנה 
62, האם תקבלנה שכר, קצבה, כי לא  בגיל 
ניתן לפרוש ואז להמתין שלושה חודשים ויותר 
עד לקבלת הקצבה. אנשים צריכים לתכנן 
את צעדיהם”. מיכאלי קראה לקדם במסגרת 
ועדת הכספים את הצעת החוק שלה, שנועדה 
לאחד בין לוחות הביטוח הלאומי לבין חוק 

גיל הפרישה.
ח”כ שלי יחימוביץ’ )המחנה הציוני(: “אני 
בעניין הזה.  מסתייגת מהתנהלות האוצר 
הגידול בשיעורי ההשתתפות של נשים בשוק 
העבודה קורה ממילא, כי הבריאות משתפרת 
ותוחלת החיים עולה. אך עלינו לייצג נשים 
לתדרך  יכולות  ולא  לוביסטים  להן  שאין 
ואין  הזו  לוועדה  נגישות  ואין להן  כתבים 
להן כסף להגיע לכאן. האוצר מסרב להכיר 
בקיום של המושג ‘מקצוע שוחק’, התנגדות 
אידיאולוגית. נשים שעובדות בתעשיית המזון, 
בניקיון וכדומה. זו התעקשות עקרונית. נשים 
רבות מאוד מגיעות לגיל 62 כשהן לא עובדות 
ואז ייגזרו עליהן עוד שנתיים בלי קצבה, בלי 
משכורת ובלי פנסיה. אז אומרים, יחתמו 10 
חודשי אבטלה אם צברו 18 חודשי עבודה, אך 
מה אם אלו שלא עובדות מגיל 55 ? יש כאן בני 
אדם, לא רק טבלאות אקסל. הפתרון בהישג 
יד, מדובר במעט נשים וניתן להגיע לפתרון”.

ח”כ זהבה גלאון )מר”צ(: אין לנו אג’נדה 
נגד העלאת גיל הפרישה, אלא שתהיה מתונה 
ומדורגת ותיקח בחשבון שתי קבוצות נשים. 
 .67 כל אישה יכולה להמשיך לעבוד עד גיל 
50-55 ונשים  אך יש נשים מובטלות מגיל 
במקצועות שוחקים שאין מוכנות באוצר 
הן תצטרכנה לחתום  להכרה במושג הזה. 
אבטלה, אין פתרונות לקלוט אותן בשוק 
וההעלאה ל-64 דנה אותן לעוד  העבודה, 
שנתיים של עוני ומחסור. צריך להיות שוויון 
בין נשים וגברים אך מקדמים מהלך של שוויון 
במקום שאין שוויון, כי מלכתחילה אין שוויון 
60-64 רק  בשכר ובתנאים. בקבוצת הגיל 
27% עובדות. יש לנו עניין להגיע להידברות”.

קבוצות  :”יש  )כולנו(  עזריה  רחל  ח”כ 
ספציפיות שצריך לתת להן מענה. מעבר לכך 
יש צורך לתת את הדעת לגבי הדור הצעיר 
הפרישה  גיל  את  מעלים  הזמן  כל  יותר. 
ומתייחסים לאוכלוסייה שתיפגע באופן מידי, 
אך יש קבוצה שמעמדה משתנה, כל העובדים 
הצעירים יותר. פעם ראשונה שאנשים יצטרכו 
50 שנה בשוק  50 שנה. כדי לשרוד  לעבוד 
ולהחליף המקצוע  נדרשת הסבה  העבודה 
שולחן  על  לא  בכלל  וזה   40-50 בגילאי 

הדיונים”.
“גיל  הציוני(:  )המחנה  בירן  מיכל  ח”כ 
הפרישה צריך לעלות ולהיות שווה, אך השאלה 
איך לעשות ואיך לא דורסים בדרך את הנשים 
הכי חלשות בחברה. צריך לתמרץ מעסיקים 
על  כסף  שימו  אנשים מבוגרים,  להעסיק 
 55 תעסוקת נשים מבוגרות. אישה שבגיל 
שלא יכולה לעשות מה שעשתה קודם, מה 
תעשה? מי שסגרו לה את המתפרה לא תעבור 
ותראו  העזר  גלגלי  את  תביאו  להיי-טק. 

שההתנגדויות ייחלשו”.
 ח”כ עליזה לביא )יש עתיד(: “העלאת גיל 
פרישה לנשים צריכה להיעשות, אבל יש להבין 
שיש פערים בשכר, בהשכלה, פערים שהם 
מבניים בחברה בישראל. כוח העבודה של 
נשים בישראל גבוה בהשוואה לעולם. שוק 
העבודה משתנה ולא נותנים את הדעת לכך”.
ח”כ מיקי רוזנטל )המחנה הציוני(: “שמח 
שהדברים נעשים בהסכמה. מעולם לא הוצג 
כאן כמה יש בכל קבוצה, כמה עובדות יש בגיל 
+60 וכמה נשים במקצועות שוחקים, כמה 
חוסכות לפנסיה, לכמה אין בכלל פנסיה וזה 

הבסיס לדיון”.     
ח”כ אורלי לוי-אבקסיס )ישראל ביתנו(: 
נמוכה, המקצועות  יותר  “ככל שההשכלה 
ופחות  55 פחות  בגיל  ולכן  יותר שוחקים 
נשים כאלה עובדות והן מסתכלות על גיל 62 
ומחכות ליום הזה ואנחנו מרחיקים מהן את 
הבאר. לא ניתן לקבוע דין אחד לכולן. אנחנו 
גוזרים עליהן שאם לא יעבדו, ירעבו, כי איש 
לא מחייב מעסיקים להמשיך להעסיק אותן. 
גזירה שווה  נדרש מנגנון דיפרנציאלי, לא 

לשופטת בבג”ץ ולמנקה בקניון”.     
נשיא לשכת העצמאים )לה”ב( רועי כהן: 
“שוב ושוב האוצר מביא את ההמלצות האלה 
וזה עושה צחוק מהוועדה. יש סקטור של 560 
אלף איש עצמאיים. מציעים פתרונות לא 
רלוונטיים לנשים עצמאיות, שדורשות גם 
פתרונות עבורן. אישה עצמאית שמגיעה לגיל 
62 ומבקשת קצבת זקנה אחרי 40 שנה שעבדה 
ושילמה, אומרים לה - אם את ממשיכה לעבוד 
את לא מקבלת את קצבת הזקנה שלך, ואפילו 

את זה לא רוצים לתקן”.     
גפני הורה ליועצת המשפטית לוועדה לבחון 
את הצעת החוק של ח”כ מיכאלי ולבחון ניסוח 

הצעת חוק לאיחוד החוקים. 

 יו”ר ועדת הכספים גפני: ועדת הכספים תגבש החלטה מוסכמת בנושא גיל הפרישה, כזו שתיתן מענה לנשים 
במקצועות שוחקים, נשים עובדות או עצמאיות  מנכ”ל האוצר: נגבש את המודל הטוב ביותר בהסכמה והידברות
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לאומי פרטנרס תוביל השקעה 
של 480 מיליון שקל בביטוח ישיר

ביטוח ישיר השקעות פיננסיות התקשרה 
אתמול )יום א’( במזכר הבנות לא מחייב עם 
זרוע הבנקאות להשקעות  לאומי פרטנרס, 
של קבוצת לאומי, לפיו ירכשו לאומי פרטנרס 
ומשקיעים נוספים מניות רגילות של החברה 
בנות 1 שקל ע.נ. כל אחת בסכום של 480 מיליון 
שקל בדרך של הקצאה פרטית. לאומי פרטנרס 
תגייס משקיעים לאחר חתימת הסכם השקעה 
מחייב. זאת, בכפוף להשלמת הפיכתה של ביטוח 
ישיר השקעות פיננסיות לחברה פרטית, על מנת 
לעמוד בהוראות סעיף 21 לחוק לקידום התחרות 

ולצמצום הריכוזיות.
עיקרי מזכר ההבנות:

המתלים  התנאים  להתקיימות  בכפוף   .1
המפורטים להלן, ירכשו המשקיעים את המניות

המוקצות, אשר יהוו עם הנפקתן כ-30% )בכפוף 
להתאמות סופיות( מהונה המונפק והנפרע של 
החברה )בדילול מלא(, לפי שווי חברה של כ- 1.42 
מיליארדי שקל. לאומי פרטנרס מסרה, כי בכוונתה 
לרכוש עד 10% מהונה המונפק והנפרע של ביטוח 

ישיר בתמורה לכ-150 מיליון שקל.
נוספת,  יוקצו, ללא תמורה  2. למשקיעים 
אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש

ממועד השלמת העסקה ועד לחלוף שלוש שנים 

ממועד הקצאתן, במחיר מימוש לכל אופציה
 3 המשקף שווי חברה השווה לשווי הבסיס 

וכמותן תיגזר משווי כלכלי של 30 מיליון שקל
לכלל האופציות המוקצות, בהתאם לנוסחת 

.Black & Scholes
3. התחייבות כל אחד מהמשקיעים לבצע את 
העסקה תפקע אם במועד כלשהו לאחר חתימת
הסכם ההשקעה ועד למועד הקובע להעברת 
תמורת ההשקעה לחברה יפחת שווי החברה מ- 

1.43 מיליארדי שקל.
4. לכל משקיע תינתן הזכות לבקש המרה או 

פדיון מניותיו עד לתום השנה השביעית ממועד
השלמת העסקה והחברה תעשה מאמצים לפעול 

בהתאם לבקשה כאמור, אולם ככל שלא
תצליח לבצע את הפדיון ו/או ההמרה כאמור, 

לא יהא בכך כדי להוות עילה לתביעה כנגדה.
5. עם השלמת העסקה, יכנס לתוקפו הסכם 

בין המשקיעים לבין צור שמיר אחזקות בע”מ,
בעלת השליטה בביטוח ישיר, המסדיר את 
יחסיהם כבעלי מניות בחברה ואשר יכלול הוראות 
כמקובל ובכלל זה ביחס לזכויות בעלי המניות 
בחברה וניהולה, זכויות וטו למשקיעים או דרישת 
רוב מיוחס בעניינים מסוימים להגנת זכויותיהם 
כבעלי מניות מיעוט בחברה, שינוי מהותי בתחומי 

הפעילות של החברה, עסקאות מסוימות, הגנות 
בפני דילול, הוראות בקשר למינוי דירקטורים 
מטעם המשקיעים, קביעת מדיניות חלוקת 

דיבידנד, זכות מצרנות וזכות
הצטרפות במקרה של מכירת השליטה בחברה 

על ידי צור שמיר ובעלי השליטה בה.
6. חתימת הסכם השקעה מחייב כפופה לגיוס 

המשקיעים כאמור לעיל ולהשלמת בדיקת
נאותות של המשקיעים בחברה. יובהר, כי החברה 

רשאית לנהל משא ומתן עם צדדים
לעסקה  מתחרות  הצעות  ולבחון  נוספים 

האמורה. 
השלמת העסקה כפופה לקיומם של תנאים 
מתלים לא יאוחר ממועדים שהוסכמו בין הצדדים, 
חתימה על הסכם מחייב, קבלת אישור האורגנים 
המוסמכים של החברה ושל המשקיעים וקבלת 
האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה האישורים 
הרגולטוריים הנדרשים על פי דין, כלל שיידרשו, 
לרבות אישור הממונה על שוק ההון. יצוין, כי 
השלמת קיפול השכבה תהא כפופה אף היא 
לאישורים שונים, לרבות לאישור בית המשפט ו/או 
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ו/או 
היענות הרוב הנדרש להשלמת הצעת רכש מלאה 
והכול בהתאם למתווה בו יבוצע קיפול השכבה.

 ההשקעה היא תמורת 32% מביטוח ישיר  לאומי תשקיע 150 מיליון שקל ותאתר משקיעים 
נוספים לאחר חתימת ההסכם  התמורה תשמש את ביטוח ישיר לרכישת מניותיה מהציבור
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סייבר

 Ping An Insurance הסינית  המבטחת 
דולר  מיליארד   1 של  קרן  מקים   Group
שתשקיע בתחומים של טכנולוגיות מתקדמות 
בפיננסים וטכנולוגיות בריאות. את הקרן ינהל 
גם  וישמש   Citi-מ פרש  אשר  לארסן  ג’ונתן 
 China ,כ”קצין החדשנות” של המבטח. הקרן
תפעל   ,Ping An Global Voyager Fund

מהונג קונג. 
  FinTech-פעילה כבר בתחום ה Ping An
ומתכננת   Lufax בשם  בת  חברה  באמצעות 
להרחיב את פעילותה להונג קונג או סינגפור. 

 ,Credit China FinTech על פי הערכות של
גדלו  הפינטק  בתחום  הסיניות  ההשקעות 
ב-8.8 מיליארד דולר בתקופה שבין יולי 2015 

ליוני 2016 - גידול של 100% לעומת 2010. 
 Willis ידי  על  שפורסם  מידע  פי  על 
Towers Watson ו-CB Insights, השקעות 
בחברות הזנק ברבעון הראשון של שנת 2017 
חדה  ירידה   – דולר  מיליון  ב-238  הסתכמו 
הושקעו  בה  אשתקד,  תקופה  אותה  לעומת 

783 מיליון דולר. 

מושבעים  חבר  של  דין  בפסק 
בשבוע  שניתן  )ארה”ב(,  במיזורי 
וג’ונסון  ג’ונסון  חברת  חויבה  שעבר, 
לשלם 110 מיליון דולר לאשה שטענה 
כתוצאה  השחלות  בסרטן  לקתה  כי 
טלק,  על  המבוסס  במוצר  משימוש 
מארבעים  יותר  שנמשכה  בתקופה 
זה  דין  בפסק  שנפסק  הסכום  שנה. 
הוא הגבוה ביותר, עד כה, מבין 2,400 
בטענה  היצרן,  נגד  שהוגשו  תביעות 
את  מספקת  במידה  הזהיר  שלא 
במחלת  ללקות  סיכון  על  הצרכנים 
הסרטן כתוצאה מהשימוש במוצר וכן 

באבקת תינוקות שמתוצרתו. 
שלוש  בגין  פסיקה  ניתנה  כה  עד 
תביעות שבגינן חויבו ג’ונסון וג’ונסון 
לשלם    Imerys Talc הטלק  וספק 
הדין  פסק  פי  על  דולר.  מיליון   197
שנפסקו  הכספים  חלוקת  האחרון, 
היא: 5.4 מיליון דולר פיצוי, כשג’ונסון 
מסכום   99% לשלם  אמורה  וג’ונסון 
וכן   ,1% ישלם  הטלק  ספק  ואילו  זה 
מיליון   155 בסך  עונשיים  פיצויים 
 105 תשלם  וג’ונסון  כשג’ונסון  דולר, 
 50 ישלם  הטלק  וספק  דולר  מיליון 

אלף דולר.

 The Association
 of Professional
 I n s u r a n c e
)ארה”ב(   Women
אינגה  על  הכריז 
ביל, מנכ”לית לוידס 
לונדון, כאשת השנה. 
ביל הצטרפה ללוידס 
לאחר   ,2014 בשנת 
כמנכ”לית  ששמשה 
 ,Canopius של 

וכמנכ”לית  לוידס,  של  ברוקרים  חברת 
משנה  )מבטח   Converium Ltd קבוצת 
הצרפתי  המבטח  ידי  על  שנרכש  שוויצרי 
ב  עבדה  כן  כמו   .)2007 בשנת   SCOR SE

 .Zurich Insurance Group
הטקס הרשמי יהיה ב-13 ביולי 2017 בניו 

יורק.

מפרסמת   RMS סיכונים  של  ומודלים  לחיזוי  החברה 
זאת,  סייבר.  סיכוני  לניתוח  שלה,  למודל  בקשר  עדכון 
בהמשך לשינויים המהירים בסביבה של סיכוני הסייבר. 
 RMS בשם  מודל  חודשים  כ-15  לפני  פיתחה  החברה 
 Cyber Accumulation Management System
בתחום,  המהירים  השינויים  עקב  סייבר.  סיכוני  לניתוח 
בו עדכון. העדכון  ונדרש לבצע  רלוונטי  המודל הפך ללא 

שפורסם כולל מודל נוסף בשם
Expected Loss Baseline model, המסייע לחשב מה 
היה קורה אם לכל העסקים בארה”ב היה ביטוח סייבר. על 
פי המודל, תעשיית הביטוח של ארה”ב הייתה מפסידה 5 
 Data exfiltration מיליארד דולר לשנה רק בתחום של
)העתקה לא חוקית של מידע, העברת מידע, השגת מידע 

משרתי מחשבים תוך שימוש בתוכנות לא חוקיות(.

 Ping An מקים קרן של 1 מיליארד 
דולר להשקעה בטכנולוגיות מתקדמות

ג’ונסון וג’ונסון חויבה 
השתלטות זדונית על לשלם 110 מיליון דולר

מידע עלולה לגרום לנזק 
מבוטח בהיקף 5 מיליארד 

דולר לשנה בארה”ב

אינגה ביל - 
אשת הביטוח 

של השנה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

פעילה כבר בתחום ה-FinTech  באמצעות חברה בת בשם Lufax ומתכננת להרחיב את פעילותה להונג קונג או סינגפור

הסכום שנפסק בפסק דין זה הוא הגבוה ביותר עד כה, 
מבין 2,400 תביעות שהוגשו נגד היצרן, בטענה שלא הזהיר 

במידה מספקת את הצרכנים על סיכון ללקות במחלת 
הסרטן כתוצאה מהשימוש במוצר המבוסס על טלק

אינגה ביל,
מנכ”לית לוידס

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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מבטחים ומבוטחים

נשיא ומנכ”ל קבוצת איילון, לוי רחמני: 
היסודות שהיא בנתה כאן בוודאי ימשיכו לשרת 

אותנו ולשמש נר לרגלי ממשיכי דרכה בחברה

מנהלת התביעות של איילון 
יונה רקובסקי פורשת

נמחקה ייצוגית נגד 
הראל שהוגשה 
בטענה שרכבים 

תוקנו בחלקים לא 
מקוריים

יונה רקובסקי, מנהלת אגף  עו”ד 
פורשת  תשלומי הביטוח באיילון, 
ו-40 שנה  32 שנים בחברה  לאחר 
בענף הביטוח. מחליפה אותה עו”ד 

חגית הרמן. 
לוי  ומנכ”ל קבוצת איילון,  נשיא 
ואמר  לפרישתה  התייחס  רחמני, 
לפוליסה: “את עוה”ד יונה רקובסקי 
ומהר  באיילון  לעבודה  קיבלתי 
וביכולות  מאוד הבחנתי בכישורים 
 32 יוצאי הדופן שלה. במשך כמעט 
שנים היא עבדה בחברה, מתוכן רוב 
התקופה הארוכה הזו כמנהלת אגף 
תשלומי ביטוח )תביעות(. יונה עבדה 
בצמוד אלי, שימשה באחד התפקידים 
הקשים והחשובים בכל חברת ביטוח, 
והפכה לאחת מעורכי הדין המובילים 
בתחומם בארץ, מקצוענית לעילא, כזו 
שזוכה להערכה רבה בכל שוק הביטוח, 
הן בקרב עמיתיה בחברות אחרות והן 
בקרב עורכי הדין המייצגים מבוטחים 
מול איילון. בתוך החברה היא העמידה 
דורות חדשים של עורכי דין, שהוכשרו 
על ידה, למדו ממנה וממשיכים את 
המקצועיות, המסירות והשירותיות 
שמאפיינים אותה ואת איילון. יונה 
לגיל  הגיעה  עם  איילון  עוזבת את 

פרישה. היא ללא ספק תחסר מאוד, 
הן לי באופן אישי והן לחברה, וכולנו 
מאחלים לה הרבה הצלחה בהמשך 
כאן  בנתה  שהיא  היסודות  הדרך. 
בוודאי ימשיכו לשרת אותנו ולשמש 

נר לרגלי ממשיכי דרכה בחברה”. 
ביטוח  איילון  יוגב, מנכ”ל  אריק 
רקובסקי,  יונה  “עוה”ד  הוסיף: 
בחוכמתה וניסיונה הרבים, הובילה 
את האגף להישגים רבים ובמקצועיות 
ומסירות תרמה רבות לאיילון ביטוח. 
כחלק מראייתה את תפקידה, אף 
הכשירה את מחליפתה, עוה”ד חגית 
הרמן אשר מונתה לתפקיד מנהלת  

האגף לתשלומי ביטוח. 
“לחגית ניסיון של 29 שנים כעורכת 
דין, מרביתן בתביעות ביטוח. ב-9 
הייתה סגניתה  השנים האחרונות 
ויד ימינה של יונה. אני שמח לקדם 
לתפקיד החשוב הזה מנהלת מנוסה 
ומוכשרת מתוך החברה. אני בטוח 
האגף  את  להוביל  תמשיך  שחגית 
באחריות, בתבונה וברגישות, לטובת 
מבוטחי החברה ולטובת איילון ביטוח. 
אני מודה ליונה בשמי ובשם איילון 
ובריאות  לה הצלחה  ומאחל  כולה 

טובה”.

בית המשפט המחוזי הורה על מחיקת תביעה ייצוגית 
נגד הראל שהוגשה בטענה כי החברה מבטיחה לרוכשים 
סוכנות לוביט  רכב מסוג פיז’ו וסיטרואן באמצעות 
שכאשר יקרה נזק תאונתי, הרכבים יתוקנו בחלפים 
מקוריים חדשים. אולם בפועל, לפי התביעה, השמאי 
קובע אילו תיקונים ייעשו בחלפים מקוריים ואילו יבוצעו 
בדרך של תיקון )פוליסה, גיליון 2053 מה-14 בינואר 
2016(. הראל דיווחה על כך אתמול )יום ב’( לבורסה.  
כי בקרות  יוסף בבניק,  בתביעה טען התובע ד”ר 
מקרה הביטוח מפעילה הראל שמאי חוץ, בלי לחייב 
את השמאי ואת מוסך ההסדר לפעול על פי הוראות 
הפוליסה המחייבת חלפים חדשים חלף אלה שניזוקו. 
ייעשו בחלפים  משכך, השמאי קובע איזה תיקונים 
יבוצעו על דרך תיקון של  ואיזה תיקונים  מקוריים 

החלקים שניזוקו.
ביום ה-7 במאי 2017 אישר כאמור בית המשפט את 
הסתלקות התובע בתנאים שהוסכמו בין הצדדים והורה 

על מחיקת הבקשה לאישור.

 בתביעה טען התובע, כי בקרות 
מקרה הביטוח מפעילה החברה 

שמאי חוץ, בלי לחייב את השמאי 
ואת מוסך ההסדר לפעול על פי 

הוראות הפוליסה המחייבת חלפים 
חדשים חלף אלה שניזוקו  בית 

המשפט אישר את הסתלקות 
התובע והורה על מחיקת הבקשה 

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

הנשים “כבשו” את 
תחום הביטוח הימי

 המחלקה הימית של הראל, שנוהלה שנים על ידי צביקה אליאב שפורש לפנסיה, תנוהל 
מחודש יוני השנה על ידי דורית כהן-וקנין  המנהלות האחרות בתחום הן מור פלר 

בכלל ביטוח, אירית האוזנר בהפניקס, אורית כחלון במנורה מבטחים ונטע איכר במגדל

ף  נ ע ל  ו ה י נ
מי  י ה ח  ו ט י ב
בארץ, שנחשב 
לתחום  בעבר 
גברי למהדרין, 
עבר ברובו לידי 
נשים. “המשלט 
 ,” ן ו ר ח א ה
קה  ל ח מ ה
של  ת  י מ י ה
הראל, שנוהלה 
ים  נ ש ך  ש מ ב
צביקה  ידי  על 
אליאב, תנוהל 
ני  ו י ש  ד ו ח מ

השנה על ידי דורית כהן-וקנין שהיא בעלת 
ניסיון של כ-27 שנים בתחום. אליאב פורש 
לבקשתו לפנסיה, לאחר 39 שנים בקבוצת 

הראל.
כהן-וקנין התחילה בבידרמן )היום, הכשרה(, 
אחר כך עבדה בהראל במחלקה לביטוח משנה 
ישלב ובתאגיד  כללי, לאחר מכן בסוכנות 
אאון. לדבריה, היא “סוגרת מעגל  הביטוח 

וחוזרת להראל”. 
בכלל  פלר  מור  הן  האחרות  המנהלות 
אורית  בהפניקס,  ביטוח, אירית האוזנר 
כחלון במנורה מבטחים ונטע איכר מנהלת 
מג”ל )מרחב עסקים גדולים( במגדל, הכולל 
גם ביטוח ימי. האחרון בתחום זה הוא מייק 
ברוקס, מנהל ביטוח ימי כלי שיט בביטוח 

חקלאי.
מור פלר, מנהלת מחלקת חיתום ימי בכלל 
ביטוח, עוסקת בביטוח ימי כ-15 שנה. בשיחה 
לרוב מנהלי  “בניגוד  פוליסה סיפרה:  עם 

התחום הימי שנולדו לתפקיד בחברת ביטוח 
ומכהנים בתפקיד שנים רבות, אני צמחתי 
מכיוון סוכנות הביטוח הימית של חברת 
שילוח. לכן קבלת התפקיד של ניהול המחלקה 
הימית בחברה היווה אתגר גדול עבורי. עבודתי 
הקודמת נתנה לי את נקודת המבט של סוכן 
הביטוח וכעת אני משלבת זאת עם הראיה 
של חיתום נכון מצד חברת הביטוח.  הביטוח 
הימי נולד בלונדון ובתחילת הדרך אכן היה 
תחום גברי כאשר עסקאות נסגרו בלחיצת 
יד, כוסית ברנדי וסיגר. כמוכן שמאז העולם 
השתנה ונשים מכהנות כמנהלות גם בתחום 
זה, ובכלל, בתחום הביטוח בישראל נשים 
לא מעטות מתברגות בתפקידים ניהוליים”. 
מעבר לזה, היא אומרת, “התחום יקר לליבי 
ובכל יום אני מוצאת בו עניין מחודש, בעיקר 
בזכות השילוב המעניין של עבודה עם לקוחות, 

סוכנים, יועצים וביטוחי המשנה”.
לדברי נטע איכר ממגדל, מדובר ב”ענף מאוד 

מקצועי וייחודי, אשר דורש רמה מקצועית, ידע 
רב, ירידה לפרטים ודיוק מבחינת העובדים בו. 
לוקח שנים ללמוד אותו. כיום  התחושה היא 
שהענף לא מספיק דאג לדור ההמשך וחשוב 
לציין את זה - אין שום מקום להכשיר אנשים, 
כלומר אין לימודים מסודרים בתחום ביטוח 

ימי ולכן קשה לקבל אליו אנשים חדשים”.
לדברי איכר, חברות הביטוח חייבות להשקיע 
יותר בהכשרת דור המשך: “הענף הוא רווחי 
והוא מעניין וחובתנו ליצור פלטפורמה להמשך. 
מגדל היא בין הבודדות שמשקיעה בהכשרה, 
רק לפני כשנה התקיים קורס שהכשיר סוכנים 
בתחום  ונבחנות אופציות להכשרות נוספות 

בעתיד.
“המחלקה הימית במגדל בולטת בייצוג 
הנשי שלה. מדובר ברוב נשי, כולן עורכות 
דין, אשר נבחרו בקפידה והצטיינו בתפקידן. 
לאחרונה נכנסה לתפקיד גם הסגנית חדשה 

– יעל לונדון”.

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

דורית כהן-וקנין, הראל נטע איכר, מנהלת מג”ל במגדל מור פלר, מנהלת חיתום ימי בכלל ביטוח


