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 יו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין: על הענף עובר, וסביר להניח שגם בקדנציה הבאה 
יעבור, גל אדיר של שינויים  בשל אותו הגל, גם חברות הביטוח המסורתיות משנות את 

התנהלותן העסקית, ואנו נידרש להבין את המגמות ולוודא שאנחנו לא רק נשארים רלוונטיים, 
אלא שנוכל להמציא עצמנו מחדש  יש לזכור כי הטכנולוגיה היא לא המטרה, היא רק האמצעי

www.psagot.co.il

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.

מונין: האתגר של הלשכה - לזהות את מגמות 
השינוי ולמצוא את הדרך הבטוחה ללכת בה

“חברות הביטוח משנות את 
הן  גם אם  תפיסתן העסקית. 
עושות זאת בשל שינויי שוק, 
השינוי חייב להיעשות בשיתוף 
השותפים   - איתנו  פעולה 
בקדנציה  שלהם.  העסקיים 
נמתח  הלשכה  של  האחרונה 
השוני  את  שהדגיש  ברור  קו 
האינטרסים בינינו ובינם. עתה 
הגיעה העת לשבת בחדר סגור 
ולהגיע להבנות על הדרך הנכונה 
אריאל  עבור כולם”. כך אומר 
לביטוח  הוועדה  יו”ר  מונין, 
הביטוח,  סוכני  כללי בלשכת 
ומי שצפוי לעמוד בראש צוות 

אורי צפריר,  אסטרטגיה ורגולציה לצדו של 
אם ייבחר לנשיא לשכת סוכני הביטוח. 

על  להתמודד  כשנה  לפני  ששקל  מונין, 
נשיאות הלשכה, החליט מטעמים אישיים 
לפרוש מהמרוץ לבחירות, ולאחרונה הודיע על 
חבירת לצפריר ומינויו ליו”ר צוות אסטרטגיה 
ורגולציה. לדבריו, אחד הגורמים המשפיעים 
ביותר כיום על הענף כולו הוא תחום הרגולציה 
– “חשוב שתחום זה יהיה מרוכז ומנוהל במקום 

אחד לצד הנשיא כדי לעזור לו 
מול  המיטבית  בצורה  לעבוד 
רשות שוק ההון”, סבור מונין, 
לצוות  לצרף  מנת  על  שפועל 
המצומצם את טובי הסוכנים. 
עוד מציין מונין, כי הצוות יטפל 
גם במגעים מול חברות הביטוח 
השונות, להשגת תוצאה מיטבית 

עבור ציבור הסוכנים.

• הקדנציה שלך כיו”ר הוועדה 
לביטוח כללי לקראת סיומה. 
ההישגים  לדעתך  הם  מה 

המשמעותיים של הוועדה?
נגענו  לאחור  בראיה  מונין: 
בתחילת  שרצינו  המטרות  בכל  כמעט 
הטיפול  לבעיית  פתרון  הבאנו  הקדנציה. 
בנזקי המים בהצלחתנו להעביר את “חוזר 
בספטמבר  שישנה  החדש,  השרברבים” 
וישפר  כל ההתנהלות הטיפול  הקרוב את 
 דרמטית את רמת השירות לו זכאי המבוטח.

הטיפול  בבעיית  ארוכה  תקופה  טיפלנו 
הליסינג  חברות  ידי  על  ג’  צדי  בתביעות 
כך שהצעת  על  ואנחנו שמחים  וההשכרה, 

החוק החדשה מתקדמת, ותחייב בחוק את 
 חברות הליסינג לעמוד בסטנדרט תשלומים.
סוכנים  של  הקושי  את  לזהות  הצלחנו 
בפוליסות  למבוטחים  פתרון  במציאת 
“הנגשת  מיזם  את  והקמנו  מורכבות, 
ומרחיב  הציפיות  מעל  שמצליח  הלוידס” 
. ן כ ו ס ה ד  ר ש מ ב ת  ו נ ו ר ת פ ה ל  ס ת   א
לאחר  והחברות  האוצר  מול  התערבותנו 
השריפה בכרמל הביאה לכך שהמבוטחים 
קיבלו בסופו של דבר פיצוי מעבר לתשלום 
הטרור. נזקי  תביעות  בגין  רכוש   מס 
המגזר  סוכני  בעיית  המורכבות,  למרות 
היום. אנו  ירדה מסדר  בביטוחי חובה לא 
שמחים כי ממש השבוע, אחרי לחץ מצדנו 
דף  הפול  יעלה באתר  המגזר,  נציגי  ומצד 
נחיתה שיאפשר בצורה הרבה יותר דיגיטלית 
למשרדי הסוכן גישה למחשבי הפול. אין כאן 
עדיין פתרון מושלם לבעיה, אך מדובר בהישג 
לא מבוטל. מלבד זה, בל נשכח שהתמודדנו 
עם מבול של חוזרים מרשות שוק ההון, שלא 
היה כדוגמתו בעבר, ועשינו כמיטב יכולתנו 
לשפר את מצב של הטיוטות או למזער נזקים 
למבוטחים ולסוכנים, הן בחוזר חידוש, חוזר 

)המשך בעמוד 5(

אריאל מונין, יו”ר הוועדה 
לביטוח כללי בלשכה
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 בחינת שיעורי ההחזר )Loss Ratio( של התחומים השונים מעידה במידה רבה על הרווחיות הגבוהה 
של תחום זה  הוצאות רפואיות פרט - 42%, ביטוח מחלות קשות פרט – 37% ותאונות אישיות - 44%   

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

רוצים לדעת איך משפיע שינוי התעריף במגדל על 
המחיר המשתלם ביותר ללקוח שלכם ?

>> כנסו לבסט פרייס ריסק! התעריף כבר בפנים <<

www.oren-ins.co.il
nir@oren-ins.co.il .לפרטים נוספים: ניר עובדיה, נייד. 050-3613610, מייל

פרמיות ביטוחי הבריאות צמחו ב-2016 ב-6.3% 
והסתכמו ב-9.4 מיליארד שקל – כך עולה מפרק 
ביטוח הבריאות בדוח השנתי של הפיקוח על 
הביטוח שפורסם בשבוע שעבר )פוליסה, גיליון 
2283 מה-18 ביולי(. זאת, למרות הרפורמה 
הדרמטית שיצאה לדרך בפברואר אותה השנה. 
ענף ביטוח הבריאות נחשב לאחד ממנועי הצמיחה 

המשמעותיים של חברות הביטוח, והצמיחה 
הגדולה והעקבית בפרמיות מעידה על כך. 

בחינת שיעורי ההחזר )Loss Ratio( של 
על  רבה  התחומים השונים מעידה במידה 
הרווחיות הגבוהה של תחום זה. בתחום הוצאות 
רפואיות פרט עמד שיעור ההחזר על 42%, כאשר 
בקולקטיבים שיעור ההחזר עמד על 96%. בביטוח 

מחלות קשות פרט – 37% )64% בקולקטיבים(, 
ו-44% בתאונות אישיות )140% בקולקטיבים, 

שהעבירו את התחום לתחום הפסדי(. 
התחום הגדול ביותר בתחום הבריאות הוא 
ביטוחי הסיעוד, המהווים 38% מענף ביטוחי 
הבריאות. תחום הוצאות רפואיות מהווה 36% 

וביטוח מחלות קשות – 9%.

מקור: עיבוד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לנתוני הדוחות 
מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.השנתיים של חברות הביטוח, על בסיס דיווחי סולו של החברות.

סך דמי הביטוח ברוטו בביטוח בריאות
בשנים 2016-2003 )במיליארדי ש״ח(

נתונים בביטוח בריאות בחלוקה לביטוח פרט ולביטוח 
קבוצתי, לפי ענפים ותתי-ענפים, 2016 )במיליוני ש״ח(

למרות הרפורמה: הפרמיות בענף ביטוח 
הבריאות המשיכו לצמוח בקצב של 6%

דוח הפיקוח על הביטוח ל-2016

ן ו כ ס י ח ו ח  ו ט י ב  , ן ו ה ה ק  ו ש ת  ו ש ר

פרק ב  |  
נתונים כמותיים ל-2016 | רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

14

ביטוח	בריאות 	.2
השירותים הניתנים באמצעות קופות החולים מפוקחים על-ידי הרשות לפיקוח ובקרה על קופות חולים ושב״ן במשרד הבריאות,   

ואילו ביטוחי הבריאות שמציעות חברות ביטוח מפוקחים על-ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

נתונים	עיקריים	בביטוח	בריאות 	2.1
ביטוח בריאות כולל שני ענפים: ענף מחלות ואשפוז, שבו מתרכזת מרבית פעילות חברות הביטוח בתחום הבריאות,   

ניתוחים,  )דוגמת  רפואיות  הוצאות  ביטוח  הבאים:  תתי-הענפים  את  כולל  ואשפוז  מחלות  ענף  אישיות.  תאונות  וענף 

תרופות והשתלות(, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוחי שיניים, ביטוחי נכות, ביטוח נסיעות לחו״ל וביטוח בריאות 

לעובדים זרים. 

תרשים ב-10 | סך דמי הביטוח ברוטו בביטוח בריאות בשנים 2016-2003 
       )במיליארדי ש״ח(12

מקור: עיבוד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לנתוני הדוחות השנתיים של חברות הביטוח, על בסיס דיווחי סולו של החברות.  

12  נתוני פרק זה אינם כוללים ביטוחי אובדן כושר עבודה, המדווחים כחלק מביטוחי חיים. ראו פרק החיסכון הפנסיוני.
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 מחלות ואשפוז תאונות אישיות

ן ו כ ס י ח ו ח  ו ט י ב  , ן ו ה ה ק  ו ש ת  ו ש ר

פרק ב  |  
נתונים כמותיים ל-2016 | רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
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לוח ב-7  |  דמי ביטוח ברוטו בענף מחלות ואשפוז בחלוקה לביטוח פרט ולביטוח   
                קבוצתי, לפי תתי-ענפים, 2007 לעומת 2016 )במיליוני ש״ח(13

נתח סך הכלקבוצתיפרט
שוק של 

תת-הענף 
לשנת 
 2016

)באחוזים( 20072016
שיעור 

20072016שינוי 
שיעור 

20072016שינוי 
שיעור 

שינוי 

9512,191130%5521,168112%1,5043,359123%36%הוצאות רפואיות

4561,348195%6452,204242%1,1013,552223%38%סיעודי

378780106%2863121%407843107%9%מחלות קשות

220.00-100%38950730%41050724%5%שיניים

32346444%21295353%32559483%6%נסיעות לחו"ל

1631694%2310-57%1871997%2%נכויות

108284162%1312-6%121296144%3%עובדים זרים

293211%823186%375549%1%אחר

2,4305,269117%1,6604,136148%4,0919,405130%100%סה"כ מחלות ואשפוז

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  

לוח ב-8 |  נתונים בביטוח בריאות בחלוקה לביטוח פרט ולביטוח קבוצתי, לפי ענפים   
          ותתי-ענפים, 2016 )במיליוני ש״ח( 

שיעור החזר** תביעות ברוטו*דמי ביטוח
)Loss ratio(

דמי ביטוח 
בביטוח משנה

תביעות ביטוח 
משנה***

שינוי בעתודות עמלות ישירות

קבוצתיפרטקבוצתיפרטקבוצתיפרטקבוצתיפרטקבוצתיפרטקבוצתיפרטקבוצתיפרט

2,1911,1689251,12542%96%298402006055983253-17הוצאות רפואיות

1332028218324874637465לא רלוונטי1,3482,2044131,708סיעודי

780632874037%64%1551106-199310-1מחלות קשות

16--10-----507-409-81%-שיניים

--4641292256048%46%54349117332נסיעות לחו"ל

-1693018935111%117%12-29-290.4-16נכויות

--672----28412187866%67%עובדים זרים

-14-22----לא רלוונטי32234816אחר

5,2694,1362,2733,40247%88%6522584662501,275208862431סה"כ מחלות ואשפוז

1,41522762331844%140%56136498936919277תאונות אישיות

6,6844,3632,8963,72146%93%7073945153391,644227889438סה"כ בריאות

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  

 13   ב-2007 אין מידע לגבי תאונות אישיות בחלוקה לפרט ולקבוצתי, ולכן אין אפשרות לערוך השוואה לתת-ענף זה.
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24088- ת.א )מח’ כלכלית במחוזי ת”א( 
אפולו ואח’. באחד  נ’  ליבוביץ ואח’   08-13
מפסקי הדין האחרונים שלה, השופטת דניה 
קרת-מאיר מבית המשפט הכלכלי מחוזי תל 
אביב, נתנה פסק דין מקיף ומשמעותי העוסק 

במספר סוגיות ביטוחיות.
 37 ידי  על  הוגשה  - התביעה  כללי  רקע 
תובעים אשר השקיעו את חסכונותיהם בבית 
השקעות בשם אפולו. אפולו היה בבעלותו 
ובניהולו של עבריין מורשע בעבירות שונות 
ומעורבותו  בתחום שוק ההון. דבר קיומו 
של העבריין באפולו הוסתרה מלקוחות בית 
ההשקעות. העבריין הורה ליועץ ההשקעות 
להשקיע את כספי התובעים במספר חברות 
זרות פיקטיביות שבבעלותו. באמצעות כך, 

העבריין גנב מיליוני שקלים מהתובעים.
התביעה הוגשה נגד אפולו, העבריין, מנהל 
ודירקטור באפולו )שהחזיק בנאמנות את 
מניותיו של העבריין באפולו(, יועץ ההשקעות 
 AIG - וחברת הביטוח שביטחה את אפולו
 .)”AIG“ :ישראל חברה לביטוח בע”מ )להלן
ויועץ  אפולו  מנהל   - מהנתבעים  שניים 
. AIG ההשקעות - הגישו הודעה לצד ג’ נגד 
דרור  יוצגה בהליך על ידי עורכי הדין   AIG
זמיר והדס אדלר ממשרד לויתן שרון ושות’.
 AIG - סוגיות ביטוחיות שנדונו בפסק הדין
כפרה בחבותה בהתבסס על מספר טענות. 
הטיעון המרכזי היה כי קיומו ומעורבותו של 
 AIG -העבריין בבית ההשקעות הוסתרה מ
AIG טענה כי מנהל  בעת עריכת החיתום. 
אפולו ענה וחתם על טופס שאלון מפורט, 
AIGמידע  מ-  והסתיר  שיקר  במסגרתו 
ביטוח  כי אף חברת  AIG טענה,  רלוונטי. 
סבירה לא הייתה מוכנה לבטח בית השקעות 
בבעלותו ובניהולו של עבריין מורשע. בהתאם 
)להלן:  ביטוח  חוזה  לחוק   6-7 לסעיפים 
“החוק”( המבוטח מחויב לספק למבטחת את 
כל המידע הרלוונטי. החוק קובע כי הפרה של 

חובת הגילוי של המבוטח תפטור את המבטחת 
מחבות באחד משני מקרים: כוונת מרמה של 
המבוטח או כאשר אף חברת ביטוח סבירה 
לא הייתה מבטחת את המבוטח אילו ידעה 
את המצב לאמיתו. במקרה דנן, AIG טענה 
כי שתי האלטרנטיבות מתקיימות )אף כי די 

היה באחת(.
כי הפוליסה מחריגה  AIG טענה  בנוסף, 
באופן מפורש תביעות ונזקים הנובעים ממעשה 
מרמה, אי יושר או מעשה פלילי של דירקטור 

או שותף של המבוטח. 
בפסק דינה, השופטת קרת-מאיר ניתחה 
ביסודיות את הסוגיות הביטוחיות השונות, 
קיבלה את עמדת AIG, ודחתה את התביעה 

וההודעות נגדה.
בית המשפט קבע כי החוק מטיל חובות 
זאת מטיל חובת  ועם  על המבטח,  שונות 
גילוי מהותית על המבוטח. חוזה ביטוח, כמו 
כל חוזה אחר, כפוף לקיום חובות תום לב, 
הגינות ויושר במשא ומתן החוזי. עוד נקבע, 
על המידע  כי המבטחת רשאית להסתמך 
שהמבוטח מספק לה, ולא מוטלת עליה חובה 

לבצע בדיקות וחקירות עצמאיות.
בנוגע לחריג דלעיל, בית המשפט דחה את 
פרשנות הצדדים לפיה החריג לא חל על חבותם 

של  יחידי המבוטח בגין התרשלותם. בית 
המשפט העדיף את עמדת AIG, לפיה כל עוד 
הנזק נגרם כתוצאה ממרמה שבוצעה על ידי 

שותף או דירקטור, החריג יחול.
בנוסף, בית המשפט קבע כי הסתמכותם 
של צדדים שלישיים על קיומה של הפוליסה 
אינו מעלה או מוריד לעניין בחינת קיומו של 

כיסוי ביטוחי.
בפסק הדין נדונו סוגיות ביטוחיות נוספות, 
בנסיבות  ביטוח,  חברת  של  זכותה  כגון 
הגנה  כתב  במסגרת  להעלות  מסוימות, 
טענות שלא נטענו במכתב דחיית הכיסוי. גם 
כאן התקבלה עמדת AIG, על אף שהטענה 
המרכזית שבגינה נדחתה התביעה לא הועלתה 

במכתב דחיית הכיסוי.
תוצאות פסק הדין - התביעה נגד אפולו 
ויועץ  ויחידיה )העבריין, הדירקטור המנהל 
ההשקעות( התקבלה ובית המשפט הורה להם 
לשלם לתובעים סכום של כ-2.5 מיליון שקל. 
 AIG התביעה וההודעות לצדדים שלישיים נגד
נדחתה ובית המשפט פסק הוצאות לטובת 

AIG בסכום מצטבר של כ-290 אלף שקל. 
 

הכותבים הם עורכי דין בלויתן שרון ושות’, 
משרד עורכי דין ונוטריונים

התקשרות בחוזה ביטוח - חובת 
הגילוי של המבוטח מול חובת 

המבטחת לערוך חקירות עצמאיות
 בית המשפט: החוק מטיל חובות שונות על המבטח, ועם זאת מטיל חובת גילוי מהותית על המבוטח  חוזה 

ביטוח כמו כל חוזה אחר, כפוף לקיום חובות תום לב, הגינות, ויושר במשא ומתן החוזי  בנוסף, המבטחת 
רשאית להסתמך על המידע שהמבוטח מספק לה, ולא מוטלת עליה חובה לבצע בדיקות וחקירות עצמאיות 

פוליסה מארח

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

מאת עו”ד דרור זמיר ועו”ד הדס אדלר
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נדונה  סבא  בכפר  השלום  משפט  בבית 
שרותי נוי 1985 בע”מ  י.ר.א.ב  תביעתה של 
)“התובעת”(, שיוצגה על ידי עו”ד חלי רישה 
ועו”ד אסף ששון, נגד פלוני )“הנתבע”(, שיוצג 
על ידי עו”ד דביר דמנד. פסק הדין ניתן ביוני 
2017, במעמד הצדדים, מפי השופט רונן פלג.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה כספית בסך 
של כ-155 אלף שקל בגין נזקי רכוש בתאונת 
דרכים מה-5 ביוני 2012. התאונה התרחשה 
באזור מחלף חיריה והיו מעורבות בה שלוש 
משאיות. משאית שעמדה על פי הנטען על 
השוליים בצד הדרך, כאשר צידה השמאלי על 
הכביש, משאית התובעת שפגעה בה מאחור 
ומשאית  הנתבע, שפגע בהמשך במשאית 
התובעת מאחור. אין מחלוקת כי נהג התובעת 

פגע ברכב שלפניו קודם לפגיעה מאחור. 
התובעת  משאית  נהג  הצדדים:  טענות 
העיד שלאחר היציאה מהמחלף הבחין לפתע 
במשאית החונה בצד הכביש. באותו זמן לא 
נותרו בפניו ברירות אלא לפגוע בה מאחור. 
לדבריו, כתוצאה מהפגיעה נהדפה המשאית 
ואז ספגה את פגיעת משאית  שלו לאחור 
אליו  צמודה  הייתה  זו  לטענתו,  הנתבע. 
מאחור במשך הנסיעה. הנתבע טען שנסע עם 
משאיתו מאחורי משאית התובעת, שלפתע 
נעצרה והוא לא הצליח להימנע מפגיעה בה 
מאחור. התובעת טענה, כי לא ניתן להפריד 
בין נזקי הפגיעה הראשונה לבין נזקי הפגיעה 
השנייה. במצב דברים זה שלא ניתן לערוך 
ולכמת בעצם את סכום  חישוב אריתמטי 
הנזק, על בית המשפט, לטענתה, לאמוד בדרך 
של אומדן את הנזקים שנגרמו בחזית הרכב 
כתוצאה מפגיעת רכב הנתבעים בו. התובעת 
טענה, כי במקרה זה חל הכלל הנ”ל ועל בית 
המשפט אכן לאמוד את הנזק. הנתבע טען, 

כי התובעת ביקשה להיפרע מטעם הנתבעים 
בית המשפט  יכול  כיצד  וכי  בגין החמרה, 
להגיע לכלל מסקנה כי מדובר בהחמרה, או 
שמא הפגיעה הראשונה היא זו שהשביתה את 
הרכב? הנטל הוא על התובעת שלא סיפקה 
עדות או ראיה להוכחת טענה זו, ולא הגישה 
חוות דעת של בוחן תנועה. לטענת הנתבע, 
התובעת היא זו שהייתה צריכה להוכיח כי 
הפגיעה הראשונה לא השביתה את הרכב אלא 
רכב הנתבעים הוא שגרם להשבתה. לטענתו, 
לא ניתן להשית כל אשמה על נהג הנתבעים 
וקל וחומר לשערך את הנזק במוקד הקדמי 
של רכב התובעת על דרך האומדן, ומשכך יש 

לדחות את התביעה.
נוכח  כי  קבע,  המשפט  בית  הדין:  פסק 
העדויות, ובהתאם לאופן שבו קרתה התאונה, 
לא יכולה להיות מחלוקת בכך, שהנתבע נושא 
בעיקר האחריות בכל הנוגע לנזקי פגיעתו 
מאחור במשאית התובעת. בית המשפט ציין, 
נוגעת  כי המחלוקת העיקרית בין הצדדים 
נזקי משאית  דהיינו, האם  הנזק.  לשאלת 
התובעת נגרמו כתוצאה מהפגיעה הראשונה 
במשאית, שעמדה לצד הדרך, או שמא נגרמו 
כולם או חלקם כתוצאה מפגיעת משאית 
הנתבע מאחור. בית המשפט ציין, כי חוות 
דעת השמאי מטעם התובעת איננה מציינת 
את נזקי הפגיעה מאחור אלא מפרטת את נזקי 
הפגיעה מלפנים, שדי היה בהם כדי להכריז על 
אובדן כללי של משאית התובעת. כאמור, לפי 
הודעתו של נהג התובעת לחברת הביטוח, רכבו 
נהדף לפגיעה נוסף במשאית שלפניו כתוצאה 
מהפגיעה מאחור. בית המשפט קבע  אפוא, 
כי המסקנה, לפיה משאית התובעת פגעה 
פעמיים מאחור במשאית חונה היא הגיונית 

ומסתברת בנסיבות העניין. 

בית המשפט סבר, כי בנסיבות העניין לא 
ניתן ל הפריד בין נזקי הפגיעה הראשונה לבין 
נזקי הפגיעה השנייה. בית המשפט ציין, כי 
מדובר באירוע אחד, שהתרחש בתוך שניות 
נהג  בפניו  ואפילו שהיו מעידים  ספורות, 
המשאית הראשונה, בוחני תנועה ושמאים, 
ספק רב אם הם היו יכולים להפריד בין נזקי 
שתי הפגיעות. בית המשפט דן בסוגיה בה 
לא ניתן לחשב את גובה הנזק במדויק, בשל 
העובדה כי לא ניתן להביא נתונים מדויקים 

בדבר מידתו ושיעורו של הנזק. 
בית המשפט ציין, כי באופן רגיל על התובעת 
מוטל הנטל להוכיח את נזקיה ולהציג בפני בית 
המשפט את הערך הכספי של החזרת המצב 
זאת, במקרים המתאימים,  לקדמותו. עם 
כאשר לנוכח טיבו של הנזק הנגרם לא ניתן 
להביא נתונים מדויקים בדבר מידתו שיעורו 
אפשרות  שאין  שהעובדה  הרי  הנזק,  של 
לחשב את שיעור הנזק במדויק, אין בה כדי 
לשחרר את המזיק מתשלום פיצויים לניזוק, 
וניתן לקבוע את סכום הפיצוי על פי אומדן. 
בית המשפט קבע, כי נזקי התובעת כתוצאה 
מהתאונה הסתכמו בסך של כ-155 אלף שקל 
כולל שכר טרחת השמאי. בנסיבות העניין, 
בית המשפט, שחלק בלתי מבוטל  העריך 
מהנזק נגרם כתוצאה מהפגיעה הראשונה. 
אולם הנזק גם הוחמר משמעותית כתוצאה 

מהפגיעה מאחור. 
לסיכום: בית המשפט קבע, על דרך האומדן, 
שעל הנתבע, באמצעות המבטחת, לשלם 
של  בסך  הנזק  בעד  חלקי  פיצוי  לתובעת 
כ-77 אלף שקל, אגרת התביעה ושכר טרחת 

עורך דין. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: על התובע מוטל הנטל להוכיח את נזקיו ולהציג את הערך הכספי של החזרת 
המצב לקדמותו  עם זאת, במקרים המתאימים, ניתן לקבוע את סכום הפיצוי על פי אומדן 

בית המשפט קבע כי כשלא ניתן 
לחשב את הנזק במדויק, ייקבע 

גובה הנזק  על דרך האומדן

www.zebracar.biz
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ודרך שיווקם. וחוזר כתבי שירות   הצירוף 
בבעיית  הטיפול  שולחננו  על  מונח  עדיין 
המבוטח בחידוש ביטוח עם ריבוי תביעות, 
וכן נושא שעדיין לא הוסדר - סרבול עצום 

בהוצאת אישורי קיום ביטוח.

• מה הניע אותך, לאחר שפרשת מהמרוץ 
לנשיאות, לשוב ולנסות להשתלב בפוליטיקה 

של הלשכה?
מונין: טענתי בעבר, כי מי שרוצה להיות 
רוצה  מאוד  או  שיכור  או  הוא  נשיא 
או  בעיתון,  שלו  התמונות  את  לראות 
שיישא  האחריות  גודל  את  מבין  שהוא 
הכישורים  את  לו  יש  כי  ויודע  כתפיו  על 
 לנהל עסק כה גדול כלשכת סוכני הביטוח.
יודע שאני לא שותה. אני  מי שמכיר אותי 
גם לא חובב פרסום או כבוד. חשבתי רבות 
על אחריות התפקיד, ושמבחינתי האישית 
עדיין לא בשלו התנאים לרוץ לנשיאות. לכן 
 פרשתי מהמרוץ עוד לפני שבעצם התחיל. 
החזרה שלי לפוליטיקה התקבלה בעיקר מכך 
שהרגשתי שחלק מציבור הסוכנים, ולצערי גם 
ציבור הפעילים, לא ממש יודע מה הלשכה 
הזו עושה ועד כמה היא חשובה, ולא מבדיל 
בין התפל לעיקר בפעילות הלשכה. חשבתי 
כי לאחר שצברתי ידע וניסיון בקדנציה הזו, 
אוכל לתרום רבות להנהגת הלשכה גם בשנים 

הקרובות. 
כפי שפורסם, לא רק שאני תומך באורי 
לו  ואעזור  לצדו  אעמוד  אני  אלא  צפריר, 
בקדנציה הבאה להמשיך מצד אחד להוביל 
עשייה חשובה, ומצד שני להצליח איפה שעדיין 

לא הצלחנו.

• למה הלשכה צריכה את הצוות שברצונך 
להקים - אסטרטגיה ורגולציה ומה בדיוק 

יהיה התפקיד שלו?
מונין: הלשכה היא גוף גדול ומורכב הרבה יותר 
ממש שחושבים. ניתן לחלק את פעילות הלשכה 
 על מתנדביה ושכיריה ל-4 תחומים עיקריים: 
א( השטח - הכולל פעילות במחוזות ובסניפים, 
הכנסים, הרווחה, התרומה לקהילה וכמובן, 

ריכוז וניהול כל הפעילים השונים. 
ב( תחום הכשרה וכלים לסוכן - כל הפעילות 
בהשתלמויות  הידע  להעמקת  בהקשר 
כלים  וקורסים, מיזמי הלשכה המעניקים 

למשרד הסוכן להגברת הרווחיות במשרד.
הביטוח  ועדות   - המקצועי  התחום  ג( 
המקצועיות, הוועדה לביטוח פנסיוני, ביטוח 
טכנולוגיה  ועדת  בריאות,  וביטוח  כללי 
ביותר,  הוועדה המרכזית  )שלדעתי תהיה 

שתשפיע הכי הרבה על עתיד הסוכנים(.
דוברות   - הלשכה  של  החוץ  קשרי  ד( 
ועיתונות, קשר עם הרגולטור, לובינג בכנסת 

וקשר עם הלשכות המקבילות. 
זה  ומושפעים  משפיעים  התחומים  כל 
יכול  לא  הנשיא  בזה.  זה  ותלויים  מזה, 

לעשות הכל לבדו וחייב לצדו, מלבד מנכ”ל 
להקדיש  שיוכלו  מפתח  אנשי  הלשכה, 
. ה כ ש ל ה ת  ו ר ט מ ם  ו ד י ק ל ם  נ מ ז ת   א
יש לזכור כי אחד הגורמים המשפיעים ביותר 
כיום על הענף כולו הוא תחום הרגולציה. חשוב 
שתחום זה יהיה מרוכז ומנוהל במקום אחד 
לצד הנשיא ויעזור לו לעבוד בצורה המיטבית 
מול רשות שוק ההון. בכוונתי לצרף לצוות 
המצומצם את טובי הסוכנים שיש להם ניסיון 
וקשרים בענף, ובכך להביא תרומה אדירה 
לנשיא ולוועדות המקצועיות לנהל את העבודה 
המקצועית מול רשות שוק ההון. הצוות יוודא 
שנוכל לקיים בין היתר הסדרת נורמות אתיות 
ותקינה בין ערוצי ההפצה השונים. הצוות גם 
ירכז את עבודת האסטרטגיה בהווה ובעתיד. 
הנשיא ייעזר בצוות במגעיו מול חברות הביטוח 
השונות להשגת תוצאה מיטבית  עבור ציבור 

הסוכנים.

• אז אתה מדבר על ועדה מייעצת?
מונין: ועדה מייעצת זה דבר מבורך, אבל יש 
לזכור שהיא רק מייעצת. אני חושב שהלשכה 
שלנו צריכה לערב יותר אנשים בעלי רקע נרחב 
וקשרים בעשייה בפועל. הצוות שלי יהיה צוות 
עבודה, לא ועדת ייעוץ. הוא זה שבפועל יעבוד 

בשטח ויעזור לנשיא להצליח לטובת כולנו.

• מהן בעיניך הבעיות הבוערות של סוכני 
הביטוח?

להניח  וסביר  עובר,  הענף  על  מונין: 
גל אדיר של  יעבור בקדנציה הבאה,  שגם 
בשינוי  מדובר  כי  להבין  עלינו  שינויים. 
עולמי של הרגלי הצרכנים, של הטכנולוגיה 
בזמינות  ושינוי  מהיר  בקצב  המשתנה 
 ושקיפות המידע שיש בידי הלקוחות שלנו.
צוות  )ובזה  הלשכה  של  הגדול  האתגר 
את  לזהות  הוא  יעסוק(  גם  האסטרטגיה 
מגמות השינוי, ולהצליח למצוא את הדרך 
הבטוחה שעל הלשכה ללכת בה. בשל אותו 
הגל, גם חברות הביטוח המסורתיות משנות 
את התנהלותן העסקית, ואנו נידרש להבין 
מהן המגמות ולוודא שאנחנו לא רק נשארים 
 רלוונטיים, אלא שנוכל להמציא עצמנו מחדש. 
הטכנולוגיה כמובן היא בעיה בוערת, אך יש 
לזכור כי הטכנולוגיה היא לא המטרה - היא 
רק האמצעי, ועלינו למצוא את הדרך להשתמש 
בה ליעל את עבודת המשרד, ולהתרכז במה 
שאנחנו יודעים הכי טוב  - ללוות את הלקוח 
ומשפחתו, להבין את צרכיו, למצוא לו פתרונות 
נכונים ולהצליח להרוויח על הידע  והליווי 

המקצועי הזה שכר הוגן.

רואה את המאבק בחברת  כיצד אתה   •
ביטוח ישיר?

תדמית  על  היה  עצמו  המאבק  מונין: 
הסוכן בציבור הרחב. לצערי, במילותיו של 
ניתנה  העליון  המשפט  בבית  הדין  פסק 
לגיטימציה לחברות ענק לפרסם פרסום פוגעני 

בציבור גדול של  עסקים קטנים, שעובדים 
שלנו. במדינה  להתפרנס  מנת  על   קשה 
בסוכני  שפוגע  כזה  תאגיד  זה  הפעם 
הביטוח, ובפעם הבאה זה יהיה תאגיד אחר 
קטנים.  עסקים  של  אחר  שיפגע  בציבור 
לדעתי כאזרח,  גם אם בית המשפט אישר 
את המשך הפרסומות כי זה “כשר”, היה צריך 
זה ראוי?”.  לתת את דעתו לשאלה “האם 
עלנו  סומכים  לקוחות  מיליוני  כי  נזכור 
אותנו  להעריך  ויודעים  שנים,  עשרות 
ואת  מביאים  שאנו  המוסף  הערך  ואת 
. ה ב ו ר ק ה ה  י צ נ ד ק ב ל  י ד ג נ ו  נ ח נ א ה   ז

• כיצד בכוונתך לפעול מול השיווק הישיר 
של חברות הביטוח?

מונין: אנו מזהים כי חברות הביטוח משנות 
את תפיסתן העסקית. גם אם הן עושות זאת 
בשל שינויי שוק, השינוי חייב להיעשות בשיתוף 
 פעולה אתנו - השותפים העסקיים שלהם.
הסוכנים הם המסה הקריטית שבנתה והפכה 
את חברות הביטוח לתאגידי  ענק. דור שלם של 
סוכנים עבר מבית לבית, מדלת לדלת, והביא 
במו ידיו ורגליו את ההון לבעלי חברות הביטוח. 
מישהו אולי שכח זאת במשרדים בקומות 
הגבוהות. אנחנו כאן בשביל להזכיר להם 
זאת. בקדנציה האחרונה של הלשכה נמתח קו 
ברור, שהדגיש את השוני באינטרסים בינינו 
ובינם. עתה הגיעה העת לשבת בחדר סגור 
 ולהגיע להבנות על הדרך הנכונה עבור כולם.
ובלתי  איתנה  שעמידה  משוכנע  י  אנ
זכותנו בענף הזה מצד אחד,  מתפשרת על 
המודלים  למציאת  שוטף  דיאלוג  לצד 
לעבודה משותפת, הם  וההוגנים  הנכונים 
לחברות  רק  לא  שיעזור  היחידי  הפתרון 
 ולסוכנים אלה גם לשירות מול המבוטחים.
ושוב נדגיש, כי חייבים לקבוע נורמות ולהסדיר 
בצורה מכובדת את העניין, כפי שזה קיים 
בכל העולם – במשא ומתן בין הלשכה לבין 

החברות.

• מה עמדתך ביחס לסוגיה שעומדת כעת 
על הפרק בנושא התפעול: האם סוכני הביטוח 
צריכים לעסוק בתפעול פנסיוני או רק לשווק 
ולהותיר למעסיק את האחריות על התפעול?
אני חושב שהפרדת  כללי,  באופן  מונין: 
התפעול מהשיווק נכונה ולמעשה נולדה עם 
2015. המהלך פוטר  חוק ההסדרים בשנת 
את הסוכנים מלהתעסק בעניין שלא תורם 
להם דבר ברמה העסקית, לא מייצר שום 
יתרון מקצועי - והחשוב מכל מאפשר להם 
להתפנות לטפל בלקוח הקצה במתן פתרונות 
לקטסטרופות כלכליות והעמדת פתרונות 

פיננסיים. 
בנוסף לכל, ההסדרה בנושא הזה תבטיח 
הכספים  שהעברת  לכך  דבר  של  בסופו 
מהפירמות לגופים המוסדיים תהיה מדויקת, 
צורך בהתעסקות מיותרת של  וללא  בזמן 

מונין: האתגר של הלשכה - לזהות את מגמות 
השינוי ולמצוא את הדרך הבטוחה ללכת בה

)המשך מעמוד 1(

)המשך בעמוד 6(
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

 העובדים לשעבר בסוכנות טוענים כי בית הדין האזורי לעבודה פסק לטובתם תשלום של 
כ-755 אלף שקל  לטענתם, הסוכנות קיבלה למשרדה דרישה לתשלום הסכומים, אולם עד 
היום לא שילמה ולא הסדירה את תשלום חובותיה בגין הסכומים שנפסקו  עוד נטען כי 
למיטב ידיעתם, לחברה אין כיום נכסים נזילים שניתן לעקלם או לממשם בהוצאה לפועל 

ארבעה עובדים לשעבר של כרמלים סוכנות 
לביטוח )1977( הגישו בבית המשפט המחוזי 
בחיפה בקשה למתן צו לפירוקה וכן בקשה 
למנות לחברה מפרק זמני. לדברי המבקשים, 
הם לא קיבלו הפרשי שכר, זכויות סוציאליות 
נלוות ופיצויים מן החברה, לאחר שפוטרו או 
הופסקה עבודתם בחברה בסוף אוקטובר 
2015. לדבריהם, הם הגישו תביעות בבית 
הדין האזורי לעבודה וקיבלו פסקי דין שכיום 

הם חלוטים.
בבקשה נאמר, כי לטובת המבקשים ניתנו 
פסקי דין המזכים אותם בתשלום סכומים של 
כ-755 אלף שקל בגין פיצויי פיטורים, פדיון 
חופשה שנתית, דמי הבראה, תשלום משכורת 

13 ואי הפרשה לקופת גמל, בתוספת הפרשי 
הצמדה וריבית ממועדי מתן פסקי הדין.

בבקשת הפירוק, שהוגשה באמצעות עו”ד 
צביקה גרימברג, נאמר כי בסוף ספטמבר 
אשתקד קיבלה הסוכנות למשרדה דרישה 
בכתב לתשלום הסכומים שנפסקו לטובת 
המבקשים והתראה לפני פירוק אם לא תעשה 
כן, אולם עד היום לא שילמה ולא הסדירה בכל 
דרך אחרת את תשלום חובותיה בגין הסכומים 

שנפסקו לחובתה בפסקי הדין. 
ידיעתם  למיטב  כי  טוענים,  המבקשים 
לחברה אין כיום נכסים נזילים שניתן לעקל 
אותם ולממשם בהוצאה לפועל, כגון יתרות 
עמלות  סכומי  למעט  בנקים,  בחשבונות 

ההליך  במסגרת  שעוקלו  ביטוח  בחברות 
שהתנהל בבית הדין, ואולם סכומי העיקול 

הללו נמוכים ביחס לחוב הכולל.
עוד מציינים המבקשים, כי למיטב ידיעתם, 
מאזן ההתחייבויות מול מאזן הנכסים מצביע 
על כך שמצבה הפיננסי של החברה הוא של 

חדלות פירעון. 
לדבריהם, על פי חוק הביטוח הלאומי אין 
להם ברירה אלא למצות את זכות הפירוק נגד 
החברה, על מנת שיוכלו לפעול לגביית החוב 
ולהיפרע את הכספים המגיעים להם באמצעות 

הביטוח הלאומי.
את תגובת כרמלים סוכנות לביטוח לא ניתן 

היה להשיג עד סגירת הגיליון.

ארבעה עובדים לשעבר מבקשים צו 
פירוק נגד כרמלים סוכנות לביטוח 

הסוכנים. 
ללא כל קשר, אני חושב שקיימת בעיה 
כפולה בהסדרה הקיימת באותם מקרים בהם 
הסוכן מבקש להיות גם מתפעל וגם משווק.

א. בקביעת מחיר השירות למעסיק - עדיף 
היה להשאיר זאת פתוח “לכוחות השוק” 

והמקרה הספציפי. 
ב. במעורבות היצרנים בהליך ההתחשבנות 

ייווצר כאוס גדול.

• האם יש צורך בשינויים במבנה לשכת 
סוכני הביטוח ובאופן פעילותה?

כמו  הדברים,  מטבע  בהחלט.  מונין: 
שהעולם הוא דינמי, גם על הלשכה להיות 
דינמית. מצד אחד ניתן לחזק את הלשכה 
עצמה במשרות שכירות שיתנו מענה טוב 
יותר לסוכן, ולהשתמש ביותר אנשי מקצוע. 
מצד שני, לנהל את פעילות המתנדבים בצורה 

יעילה יותר להשגת מטרות גדולות יותר.

• כיצד אתה רואה את מערכת היחסים 
שבין לשכת סוכני הביטוח לרגולטור? 

את  מייצג  לשיטתו  הרגולטור  מונין: 
הציבור הרחב ואת הענף כולו. אבל אנחנו 
טוב  מכירים  הביטוח  סוכני  בלשכת 
אנחנו,  בשטח.  הציבור  צרכי  את  יותר 
את  לרגולטור  להביא  יכולים  כלשכה, 
הפתרונות הנכונים במטרה להצליח ולתקן 
מזהה. שהוא  והכשלים  העיוותים   את 
את זה אנחנו נוכל לעשות רק כאשר נגביר 
את הקשר התדיר שיש לנו היום עם רשות 
שוק ההון, ונעמוד מולה בצורה הכי מקצועית 

שיכולה להיות.

• כיצד יכולים סוכני הביטוח להתמודד עם 
השינויים ועם שחיקה בעמלות ובהכנסות?

מונין: התשובה כאן היא חד משמעית, 

וזה נכון לא רק בענף שלנו. סוכני הביטוח 
בראש ובראשונה מנהלים עסק, ולכן כמו 
בכל עסק אנחנו חייבים להבין את האיומים 
וההזדמנויות העומדים לפנינו ולפעול הן 
והן להגעה לשווקים חדשים  להתייעלות 
המפתחות  מחדש.  עצמנו  את  ולהמציא 
הם הכנסת טכנולוגיה והבנה שאנחנו לא 
יכולים לעשות הכול לבד. בשיתוף פעולה 
 בין סוכנים נוכל ליצור הכנסה הדדית נוספת.
ייעול שיטת העבודה במשרד יאפשר לנו 
לצאת לפגוש את הלקוח יותר וכאן היתרון 
הגדול שלנו. פגישות עם המשפחות יביאו 
הידע  מכירת  או  מוצרים  יותר  למכירת 

העצום שלנו. 
נוכל לשרוד  יורדים,  גם אם המרווחים 
שנים רבות, כי הרצון של האזרחים הוא לנהל 
ולגדר הסיכונים, ואין טובים מאתנו לעשות 
זאת. רק צריך להאמין בעצמנו ולפגוש עוד 

ועוד לקוחות.

)המשך מעמוד 5(

מונין: האתגר של הלשכה - לזהות את מגמות 
השינוי ולמצוא את הדרך הבטוחה ללכת בה

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

www.polisa.news
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MarketLine יגיע לכדי 55 מיליארד דולר - כך עולה ממחקר שנערך על ידי

52% מהמבטחים הסכימו שחדשנות חייבת 
להיות גורם מרכזי באסטרטגיה העסקית שלהם

הברוקרים  מגזר  של  הפעילות  היקף 
הבינלאומיים נמצא במגמת גידול ויגיע לכדי 
חדש  ממחקר  עולה  כך  דולר.  מיליארד   55
והתפרסם   MarketLine ידי  על  שנערך 
לאחרונה. על פי נתוני המחקר הגידול השנתי 
של  בשיעור  היה  ל-2016   2012 השנים  בין 

 42.8 לכדי  הגיע  הפעילות  והיקף  לשנה   7%
מיליארד דולר. 

האטה  על  מצביעה  הפעילות  תחזית 
בתקופה  השנתי  הגידול  בשיעור  בפעילות 
יביא  הדבר   .5.1% לכדי  שירד   2016-2021
 54.8 של  פעילות  להיקף  הזה  המגזר  את 

מיליארד דולר בשנת 2021. הגידול בפעילות 
נרשם בכל האזורים בעולם, כשעיקר הגידול 
אמריקאים,  ברוקרים  של  מהכנסה  מושפע 
הביטוח  שוק  המגזר.  מכלל   63% המהווים 
הברוקרים  בפעילות  גידול  רשם  הסיני 

בשיעור של 16.2% בתקופה 2012-2016.

המבטחים  ממחצית  יותר 
מעריכים  הבינלאומיים 
ביותר  תפחת  פעילותם  כי 
מ-20% בעקבות ההתפתחות 
עולה  כך   -  insurtech-ה של 
 .PwC ידי  על  שנערך  מסקר 
בפעילות  מהירידה  החשש 
עם  להתמודד  והצורך 
שיותר  לכך  הביא  המציאות 
יצר  מהמבטחים  מ-45% 
שותפויות עם חברות הפעילות 

 .insurtech-בתחום ה
שהתפרסמו  נתונים  פי  על 

 L’Argus de ידי  על 
 2016 בשנת   ,l’assurance
היו  המבטחים  של   28% רק 
בתחום  בפעילות  מעורבים 

.Insurtech-ה
הסכימו  מהמבטחים   52%
שחדשנות חייבת להיות גורם 
העסקית  באסטרטגיה  מרכזי 
אלו,  מבטחים  מתוך  שלהם. 
עד שנת 2018, 84% אמרו כי 
הם מתכננים להשקיע בתחומי 
ישקיעו  ו-58%  מידע  ניתוח 

בטכנולוגיות סלולריות.

המבטח האיטלקי ג’נראלי Generali ממשיך במגמת המכירה של פעילויותיו 
הפעילות  את  רכש  בגרמניה(  בגודלו  )השלישי  הגרמני  המבטח  בעולם. 
 Generali המבטח  באמצעות  המתבצעת  ג’נראלי,  של  הקולומביאנית 
 Generali החיים  ומבטח   .Colombia Seguros Generales S.A
Colombia Vida Compañia de Seguros S.A תמורת 34.6 מיליון דולר. 
העסקה, שאמורה לקבל את אישור הרשויות הקולומביאניות, תיסגר עד סוף 

שנת 2017. 
המדינה,  ברחבי  סניפים   8 ב-1952(  )נוסדו  הקולומביאניים  למבטחים 
שרושמים פרמיה בהיקף של 59 מיליון אירו )70% ביטוח כללי ו-30% ביטוח 

חיים(, אשר הניבו הכנסה בסך של 2 מיליון יורו )2016( לפני ריבית ומסים. 
במקביל הודיע ג’נראלי על מכירת פעילות הביטוח בגוואטמאלה המתבצעת 
משפחת   – המקומי  לשותף   Aseguradora General S.A  באמצעות
Neutze תמורת סכום שלא פורסם. ג’נראלי ימשיך להיות פעיל בגוואטמאלה 
 Generali Employee Benefits, Generali Global Corporate באמצעות

 .Europe Assistance-ו  & Commercial

מגזר הברוקרים הבינלאומיים במגמת גידול 

 Insurtech- גורם המהווה איום 
על תעשיית הביטוח העולמית

ג’נראלי ממשיך במגמה 
של מכירת פעילויות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד
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מבטחים ומבוטחים

משלחת החילוץ של הראל 
ו-PassportCard הטיסה הביתה 145 
ישראלים לאחר רעש האדמה בקוס

 כל מבוטחי החברות שרצו לחזור ותיירים ישראלים נוספים, עלו על המטוס 
 מפקד צוות החילוץ של הראל יוחאי לליאור: החלטת החברה לפנות את 

המבוטחים הישראלים בוצעה על רקע חשש לרעידות משנה ולנוכח המצב שנוצר 
מטוס החירום המיוחד שיצא מטעם הראל 
ו-PassportCard לאי קוס שביוון, בעקבות 
רעש האדמה, השיב בסוף השבוע לארץ 145 
ישראלים ששהו באי. כל מבוטחי החברות 
שרצו לחזור ותיירים ישראלים נוספים, עלו 

על המטוס. 
למשלחת החילוץ של שתי החברות הצטרפו 
מפקד צוות החילוץ של חברת הראל יוחאי 
 ,PassportCard ליליאור ויואל אמיר מנכ״ל
כדי לעזור ככל הניתן ולהחזיר את כולם ארצה 

בבטחה.
אמיר ומנהל חטיבת הבריאות בהראל, אלון 
אלירז, אמרו כי ״ההחלטה להוציא את מטוס 
החירום הייתה מידית, כאשר המטרה הייתה 

לעזור למבוטחינו שביקשו לחזור ארצה בהקדם 
ובבטחה. אנחנו שמחים שהקלנו על לקוחותינו 

שהביעו חשש להישאר באי ובאנו להביא אותם 
חזרה לארץ.

בנוסף, סייענו גם לישראלים שאינם לקוחותינו 
לחזור. לאורך כל הטיסה ועם הגיענו לארץ, 
שמענו את המבוטחים, וגם אלו שלא, מספרים 
מה עבר עליהם. זה מרגש מאוד לראות את 
האנשים, לשמוע את הסיפורים שלהם ועד כמה 

שהוקל להם וזה מחזק את המחשבה שהייתה 
לנו בתחילת היום, שצריך וראוי לשלוח מטוס 

ולהחזירם הביתה”. 
ליליאור: “החלטת הראל 
המבוטחים  את  לפנות 
על  בוצעה  הישראלים 
לרעידות  חשש  רקע 
המצב  ולנוכח  משנה 
בעיקר  מדובר  שנוצר. 
משפחות, תיירים שבאו 
ועקב  קצרה  לחופשה 
רעידת האדמה מעוניינים 
זה  ובשביל  להתפנות, 
רצינו לפנותם במהירות 

האפשרית מהאי בחזרה לישראל”. 
איציק סוויסה, מבוטח הראל שחזר עם 
משפחתו במטוס, כתב בפייסבוק: “יש לי דבר 
חשוב לומר לכם - תחשבו טוב טוב איפה לעשות 
ביטוח נסיעות. אחרי מה שאנחנו חווינו, אל 

תתפשרו”.
מבוטחת הראל גילה אברהם גריידי, שחזרה 

בפוסט  סיפרה  במטוס,  משפחתה  עם 
בפייסבוק:  

“בלילה שבין חמישי לשישי התעוררנו 
רועד. פשוט התנדנדנו עם  כשכל המלון 
המיטה כשכל המבנה מטייל מצד לצד. לנציג 
בקבלה לא הייתה תשובה חוץ מלומר שבשנים 
האחרונות לא היו רעידות. היה ‘קור כלבים’, 
היינו בחוץ על הדשא עם פיג’מות קצרות. 
אנשים הקיאו, רעדו מפחד. איך שורדים זאת 
עד סוף החופשה?... אין מצב שממשיכים 
ככה... ואו, יש מטוס חילוץ של ביטוח הראל 
ופספורטכארד. טלפון לביטוח הראל. יש 
מטוס שיוצא בשעה 16:30 )מההתרגשות 
יוצא מהארץ או מקוס(.  לא שאלתי אם 
כולם בחדר מוקפצים, אריזה מהירה. מזמינה 
מונית. האדמה רועדת. אחרי 10 דקות טלפון 

מחברת הביטוח. 
ת  א י  מ ש ר ת
הטיסה.  מספר 
יש  בבכי.  אני 
מצב שלא נהיה 
י  ל א  ? ה י ל ע
מחברת הביטוח: 
ל  כ ה ה  ל י ג
בסדר. אתם על 
הטיסה. זו טיסה 
למבוטחים שלנו. 
רשומים  אתם 
ו  ע י ג ת  , ה י ל ע

לשדה. אני מתחילה לנשום. עולים על המונית. 
עומדים בתור לצ’ק אין בשדה התעופה. האדמה 
רועדת, פחד. ממתינים למטוס והאדמה רועדת. 
עולים למטוס, חיוכים. תהיו רגועים אנחנו 
לוקחים אתכם הביתה. הסיוט מאחורינו. תודה 
להראל ופספורטכארד על שדאגו להחזיר אותנו”.

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

 יוחאי ליליאור, מפקד צוות החילוץ של חברת הראל,
על רקע מטוס החירום שנחת באי קוס

הישראלים שחולצו עולים על המטוס

”צ
יח

ם: 
מי

לו
צי

יואל אמיר מנכ״ל 
PassportCard
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מורלי דורי, מנכ”לית 
ביטוח חקלאי, 

הצטרפה לנבחרת 
הדירקטורים

מגדל: בעקבות רעידת האדמה כל 
המבוטחים קיבלו מענה מיידי לפניותיהם 

עו”ד יעקב חדש 
מסיים עבודתו 
בהאודן ישראל

אלי הרוש, מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות לחו”ל: מבין עשרות רבות של מבוטחי החברה באי, חלקם חזר 
ארצה בטיסות שכר כאשר מגדל שילמה עבור כרטיסי הטיסה וחלקם בחר להישאר ולהמשיך את החופשה באי

מנכ”לית  דורי,  מורלי 
הצטרפה  חקלאי,  ביטוח 
הדירקטורים.  לנבחרת 
רשות החברות הממשלתיות 
פרסמה בסוף השבוע שעבר 
400 החברים  את רשימת 
בנבחרת החדשה, שנבחרו 
מועמדים.   9,291 מתוך 
הנבחרים צפויים לאייש 150 
תפקידי דירקטור בחברות 

ממשלתיות.
למנכ”לית  מונתה  דורי 
אי  ל ק ח ח  ו ט י ב ת  ר ב ח
לאחר   ,2017 בתחילת 
ה  ד י ק פ ת ת  א ה  מ י י ס ש

כמנכ”לית  פלתורס.

בעקבות רעידת האדמה שפקדה את האי קוס 
שביוון ביום שישי שחלף, שלחה מגדל הודעה לסוכני 
הביטוח וציינה בפניהם, כי “במידה שיש מבוטחים 
המעורבים או כאלה שנפגעו בדרך כלשהי, אנא הפעילו 
את מוקד החירום שלנו ואנו נסייע ככל הנדרש, כולל 
כיסוי מלא בתיאום איתנו להקדמת ההחזרה של 

המבוטחים ארצה חזרה”. 
מגדל נערכה במתכונת חירום ולדברי אלי הרוש, 
“כל  לחו”ל:  ונסיעות  ביטוחים קבוצתיים  מנהל 
מבוטחי החברה  שפנו למוקד החירום שלנו קיבלו 
מענה מיידי, לרבות החזרתם ארצה באמצעות שריון 
מקומות עבור המעוניינים בכך בטיסות שכר קרובות, 

שיצאו לישראל במהלך היום”.
הרוש ציין, כי “מבין עשרות רבות של מבוטחי מגדל 
באי, חלקם חזר ארצה בטיסות שכר כאשר מגדל 
שילמה עבור כרטיסי הטיסה וחלקם בחר להישאר 

ולהמשיך את חופשתו באי”. 

עוד, לדבריו, “נשמרה לנו האופציה להפעיל מטוס 
מיוחד להחזרת המבוטחים יחד עם חברת ביטוח 
נוספת, אולם מהערכות מצב שערכנו לאורך כל יום 
משרד החוץ  שישי האחרון, בדיקת המתרחש מול 
וגורמים מקומיים באי, וקשר ישיר שהתקיים כל 
העת עם המבוטחים, לא היה בכך צורך. בעקבות 
החזרה המהירה לשגרה באי, תיירים ישראלים רבים 
בחרו להמשיך בחופשותיהם ואנו מאחלים להם ולכל 
הישראלים האחרים שנשארו באי, המשך חופשה 

מהנה ובטוחה”.
חברה נוספת שנקטה בצעדים אקטיביים למען 
מבוטחיה היא הפניקס. מהחברה נמסר, כי גם הפניקס 
שריינה בליל שבת מקומות בטיסות ששבו לישראל 
מהאי שעבר רעש אדמה. מהחברה נמסר כי “במהלך 
אותו הלילה שבו לארץ עשרות מבוטחים שהעדיפו 

לעזוב את האי בהקדם האפשרי”.
)לידיעה נוספת על רעידת האדמה - ראו בעמוד 8(

מורלי דורי, מנכ”לית ביטוח חקלאי

מבטחים ומבוטחים

עו”ד יעקב חדש מסיים עבודתו 
בהאודן ישראל לאחר כ-6 שנים 
בהם הוביל את מערך הביטוח 
העסקי של האודן. הוא יוצא לדרך 

עצמאית בתחום הביטוח.
לפני  דרכו  החל  חדש  עו”ד 
יותר מ-25 שנה כמנהל תיקים 
ישראל.   AON-ב בכיר  עסקי 
לאחר מכן המשיך והיה לשותף 
אשר  בדוידוף סוכנות לביטוח, 
לימים נמכרה להאודן ושימשה 
כיסוד להקמת חטיבת האלמנטרי 

בהאודן ישראל.
מודים  “אנו  נמסר:  מהאודן 
ליעקב על תרומתו הרבה לארגון 

עו”ד יעקב חדשומאחלים לו בהצלחה”.

אלי הרוש, מנהל ביטוחים 
קבוצתיים ונסיעות לחו”ל
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