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הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

 חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

ח  ו ט י ב ן  ו ה ה ק  ו ש ת  ו ש ר
וחיסכון עוקבת אחר שביתת 
העובדים בכלל ביטוח, שנכנסה 
הבוקר ליומה ה-11 וסיומה לא 

נראה באופק בשלב זה. 
לפוליסה,  נמסר  מהרשות 
ת  ר י מ ש ל ת  ל ע ו פ א  י ה י  כ
ם  י ח ט ו ב מ ל  ש ם  ה י ת ו י ו כ ז
מוסדיים,  בגופים  ועמיתים 
יציבות הגופים,  ומוודאת את 
כך שיעמדו בהתחייבויותיהם. 
כל  כי: “הרשות עוקבת  נמסר 
העת אחר הנעשה בכלל ביטוח 
במטרה לוודא שמירה על זכויות 
העמיתים והמבוטחים, כנדרש 

בהוראות הדין”.
לשאלת פוליסה, כיצד שומרת הרשות על 
זכויות עמיתים נוכח העובדה שעובדי החברה 
שובתים זה עשרה ימים, סירבו ברשות להגיב.  
היום בבוקר התקיים בבית הדין האזורי 
ידי ועד  לעבודה דיון בעתירה שהוגשה על 

וההסתדרות. לפוליסה  עובדי כלל ביטוח 
נודע, כי הדיון הסתיים ללא הכרעה והצדדים 
נשלחו לשוב למשא ומתן ליומיים נוספים. 

העתירה הוגשה בדרישה להורות לחברה 
להקפיא את החלטתה לנכות את ימי השביתה 
כניסת  משכרם של העובדים, לאפשר את 

לבניין  העובדים  ועד  חברי 
ולחייבה  החברה ללא הפרעה 
העובדים  נציגות  את  לפצות 
בסך של 1.4 מיליון שקל בגין 
הפגיעה בחופש ההתארגנות 

וזכות ההתאגדות. 
ם  י ל ה נ מ ש  , ם י ד ד צ ה ן  י ב
בשבוע האחרון משא ומתן ללא 
סביב  מחלוקת  יש  תוצאות, 
וסביב  השכר  הסכם  חידוש 
דרישת העובדים לתוספת שכר 
4%-3%. ההנהלה  שנתית של 
בהגדלת  מדובר  כי  טוענת, 
 100 הוצאות שכר בהיקף של 

מיליון שקל בממוצע לשנה. 
יצר קשר עם חבר הכנסת  ועד העובדים 
מיקי לוי )יש עתיד(, שאמר כי יפעל לזימון 
ישיבה דחופה בוועדת הכלכלה של הכנסת 
בנושאים: “השביתה בכלל ביטוח, התעלמות 
ההנהלה, פקיעת תוקפו של ההסכם הקיבוצי 

והפגיעה בציבור החוסכים”.

רשות שוק ההון עוקבת אחר 
השביתה בכלל ביטוח כדי לשמור 
על זכויות העמיתים והמבוטחים 

 מהרשות נמסר לפוליסה, כי היא פועלת לשמירת זכויותיהם של מבוטחים ועמיתים בגופים מוסדיים, ומוודאת 
את יציבות הגופים, כך שיעמדו בהתחייבויותיהם  הדיון שהתקיים היום בבית הדין האזורי לעבודה, בעתירה 
שהגיש ועד העובדים בהסתדרות, הסתיים ללא הכרעה והצדדים נשלחו לשוב למשא ומתן ליומיים נוספים  

עובדי כלל הביטוח מפגינים
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הבהרה

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 

ביטול ההסכם של דלק מול יאנגו למכירת 
השליטה בהפניקס נחתם ב-26 ביוני 2017, 
ולא כפי שנכתב בידיעה שפורסמה אתמול.

הצעת חוק: המוסדיים לא ישקיעו 
באג”ח של חברות שביצעו תספורת

הצעת חוק חדשה-ישנה, שהונחה השבוע 
)יום ב’( על שולחן הכנסת, קובעת כי גופים 
מוסדיים המנהלים את כספי הפנסיה לא 
ישקיעו את כספי העמיתים בחברות שיבצעו 
תספורות – קרי: ערכו הסדרי חוב או לא עמדו 
בהתחייבויות לפירעון. הצעת החוק הוגשה על 
ידי ח”כ מיקי לוי )יש עתיד(. יצוין כי הצעות 
חוק דומות הוגשו על ידי הח”כים מאיר שטרית, 
דב חנין, מיכל בירן, אמנון כהן, וכן על ידי ח”כ 

לוי בכנסת הקודמת. 
המפקח על  בהצעת החוק נקבע בנוסף, כי 
הביטוח רשאי להתיר השקעה בחברה כזו, 
אם לדעתו הסדר החוב שבוצע ראוי, ונעשה 
כתוצאה מנסיבות חיצוניות שלא ניתן היה 
לצפות, ולא היו תלויות בהתנהלות החברה. 
יוצג  זה, הודגש בהצעת החוק,  היתר מסוג 
להתייחסות הציבור טרם מתן האישור הסופי.

בשנים  כי  נכתב,  להצעה  ההסבר  בדברי 
האחרונות אנו עדים לגל הולך וגובר של הסדרי 
חוב בין חברות הנמצאות בשליטת בעלי הון 
ונקלעות לקשיים, לבין הנושים בעלי אגרות 

גופים מוסדיים.  החוב, שרובם 
לרוב  כוללים  אלה  “הסכמים 
‘תספורות’, שמשמעותן קיצוץ של 
עשרות אחוזים מהיקף החוב, אשר 
רבות כאשר  מתבצעות פעמים 
חברות אחרות של בעל השליטה 
מתפקדות מצוין ומציגות רווחים 

גבוהים”, נאמר בהצעה. 
בהצעה נכתב, כי תספורות אלו 
פוגעות בראש ובראשונה באותם 
ידי  חוסכים שכספם מנוהל על 

הגופים המוסדיים, ונוגסות בחסכונות הפנסיה 
שהציבור הרחב מחויב על פי חוק להפריש 
ממשכורתו. “כיום לא קיימת כל מגבלה על 
בעל שליטה שלא עמד בהתחייבויותיו וביצע 
‘תספורת’ חוב, להמשיך ולגייס הון באמצעות 
הנפקת אגרות חוב של חברות שבבעלותו, 
והחברות אכן ממשיכות ועושות זאת באין 
מפריע. הגופים המוסדיים גם הם ממשיכים 
להשקיע את כספי החוסכים באגרות חוב 
של בעלי שליטה שלא השיבו את חובותיהם 

בעבר, תוך הפקרה חסרת אחריות 
של כספי החוסכים לידיהם של 
מנפיקי אגרות חוב שכבר ביצעו 
תספורות וגרמו להפסדים כבדים 
עצמם  שלחוסכים  בלי  בעבר, 
יש דרך אפקטיבית להשפיע על 

ההחלטות”.
מטרת התיקון המוצע היא להטיל 
על מנפיקי  כלכלי”  “קלון  מעין 
אג”ח שלא עמדו בהתחייבויותיהם, 
ולהגביל רכישת האג”ח שלהם על 
ידי הגופים המוסדיים, על מנת להגן על ציבור 
חוסכי הפנסיה וקופות הגמל מפני מנפיקי 
אג”ח שלא עומדים בהתחייבויותיהם, וכדי 
להרתיע את מנפיקי האג”ח מביצוע תספורות.

 על פי הצעת החוק, ייאסר על המוסדיים להשקיע בחברות שלא עמדו בהתחייבויותיהן 
 לפירעון  במקרים של הגעה להסדר חוב, תיאסר ההשקעה לתקופה של 10 שנים

 בהצעת החוק נכתב: המוסדיים ממשיכים להשקיע את כספי החוסכים באג”ח של בעלי 
שליטה שלא השיבו את חובותיהם בעבר, תוך הפקרה חסרת אחריות של כספי החוסכים

ח”כ מיקי לוי
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דורית סלינגר בכנס הסייבר של לשכת המסחר בריטניה ישראל:

הכשרה מציעה מסלול ביטוח 
מיוחד לקייטנות במחיר מוזל 

הסייבר עומד בראש סדר העדיפויות שלנו 

מקיפה  ביטוח  תכנית  מציגה  הכשרה 
“הקייטנה שלי”. התכנית  לקייטנות בשם 
ותקופת  רבים  והרחבות  כיסויים  כוללת 
28 ימים. מהכשרה נמסר  הביטוח היא עד 
כי מדובר בעלויות נמוכות משמעותית מרוב 

תכניות הביטוח הקיימות בשוק – “מבדיקה 
כי המחיר  מדגמית שהחברה ערכה נמצא, 
של הכשרה נמוך בהרבה ממחיר יתר חברות 
הביטוח בכל הקשור לביטוחי קייטנות והכיסוי 

הוא הרחב ביותר”. 

עוד נמסר, כי “הקייטנה שלי” היא תכנית 
ביטוח לקייטנות המותאמת לצרכיהם של בעלי 
הקייטנות, כשבין יתרונותיה: כיסוי ביטוחי 
רחב ביותר, פרמיית ביטוח נמוכה והשתתפות 

עצמית אטרקטיבית.

“לפני מספר חודשים נכנסו שני גברים לאחד 
הגופים המוסדיים. לשני הגברים לא היה אישור 
כניסה, אך למרות זאת הם הצליחו לעקוף את 
אבטחת הבניין. לאחר זמן קצר הם חדרו לרשת 
הפנימית של הגוף המוסדי, לאחר שנטרלו את כל 
מנגנוני ההגנה. שניהם השיגו שליטה מלאה על 
מערכות הליבה של החברה, על שרתי המיילים, 
על מערכות הנתונים, על בסיסי הנתונים, ובעצם, 
על מה לא?” - כך פתחה הממונה על שוק ההון, 
דורית סלינגר את דבריה היום )יום ד’( בכנס 
ולשכת  אוניברסיטת תל אביב  הסייבר של 

המסחר בריטניה ישראל. 
סלינגר מיד הרגיעה את הקהל: “תרשו לי 
להרגיע אתכם, מדובר בתרגיל יזום שביצענו 
בגופים מוסדיים, במטרה לשפר את מנגנוני 
ההגנה בגופים ולשדרג את ניהול סיכוני הסייבר. 
הביקורות שאנו מבצעים, כמו גם מגוון פעילויות 
נוספות בתחום הגנת הסייבר, הן פועל יוצא 
של שמירת עניינם של מבוטחים וחוסכים, כפי 
שרשות שוק ההון חרטה על דגלה. אנו מבינים 
כי אחד הנושאים הבוערים היום הוא איך להגן 
על מבוטחים מפני מתקפות סייבר. הרי אנחנו 
עדים לניסיונות ואף להצלחות של מתקפות 
שהתרחשו במדינות שונות על גופי ממשלה, 
בנקים וחברות גדולות. על כולנו מוטלת החובה 

למנוע פגיעה כזו גם בישראל”.
“בתקופה הקרובה נושא הסייבר יהיה בראש 
סדר העדיפויות שלנו, מתוך מטרה להגן על 
ולמנוע פגיעה בגופים  וחוסכים,  מבוטחים 
ובכלכלה הישראלית”, מבטיחה  מוסדיים 

סלינגר.
אותה  מתבצעת  כיצד  תיארה  המפקחת 
הגנה מפני מתקפות סייבר: “הפעילות שלנו 
מתחלקת למספר נדבכים. הנדבך הראשון 
הוא פעילות רגולטורית. באפריל 2017 נכנס 
לתוקף חוזר ניהול סיכוני הסייבר. החוזר מגלם 
בתוכו את ההבנה שהסיכון המדובר נוגע לכל 
רמות הארגון ועשוי להתממש במספר רחב 
ומחייב היערכות  של תרחישים אפשריים, 
מערכתית, טכנולוגית ותהליכית, לרבות מודעות 
והעובדים  הדירקטורים, ההנהלה הבכירה 

והמנהלים לכך.
“הוראות החוזר מגדירות מסגרת רגולטורית 
מקיפה לניהול נושא הסייבר בגופים המפוקחים. 
למשל, החוזר מחייב להגדיר מדיניות לניהול 
הסיכון ומחייב מינוי של מנהל הגנת סייבר. 
הגופים מחויבים גם לבנות תכנית מקיפה לניהול 
סיכון הסייבר ולייצר מנגנון לאיתור חולשות”. 
כיצד מתבצע הפיקוח על ההיערכות? סלינגר: 
“כדי לבחון את היערכות והתנהלות הגופים, 
בחרנו לבצע מתקפות תרגול יזומות בכ-20 גופים 
מוסדיים במטרה לאתר חולשות ופרצות. פעילות 
זו התגלתה כיעילה ביותר. קיבלנו מושג אמיתי 
מהשטח כיצד מנוהל הסיכון בגופים, ומצאנו 
פרצות שחלקן היו דרמטיות וחמורות, שתוקנו”. 
דוגמאות שהביאה המפקחת לפרצות שהתגלו 

ונוצלו כדי לממש תקיפה וחדירה:
• שימוש במערכות הפעלה שאינן מעודכנות 

כנדרש.
• מידע רגיש שנשמר ללא הגנה מספקת 

ובניגוד לנהלים.
• מנגנוני סינון תוכן ודואר אלקטרוני שנעקפו 

בקלות.
• שימוש במדיניות סיסמאות חלשה.

סלינגר מציינת, כי כל מנהלי הגופים מצאו 
להם,  שהוצגו  הביקורת  בממצאי  רב  ערך 

הפנימו ותיקנו את הליקויים באופן מיידי. 
“אנו מתכוונים להמשיך ולפעול בדרך זו ואף 

להרחיבה”, אמרה.
הנדבך השני אותו מתארת סלינגר בדבריה 
הוא פעילות תשתיתית: “איומי סייבר על גופים 
פיננסיים במדינת ישראל עשויים להתממש 
כחלק ממערכה כוללת. לכן, קיימת חשיבות רבה 
בשיתוף פעולה בין גופי הממשלה השונים, למשל 
עם הרשות הלאומית להגנת הסייבר, שהקמתה 
היא צעד מבורך והכרחי לזיהוי והתמודדות עם 
איומים רחבים ברמה משקית. לשם כך רתמנו 
כבר בשלבי ההקמה של ה-cert הלאומי, את 
הגופים המוסדיים המרכזיים להתחברות 
למרכז הרציפות הפיננסית ואנו רואים בכך 
ערך פוטנציאלי גדול. נמשיך לפעול לחיבור 

כלל הגופים המוסדיים לתשתית חשובה זו”.
הנדבך השלישי אותו היא מונה הוא אישור 
מוצרי ביטוח: “חברות הביטוח מציעות כיום 
ביטוח מפני התקפות סייבר, בעיקר לעסקים 
גדולים ובינוניים. אנו צופים כי תחום זה יתפתח 
בקרוב גם למבוטחים שאינם בעלי עסק. שוק 
הביטוח מהווה מטבעו מנגנון להתמודדות 
עם סיכון. אנו רואים מגמה גדלה  והולכת של 
פעילות ביטוח מפני סיכוני סייבר שעלולים לבוא 
לידי ביטוי בכל מכשירי האלקטרוניקה שנפוצים 
היום, למשל טלוויזיות חכמות, סטרימרים, 
פלייסטיישן, מצלמות אבטחה ביתיות, מזגנים, 

איי-רובוט, ובית חכם”.
בנוסף, לדברי סלינגר, רשות שוק ההון מגייסת 
בימים אלה שני מומחי סייבר לרשות. תפקידם 
יהיה להגביר את היערכות הגופים המוסדיים 

להתקפות סייבר. 
אבירם גביש, סמנכ״ל משפטי וביטוח מסחרי 
ב-AIG, הרצה בכנס על המענה הביטוחי שניתן 
היום לאיומי סייבר: צוות מומחים שתומכים 
בעסק באופן מידיי, כיסוי להוצאות הגנה ושחזור 
וכיסוי נגד תביעות. גביש סיכם: “היערכות כל 
הגורמים בארגון להתקפה כזו, חיונית כדי למתן 
את השפעותיה. חברת הביטוח מוסיפה נדבך 
נוסף של הגנה אחרי ההגנות הטכנולוגיות. על 

כל אחד לדאוג לביטחון עסקו״.

המפקחת בכנס: כל מנהלי הגופים המוסדיים מצאו ערך רב בממצאי 
הביקורת שהוצגו להם, הפנימו ותיקנו את הליקויים באופן מיידי

כדאי לדעת

סייבר

 AIG אבירם גביש, סמנכ״ל משפטי וביטוח מסחרי
והמפקחת על הביטוח דורית סלינגר

לי
לי

ן ג
 ח

ם:
לו

צי
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בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב 
עדי דרעי )“התובע”(,  יפו נדונה תביעתו של 
נגד הכשרה חברה לביטוח בע”מ )“הכשרה”(. 
פסק הדין ניתן ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופט דניאל הורוביץ.
התובע הוא בעל משאית  עובדות המקרה: 
ביטוח  ידי הכשרה בפוליסת  על  שבוטחה 
מקיף )“הפוליסה”(. המשאית נגנבה והכשרה 
שילמה לתובע, סך של כ-26 אלף שקל בגין 
שווי המשאית ובגין ארגז ורמפה )“החלקים”( 
שהיו מחוברים למשאית, בניכוי השתתפות 
עצמית. לטענת התובע, על פי תנאי הפוליסה, 
סכום הביטוח בגין המשאית והחלקים עמד 
על סך של 57 אלף שקל, מתוכם סכום הביטוח 
של הארגז הוא 20 אלף שקל וסכום הביטוח 
של הרמפה הוא 17 אלף שקל. בתוך כך נטען, 
כי הכשרה פיצתה אותו למעשה בחסר ועליה 
לשלם לו את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו 

בסך כ-30 אלף שקל. 
טענות הצדדים: התובע טען, כי הכשרה דרשה 
ממנו אסמכתאות המעידות על שווי החלקים, 
ורק אז היא תוכל להתייחס לשוויים הממשי 
ולפצותו. לטענתו, אין הוא יכול להמציא הערכת 
שמאי או אסמכתה אחרת בעניין זה, שהרי 
המשאית, לרבות החלקים, נגנבו. הכשרה טענה, 
כי התובע הגיש את תביעתו בשיהוי, והתברר לה 
שהחלקים הוערכו על ידו בסכומים מופרזים. לכן 
ביקשה שהתובע יציג לה אסמכתאות להוכחת 
עלותם, ומשלא הוצגה לה כל אסמכתה, שילמה 
לתובע כסכום שאינו שנוי במחלוקת, סך של 
5,000 שקל עבור הרמפה וסך של 5,000 שקל 
עבור הארגז, בנוסף לערך המשאית. לטענתה, 
סכומי הביטוח של החלקים הנקובים בפוליסה 
אינם ערכים מוסכמים אלא מהווים את הסכום 
המרבי לחבותה. צוין, כי סכומי הביטוח שהתובע 
יהיה זכאי להם בקרות אירוע ביטוחי ייקבעו 

על פי הערכת סוקר. 
פסק הדין: בית המשפט קבע, כי כאשר מבוטח 
מתקשר עם חברה מבטחת בהסכם ביטוח, הוא 
מצפה, שכנגד התחייבותו לשלם את הפרמיה 
תעמוד המבטחת בהתחייבותה לשלם לו את  
תגמולי הביטוח על פי הפוליסה. בפוליסה נשוא 
התביעה צוינו סכומי הביטוח בגין הארגז בסך 
20 אלף שקל ובגין הרמפה בסך 17 אלף שקל 
שיכוסו במסגרת הפוליסה. ישנה  למעשה 
ציפייה של התובע, כי סכומים אלו ישמשו, ולו 
בסיס, לתשלום  תגמולי הביטוח במקרה של 

אירוע ביטוחי.
הכשרה ניסתה להיבנות מהאמור בפוליסה, 
לפיה: “הסכום הנקוב לעיל איננו ערך מוסכם 
אלא מהווה את הסכום המרבי לחבותו של 

המבטח”. עם זאת, קבע בית המשפט, כי אין 
בסייג זה המצוין בפוליסה, כדי להצדיק את 
התנהלותה של הכשרה ואת קביעתה באופן 
שרירותי, כי ערכי הארגז והרמפה הינם 5,000 
שקל כל אחד. אין מחלוקת, כי השמאי של 
הכשרה העריך את החלקים לאחר שהמשאית 
נגנבה ומבלי לראותם, והכשרה לא הוכיחה את 
התחשיב שעל בסיסו היא קבעה את ערכם. 
צוין, כי הכשרה לא עשתה שימוש בערכים 
המרביים המצוינים בפוליסת הביטוח שהיא 
עצמה הנפיקה לתובע, כבסיס לתחשיב. אם 
ממילא התכוונה להעריך על פי שיקול דעתה 
בלבד, מבלי שהאמור בפוליסה יהווה ולו בסיס 
לחישוב תגמולי הביטוח שישולמו, אז מה הטעם 

בנקיבת ערכי ביטוח בפוליסה?
עוד מציין בית המשפט, שבפוליסה צוין, כי 
“כאשר סכומי הביטוח הנקובים לעיל שונים לפי 
בקשתו המפורשת של המבוטח מסכומי הביטוח 
על פי הערכתו של הסוקר הנמצאת בתיק 
החברה, יחושבו תגמולי הביטוח שהמבוטח  
יהיה זכאי להם לפי אותו יחס כיחס שבין שווי 
הרכוש על פי בקשתו של המבוטח לבין שווי 
הרכוש על פי הסקר ביום עריכת הסקר כאמור 
לעיל”. על פי הוראות הפוליסה, היה על הכשרה 
לדאוג לסוקר שיבדוק את ערכם של החלקים 
ולוודא קיומו של דוח סוקר. בית המשפט קבע, 
כי הכשרה לא מילאה אחר הוראות הפוליסה, 

לא שלחה סוקר, ולא צירפה דוח סוקר לכתב 
ההגנה , ואין לה אלא להלין על עצמה.

נקבע, כי יש לחשב את תגמולי הביטוח על 
בסיס הנתונים והערכים שצוינו בפוליסה. בית 
המשפט קיבל את טענות התובע, כי הכשרה, 
בהתנהלותה, גרמה לו נזק ראייתי בכך שלא 
דרשה ממנו, בעת כריתת הפוליסה, ראיות 
לשווי החלקים. צוין, כי הדרישה של הכשרה, 
לאחר שהמשאית נגנבה, שהתובע יספק לה 
ראיות לשווי החלקים עולה כדי חוסר תום לב. 
אם עוד בעת כריתת הפוליסה לא היה בכוונת 
הכשרה לשלם לתובע תגמולי ביטוח אלא אם 
יסופקו לה אסמכתאות מלאות לשווי החלקים, 
אז יש בדברים משום הטעיה והיה עליה להודיע 
לו את כוונותיה מבעוד מועד ולהזהירו, כי יהיה 
עליו  להגיש לה אסמכתאות כתנאי לתשלום 
עתידי של תגמולי הביטוח. בית המשפט קבע, כי 
הפוליסה נוסחה על ידי הכשרה, והניסוח פועל 
לרעתה. לכן הסכומים הנקובים בפוליסה הינם 
מחייבים והתובע זכאי לתגמולי ביטוח על פיהם.
לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה 
בחלקה, בניכוי השתתפות עצמית של התובע, 
23 אלף  וחייב את הכשרה לשלם לו סך של 

שקל, וכן הוצאות משפט.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: אם עוד בעת כריתת הפוליסה לא היה בכוונת חברת הביטוח לשלם לתובע תגמולים 
אלא אם יסופקו לה אסמכתאות מלאות לשווי חלקי המשאית, אז יש בדברים משום הטעיה 

על המבטחת להודיע למבוטח מבעוד 
מועד כי יהיה עליו להגיש לה אסמכתאות 

כתנאי לתשלום עתידי של התגמולים 

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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חברות הביטוח מסמנות את תחום הסייבר כקטר צמיחה פוטנציאלי ולכן הן גם מעודדות את 
הסוכנים להציע כיסויי סייבר ללקוחותיהם, אך השונות בין הפוליסות המוצעות גדולה והבנת 

מכלול הסיכונים שניצבים בפני ארגון עקב אירועי סייבר דורש הבנה טכנולוגית, התמחות וניסיון

פוליסה מארח

 ביטוחי סייבר: האיומים והפתרונות

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

 בתקופה האחרונה
 יש התעסקות בלתי
י נ ו כ י ס ב ת  ק ס ו  פ
ובביטוחם.  סייבר 
 רק בסוף השבוע של
חזינו במאי   ה-14 
ממתקפות  באחת 
הגדולות  הסייבר 
 שידע העולם, אולי
פעם. אי   הגדולה 
 במתקפה נפגעו כ-45
 אלף מחשבים ב-99 מדינות, ועל פי הפרסומים
רפואיות וקליניקות  חולים  בתי  גם   נפגעו 
 בבריטניה, חברות תקשורת בספרד ופורטוגל

.ומפעלי ייצור של ענקיות הרכב רנו-ניסאן
 נתייחס בתמציתיות לאיומים העומדים בפני
.ארגונים והפתרונות הקיימים בשוק הביטוח
מה הם נזקי הסייבר בפניהם עומד ארגון?

ניתן לחלק את הסיכונים לשניים:
• נזקים והפסדים לארגון )נזקי צד א’( כדוגמת 
נזק לרכוש וציוד מחשוב, נזק כלכלי עקב אובדן 
והוצאות תפעול מוגדלות בתקופת  הכנסות 
ההפרעה, אובדן, שיבוש, השחתה ומחיקת מידע 
הנשמר במחשב, שיבוש מערכות )ייצור, חשמל, 
מים וכו’(, בקרת נזקים והוצאות מנע להקטנת 
נזקים, עלויות חקירת האירוע ותיקון פרצות, 
שיקום הפגיעה בתדמית הארגון ובמוניטין להשבת 
ולציבור  דיווחים לרגולטור  אמון הלקוחות, 
וחשיפה לאיומי סחיטה מצד פושעי  הסייבר ועוד.
• חשיפה משפטית לתביעות מצדדים שלישיים 
כדוגמת תביעת עובדים וצדדים  )נזקי צד ג’( 
שלישיים בגין גניבת מידע אישי וחדירה לפרטיות, 
תביעת ספקים, לקוחות, שותפים עסקיים וגורמים 
נוספים בגין גניבת מידע עסקי, סודות מסחריים 
ועוד, תביעות בעקבות גניבת מידע לצורך הונאת 
כרטיסי אשראי, תביעות מסוג לשון הרע, השמצה 
ודיבה במקרה של הפצת מידע זדוני או ללא בקרה, 

תביעות בדבר הפרת זכויות יוצרים ועוד.

מה עושה מדינת ישראל בנושא? 
בהמלצת הוועדה העליונה למדע וטכנולוגיה, 
המטה הקיברנטי הלאומי, הממונה על  הוקם 
התוויית אסטרטגיה ומדיניות בהגנת סייבר. 
רשות הסייבר הלאומית, שהיא  תחתיו פועלת 
CERT -הזרוע הביצועית הממונה גם על הפעלת ה
הלאומי )מטה לאבטחת מידע ולוחמת רשת(. בין 
היתר אמון המטה על קידום התשתיות הלאומיות 
בתחום הסייבר, קידום ההגנה הקיברנטית של 
מדינת ישראל, ריכוז תמונת המודיעין ותמונת 
המצב בתחום הקיברנטי, עריכת תרגילים לאומיים 
קיברנטיים, קידום חקיקה, חינוך ומודעות, עידוד 

התעשייה ועוד. 
כיצד מתכונן המגזר העסקי?

מניסיוננו בליווי מאות לקוחות בסדרי גודל 
שונים אנו יכולים להעיד, כי גם אם הנושא נמצא 
על סדר היום, מרבית החברות אינן עורכות כיסוי 
לסיכוני סייבר ולמרביתן אף אין תכנית מגירה 
מוכנה למקרה חירום. כאן המקום להדגיש, כי 
טווח הסיכונים בפניהם ניצבים ארגונים בקשר 
עם מערכות המחשוב שלהם רחב מהיכולת 
לערוך ביטוח מפניהם, ועולם הביטוח איננו ערוך 
לתת פתרון מלא לכל קשת הסיכונים. לפיכך יש 
להתייחס למערך הביטוח רק בתור מרכיב אחד 
)ולא החשוב ביותר( בניהול הסיכונים, הכוללים: 
אמצעי אבטחה )פיזיים, הגבלת גישה, הרשאות, 
חסימות, הצפנות, קודי גישה וכו’(, הסדרי גיבוי 
מלאים ומקיפים, תשתיות חלופיות והכנה מראש 

של תכנית לשעת חירום.
מהם הפתרונות המוצעים בשוק הביטוח?

שוק הביטוח החל לאחרונה לשווק מוצרים 
העונים על סיכוני הסייבר. הפוליסות החדשות 
יוצרות כיסוי משולב מפני נזקים והוצאות שנגרמו 
למבוטח עצמו עקב אירועים בתקופת הביטוח, 
וכן תביעות משפטיות שתוגשנה על ידי צדדים 
שלישיים בתוך תקופת הביטוח. הפוליסה אף 
כוללת כיסוי מפני טרור סייבר הגורם שיבוש 
מערכות מחשב במטרה לגרום נזק ממניעים 

אידיאולוגיים, פוליטיים וכו’.
כיסוי חשוב הקיים במסגרת הפוליסות הטובות 
יותר הוא הגישה שמקבל המבוטח לחברות 
המתמחות בניהול אירועי סייבר. לחברות אלו 
וביכולתן לצמצם  ניסיון רב בניהול משברים 
משמעותית את הפגיעה לארגון וחזרה מהירה 

לפעילות.
מהן השאלות הרלוונטיות להערכת הסיכון 

והתאמת הכיסוי הביטוחי?
על מנת להגדיר כראוי את צורכי הביטוח של 
הארגון, יש לבחון טווח רחב של אספקטים, 

ביניהם:
• אילו מערכות מחשוב פועלות בארגון? חיצוניות 

/ פנימיות? 
• כל כמה זמן מבוצע גיבוי של הנתונים? 

• אילו אמצעי אבטחה ננקטים בידי הארגון? 
 ?Penetration Tests האם הארגון מבצע •

• האם הארגון מחזיק בתכנית מגירה למקרה 
 ?)Business Continuity Plan )BCP - חירום
* מהו משך ההשבתה הצפוי במקרה של פגיעה 

חמורה במערכות הארגון או במידע?
• מה טיב נתוני צד שלישי המוחזקים בידי הארגון? 
מידע אישי ))PII? ידע רפואי )PHI(? כרטיסי 

?)PCI( אשראי
חברות הביטוח מזהות את המגמה בעולם 
צמיחה  ומסמנות את תחום הסייבר כקטר 
פוטנציאלי ולכן הן גם מעודדות את הסוכנים 
להציע כיסויי סייבר ללקוחותיהם. אולם, השונות 
בין הפוליסות המוצעות גדולה והבנת מכלול 
הסיכונים שניצבים בפני ארגון עקב אירועי סייבר 
דורש הבנה טכנולוגית, התמחות וניסיון. לכן, טוב 
יעשו חברות הביטוח אם ימשיכו להשקיע בהכשרה 
מתאימה של כוח אדם, הדרכת סוכנים והצעת 
פוליסות מודולריות, שיותאמו על ידן לצרכי 
הביטוח של החברות כפי שישתקף בטופס ההצעה. 

המאמר פורסם לראשונה בעלון של משרד עו”ד 
אורי אורלנד, יועצים לניהול סיכונים

מאת חיים לוי
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בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
מצרפי מוערך של כ-6 מיליון שקל הוגשה 
לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד איילון. 
לדברי המבקש, צבי רוזנברגר, עובד מדינה, 
של  בהתנהלותה  היא  הבקשה  של  עניינה 
איילון, המציעה לציבור מגוון של פוליסות 
ומוצרים ביטוחיים שונים, לרבות פוליסות 
ומקיף(  ג’  צד  חובה,  )ביטוח  רכב  לביטוח 
ובדרך לא דרך גובה “תוספת” לדמי הביטוח, 
וכך מייקרת על דעת עצמה את דמי הביטוח 
המוסכמים המעוגנים בחוזה הביטוח. זאת, 
ללא כל בסיס חוקי, בניגוד להסכמות החוזיות 
בין הצדדים, בניגוד להוראות הדין ולהנחיות 

המפקח על הביטוח.
לטענת המבקש, איילון בחרה לשנות את 
לבין  בינה  ההסכמות החוזיות המפורשות 

ציבור המבוטחים, דהיינו לשנות באופן חד 
צדדי את מחיר העסקה )דמי הביטוח שעל 
המבוטח לשלם( שהנו תנאי מהותי ויסודי, 
ולחייב את לקוחותיה ב”תוספת תשלום” 

בדרך נפרדת ומנוגדת לדין.
כך למשל בעניינו, טוען המבקש, הוא רכש 
ביטוח רכב מאיילון שזכתה אשתקד במכרז 
לביטוח רכב לעובדי מדינה, ולאחר שנערך 
חוזה הביטוח החליטה איילון לייקר את דמי 
הביטוח השנתיים בסך של 180 שקל )ייקור 
לו  בשיעור של כ-7.5%(. במכתב ששלחה 
איילון שכותרתו: “תיקון תעריף בפוליסה”, 
כי “הופקה תוספת לפוליסה  ציינה איילון, 
בסך של 180 שקל” משום שלדבריה אירעה 

“תקלה טכנית”.
המבקש מציין, כי במענה לפנייתו הטלפונית 

אל איילון בדרישה לקיים את העסקה עמו כפי 
שהוסכמה בין הצדדים, ללא גביית תוספת 
התשלום, נאמר לו כי קיימים אלפי מקרים 
נוספים בהם דרשה איילון תוספת תשלום 
לפוליסה בדומה למקרה שלו. לטענת המבקש, 
באמצעות עוה”ד רביד ברנר ועמירם טפירו, 
איילון גבתה על דעת עצמה וללא הסכמתו 
תוספת תשלום בסך 180 שקל לדמי הביטוח 
והמעוגנים במסמכי הפוליסה,  המוסכמים 
ולמעשה איילון מכניסה את ידה באופן גס 
ובוטה לכיס לקוחותיה, על ידי חיובם בתשלום 
התוספת, דהיינו בתשלום דמי ביטוח גבוהים 
מאלו שידעו והסכימו, בלי לשאול לרשותם 

ובניגוד מפורש לחוזה הביטוח.
סגירת  עד  התקבלה  לא  איילון  תגובת 

הגיליון.

ייצוגית נגד איילון בטענה 
לגבייה לא חוקית של “תוספת” 

לדמי הביטוח בפוליסה
לדברי המבקש, הוא רכש ביטוח רכב מאיילון, שזכתה אשתקד במכרז לביטוח רכב 

לעובדי מדינה, ולאחר שנערך חוזה הביטוח החליטה החברה לייקר את דמי הביטוח 
השנתיים בסך של 180 שקל )ייקור בשיעור של כ-7.5%(, בטענה שאירעה “תקלה טכנית”
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מאמצים  הודיים  מבטחים  מספר 
של  יותר  טוב  לניהול  חדשות  טכנולוגיות 
 chatbots לשימוש   והכניסו  התפעול 
המתמחה  תוכנה  של  )סוג   email bots-ו
בניהול שיחות טקסטואליות עם בני אדם, 
האפשר.  ככל  כטבעיות  להיחוות  שנועדו 
ייעוץ,  שיווק,  להיות  יכולה  השיחה  מטרת 
על  המופעלות  הדרכה(  או  לקוחות  שירות 

ידי בינה מלאכותית. 
 Bajaj Allianz בין המבטחים נמצא את 

 General Insurance, ICICI Lombard
 General Insurance, Birla Sun Life
  Insurance, PNB MetLife India

 .HDFC Standard Life Insurance-ו
כבר   Bajaj Allianz של   chatbots-ה
מגיב לפניות של לקוחות בתחום הבריאות 
על  לדווח  מאפשרת  התוכנה  רכב.  וביטוח 
לבדוק  פוליסות,  העתקי  לקבל  תביעות, 
מצב ביטוח ולאתר סניף של המבטח, בית 
חולים או מוסך. ICICI Lombard הפעילו 

 .2016 בדצמבר   )MyRA( התוכנה  את 
 10% כאשר  פניות,  אלף   60 כבר  היו  מאז 
ו-850  מהפונים ביקשו לקבל הצעת מחיר 

פונים רכשו ביטוח בפועל. 
זה  בתחום  התוכנה  מבתי  אחד  מנכ”ל 
הדרך  בתחילת  נמצאת  התוכנה  כי  אמר, 
ילד  של  הדיבור  ליכולת  הדומה  במיקום 
במהירות  מתפתחת  הטכנולוגיה  שנה.  בן 
לימוד  כדי  תוך  משתבחות  והמערכות 

והטמעה.

מבטחי הרכב הטורקיים השיקו 
העלאה  מניעת  שמטרתו  מבצע 
במחירי ביטוח הרכב והקטנה של 
מספר תאונות הדרכים. במסגרת 
בשלוש  המעורב  שנהג  מוצע  זו 
 – אחת  בשנה  דרכים  תאונות 

יאבד את רישיון הנהיגה שלו. 
לאחר  תיעשה  הרישיון  שלילת 
שהנהג יעבור בדיקה פסיכוטכנית. 
לעבור  יאלץ  רע  ניסיון  עם  נהג 
מבחן הערכה במטרה לאבחן את 
כגון  הקוגניטיביות,  מיומנויותיו 
זיכרון, הסקת מסקנות  תחושות, 
ותשומת לב. המבחן יכלול יכולת 

במקרה  ומהירות  לזמן  תגובה 
במבחן,  ייכשל  הנהג  אם  חירום. 

רישיונו ישלל. 
המשטרה  דיווחי  פי  על 
היו  נהגים   10,600 הטורקית, 
תאונות  משלוש  ביותר  מעורבים 
המשרד  פי  על  בשנה.  דרכים 
היו   2015 בשנת  לסטטיסטיקה, 
תאונות  מיליון   1.31 בטורקיה 
עם  היו  מתוכן  אלף   183 דרכים. 
בתאונות  נהרגו   7,530 נפגעים, 
היו   40.7% מתוכם  הדרכים 
היו  מהתאונות   90% הרכב.  נהגי 

תוצאה של טעויות אנוש. 

מבטחים הודיים מטמיעים בינה מלאכותית 
בתחום התקשורת עם הלקוחות

טורקיה: נהג שיהיה 
מעורב בשלוש תאונות 
במשך שנה עלול לאבד 
את רישיון הנהיגה שלו

מבטחי המשנה 
שומרים על איזון 

בשוק תנודתי

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון
מפתח תמורת מפתח

איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר 

חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

את  להטריד  ממשיכים  נמוך  תביעות  ושיעור  יתר  קיבולת 
לאור  שיצא  חדש  מדוח  עולה  כך   - המשנה  ביטוח  שוקי 
סוכנות   .S&P Global Ratings ידי  על  שעבר  בשבוע 
ממשיכה  המשנה  ביטוח  לענף  התחזית  כי  הודיעה,  הדירוג 
להיות  מתאמצים  המשנה  שמבטחי  מאחר  “יציבות”  להיות 

תחרותיים. 
 Déjà Vu All Over Again: Global Reinsurers הדוח
Awake to Another Year of Declining Rates קובע, 
כי משך הזמן והעומק של ירידת המחירים הנוכחית הוא פועל 
קודמים,  חידוש  במועדי  שנצפתה  המגמה  המשך  של  יוצא 
המושפעת מעודף קיבולת ושנים של נזקים לא משמעותיים. 
של  במהלך  המחירים  לירידת  מגיבים  המשנה  מבטחי 
ניהול  וההון, בשילוב עם  הגברת המשמעת בתחום החיתום 
סיכונים. על אף העובדה שמבטחי המשנה אמורים להתמודד 
עם אתגרים נוספים, S&P מאמינים שהמאזנים החזקים של 
מבטחי המשנה  ופעילות ה-ERM ישמרו את יציבות מבטחי 

המשנה בשנה הקרובה.
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פספורטכארד מאמצת את 
המדליסטית האולימפית ירדן ג’רבי 

סוכנות טרסט חידשה פעילותה 
כמורשית לוידס בישראל

פספורטכארד חתמה אתמול )יום ג’( על הסכם ליווי וחסות לג’ודוקא 
ירדן ג’רבי. ג’רבי, מדליסטית אולימפית מ-2016 ואלופת עולם מ-2013, 
חוזרת בימים אלו לאימונים מלאים לאחר תהליך החלמה ארוך מניתוח 

שעברה.  
בנוסף לפרויקט הליווי ומתן החסות, פספורטכארד העניקה לג’רבי 

פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל מורחבת למשך תקופת ההסכם. 
ג’רבי: “אני כל כך שמחה וגאה על החיבור עם פספורטכארד. מאז 
האולימפיאדה חיכיתי לחיבור המתאים ופספורטכארד בדיוק החוליה 
שחיפשתי - חברה עם שירות מקצועי, מתקדם ויעיל. לאחרונה חוויתי 
בעצמי בעיה במהלך שהות בחו”ל ותוך מספר דקות נציגי השירות סייעו 
לי לפתור את  הבעיה, שירות שלא חוויתי עד כה. אני רוצה להודות לחברה 
ובמיוחד ליואל אמיר על שיתוף הפעולה ומאושרת להצטרף למשפחה 

החדשה שלי - פספורטכארד”. 
יואל אמיר, מנכ”ל פספורטכארד: “אנחנו שמחים על הצטרפותה של 
המדליסטית האולימפית ירדן ג’רבי למשפחת פספורטכארד. ירדן היא 
ספורטאית מוכשרת ומבטיחה שכבר הוכיחה את עצמה ומייצגת את 
ישראל בכבוד לאורך שנים בתחרויות שונות וכמובן גם באולימפיאדה 
האחרונה. אנחנו נמצאים לצדה של ירדן ומאחלים לה הצלחה במשימותיה 

לקראת אולימפיאדת טוקיו 2020”.

מבטחים ומבוטחים

 בנוסף לפרויקט הליווי ומתן החסות, פספורטכארד העניקה לג’רבי 
פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל מורחבת למשך תקופת ההסכם  ג’רבי: מאז 

האולימפיאדה חיכיתי לחיבור המתאים ופספורטכארד בדיוק החוליה שחיפשתי

 הסוכנות קיבלה מהמפקחת על הביטוח רישיון לעסוק בתיווך לעניין ביטוח 
כמורשה של חתמי לוידס וכן אישור כמורשה של חתמי לוידס בענפים תאונות 
אישיות, ביטוח מחלות ואישפוז, ביטוח הנדסי, ביטוח רכב מנועי, רכוש עצמי 
וצד ג’   הסוכנות חידשה את עבודתה לאחר קבלת הרשיונות ב-1 ביוני 2017 

יו”ר פספורטכארד אלון קצף, ירדן ג’רבי ומנכ”ל פספורטכארד יואל אמיר

בי
רו

 ק
יר

: נ
ום

יל
צ

שבבעלות   ,1998 לביטוח  סוכנות  טרסט 
אסכנדר חדאד, קיבלה ממשרד המפקחת על 
הביטוח רישיון לעסוק בתיווך לעניין ביטוח 
כמורשה של חתמי לוידס וכן אישור כמורשה 
של חתמי לוידס בענפים תאונות אישיות, ביטוח 
מחלות ואשפוז, ביטוח הנדסי, ביטוח רכב מנועי, 
רכוש עצמי וצד ג’. תחילת העבודה המחודשת 

של הסוכנות החלה ב-1 ביוני 2017.
בשיחה עם פוליסה אמר הבעלים חדאד, כי 
החברה התחילה את פעילותה ב-1998 ופעלה 

עד 2009. היא חידשה את פעילותה 
לאחר קבלת הרישיונות ביוני 2017. 
עוד ציין חדאד, כי משרדי הסוכנות 
הם בנצרת עילית וכ-70 סוכנים מכל 

רחבי המדינה עובדים איתה. 
לשאלתנו האם חברות הביטוח לא 
מאפשרות לסוכני ביטוח מהמגזר 
הערבי למכור ביטוחי חובה, תשובתו 
הייתה כי חברות הביטוח הפסיקו 

לעבוד עם הרבה סוכנים לאחר שהתברר כי 

התוצאות העסקיות של הסוכנים 
הפסדיים, גם במגר הערבי וגם במגזר 

היהודי. 
סוכנות טרסט שהוקמה כמורשית 
היחידה  הסוכנות  אינה  לוידס, 
גם  הוא  חדאד  חדאד.  שבבעלות 
המעיין סוכנות לביטוח  בעליה של 
שהוקמה ב-1979 ועובדת עם חברות 

ביטוח ישראליות.  
בשתי החברות עובדים כ-17 עובדים בסך הכל.

אסכנדר חדאד,
בעלי סוכנות טרסט

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

יעל יריב תמונה לסמנכ״לית בכירה 
ומנהלת אגף ביטוח אלמנטרי-פרט באיילון

יו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל 
מונין מצטרף לאורי צפריר 

רוזנפלד: סוכני 
אילת יקבלו כל מה 

שמקבל סוכן במרכז 

 בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ”לית בכירה ומנהלת מחוז דרום במנורה מבטחים  אגף ביטוח 
אלמנטרי, המנוהל כיום על ידי גיורא פלונסקר, משנה למנכ”ל, יפוצל לשני אגפים בכפיפות למנכ”ל 

 מיועד להתמנות ליושב ראש צוות האסטרטגיה 
והרגולציה בקדנציה הבאה  צפריר: מקצוע סוכן הביטוח 

נמצא בדמו ובלבו של אריאל ואני גאה ושמח להוביל בעזרתו 
את לשכת סוכני הביטוח למקומות בהם היא לא הייתה עוד

המירוץ לנשיאות הלשכה

מבטחים ומבוטחים

יעל יריב תמונה לסמנכ״לית בכירה ומנהלת 
אגף ביטוח אלמנטרי-פרט באיילון. בתפקידה 
האחרון כיהנה כסמנכ”לית בכירה ומנהלת 
מחוז דרום במנורה מבטחים. מאיילון נמסר, 
כי החברה מרחיבה את פעילותה, תוך דגש על 
הגדלת היקפי פעילות ביטוחי הפרט, ומבצעת 

שינוי מבני ארגוני בתחום אלמנטרי. 
אגף ביטוח אלמנטרי, המנוהל כיום על ידי 
גיורא פלונסקר, משנה למנכ”ל ומאנשי המקצוע 
יפוצל לשני  הוותיקים והמוערכים בתחום, 

אגפים בכפיפות למנכ”ל:
אגף ביטוח אלמנטרי-עסקי, לרבות ביטוחי 
המשנה בחברה, אשר ינוהל על ידי פלונסקר; אגף 

ביטוח אלמנטרי-פרט, שינוהל 
יריב, הצפויה להצטרף  ידי  על 
לאיילון בחודש ספטמבר הקרוב 

ולהתמנות לסמנכ”ל בכירה.
לאחר  לאיילון  הגיעה  יריב 
עשרים שנה במנורה מבטחים, 
ן  ו ו ג מ ב ה  נ ה י כ ם  ת ר ג ס מ ב
ה  ש מ י ש  , ב י ר י  . ם י ד י ק פ ת
כמנהלת מטה אגף אלמנטרי 
)פרטי ועסקי(, ניהלה את תחום 
את  וניהלה  הקימה  הפרט, 

מחלקת אוטוטופ במנורה וניהלה פרויקטים 
אסטרטגיים. בתפקידה האחרון במנורה ניהלה 

את מחוז דרום.
אריק יוגב, מנכ״ל איילון ביטוח: 
״כחברה מובילה בתחום אלמנטרי 
בענף הביטוח בישראל, אני רואה 
לנכון להמשיך את מגמת הצמיחה 
המואצת ולהרחיב את פעילות 
הפרט באיילון. אין לי ספק כי 
הצטרפותה של יעל תחזק ותסייע 
להרחבת תחום זה, וכי ניסיונה 
הרב יסייע להמשך הובלתה של 
יישום התכנית  איילון והמשך 
האסטרטגית שלנו, להמשך צמיחה רווחית. אני 

מאחל ליעל הצלחה רבה בתפקידה”.

יו”ר הוועדה לביטוח כללי, 
אריאל מונין מצטרף לאורי 
צפריר שמתמודד בבחירות 
הקרובות לנשיאות הלשכה. 
אל-עד  סמנכ”ל   , ן מוני
מיועד  לביטוח,  סוכנות 
להתמנות ליושב ראש צוות 
והרגולציה  האסטרטגיה 

בקדנציה הבאה.
לראשונה  שפורסם  כפי 
בפוליסה, מונין תכנן לרוץ 
ללשכה בבחירות הנוכחיות, 

אולם החליט להסיר את מועמדותו 
ממניעים אישיים. 

מעל  שבאמתחתו  “כסוכן  צפריר: 
ל-20 שנות קריירה, אריאל מונין מוכר 
בענף כאדם של אמת ויושרה אישית 
ומקצועית. ההישגים שלו כיו”ר הוועדה 
לביטוח כללי הם עדות ברורה ליכולת 
שלו להניע מהלכים וליזום פרויקטים 
לטובת סוכני הביטוח. כדור שני בענף, 
מקצוע סוכן הביטוח נמצא בדמו ולבו 
להוביל  ושמח  גאה  ואני  של אריאל 
הביטוח  סוכני  לשכת  את  בעזרתו 
עוד.  למקומות בהם היא לא הייתה 
מונין הוא מהסוכנים המוסיפים יושר 

ויוקרה לענף ואני בטוח כי 
יחד נבטיח את עתיד פרנסת 

הסוכנים”.
וח  ט י ב ה ף  נ ע ״  : ן י נ ו מ
התקופות  באחת  נמצא 
המאתגרות שעמד בפניהם 
מאז ומעולם. הלשכה היא 
וחייב  ומורכב  גדול  גוף 
שבראשו יעמוד אדם שיש 
לראייה  היכולת  את  לו 
לי  ו ה י נ ן  ו י ס י נ  , ה ב ח ר
וביטוחי עשיר. אורי התגלה 
ובעל  לי בקדנציה הזו כאיש פרקטי 
ראייה רחבה, שחותר למציאת פתרון 

לטובת הסוכנים”. 
בתחום  פועל  אורי  את  “ראיתי 
קשרים  יוצר  הלובינג,  הרגולציה, 
מקצועיים מול מקבלי ההחלטות, עובד 
למען הלשכה ופרנסת הסוכנים וכיצד 
הוא פותר מחלוקות בין סוכנים מול 
חברות הביטוח, הרגולציה והפיקוח. 
את כל אלו עשה אורי בצניעות רבה, 
בשקט וביסודיות. עתיד סוכני הביטוח 
לאורי  מצטרף  אני  ולכן  לי  חשוב 
ואעשה ככל יכולתי לעזור לו להנהיג 

את הלשכה באתגר זה”. 

ים  א צ מ נ ת   ל י א י  נ כ ו ס “
בנתק מפעילות הלשכה”, כך 
ליאור רוזנפלד,  אמר אתמול 
לשכת  לנשיאות  המתמודד 
סוכני הביטוח. לדבריו, “כדי 
להגיע לכנס בבאר שבע צריכים 
הסוכנים לנסוע שעתיים וחצי 
כבר  הם  אביב  בתל  ולכנס 
חייבים לטוס. אנחנו ננגיש את 
נקיים  הלשכה לסוכני אילת, 

מספר מפגשי בוקר בשנה באילת עצמה ונדאג לשנע 
את סוכני העיר לכנסים באשקלון, באשדוד, בבאר שבע 
ובתל אביב. בשלב מאוחר יותר ייתכן שנקים נציגות או 
שלוחה באילת למכללה לביטוח או לקורסים מסוימים. 
בכל מקרה, לא נשאיר את הסוכנים בהרגשה שהלשכה 

שכחה אותם”.
רוזנפלד חיזוק כאשר סוכן  ימים קיבל  לפני כמה 
הביטוח אמיר בירן מאילת הביע בו תמיכה  לנשיאות 
הלשכה. לדברי בירן, “כסוכן ביטוח ותיק מספיק כדי 
לזכור את עולם הביטוח של העבר, אך צעיר מספיק כדי 
לדאוג לעתיד, אני תומך בחבריי, ליאור הורנצ’יק וליאור 
רוזנפלד, ומאמין ביכולתם לנווט את הלשכה בתקופה 
בה מצלים על הענף עננים טכנולוגיים ורגולטוריים. כיום 
מדובר בעידן חדש, מהיר, צעיר ותזזיתי. כאלו צריכים 
להיות גם האנשים שמובילים את הלשכה והאינטרס 

הוא של כולנו. בהצלחה לליאורים”.

סוכן הביטוח אמיר בירן 
יו”ר הוועדה לביטוח כללי, 

אריאל מונין

סוכן הביטוח אמיר בירן מאילת הביע 
תמיכה  ברוזנפלד לנשיאות הלשכה 

יעל יריב


