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בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי 
מוערך של 155 מיליון שקל הוגשה נגד חברות 
איילון והראל בטענה לגביית פרמיות  מגדל, 
ביתר במסגרת ביטוחי הרכב לעובדי המדינה. 
בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 
נאמר כי בשנת 2017 זכו מגדל, איילון, והראל 
במכרז הקולקטיבי הגדול ביותר בשוק ביטוחי 
הרכב, בעל השפעה ניכרת על שוק הביטוח, 

שהינו מכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה.
פיינברג  ישראל  ידי  על  בבקשה שהוגשה 
כי במסגרת פוליסות  ויורם שיריזלי נאמר 
הביטוח ובפרסומים נוספים הצהירו והתחייבו 
לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה  המשיבות 
פנים כי פרמיית הביטוח בפוליסה מחושבת 
לפי מספר קריטריונים אישיים של המבוטח, 
המאפשרים לחברה להעריך את הסיכונים 
המבוטחים ובכלל זה לפי עברו הביטוחי של 
המבוטח בשלוש השנים הקודמות להוצאת 

הפוליסה.
בנוסף, כל אחת מהמשיבות הגדילה לעשות 
בפוליסת הביטוח  מיוחדת  הוראה  וקבעה 
מטעמה, לפיה אם המבוטח מסר מידע לא 
נכון לגבי העניינים שהוגדרו כעניינים מהותיים 
בפוליסה ובכלל זה עברו הביטוחי של המבוטח 
בשלוש השנים הקודמות, רשאית החברה לבטל 
את הפוליסה או להקטין את היקף החבות, שכן 

מדובר במידע שעל בסיסו חישבו כביכול כל 
אחת מהמשיבות את פרמיית הביטוח והעריכו 

את הסיכונים המבוטחים.
ואולם בניגוד מוחלט להתחייבות אלה התברר, 
כי המשיבות מתעלמות כליל מהעבר הביטוחי 
לצורך חישוב פרמיית הביטוח בביטוח רכב 
וכי פרמיית הביטוח  מקיף לעובדי המדינה, 
רלבנטי  שאינו  יותר,  גבוה  סיכון  מגלמת 
למבוטחים. לדברי המבקשים, באמצעות עו”ד 
רחלי קלקנר, המבוטחים לא היו מסכימים 
ביודעין לשלם פרמיה גבוהה יותר בגין סיכון 
שאינו קיים לגביהם לנוכח עברם הביטוחי, 
ואין ספק כי אילו היו יודעים כי המשיבות גבו 
מהם פרמיה גבוהה יותר בשל כך שלא לקחו 
בחשבון פרמטר מהותי וידוע מראש בדבר עברם 
הביטוחי, הם לא היו מתקשרים עם המשיבות 
בהסכם ביטוח הרכב לעובדי המדינה ובוודאי 
היו משלמים מכיסם פרמיית ביטוח,  שלא 
היקרה ביותר בעשרות אחוזים, עבור סיכון 

שאינו רלבנטי לגביהם.
בבקשה נטען, כי השימוש שעשו המשיבות 
בעובדה שפוליסות הביטוח שווקו במסגרת 
מכרז לקולקטיב וכי המבוטחים האמינו בלב 
כי המדובר  שלם למצגיהן והתחייבויותיהן 
בתנאים אטרקטיביים והמשתלמים ביותר 
כביכול למבוטחים, עולה כדי הפרת בוטה של 

הוראות הדין והפרה של הוראות חוק הפיקוח, 
ומהווה עוולה נזיקית.

עוד נטען, כי המשיבות חייבו את המבוטחים 
לפי פרמיה גבוהה יותר המגלמת סיכון ביטוחי 
שאינו רלבנטי להם, בלי לגלות זאת למבוטחים, 
וכשלו גם בחובת הגילוי היזום לגבי כל פרט 
חיוני ומהותי הקשור לעסקה, וכי בשום שלב 
הן לא גילו מיוזמתן כי בחישוב פרמיית הביטוח 
המשולמת, הן מתעלמות כליל מהפרמטר של 

עבר ביטוחי.
אין ספק, טוענים המבקשים, כי אי גילוי מידע 
חיוני, המשליך באופן ישיר על שיעור פרמיית 
הביטוח, עומד למשיבות לרועץ ומחייב גם את 
הקביעה לפיהן עליהן לפצות את מבוטחיהן בגין 
הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהטעייתם ובאי 
גילוי העובדה לפיה הפרמיה ששולמה על ידם 
גבוהה מזו שהייתה צריכה להיות משולמת על 
ידם, וכי בניגוד מוחלט לפרסומים ולפוליסות 
הביטוח התעלמו המשיבות כליל מהקריטריון 

של העבר הביטוחי לצורך חישוב הפרמיה.
תגובת מגדל: “מגדל תתייחס לתביעה בבית 

המשפט ולא באמצעי המדיה השונים”.
מסמכי  הגיעו  היום  “רק  נמסר:  מאיילון 
אין  שעוד  כך  החברה,  למשרדי  התביעה 
ביכולתה להגיב עליה. החברה תגיב כנדרש 

בבית המשפט”. בהראל בחרו לא להגיב.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.psagot.co.il |  psagot.co.il | 1-700-707-610

ייצוגית בהיקף 155 מיליון שקל נגד מגדל, איילון והראל: 
גבו פרמיות ביתר בביטוחי רכב לעובדי המדינה

 נטען כי המשיבות חייבו את המבוטחים לפי פרמיה גבוהה יותר, המגלמת סיכון ביטוחי שאינו 
רלבנטי לגביהם, ובניגוד להתחייבותן - התעלמו מהקריטריון של העבר הביטוחי לצורך חישוב הפרמיה 

 בנוסף נטען כי החברות כשלו בחובת הגילוי היזום לגבי כל פרט חיוני ומהותי הקשור לעסקה
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הערכות:

המדינה ועמיתים יערערו על 
הפסיקה שאוסרת על קיצוץ 

קצבאות לעמיתי הקרנות הוותיקות
 בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע פסק, כי הקיצוץ שעשתה עמיתים בקצבת הפנסיה 

אינו חוקי   שופט בית הדין צבי פרנקל קבע כי הקיצוץ שביצעה עמיתים בזכויות הפנסיונרים 
נשען על חוק שהתקבל באופן המנוגד לחוק הגנת השקעות שקובע כי פגיעה בעמיתים יכולה 
להיעשות רק על ידי רוב מוחלט של חברי כנסת  עמיתים: בפסק הדין נפלו טעויות מהותיות 

מדינת ישראל ועמיתים צפויות 
לערער על ההחלטה שאוסרת על 
קיצוץ קצבאות של הפנסיונרים 
של עמיתים. כך נודע לפוליסה 
התקדימית  פסיקתו  בעקבות 
של צבי פרנקל, שופט בית הדין 
שבע.  בבאר  לעבודה  האזורי 
אינה  עמיתים  כי  פרנקל פסק 
רשאית להפחית את הקצבאות, 
כיוון שהדבר לא אושר על ידי רוב 

מוחלט של חברי כנסת. 
זו צפויה  אם תחולט, פסיקה 
די  ר א י ל י מ ה  נ י ד מ ל ת  ו ל ע ל
שקלים רבים, שכן היא פותחת 
כל  של  רבות  לתביעות  פתח 
הפנסיונרים של עמיתים. כמו 

הפנסיה  קרנות  עמיתי  להינזק  צפויים  כן 
הוותיקות, שאינן בבעלות המדינה. 

הפנסיונר שהגיע את התביעה 
70% משכרו  זכאי היה לקבל 
האחרון שעמד על כ-37 אלף 
קצבה  לקבל  וציפה  שקל, 
אולם  שקל.  אלף  כ-26  של 
בעמיתים נמסר לו, כי קצבתו 
שקל  אלף  כ-19  על  תעמוד 
בלבד, בעקבות הקיצוץ שנעשה 
עמיתי  יות  בזכו  2003 ב-
עמיתים, על רקע הגירעונות 
שצברו הקרנות הוותיקות – 
כחלק מההסכם עם המדינה 
לכסות  עצמה  על  שלקחה 

חלקית את אותם גירעונות. 
הפסיקה מתבססת על החוק 
שנחקק  השקעות,  להגנת 
ב-1984, שקובע כי נדרש רוב של חברי כנסת 
על מנת להרע את מצבם של החוסכים. על פי 

פרשנותו של השופט פרנקל, על מנת לפגוע 
בזכויות העמיתים, על הממשלה לקבל הסמכה 
ידי רוב של חברי כנסת. אולם, התקנון  על 
שפגע בזכויות העמיתים נשען על חוק שחוקק 
ב-2003, שהתקבל ללא רוב מוחלט של חברי 
כנסת, ולכן קובע פרנקל כי החוק אינו תקף. 

פסק הדין קובע, כי על עמיתים לשלם לתובע 
היום,  ועד  פרישתו  מיום  קצבאות  הפרשי 
בהתאם לתקנון הישן – הקובע את התנאים 
שהיה זכאי להם ערב פרישתו. עוד קבע פרנקל, 
שמעתה ואילך על הנתבעות לשלם לתובע את 
גמלתו בהתאם לתנאים שהיו לפני פרסום 

התקנון האחיד.
כאמור, מדינת ישראל ועמיתים צפויות לערער 

על פסיקה זו. 
מעמיתים נמסר: “לדעתנו נפלו בפסק הדין 
ואנחנו מתכוונים לערער  טעויות מהותיות 

עליו”.

www.oren-ins.co.ilשמים אותך במרכז!

ההצעה המשתלמת ביותר ללקוח בביטוח ריסק!
nir@oren-ins.co.il | 050-3613610 | להתנסות במערכת ולפרטים נוספים  <<  ניר עובדיה

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

צבי פרנקל, שופט בית הדין 
האזורי לעבודה בבאר שבע
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המחוזי  המשפטי  בית 
בירושלים קבע היום )יום 
ה’( כי אין ממש בעתירת 
ולה”ב  המוסכים  איגוד 
)לשכת ארגוני העצמאים( 
שהצטרפה לעתירה, בעניין 
פוליסת “נבחרת המוסכים” 
כלל ביטוח, שאישרה  של 
רשות שוק ההון, ביטוח 
המליצה  לכן  וחיסכון. 
אור  בן  נאוה  השופטת 
לאיגוד המוסכים למשוך 
שאכן  כפי  העתירה,  את 
נה  י י צ  , ף ס ו נ ב  . ה ש ע נ
לראות  יש  כי  השופטת 
וכי  הטבה  זו  בפוליסה 

מדובר ברכיב נוסף להגברת התחרות בענף 
ביטוח הרכב. עוד נכתב בפסק הדין, כי פוליסת 
“נבחרת המוסכים” מאפשרת למבוטח לחסוך 

במחיר הביטוח המקיף לרכב. 
ההון  שוק  רשות  נגד  שהוגשה  בעתירה 
)פוליסה, גיליון 2200 מה-7 בפברואר 2017(, 
ביטול  על  להורות  בית המשפט   התבקש 
האישור שנתנה הרשות לפוליסה חדשה של 
כ”נבחרת המוסכים”.  כלל ביטוח הידועה 
נאמר, כי פוליסת “נבחרת המוסכים” מתנה 
את הכיסוי הביטוחי למבוטח בתיקון הרכב 
רק באחד מכמה עשרות מוסכים בלבד ברחבי 
המדינה, חלקם בבעלויות צולבות, ללא מתן 
כל אפשרות לפנות למוסכים אחרים - בין 
מוסכים בהסדר המוסכים של כלל ביטוח ובין 

מוסכים שלא בהסדר.
העותרים טענו, כי הפוליסה החדשה היא 
לרעת המבוטחים, לרבות בהתניית הכיסוי 
הביטוחי ובצמצום דרסטי של מספר המוסכים 
בהם ניתן לערוך תיקונים במסגרת הפוליסה. 
בעתירה נטען, כי קביעת תנאי מקדמי לכיסוי, 
המבוסס על זהות המוסך המתקן, היא שינוי 
מהותי של הוראות הפוליסה התקנית. פוליסה 
זו, נאמר בעתירה, מהווה שינוי דרמטי למצב 
הקודם, בו לא הותנה מראש עצם הכיסוי 
הביטוחי בתיקון במוסך מסוים המצוי בהסדר 
עם חברות הביטוח, והמבוטח יכול היה לבחור 
היכן לתקן לאחר מקרה הביטוח, וגם לו בחר 
מוסך הסדר, היה המבחר גדול בהרבה. עוד 
נטען, כי פוליסה שכזו אינה נהוגה בעולם 

וכי לפוליסה יש השלכות 
למבוטחי  מעבר  רחבות 
כלל ביטוח. ראשית, בשל 
עצם ערעור השוק וההסדרה 
המתקרבת וכן לנוכח היותה 
של הפוליסה החדשה מודל 
נוספות   ביטוח  שחברות 
יאמצו. היא גם תהיה זולה 
ולכן צפויה  יותר לכאורה 

להיות פופולרית.
בעתירה,  נטען  בנוסף 
הרשות  שנתנה  האישור 
לפוליסה החדשה ניתן תוך 
הפרת התחייבות והבטחה 
הרשות  שנתנה  מנהלית 
למוסכים וללה”ב. זאת, ללא 
הצדקה וכאשר אלפי המוסכים כבר הסתמכו 
ההסדרה  לגבי  הכתובה  ההתחייבות  על 
כחלק  המוסכים  הסדר  של  הרגולטורית 

מהרפורמה להגברת התחרות בענף הרכב.
הפוליסה  אישור  כי  בעתירה,  נטען  עוד 
בניגוד להוראות חוק חופש  הוא  החדשה 
העיסוק בשל הפגיעה הישירה באפשרותם 
של הרוב המוחלט של חברי איגוד המוסכים 

להתפרנס בכבוד מעיסוקם.
לה”ב הצטרפה לעתירה, כפי שציינו באי 
הנגישות של  על העדר  כדי למחות  כוחה, 
העסקים הקטנים אל הרגולטור נוכח הנחיתות 
שלהם מול תאגידי הענק בגישה למקבלי 
מהגבלת  מוטרדים   גם  בלה”ב  החלטות. 
התחרות ומהקמת חסמים לעסקים קטנים 
הם  כן  ופרנסה.  עיסוק  לתחומי  להיכנס 
מוטרדים מכך שרשות ההון אינה הרגולטור 
של איגוד המוסכים, אך בפועל הוא מסדיר 

שוק זה. 
הציגה השופטת שאלה:  הדיון  בראשית 
“עומדות פה שלוש אופציות, בעצם ארבע: 
א. לא לבטח בכלל, ב. ללכת למוסך רגיל, ג. 
ללכת למוסך הסדר, ד. להגביל עצמי מראש 
ובלבד שיתנו לי הנחה של 7.5%. מה לא טוב 
בזה?” בהמשך ציינה השופטת, כי התובעים 
ממהרים מדי עם התביעה כי הנושא נמצא 
בדיון בוועדת הכספים של הכנסת. עוד אמרה, 
 60% כי התביעה מתייחסת ל-20% מכלל 
המבוטחים של כלל ביטוח, מתוך 13 חברות 
ביטוח שעוסקות בנושא, כך שאנו רחוקים 

מהמסקנה שלמוסכים אין פרנסה.
רשות שוק ההון טענה בדיון, באמצעות עו”ד 
רחל ווזנר, כי מדובר באינטרסים של איגוד 
המוסכים ולא באינטרס הציבורי וכי חברות 
הביטוח האחרות אינן יכולות להתגונן כי הן 
לא נמצאות בדיון. מכיוון שחלק מהטענות 
מתייחסות לפוליסות עתידיות או תכניות 
עתידיות, התביעה מוקדמת מדי ולא רלוונטית. 
ווזנר, העניין כולו נמצא באסדרה  לדברי 
ובסופו של דבר תתקבל החלטה שאותה אפשר 
יהיה לתקוף. עוד אמרה, כי הטענה שמדובר 
לא  פניה  על  בתכנית שפוגעת במבוטחים 
נשמעת הגיונית. יש פה הטבה למבוטח ויש לו 
עוד אפשרות לבחור. מצאו כאן דרך לאפשר 
הנחה למי שבוחר ולא הוצגו ראיות לתלונות על 
כך, ואין גם פגיעה בחופש העיסוק כי מוסכים 

יכולים להמשיך לעבוד, כל אחד בדרכו.
עו”ד יעקב גלאור, שייצג את כלל ביטוח, טען 
גם הוא שמדובר בעתירה לא רלוונטית ואין זה 
מתפקידו של איגוד המוסכים לייצג את ציבור 
המבוטחים וכי מי שאמור לייצג את המבוטחים 
באולם בית המשפט היא הרשות שאמונה על 
טובת המבוטחים. בנוסף טען כי העותרים טענו 
לפגיעה בתחרות בעלמא מבלי שביססו טענה 
זו על ראיות ובלי שהציגו כל ניתוח כלכלי ודי 
בכך כדי לדחות את העתירה. עוד הוסיף,  כי 
כלל ביטוח הביאה ראיות הפוכות, מתוך נתונים 
רשמיים של משרד האוצר, שמוכיחות כי אין 
שחר בטענות העותרים. בין היתר התייחס 
עו”ד גלאור לכך שעל פני שבעה חודשים שבהם 
מכירת הפוליסה נשוא התביעה פעילה, רק 

כ-20% מהאנשים בחרו בה.
הם  כי  העותרים,  הודיעו  הדיון  לסיכום 
מבקשים לחזור בהם מהעתירה כדי שהליך 
האסדרה של הסוגיה ימשיך להתברר בכנסת. 

העתירה נמחקה ולא נפסקו הוצאות.
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “אנו שבעי רצון 
מהעמדה שהציג בית המשפט בדיון וממחיקת 
‘נבחרת המוסכים’ הינה  העתירה. פוליסת 
ייחודי לרכישת ביטוח מקיף לרכב  מסלול 
המאפשר ללקוח לרכוש פוליסה במחיר מוזל 
ובקרות תאונה לתקן את הרכב, באחד מכ-55 
מוסכים מקצועיים הנמנים על רשימת ‘נבחרת 

המוסכים’, לפי בחירת המבוטח”.
תגובת איגוד המוסכים לא התקבלה עד 

סגירת הגיליון.

נמחקה עתירת איגוד המוסכים 
ולה”ב נגד אישור פוליסת

“נבחרת המוסכים” של כלל ביטוח
 בעתירה נגד רשות שוק ההון, כלל ביטוח ויו”ר ועדת הכלכלה, נטען כי הפוליסה מתנה את 

הכיסוי הביטוחי בתיקון הרכב רק באחד מכמה עשרות מוסכים, ללא מתן אפשרות לפנות 
למוסכים אחרים  שופטת המחוזי המליצה לאיגוד המוסכים למשוך את העתירה, כפי שאכן 

נעשה  השופטת ציינה כי יש לראות בפוליסה הטבה וכי מדובר ברכיב להגברת התחרות בענף 

שופטת בית המשפט המחוזי 
בירושלים, נאוה בן אור
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נדונה  בהרצליה  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של שולה דנאי )“התובעת”(, שיוצגה 
על ידי עו”ד אורית כהן בר-הדס, נגד עד 120 
דיור מוגן בע”מ )“הנתבעת”( ונגד הפניקס 
)“הפניקס”(, שיוצגו  חברה לביטוח בע”מ 
הנתבעת  פריש.  שרה  עו”ד  ידי  על  יחדיו 
חגי  נגד  ג’  צד  הודעות  הגישו  והפניקס 
אסי  עו”ד  ידי  על  )“חגי”(, שיוצג  ישראלי 
איילון חברה לביטוח  ונגד  לביא-צוקרמן, 
בע”מ )“איילון”(, שיוצגה על ידי עו”ד שלמה 
 ,2017 ניתן באפריל  ברקוביץ. פסק הדין 
בהיעדר הצדדים, מפי השופט יחזקאל הראל.
יחד עם בעלה בדירה  התובעת התגוררה 
במבנה בתל אביב, בבעלות ובניהול הנתבעת 
אחד  לילה  התובעת,  לטענת  )“המבנה”(. 
היא פסעה בחניון התת קרקעי של המבנה, 
בדרכה למעלית המובילה לדירתה, כאשר 
לפתע החליקה ונפלה, כתוצאה מכתם שמן 
גדול, שהשתרע על רצפת החניון )“האירוע”(. 
לתובעת נגרמו נזקי גוף בעקבות האירוע ובשל 
כך הוגשה תביעה נגד הנתבעת ונגד הפניקס, 

שביטחה את הנתבעת בביטוח אחריות.
הנתבעת והפניקס טענו תחילה, כי האירוע 
עולה כדי תאונת דרכים, על פי חוק הפיצויים 
)“חוק הפלת”ד”(.  לנפגעי תאונות דרכים 
נזילת שמן  נוצר עקב  לטענתן, כתם השמן 
ברכבו של חגי. בתוך כך, הוגשו הודעות צד 

ג’ נגד חגי ונגד איילון, שביטחה את רכבו.
חגי טען, כי כתם השמן לא נוצר עקב נזילה 
מרכבו ולכן יש לדחות את ההודעה שהוגשה 
נגדו. בנוסף נטען, כי ככל שמדובר בתאונת 
דרכים, אזי יש לדחות את התביעה. לגרסת 
איילון, האירוע אינו עולה כדי תאונת דרכים 
ולפיכך יש לדחות את ההודעה שהוגשה נגדה. 
האם התובעת זכאית לפיצוי בגין הנזקים 
שנגרמו לה לאחר שהחליקה על כתם שמן 

בחניון תת קרקעי?
האירוע  האם  תחילה  בחן  המשפט  בית 
עונה להגדרת תאונת דרכים בהתאם לחוק 
הפלת”ד. צוין, כי במצבים מסוימים, כאשר 
אדם מחליק על כתם שמן של רכב, יכול להיות 
שמדובר בתאונת דרכים. עם זאת, יש לבדוק 
את נסיבות האירוע הספציפי ובמסגרת כך 
לבחון כמה זמן חלף בין סיום השימוש ברכב 
לבין האירוע. מהעדויות שהוצגו בפני בית 
המשפט לא ידוע כמה זמן חלף ממועד חניית 
רכבו של חגי ועד להתרחשות האירוע. הנטל 
להוכיח זאת מוטל על הנתבעת ועל הפניקס. 

כי לא הוכח שהאירוע  בית המשפט קבע, 
עולה כדי תאונת דרכים על פי חוק הפלת”ד.

הינה  התובעת  כי  הוסיף,  המשפט  בית 
דיירת המתגוררת בדיור מוגן. השירותים 
שהנתבעת התחייבה לספק לדיירים במבנה, 
ניקיון  השאר,  בין  הינם  לתובעת,  לרבות 
כולל החניון  השטחים הציבוריים במבנה, 
מתי  הוכיחה  לא  הנתבעת  קרקעי.  התת 
נוקה החניון, והאם עובדי ניקיון ניקו אותו 
יומני  בסמוך לאירוע. הנתבעת לא הציגה 
עבודה ולא זימנה אף עובד ניקיון. נקבע, כי 
הנתבעת לא הוכיחה מתי נוצר כתם השמן 
ומתי נוקה החניון טרם התרחשות האירוע. 
לפיכך, הנתבעת אחראית כלפי התובעת בגין 
הנזקים שנגרמו לה עקב האירוע. עוד נקבע, 
כי הפניקס, בהיותה מבטחת הנתבעת, תישא 

בפיצוי ביחד עם המבוטחת שלה.
כמו כן, מעיון בהסכם שנחתם בין הנתבעת 
לבין כל דייר במבנה, לרבות חגי, עולה, כי 
הנתבעת התחייבה להעניק ביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי לאותם דיירים המתגוררים 
במבנה. התחייבות זו מחייבת גם את הפניקס, 
אף אם חגי לא בוטח בפועל. בשל כך, הנתבעת 
והפניקס מנועות מלהעלות טענות נגד חגי 

ודין הודעות צד ג’ שהוגשו להידחות.

בשלב זה בחן בית המשפט האם התובעת 
החליקה כתוצאה משמן רכב שנזל מרכבו של 
חגי. בית המשפט עיין בתמונות ובמסמכים 
שהוגשו בהקשר זה וקבע, כי מרכבו של חגי 
שכתם  הוכח,  לא  זאת,  עם  שמן.  נזל  אכן 
מקורו  להחליק,  לתובעת  שגרם  השמן, 
חגי. כלשונו של  בנזילת השמן ברכבו של 
בית המשפט: “חזקה כי לו כתם השמן בגינו 
שמן  נזילת  בגין  נגרם  התובעת  החליקה 
מהרכב )רכבו של חגי( – כתמי השמן היו 
מתפזרים ברחבה במהלך אותו שבוע, בשל 
נסיעת כלי הרכב בחניון, כפי שניתן לראות 
יודגש  בתמונות שצולמו למחרת התאונה. 
כי כתמי השמן ברחבה כפי שצולמו על ידי 
הבת למחרת התאונה הינם רבים ומפוזרים 
בית המשפט  יחסית”.  נרחב  פני שטח  על 
דחה את הודעות הצד השלישי שהוגשו נגד 

חגי ונגד איילון.
בית המשפט בחן את שיעור הנזקים שנגרמו 
כי  פסק,  ולבסוף  האירוע  בגין  לתובעת 
הנתבעת והפניקס יפצו את התובעת בסכום 
של כ-1.3 מיליון שקל, בצירוף שכר טרחת 

עורך דין והוצאות משפט.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

החלקת על כתם שמן בחניון 
– האם אתה זכאי לפיצוי?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובעת התגוררה בדיור מוגן בתל אביב, בבעלות ובניהול הנתבעת, ולטענתה החליקה ונפלה בחניון התת 
קרקעי בדרכה למעלית, כתוצאה מכתם שמן גדול  הוגשה תביעה נגד חברת הביטוח שביטחה את הנתבעת 
בביטוח אחריות  הנתבעת וחברת הביטוח טענו, כי מדובר בתאונה על פי חוק הפלת”ד והגישו הודעות צד ג’

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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איילון סייבר
כיסוי עבור סיכונים במקרה של אירוע סייבר

שמטרתם,  סייבר  אירועי  מפני  כיסוי  המעניקה  פוליסה 
מתקפת  או  תעשייתי  ריגול  פשע,  ביצוע  השאר,  בין 
מידע  במערכות  לפגוע  עלולים  אשר  האקרים, 
בהן האגור  ובמידע  בתוכנה  אלקטרוני-חומרה, 

לשירותך, חתמי העסקים המקצועיים במחוזות

עוד
מוצר חדשני 
מבית איילון
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בית הדין האזורי לעבודה דחה בשבוע שעבר 
)יום ה’( את בקשת חברת גלעד לובינג לאסור 
הרשקוביץ  לירון  לשעבר,  עובדיה  שני  על 
נבו, לעסוק בתחום הלובינג וקשרי  ומבשרת 
ממשל. כמו כן נדחתה דרישת גלעד לובינג 
ונבו את ההתקשרות  לאסור על הרשקוביץ 
עם לקוחותיה של גלעד לובינג ב-12 החודשים 
וכן נדחתה הדרישה כי השניים  האחרונים, 
לו  הצמוד  והמספר  הטלפון  קו  את  ישיבו 

שקיבלו מגלעד. 
במסגרת הדיון על צו המניעה הסכימו הצדדים 
כי הרשקוביץ ונבו לא יפנו ללקוחות קיימים של 
גלעד יועצים למשך שלושה חודשים בלבד – 
החל מה-11 במאי. ההסכמה קיבלה תוקף של 

החלטה על ידי השופטת רוית צדיק. 
כל זאת, במסגרת תביעה כספית בסך 800 
אלף שקל שהגישה גלעד לובינג נגד ריפבליק 
יועצים ומקימיה הרשקוביץ ונבו. על פי החלטת 
יחל  בית המשפט, הדיון בתביעה הכספית 

בספטמבר 2017. 
ירון  עורך הדין של חברת ריפבליק יועצים, 
קוסטליץ, אמר לאחר הדיון: “בית הדין האזורי 

לעבודה לא קיבל את בקשת גלעד לאסור על 
לעסוק  יועצים  ונבו מריפבליק  הרשקוביץ 
בתחום הלובינג, הייעוץ העסקי והאסטרטגי”. 
“בית הדין האזורי  כן אמר קוסטליץ:  כמו 
לעבודה דחה את את כל בקשות גלעד לובינג, 
ובהן הדרישה להפסיק לעבוד עם הלקוחות 
שעזבו את גלעד לטובת חברת ריפבליק. לפנים 
משורת הדין וכמחווה של רצון טוב, הסכימו 
מרשיי שלא להתקשר עם לקוחות קיימים 
היום של גלעד במשך שלושה חודשים, מהיום”.

לירון הרשקוביץ, יו”ר ומייסד ריפבליק יועצים: 
“אני שמח שבית הדין לא קיבל את בקשת בעלי 
גלעד לובינג לצו המניעה. נמשיך לעבוד בדרך 
הישר, תוך שמירה על ערכי היסוד של חברת 
יועצים’. לקוחות החברה ימשיכו  ‘ריפבליק 
לקבל את השירות הטוב ביותר כפי שהיה עד 
כה. הערכים עליהם חונכנו, של אהבת הזולת, 
פרגון, שמחה וחריצות, הם אלו שימשיכו להיות 
אבני היסוד של ריפבליק. אני שמח שבית הדין 
ראה מול עיניו כל אלו ודחה את צו המניעה. 
נפש   גדלות  בנו  שהייתה  שמח  מכך,  יתרה 
להסכים לפנים משורת הדין לא להתקשר עם 

לקוחות גלעד הנמצאים אצלם היום )11.5(, 
למשך 3 חודשים״.

אמיר גלעד, יו”ר גלעד לובינג, במכתב ששלח 
ויו”ר החברה, רואה  לעובדים: אני, כמייסד 
בכך עשיית צדק, הישג גדול לחוק הישראלי 
לא  בכלל.  הישראלית  ולדמוקרטיה  בפרט 
העליתי בדעתי לרגע, שבית המשפט יפסוק 
יושר  ערכים של מוסר,  על  חונכתי  אחרת. 
וטוהר המידות, החוק הוא נר לרגליי, לרגלינו. 
נדהמתי שחברינו לעבודה, אנשי אמוננו, קמו 
ועשו את שעשו, ללא תיאום, ללא שיחה. פנינו 
לביהמ”ש מכיוון שפעלו נגדנו, מאחורי הגב, 
בחוסר יושרה ובחוסר תום לב. כל עובד, כל 
אדם, יכול במדינה דמוקרטית לפעול כפי שהוא 
מוצא לנכון, בהתאם לחוק חופש העיסוק, אבל 
אני מצפה שיפעל בהתאם להסכמים ולחוזים 

עליהם הוא חתום, ועל פי חוק”. 
הבקשה לצו מניעה הוגשה, כאמור, במסגרת 
תביעה על סך של כ-800 אלף שקלים שהגישה 
גלעד לובינג נגד חברת ריפבליק יועצים. מגלעד 
התביעה  הליכי  כי  לפוליסה,  מסרו  לובינג 

הכספית נמשכים. 

משרד החינוך, בשיתוף הפיקוח על הבנקים 
בבנק ישראל יקיים בחודש נובמבר השנה חודש 
מודעות פיננסית לתלמידים בכיתות ט’ בכל 

רחבי הארץ. 
זה לראשונה בין ה-29  הפעילות תתקיים 
באוקטובר ועד ה-29 בנובמבר 2017 ומטרתה 
הנוער  בני  הגברת המודעות הפיננסית של 
והקניית כלים פרקטיים בהתנהלותם הבנקאית, 
לקידום עצמאותם ורווחתם הפיננסית בגיל 
בו הם מורשים לפתוח לראשונה חשבון בנק. 

לפעילות שותפים גם המערכת הבנקאית, 
איגוד הבנקים, פורום ועדי ההורים היישוביים 

ומועצת התלמידים והנוער הארצית. 
כי  במשרד החינוך ובבנק ישראל מציינים 
התכנים האחידים בכל בתי הספר יתייחסו, בין 
היתר, לניהול תקציב, חיסכון, כלים להתנהלות 

פיננסית מושכלת ואחראית, רקע על מערכת 
הבנקאות, מושגי יסוד פיננסיים, היכרות עם 

אמצעי תשלום שונים ועוד. 
עוד מציינים כי הפעילות תועבר בכיתות על 
נציגי המערכת הבנקאית, על פי תכנים  ידי 
וכלים שייבנו בהנחיית ובאישור הפיקוח על 
הבנקים ומשרד החינוך. בחלק מבתי הספר 
הפעילות תועבר גם באמצעות מורים שיעברו 

הדרכה בנושא ועובדי בנק ישראל.
מנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב: “מערכת 
השונים,  הדעת  בתחומי  מעמיקה  החינוך 
מרחיבה את ההשכלה הכללית, מעשירה את 
התלמידים בידע, בהבנה, בחשיבה ובמעורבות 
חברתית, וכן גם מעניקה להם כלים שימושיים 
כהכנה לחיים הבוגרים. החינוך הפיננסי נועד 
בדיוק לזה. בוגר של מערכת החינוך צריך להכיר 

מושגי יסוד פיננסיים ובתכנית הזו, יחד עם 
תכניות מערכתיות נוספות, יש כדי להעניק 
לתלמידים את מושגי היסוד החיוניים הללו”.
המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר: “הפיקוח 
על הבנקים רואה חשיבות רבה בהקניית הבנה 
פיננסית, המהווה כישור חיים בסיסי, שיסייע 
לנערים בגיל ההתבגרות ולאחר מכן בחייהם 
הבוגרים. שליטה בהוצאות, הכרת אמצעי 
התשלום השונים, צרכנות פיננסית נבונה תוך 
הבנת העלויות, הנם חלק מהמידע שנרצה 
להקנות לבני נוער, שהגיעו לגיל בו הם רשאים 
לפתוח חשבון בנק. אני שמחה על ההזדמנות 
להנחיל לבני הנוער יסודות וכלים פרקטיים 
לקידום עצמאותם הפיננסית, ומודה למשרד 
החינוך ולבנקים על שיתוף פעולה הפורה בנושא 

חשוב זה”.

 כמו כן נדחתה דרישת גלעד לובינג לאסור על הרשקוביץ ונבו את ההתקשרות עם לקוחותיה 
של גלעד ב-12 החודשים האחרונים  בין הצדדים הוסכם כי הרשקוביץ ונבו, שהקימו 

לאחרונה את משרד ריפבליק יועצים, לא יפנו ב-3 החודשים הקרובים ללקוחות גלעד לובינג

 המטרה היא הקניית כלים פרקטיים בהתנהלות הבנקאית של בני נוער בגיל בו הם מורשים לפתוח לראשונה 
חשבון בנק  מנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב: בוגר של מערכת החינוך צריך להכיר מושגי יסוד פיננסיים 

 המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר: הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בהקניית הבנה פיננסית

נדחתה דרישת גלעד לובינג לצו 
מניעה לאסור על לירון הרשקוביץ 
ומבשרת נבו לעסוק בתחום הלובינג

משרד החינוך בשיתוף הפיקוח על הבנקים 
יקיים “חודש מודעות פיננסית” לתלמידים 

תביעת גלעד לובינג נגד ריפבליק יועצים
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בעקבות מתקפת הסייבר הבינלאומית:

איאון ישראל: אירוע דומה בישראל עשוי להוביל לקטסטרופה

מתקפות סייבר כנגד מוסדות וארגונים הפכו 
לדבר שבשגרה  ביום ו’ בשבוע שעבר היינו עדים 
למתקפה מהעוצמתיות ביותר עד היום. בברוקר 
ישראל מסבירים, כי   )Aon( איאון הביטוח 
מתקפת הסייבר הבינלאומית הנוכחית היא 
למעשה תרחיש יום הדין מפניו חששו מדינות 
וארגונים ברחבי העולם, כאשר גורמים רבים 
לא האמינו שהוא עשוי להתממש ובכזו עוצמה. 
אין ספק כי מתקפה זו תשנה את כללי המשחק 
וההיערכות של ארגונים להתמודדות עם אירועי 

סייבר. 
באיאון מציינים, כי “אירוע דומה בישראל 
אף עשוי להוביל לקטסטרופה שכן הארגונים 
המקומיים אינם ערוכים להתמודדות בעוצמות 
כאלו ולא תמיד יש חלופה לשירותים שהם 
מציעים במקרה של אסון. אירועי אתמול שוב 
מדגישים שמערכות אבטחת המידע, טובות 
על  אינן מספיקות  ככל שיהיו,  ומתקדמות 
מנת להגן על ארגונים ומוסדות מפני מתקפות 
שפוגעות ומשביתות את השירותים שאותם 
ארגונים מספקים”. הדבר חמור ומטריד יותר 
כאשר מדובר במוסדות המספקים תשתיות 
ושירותים קריטיים כמו בתי חולים ומערכות 

תקשורת. 

המשבר אותו חווים כעת אותם ארגונים שנפגעו 
מההתקפה הינו משמעותי ודרמטי ובאיאון 
מדגישים, כי על מנת לטפל בו באופן הנכון ביותר 
יש להיעזר במומחים שיש להם ניסיון רב בניהול 

משברים מסוגים אלו. 
אדי אביעד, מנהל תחום הסייבר באיאון ישראל, 
מציין: “פוליסות לביטוח סייבר לא נועדו רק 
לפצות את הארגונים מפני הנזקים הכלכליים 
מולם הם חשופים בעקבות האירוע, אלא הן 
מאפשרות להם לטפל בכשל אבטחת המידע 
שמערכות ההגנה לא הצליחו למנוע. ארגונים 
שנערכו ורכשו פוליסת ביטוח מפני התקפות 
סייבר יפעילו כעת את אותם צוותים אשר יסייעו 
להם בניהול המשבר הטכנולוגי, המשפטי ואולי 

הכי חשוב - המשבר התקשורתי והתדמיתי”. 
אביעד מוסיף: “נכון להיום, שיעור החדירה של 
ביטוחי סייבר בישראל הינו עדיין נמוך בהשוואה 
למדינות אחרות כמו ארה״ב ואירופה. הרוב 
המוחלט של בתי החולים והמוסדות הרפואיים 
טרם רכשו פוליסת סייבר. אותו כנ״ל לגבי 
מוסדות ממשלתיים וחברות המפעילות תשתיות 

קריטיות. 
אין ספק כי לאחר אירועי אתמול, תשתנה 
ההבנה של אותם ארגונים בישראל, שמאמינים כי 

מערכות אבטחת המידע לבדן יעשו את העבודה, 
והם ישקלו ברצינות רכישת פוליסה שתסייע להם 
להתמודד עם המשבר ועם הנזקים הכלכליים 
שהוא מביא אחריו. שינוי תפיסה זה יאתגר 
גם את חברות הביטוח בארץ ובעולם מבחינת 
הקיבולת הביטוחית בשווקים לסיכונים אלו 

לאור הדרישה הגבוהה לביטוח הצפויה כעת”.
באיאון ישראל מדגישים כי אירוע סייבר הינו 
משבר ארגוני לכל דבר וחברה שלא תיערך מראש, 
לא תשכיל לצאת ממנו עם מינימום נזק כלכלי 

ופגיעה תדמיתית.
לגבי מהות הביטוח אומרים באיאון, כי “ביטוח 
סייבר רחב ומקיף מעניק לארגונים את הגישה 
לצוות מומחי סייבר, שיטפל באירוע באופן מידי 
בדומה ליחידת קומנדו צבאית שתגיע למקום 
ותנהל את המשבר. מדובר במומחים טכנולוגיים 
מהשורה הראשונה, יועצים משפטיים ויועצי 
תדמית ותקשורת. שירותים אילו קריטיים 
במיוחד עבור ארגונים קטנים ובינוניים המוגבלים 
באמצעי אבטחת המידע שלהם ובגישה שלהם 
לנותני שירותים מובחרים בזמן אמת. במסגרת 
הפוליסה ניתן לקבל ייעוץ וליווי לפני התרחשות 
האירוע, במהלכו ובהתמודדות עם ההשלכות 

הכלכליות לאחר סיום המשבר”.

באיאון מציינים, כי הארגונים הישראלים אינם ערוכים להתמודדות בעוצמות כאלו, 
מערכות מידע משוכללות אינן מספיקות וביטוח סייבר הוא קריטי לארגונים 
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סייבר
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כדאי לדעת

פוליסה מארח

“שוקה”? - כי חברות הביטוח 
מפחדות מסוכני הביטוח

נותרו כשבועיים לבחירת הגוף המנהל 
את כספי תכנית חיסכון לכל ילד

סדרת פרסומות 
הקאלט של ביטוח 
 )9,000,000( ישיר 
יא  ה  ” ה ק ו ש “
סדרה  ספק  ללא 
מחודדת, מושחזת, 
ית  ב י ט ק פ א
המייצרת  וזכירה, 
באז  מאוד  הרבה 
בזכות  תקשורתי 
משובח  קריאטיב 
ומשעשע, ובזכות כשרונה הניכר של השחקנית/

של  כפרזנטורית  המשמשת  קומיקאית 
הקמפיין, שני כהן הפופולרית. 

כי  משוכנע  אינני  הצער,  למרבה  אולם, 
פרסומת שכזו על מסריה הדורסניים הייתה 
מאושרת לשידור לו הייתה יוצאת נגד בעלי 

מקצוע אחרים. 
רק מי שלא הגיע לשעת הצורך ולא נאלץ 
לעמוד מול חברת הביטוח, איננו מבין עד 

כמה חיוני וקריטי תפקידו של סוכן הביטוח. 
מגובות  ענק,  חברות  הן  הביטוח  חברות 
בסוללות עורכי דין, שחלקן נוקטות לא פעם 
בשיטת “מצליח” ומונעות מהמבוטח, בהגיע 
שעת הכושר, מלקבל את הזכויות המגיעות לו.

בעשרות השנים שאני פעיל ועוסק בענף, 
נחשפתי למאות מקרים בהם שימש סוכן 
הביטוח כגלגל הצלה של ממש עבור משפחה, 
ודאג באופן אישי ומקצועי שהיא תקבל את 

מה שמגיע לה על פי חוק.
נכון, העולם הופך לטכנולוגי ונכון, אפשר 
לצחוק על סוכני הביטוח ולהציגם כארכאיים, 
אבל מישהו היה מעלה על דעתו פרסומת 
כיום לבד  ניתן ללמוד  )כי  הלועגת למורה 
ואון ליין(? האם מישהו היה מעלה על דעתו 
בימים בהם  דין,  לעורך  הלועגת  פרסומת 
התקדימים, החוקים והחומרים הרלוונטיים 
נגישים לכל דורש? התשובה היא, ככל הנראה 

- לא. 
סוכני הביטוח הפכו לשק החבטות הנלעג 

של גופים עסקיים מדושנים ועשירים, וזאת 
על גבם של הסוכנים הפרטיים והמבוטחים 
כאחד. אלו, האחרונים, נהנים אולי מן ההומור 
המושחז ומהחיסכון שבשימוש בביטוח ישיר 
זה או אחר, אבל הפתגם “זול עולה ביוקר” 
מתאר היטב את מצבם ביום סגריר, עת יאלצו 
להפעיל את הביטוח ולקבל שיפוי לו הם זכאים 

במימוש תביעתם המוצדקת. 
לא בכדי, במושבי הכנסת האחרונים הונחו 
הצעות חוק שנועדו לחייב את חברות הביטוח 
בתשלום פיצוי כאשר הם מעכבות תשלומים. 
שיטת “מצליח” הפכה לא פעם לנורמה בחברות 

ביטוח רבות.
מול  להתנהל  שמחות  היו  אלו  חברות 
ומי שמפסיד הוא  מבוטחים חסרי הגנה,  

הציבור שחושב שהוא חוסך.
ואבטיח. אצל סוכן  עגבניות  קנו  בשוק, 

הביטוח, רכשו ביטוח ושקט נפשי. 

הכותב הוא מנכ”ל קבוצת קופל. 

נותרו כשבועיים לבחירת הגוף 
חיסכון  המנהל את כספי תכנית 
נדרשים  ההורים  כל  ילד.  לכל 
הגוף  את  ביוני  ל-1  עד  לבחור 
של  החיסכון  כספי  את  שינהל 
ילדיהם.  על פי נתוני משרד האוצר, 
2017, כ-60% בחרו  נכון למאי 
לנהל את כספי החיסכון בקופת 
בין קופות  בבנק.  ו-40%  גמל, 
הגמל בולטת אלטשולר שחם עם 
52% מהכספים שהועברו לגמל. 
37% מהבוחרים בבנקים בחרו 

בבנק הפועלים.
יותר ממיליון וחצי איש בחרו באופן אקטיבי 
– נתון מפתיע מאוד, לאור המעורבות הנמוכה 
שמפגין הציבור ביתר הנושאים הפיננסיים. 
כנראה ההסבר לכך הוא שבמקרה הזה על 
ההורה לממש את אחריותו כלפי הילד שלו – לו 

הוא דואג הרבה יותר מאשר לעצמו. 
יצוין כי החיסכון הוא על שם הילד, והוא יכול 
21 ללא כל צורך באישור  למשוך אותו בגיל 
ההורה. אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות 

ואכיפה פנימית בהלמן-אלדובי, 
למחשבה:  נוספת  נקודה  מציין 
“ההנחה היא שלבחור צעיר בן 21, 
שפוגש עשרות אלפי שקלים ביום 
בהיר אחד, אין תמיד את ההבנה 
בכסף,  להשתמש  כיצד  והידע 
וגדולים הסיכויים שהוא ישתמש 
בצריכת  חלקו,  או  כולו  בכסף, 
מותרות ולא בהכרח ישתמש בו 
לדברים חשובים יותר כגון השכלה, 
וכו’”. לכן,  חתונה, פתיחת עסק 
סיאני ממליץ להורים אשר אין ידם 
משגת, או שחוששים שכספי החיסכון ינותבו 
שלא לצורך, לשקול את האפשרות לחסוך לילד 
בקופת גמל להשקעה, כאשר החשבון יהיה על 
שם ההורה אשר יוכל בבוא העת לסייע לילדו 

לנתב את כספי החיסכון לדברים חשובים.
עוד מציין סיאני כי במקרה של הורים שלא 
בחרו עד ל-1 ביוני, הכסף יופקד על פי הכללים 

הבאים:
א. לגבי ילד שב-1 בינואר 2017 היה בן 15 
יופקדו הכספים בבנק בו מופקדת  ומעלה, 

קצבת הילדים בעד הילד. אם הבנק לא נמצא 
ברשימת 9 הבנקים שמנהלים את החיסכון, אזי 
הכספים יופקדו באחד מ-9 הבנקים בדרך של 
סבב קבוע בין כל הבנקים. במקרה בו יש כמה 
ילדים כאלו – החיסכון שלהם יופקד באותו 
בנק. מסלול ברירת יהיה מסלול ריבית קבועה 

לא צמודה וללא תחנות יציאה.
ב. לגבי ילד שב-1 בינואר 2017 גילו היה פחות 
מ-15 שנה, יופקדו הכספים בקופת גמל. במקרה 
שיש כמה ילדים כאלה – החיסכון שלהם יופקד 
באותה קופת גמל. מסלול ברירת המחדל יהיה 
לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.  מסלול 
בהתאם לכללים אלו, ובהנחה שעד ה-1 ביוני 
לא ייבחרו תכניות עבור מיליון ילדים, והיות 
15, צפוי כי  גיל  שכ-83% מהילדים הם עד 
לפי מנגנון ברירת מחדל  חלוקת החיסכון 

תהיה כדלקמן:
א. קופות הגמל יקבלו לנהל חיסכון עבור 
כ-830 אלף ילדים )כ-70 אלף בממוצע לכל 

קופה(.
ב. הבנקים יקבלו לנהל חיסכון עבור כ-170 

אלף ילדים )כ-19 אלף בממוצע לכל בנק(.

אייל סיאני, מנהל מקצועי 
וממונה ציות ואכיפה 
פנימית בהלמן-אלדובי

 על פי נתוני משרד האוצר – כ-60% בחרו לנהל את כספי החיסכון בקופת גמל, ו-40% בבנק  בין קופות הגמל 
בולטת אלטשולר שחם עם 52% מהכספים שהועברו לגמל  37% מהבוחרים בבנקים בחרו בבנק הפועלים

מאת מיקי קופל
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יש לדחות בשלושה חודשים את יישום 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

שירותים  נותני  איגוד 
פנה  מוסדרים  פיננסיים 
בבקשה דחופה לשר האוצר 
על  ולמפקחת  משה כחלון 
הביטוח דורית סלינגר לדחות 
בשלושה חודשים את יישום 
שירותים  על  הפיקוח  חוק 
פיננסיים ואת הגשת הבקשות 
לרישיון מתן שירותי אשראי. 
זאת, על מנת לאפשר לחברות 
הפועלות בתחום להתארגן 

ולעמוד בדרישות. 
שבועות,  כשלושה  בעוד 
ב-1 ביוני, יכנס לתוקפו חוק 

המסדיר  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
את כלל החובות החלות על נותני שירותים 
ונותני שירותי אשראי. בהתאם  פיננסיים 
לכך, כל הגופים העוסקים בתחום ההלוואות 
צ’קים  נכיונות  זה  ובכלל  בנקאיות,  החוץ 
והמרות מט”ח, חייבים להגיש בקשה לקבלת 
מי שלא  לפני התאריך קובע, שכן  רישיון 
יעמוד בלוחות הזמנים וימשיך במתן שירות 
ללקוחות בתחומים אלה חשוף לסנקציות 

פליליות ומנהליות. 
באיגוד מציינים כי מדובר ביותר מ-1,500 
נותני שירותי מטבע, המעניקים אשראי חוץ 
בנקאי בהיקף שנתי של יותר מ-80 מיליארד 

שקל. 
באיגוד המאגד את הענף טוענים, כי מהלך 
האסדרה הוא מהלך מבורך לטובת העסקים 
הפועלים בתחום ולטובת מאות אלפי העסקים 
הבינוניים והקטנים, עבורם השירות שמספקים 
קריטי  הוא  הפיננסיים  השירותים  נותני 
להמשך פעילותם. עם זאת, באיגוד טוענים 
החוק  ליישום  שהוקצו  הזמנים  לוחות  כי 
וכי רק לקראת מחצית אפריל  לא ישימים 

הביטוח  ההון,  שוק  רשות 
נוהל  את  פרסמה  וחסכון 
הרישוי לנותני שירותי אשראי, 
ההנחיות  כלל  את  המפרט 
האופרטיביות להגשת הבקשה 

לקבלת הרישיון.
באיגוד מציינים, כי המערכת 
בקשות  לקליטת  הממוכנת 
ההון,  רשות  באתר  הרישוי 
ביטוח וחסכון עלתה לאוויר 
והיא עדיין  רק לפני כשבוע 
לא פועלת כראוי וכי בתקופת 
זמן כה קצרה, שבחלקה הגדול 
לא היו ימי עסקים בעקבות 
החגים וימי זיכרון, לא ניתן להשלים את הגשת 
הבקשה לרישיון, בקשה המצריכה איסוף 
והעברת נתונים, דוחות ומסמכים רבים לאוצר. 
יו”ר איגוד נותני שירותים  אלון בן יאיר, 
פיננסיים מוסדרים: “לאור העובדה שבתי 
העסק הנ”ל עוסקים במתן אשראי וחשופים, 
כל אחד ובכל רגע נתון, למאות ואלפי לקוחות 
ולאי פירעון או לצורכי מחזור של אשראי 
גבוהים, עצירת הפעילות אפילו  בהיקפים 
לחודשים או לשבועות בודדים עלולה להוות 
‘מכה אנושה’ לבתי העסק הפועלים בענף”.  

“מפניות רבות שקיבלנו עולה כי נכון לעכשיו, 
כשלושה שבועות טרם המועד האחרון להגשת 
הבקשות, עסקים בודדים, אם בכלל, הצליחו 
להזין את הבקשה לאתר הרשות באמצעות 
זמנים  המערכת המקוונת. מדובר בלוחות 
קצרים מאוד, אשר אין להם אח ורע בענפי 
פעילות מקבילים בענפים הפיננסיים וענפי 

משק אחרים”, אומר בן יאיר.
באיגוד מביעים חשש, כי על רקע מערכת 
היחסים המורכבת בין הבנקים לנותני שירותים 
פיננסיים, הבנקים ינצלו את המצב על מנת 

לצמצם את התחרות בתחום האשראי. באיגוד 
מציינים כי בימים האחרונים בנקים מסוימים 
החלו להפיץ מכתבים ולפיהם מי שלא יסדיר 
את הליך הרישוי במועדים הקבועים, חשבונו 

ייסגר. 
“מיותר לציין, שמכיוון שעסקים אלה נשענים 
באופן מוחלט על המערכת הבנקאית, שעת 
כושר שתאפשר לבנקים להקפיא חשבונות 
שמוגדרים על ידיהם כ’מסוכנים’, תהווה מכה 
קשה ולעתים בלתי הפיכה לגופים העוסקים 

בתחום” אומר בן יאיר.
בפניה לכחלון ולסלינגר אומרים באיגוד, כי 
לוחות הזמנים הקצרים יפגעו לא רק בחברות 
הפועלות בתחום אלא בעיקר בעסקים הקטנים 

והבינוניים הזקוקים לאשראי. 
לדברי בן יאיר, “בתי העסק הפועלים בתחום 
מספקים אשראי ללקוחות פרטיים ועסקים 
ובינוניים. מדובר בלקוחות שלרוב  קטנים 
מיצו את מקורות האשראי האחרים שעומדים 
לרשותם, כגון המערכת הבנקאית, או גופים 

מוסדיים”. 
אשראי  מקורות  של  פתאומית  “עצירה 
ללקוחות אלה, ללא מקורות אחרים זמינים, 
תגרום ברמת ודאות גבוהה לפגיעה בחופש 
ולנזקים אדירים לאלפי לקוחות  העיסוק 
קצה של בתי העסק כאמור, לאור העובדה 
שלא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם, לדוגמה 
מול המערכת הבנקאית, הרשויות או תשלום 
משכורות לעובדיהם, מה שעשוי להוביל גם 
לריבוי פשיטות רגל וסגירת עסקים”, לדברי 

בן יאיר.
לאור האמור, באיגוד מבקשים כי שר האוצר 
ישתמש בסמכותו ויורה על מתן ארכה של לכל 
הפחות שלושה חודשים נוספים לצורך הגשת 
הבקשה לקבלת רישיון למתן שירותי אשראי 

עבור העוסקים הוותיקים. 

 הבקשה הוגשה על מנת לאפשר לכל הגופים העוסקים בתחום ההלוואות החוץ בנקאיות 
להתארגן ולעמוד בדרישות החוק, שיכנס לתוקף בעוד כשלושה שבועות  באיגוד טוענים כי לוחות 

הזמנים שהוקצו ליישום החוק לא ישימים  אלון בן יאיר, יו”ר איגוד נותני שירותים פיננסיים 
מוסדרים: עסקים בודדים הצליחו להזין את הבקשה לאתר הרשות באמצעות המערכת המקוונת

איגוד נותני שירותים פיננסיים מוסדרים בפנייה דחופה לאוצר ולפיקוח:
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

אלון בן יאיר, יו”ר איגוד נותני 
שירותים פיננסיים מוסדרים
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 Tokio Marine Kiln המבטח הבינלאומי
TMK - הוסיף לפורטל המכירות המקוון שלו 
 ,)One TMK( הפורטל  קבלנים.  ביטוח  גם 
המיועד לשימוש של ברוקרים, מבצע את כל 
לחלוטין  אוטומטי  באופן  החיתום  תהליכי 

וניתן לערוך באמצעותו ביטוח ייעודי לצרכי 
פרויקט מסוים. 

של  קצרה  סדרה  על  לענות  צריך  הברוקר 
את  הכוללת  הצעה  מיד  ומקבל  שאלות 
תנאי הפוליסה הייחודיים לפרויקט ותמחיר 

דקות.  שבע  אורך  התהליך  כל  לביטוח. 
לפרויקטים קצרי  זה,  בשלב  מיועד,  הביטוח 

טווח בהיקף של יותר מ-4.5 מיליון דולר. 
 כתובת האתר:

http://www.onetmk.com

 Allianz Global הגרמני  המבטח 
 Corporate & Specialty SE - AGCS
חברת  עם  פעולה  שיתוף  על  הודיע 
הפועלת  ארה”ב(  אנג’לס,  )לוס   Praedicat
שיתוף  מטרת  הביטוח.  טכנולוגיות  בתחום 
סיכונים  לחיזוי  כלים  פיתוח  היא  הפעולה 

קטסטרופאליים בתחום החבויות – בתחום 
סיכונים  של  ובתחום  הקיימים  הסיכונים 

חדשים. 
בינה  כוללת   Praedicat של  הטכנולוגיה 
המכונה  של  לימוד  ויכולת  מלאכותית 
המאפשרים סקירה רחבה של מידע המאפשר 

משינויים  כתוצאה  חדשים  סיכונים  של  חיזוי 
חדשים  מוצרים  פיתוח  בעקבות  בחקיקה, 
יסייע   AGCS החיים.  באורחות  שינוי  או 
הגלום  הפוטנציאל  את  להבין  ללקוחותיו 
בסיכוני החבויות והשפעתם על פעילותם ויציע 

להם פתרונות חדשניים ויצירתיים לחשיפה.

מטוס  את  ריסק  שטייס  לאחר  שנתיים 
בהרי   Germanwings חברת  של  הנוסעים 
תביעות  שתי  הוגשו  הצרפתיים  האלפים 
מדרום  הנספים  משפחות  ידי  על  פיצוי 
יותר  של  בהיקף  התביעות,  אמריקה. 
המשפט  לבית  והוגשו  אירו,  מיליון  מ-3 
בהתרסקות  גרמניה.  בדיסלדורף,  האזרחי 

שהתרחשה במרץ 2015 נהרגו 149 בני אדם 
שהיו על סיפון המטוס. 

בחודש ינואר 2017 סגר, התובע של גרמניה 
ההתרסקות  של  הפלילית  החקירה  את 
היה  לבדו  הטייס  מסקנותיו  פי  שעל  מאחר 
נעשתה  החקירה  סגירת  למקרה.  אחראי 
ללא הגשת אישום כלפי חברת התעופה או 

הרופאים שטיפלו בטייס. במרץ 2016 הגישו 
שני עורכי דין תביעה בשם 73 נספים נגד בית 
הספר לטיסה שאימן את הטייס. מיד לאחר 
ההתרסקות הודיעה חברת התעופה שתשלם 
למשפחות  חירום  כסיוע  אירו  אלף   50
הנספים ו-35 אלף אירו למשפחות הנספים 

הגרמנים, וזאת בהתאם לחוק הגרמני.

ביטוח קבלנים מקוון

 Allianz משקיע בתוכנה לזיהוי סיכוני חבויות

Germanwings הוגשו תביעות בעקבות התרסקות מטוס

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

המבטח הבינלאומי TMK הוסיף לפורטל המכירות המקוון שלו גם ביטוח קבלנים, המיועד לשימוש של ברוקרים

 Praedicat המבטח הגרמני הודיע על שיתוף פעולה עם חברת
במטרה לפתח כלים לחיזוי סיכונים קטסטרופאליים בתחום החבויות

התביעות, בהיקף של יותר מ-3 מיליון אירו, והוגשו לבית המשפט האזרחי בדיסלדורף

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

http://www.onetmk.com
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מבטחים ומבוטחים

שוש כהן גנון: בישראל כ-750
סוכנות ביטוח מתוך 4,500 חברי לשכה 

- נתון שאנחנו חייבות לשפר
יאיר המבורגר, יו”ר התאחדות חברות הביטוח: אין לנו מספיק נשים בהנהלה הבכירה של 

החברה ועל כך אני מכה על חטא. זו בהחלט שלא תופעה מגמתית ואנחנו עובדים על לשנות זאת

כ-350 נשים, סוכנות ביטוח 
ומנהלות בחברות וסוכנויות, 
השתתפו בכנס נשים בביטוח 
סוכני  לשכת  שערכה   3 ה-
הסלוגן  תחת  הכנס,  ביטוח. 
“חזקות יחד”, נערך ביום חמישי 
שעבר בשפיים, ונפתח בדברים 
עליזה לביא )יש  של ח”כ ד”ר 
עתיד(; יו”ר התאחדות חברות 
ביטוח  הראל  ויו”ר  הביטוח 
ופיננסים, יאיר המבורגר; נשיא 
אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת 
אברמוביץ; וסגנית נשיא לשכת 

סוכני ביטוח, שוש כהן-גנון. 
לדברי אברמוביץ, “כחברה אנו 
לוקחים לעיתים כמובן מאליו 
מפתח  בתפקידי  הנשים  את 

בחברה. נשים הן כוח מוביל בחברה, הן כוח 
מוביל בכלכלה ובתעשייה בכל העולם. לא 
חסר נשים בתפקידי ליבה בענף הביטוח אך 
חסר נשים מובילות בתפקידים בכירים, יחד 

נפעל לשנות את המציאות הזו”. 
כהן-גנון: “לסוכנות הביטוח בישראל יש 
כוח ומעמד משמעותי בציבוריות הישראלית. 
750 סוכנות ביטוח  עם זאת, בישראל ישנן 
4,500 חברים.  בלבד, חברות לשכה מתוך 
את הנתון הזה אנחנו חייבות לשפר ולפעול 
להוספת עוד סוכנות ביטוח, מנהלות אגפים 
בחברות ביטוח, ונשות מפתח בשוק ההון. 
לסוכנות הביטוח העושות עבודת קודש יש 
מקום מרכזי ביוזמה שלנו להיות מנטור כלכלי 
בכל משפחה בישראל. אני צופה כי נראה יותר 
ויותר סוכנות שבאות באופן שוטף במגע 
עם משפחות, שמשנות את חייהן ודואגות 

לעתידן”.
יאיר המבורגר ציין כי הוא גאה ונרגש לקחת 
חלק בכנס והבטיח לסייע גם בקיום הכנס 
הבא: “לראות את ההצלחה של הכנס שלכן 
בלשכת סוכני ביטוח, אני שמח לומר כי גמלה 
בי ההחלטה לערוך כנס סוכנות ביטוח של 
הראל. אין לנו מספיק נשים בהנהלה הבכירה 
זו  על חטא.  כך אני מכה  ועל  של החברה 
בהחלט שלא תופעה מגמתית ואנחנו עובדים 
על לשנות זאת, לא רק בהנהלת הראל כי אם 

גם בדירקטוריונים”. 
המבורגר שיתף את הקהל בסיפור משפחתו 
שהוביל אותו לעולם הביטוח: “אמי הגיעה 
בגרמניה  בוס  לה  היה  מברלין,   22 בגיל 

שבשנת 1935 הרגיש שמשהו הולך לקרות 
וקנה לה אישור מעבר לפלשתינה. אמא שלי 
לא ידעה בזמנו איפה המקום הזה נמצא על 
הגלובוס, אבל תמיד היו לה יצרים מעניינים, 
והיא הייתה מאוד חכמה ואכן עלתה ארצה. 
יומיים אחרי עלייתה, היא נתקלה במודעה 
המפרסמת כי סוכנות ביטוח מחפשת מזכירה 
ובעלת  גרמנית  אנגלית,  עברית,  שיודעת 
יכולות הקלדה. היא ניגשה להתמודד לתפקיד 
והתקבלה. במקביל, אבי, שהיה ציוני נלהב, 
ניהל אחרי עלייתו ארצה מפעל לכפתורים 
בחיפה. יום אחד הוא הגיע לסוכנות בה אמי 
וביטח בה את העסק שלו. לא עבר  עבדה 
זמן רב, הם התאהבו ואני התוצאה של זה. 
ככה הוקמה חברת המשמר, שהייתה לימים 
הבסיס להקמתה של קבוצת הראל. אנחנו 
בהראל ממשיכים להאמין בסוכנים ובסוכנות 
הביטוח, על אף שמדובר ב’מידל מן’ אנחנו 
יותר מכל מקום אחר,  חושבים שבישראל 
הקשר בין הסוכן ללקוח הוא לא יסולא מפז 
ואנחנו מאמינים שהקשר הזה צריך להישמר”. 
ח”כ ד”ר עליזה לביא: “הרבה מאוד נשים 
לא מכירות את הזכויות שלהן, את החקיקה 
הקיימת או את האמצעים שיכולים לסייע 
בידן להבטיח עתיד פיננסי טוב יותר עבורן 
שלא  בישראל  נשים  יש  משפחתן.  ועבור 
יודעות מה זו פנסיה, או ביטוח חיים כי אין 
חינוך פנסיוני בישראל, ומציאות החיים של 
ההורים שלנו כבר לא קיימת. המיזם שלכן 
בלשכת סוכני ביטוח להסברה בקרב הציבור, 
ובעיקר בקרב נשים הוא שליחות ציבורית 

והוכחה לכך שמקצוע סוכן הביטוח הוא לא 
רק מתווך אלא הגב הפיננסי של כל מבוטח. 
לקחתן את המקצוע שלכן ובאמצעותו אתן 

משנות מציאות בחברה הישראלית”.
הרצאתה  את  כלל  בביטוח  הנשים  כנס 
בתחום  בכירה  מרצה  עוזיאל,  דורית  של 
התקשורת ושפת הגוף. עוזיאל שיתפה את 
הקהל בכללי התקשורת הלא מילולית, תדמית 
אישית ומקצועית וברכישת כלים לשיפור 

אינטראקציות יומיומית בעולם העסקים. 
קבוצת  למנכ”ל  משנה  שרצקי,  שחר 
איתוראן, הרצה בכנס על מניעת תאונות 
דרכים באמצעים טכנולוגיים. לאחר מכן, נערך 
מושב “מיומנה של סוכנת ביטוח”, במסגרתו 
שיתפו סוכנות בחוויות מהתנסותן האישית 
והחליפו עצות להתנהלות עסקית נכונה יותר 
איה  עם הקהל.  כך למשל, סוכנת הביטוח 
יודע או  מוכתר אמרה: “הלקוח לא תמיד 
מבין מה עומד מאחורי פוליסת הביטוח. על 
סוכנת הביטוח לפשט את הפוליסה ולתרגם 
אותה לשפת העם. הסבר בגובה העיניים הוא 
נדבך חשוב בהפיכת מכירה למוצלחת”. סוכנת 
הביטוח מירה פרחי, אמרה: “תמיד תלכי עם 
האמת שלך, תסללי את הדרך לפי הערכים 
שלך. לעולם אל תעשי חצי עבודה. עבודת 
סוכן הביטוח אינה סגירת עסקאות – זוהי 

שליחות”. 
“נשים”  הבידור  מופע  חתם  הערב  את 
הכול  על  ומדברות  שרות  צוחקות,   –
ליהיא לפיד, רותי נבון,  בהשתתפותן של: 

אורנה דץ ודינה נאור.
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הכנס ה-3 של נשים בביטוח של הלשכה:

כנס נשים בביטוח. מימין: אריה אברמוביץ, יאיר המבורגר ושוש כהן גנון
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איסוף התרומות בערב ההתרמה 
של וראייטי ישראל יתקיים השנה 

במוקדים הטלפוניים של הראל

הורנצ’יק פרש מהמרוץ 
לנשיאות הלשכה והביע 

תמיכה ברוזנפלד

קבוצת קופל 
העניקה טלוויזיה 

חכמה לזוכה 
בתחרות הלייקים 
שערכה בפייסבוק 

וראייטי ישראל  ערב ההתרמה של ארגון 
יתקיים השנה במוקדים הטלפוניים של הראל. 
באירוע שיתקיים בסימן חגיגות היובל לפעילות, 
2017, יתנדבו כ-350 מעובדי  ב-17 במאי 
החברה, שנמנית על נותני החסות הראשיים. 
יאספו את  דרכו  למוקד הטלפוני,  בנוסף 
התרומות, העניקה הראל תרומה כספית לארגון. 
גדעון המבורגר, נשיא הראל ומתנדב למען 
ארגון וראייטי ישראל: “קבוצת הראל, שהינה 
אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות 
בישראל, רואה חשיבות עליונה בכל הקשור 
לאחריות תאגידית. הראל חרטה על דגלה 
את נושא המחויבות החברתית והאחריות 
התאגידית והינה מעורבת, תורמת ותומכת 
בעמותות מתחומים שונים וכן מעודדת את 

עובדיה למעורבות ותרומה פעילה בקהילה”. 
בתרומה  גאים  “אנו  המבורגר,  לדברי 
המשמעותית של הראל לאירוע ההתרמה של 
וראייטי ובהירתמותם של כ-350 עובדי ומנהלי 

הראל למען ילדי וראייטי ישראל”.
יובל  ארגון וראייטי ישראל, החוגג השנה 
לפעילותו, הוא מוסד ללא כוונות רווח )מלכ”ר( 
שנוסד ב-1967 במטרה לסייע במגוון דרכים 
לילדים עם צרכים מיוחדים: טיפולים רפואיים, 
פארה-רפואיים, תמיכה מקצועית, רכישת 
עזרים טיפוליים ושיקומים. הארגון מסייע לכל 
סוגי הפגיעות והחולי ומספק עזרה פרטנית ורב 
שנתית לאותו הילד. הארגון מסייע לילדים עם 
צרכים מיוחדים ולמשפחות ממעמד סוציו-

אקונומי בינוני ומטה.

ור
מנ

ל 
 ט

ם:
לו

צי

מיקי קופל מנכ”ל קבוצת קופל עם הזוכה

בית הראל

 באירוע שיתקיים בסימן חגיגות היובל לפעילות הארגון, יתנדבו כ-350 מעובדי החברה שנמנית על נותני החסות 
הראשיים  גדעון המבורגר, נשיא הראל: קבוצת הראל רואה חשיבות עליונה בכל הקשור לאחריות תאגידית 

ליאור הורנצ’יק פרש 
מהמרוץ לנשיאות לשכת 
סוכני הביטוח והודיע על 
תמיכתו במועמדתו של 
ליאור רוזנפלד לנשיאות 

הלשכה.
קל  ש ק  י ’ צ נ ר ו ה
ות  א י ש נ ל ד  ד ו מ ת ה ל
ון  נ ק ת ך  א  , ה כ ש ל ה
יף  ע ס ל  ל ו כ ה  כ ש ל ה
שהמועמדים  שמחייב 
ימלאו קודם  לנשיאות 
בהנהגת  קדנציה  לכן 

הלשכה - תנאי שהורנצ’יק כביכול אינו עומד בו. לדבריו, הורנצ’יק מחזיק בחוות דעת 
משפטית המאפשרת לו להתמודד, אולם בחר שלא להתמודד ולחבור לרוזנפלד. הוא הסביר, 
כי לאחר פגישותיו עם כל המועמדים לנשיאות הוא הבין כי הצעד הנכון מבחינתו, מתוך 
מחויבות לכלל סוכני הביטוח, הוא לשלב ידיים עם רוזנפלד – “די לכיסאות המתחלפים 

בהנהגת הלשכה, די לעוד מאותו הדבר”. 
הורנצ’יק סבור כי “הדור הצעיר יקבל בהנהגה זו ביטוי משמעותי מאוד, יחד עם סוכנים 
מנוסים ובעלי רקורד מוכח, לרבות ביכולת להניע תהליכים מול הגורמים המשפיעים בענף, 
כולל חברות הביטוח, הרגולציה ועד לנבחרי הציבור”. רוזנפלד הודה על הבעת התמיכה 

במועמדותו ומסר כי יפעלו יחד בשיתוף פעולה מלא.

קופל ערכה באמצעות הפייסבוק  קבוצת 
תחרות לייקים לקהל הרחב בו הפרס הראשון 
50 אינטש.  עמד על טלוויזיה חכמה בגודל 
מיקי  לירון עוז על ידי  הפרס הוענק לזוכה 

קופל במשרדי החברה.

מימין: ליאור הורנצ’יק וליאור רוזנפלד
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מבטחים ומבוטחים

Tel Aviv Re 2017 כנס מבטחי המשנה
ייפתח מחר בפעם ה-11

55 מסוכני מגדל החלו את המחזור 
השלישי של הקורס “צומחים בפרט”

  Tel Aviv Re 2017 כנס מבטחי המשנה
ייפתח מחר )יום ב’( בפעם ה-11. הכנס 
פנים, שתיערך בחסות  ייפתח בקבלת 
איגוד חברות הביטוח, ובהשתתפות כ-300 
ומחברות  בכירים מענף הביטוח בארץ 
ביטוח בינלאומיות גדולות מחו”ל. קבלת 
הפנים תיערך במרכז יצחק רבין בתל אביב. 
באירוע יישאו דברים שרת המשפטים 
יצחק  שר האוצר, ח”כ  איילת שקד, סגן 
כהן )ש”ס(, הממונה על שוק ההון, ביטוח 

איגוד  יו”ר  וכן  וחיסכון, דורית סלינגר 
יאיר המבורגר ומנכ”ל  חברות הביטוח, 
הינו  רוטקופף. הכנס  גיא  ד”ר  האיגוד 
יוזמתו של נשיא הראל גדעון המבורגר. 

כנס ביטוח המשנה בישראל נחשב כיום 
לאחד מכנסי ביטוח המשנה הבינלאומיים 
החשובים בעולם, והוא נערך במתכונת 
דומה לכנסי ביטוח המשנה המתקיימים 
באדן-באדן  קרלו,  במונטה  שנה  מדי 

נשיא הראל גדעון המבורגר, יוזם הכנסוסינגפור.

בערב הפתיחה ישתתפו כ-300 בכירים מענף הביטוח בארץ ובעולם 

 הקורס מתמקד בשיווק ביטוחי סיכונים לפרט ופיננסיים  אמיל וינשל, משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת 
הלקוחות וערוצי ההפצה: מגדל פועלת למיצוי הפוטנציאל העסקי העצום של סוכני הביטוח בשיתוף הפעולה 

עמה, הן במוצרי הסיכונים והפיננסיים, והן ביתר תחומי הפעילות, תוך שמירת הקשר ההדוק והנאמנות ההדדית
55 מסוכני הביטוח של מגדל החלו לאחרונה 
את המחזור השלישי של הקורס “צומחים בפרט” 
במגדל, המתמקד בשיווק ביטוחי סיכונים 
לפרט ופיננסיים. ממגדל נמסר כי מאז יציאתו 
לדרך של הקורס, לפני כ-3 שנים, השתתפו בו 
יותר מ-200 סוכנים, בדגש על סוכני ביטוח 
צעירים המהווים דור ממשיך בסוכנויות, עובדים 
בסוכנויות גדולות או סוכנים עצמאיים הבונים 

את תיק הביטוח שלהם. 
במגדל מסבירים כי “אצל אותם הסוכנים 
המשתתפים בקורס, פוטנציאל ההגנות לפרט 
בצד פתרונות פיננסיים מתקדמים למשפחה 
טרם מומש, והם מבינים שהם יכולים להגדיל 
משמעותית את פעילותם העסקית דרך שיווק 

המוצרים הייעודיים של מגדל”. 
הקורס מתקיים לאורך כחצי שנה, במתכונת 
של מפגשים שבועיים מרוכזים. תכניו כוללים 
הרצאות תאורטיות, התנסויות וסימולציות, 
מבחנים מעשיים וכן סדנאות גם בנושאי שירות, 
קשרי לקוח, משא ומתן, תקשורת בינאישית, 
כתיבה ועוד. כפועל יוצא מכך, מכשיר הקורס 
את משתתפיו לטובת בניית תשתית למכירות 
פרט במשרדי הסוכנים ולמינוף פוטנציאל הפרט 

בתור מקור הכנסה ומנוע צמיחה לסוכן. 
בנוסף, פותח הקורס בפני סוכני הביטוח עולם 
חדש של אפשרויות עסקיות ומעניק להם כלים 
למכירה מול הלקוח וביטחון בהתמודדויות 
עם סיטואציות שונות. נמסר כי ייחודיותו של 
הקורס טמונה גם בהצבת יעדים אישיים שכל 
משתתף חייב לעמוד בהם. השגת היעדים 
מלווה על ידי מפקחים אישיים של מגדל ומנהלי 
המכירות, בדגש על הכוונה ותרגום החומר 

הנלמד לביצוע בשטח. בסיום תהליך ההכשרה 
ממשיכה מגדל ללוות את הסוכנים ולתמוך 

בהם ככל הנדרש. 
במגדל מציינים כי הקורס הינו תוצאה של 
מאמץ משותף בין יחידות רבות במגדל, בראשות 
מחלקת ההדרכה בקבוצה, רונית נוי, שאחראית 

על ניהול הקורס, תכניו ותפעולו. 
לדברי דורון מושקוביץ, מנהל מכירות ארצי - 
בריאות וריסק, “מגדל משקיעה בקורס משאבים 
מקצועיים רבים על מנת להעניק לסוכני הביטוח 
יתרונות מכירה רבים. לשמחתנו, אנו בפירוש 
מזהים את אפקטיביות הקורס, כאשר רבים 
מאוד מהמשתתפים עושים חיל במכירות מוצרי 

הפרט של מגדל ואף עוברים את יעדיהם”.
גד מילר, סמנכ”ל ומנהל מכירות ארצי, מוסיף: 

“פרויקט ‘צומחים בפרט’ הינו נדבך משמעותי 
מבין רבים, הממחיש הלכה למעשה את תמיכת 
מגדל בהרחבת אפיקיהם העסקיים של סוכני 

הביטוח ובהגברת יכולות השיווק שלהם”. 
אמיל וינשל, משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת 
הלקוחות וערוצי ההפצה: “מגדל פועלת למיצוי 
הפוטנציאל העסקי העצום של סוכני הביטוח 
בשיתוף הפעולה עמה, הן במוצרי הסיכונים 
והפיננסיים, והן ביתר תחומי הפעילות, תוך 
והנאמנות  ההדוק  הקשר  וטיפוח  שמירה 
ההדדית. הדגש שניתן למוצרי הפרט ובמיוחד 
למוצרי הסיכונים, מספק מענה לצורך ממשי של 
ציבור הלקוחות בתחומי ביטוח החיים והבריאות, 
ותורם להגדלת הערך הן של משרדי הסוכנים 

והן של קבוצת מגדל”.

אורי קיסוס יחליף את ערן אורן כמנכ”ל משותף 
באקסלנס גמל. זאת, לאחר שאורן הודיע על 
כוונתו לסיים את תפקידו כמנכ”ל משותף )עם 
מאיר פילוס( בתום ארבע שנים, לטובת אתגרים 

חדשים. 
קיסוס, סמנכ”ל בקבוצת הפניקס ועוזרו האישי 

של מנכ”ל הקבוצה בארבע השנים האחרונות, 
פעל במשך שנים רבות בתפקידי ניהול מכירות 
בתחום הגמל והפיננסים בפסגות וניהל פרויקטים 

חוצי חברה בקבוצת הפניקס בשנים האחרונות בתחומי הליבה של החברה.
נמסר כי אורן הוא מנהל ותיק ומוערך בשוק עם 22 שנות ניסיון בפיננסים וביטוח. לפני 

כן כיהן אורן כמנהל חטיבת הלקוחות ומנכ”ל חברת ניהול

אורי קיסוס יחליף את ערן אורן 
כמנכ”ל משותף באקסלנס גמל

אורי קיסוס וערן אורן


