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״בקרב הקרנות הגדולות יש גוף אחד שבולט מעל היתר בבחינת התשואות 
ל-3 ול-5 השנים האחרונות: הראל פנסיה...״

רון שטיין, 14.6.17

סוכן, דאג לפנסיה של הלקוחות שלך בקליק
פנסיה בקליק. דיגיטל עבורך לשנים של צמיחה

b17680/19276

 בהסכם שנחתם בין נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד לאורי צפריר נקבעו בהסכמה כל בעלי 
התפקידים  ההסכם מהווה הישג משמעותי לנשיא החדש - שיוביל ועד מנהל צעיר וחדשני

המועצה הארצית של לשכת סוכני 
הביטוח צפויה לאשר מחר את 

בעלי התפקידים החדשים בהנהגה

המועצה הארצית החדשה של לשכת סוכני 
הביטוח צפויה להתכנס מחר )יום ד'( לדיון 
ראשון מאז הבחירות. במסגרת הישיבה צפויה 
המועצה לאשר את בעלי התפקידים החדשים 
בלשכה – כפי שנקבעו בהסכם שנחתם אתמול 
בין נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד לאורי צפריר 
– עליו פורסם לראשונה בפוליסה. רוזנפלד, 
בהתייחסות ראשונה להסכם, מסר לפוליסה: 
אני שמח שכל הצדדים הגיעו להבנות ושטובת 

הלשכה וסוכני הביטוח עמדה לנגד עיניהם.
בהסכם, בין היתר, אוישו בעלי התפקידים 

בוועד המנהל:
מ"מ נשיא הלשכה – ליאור הורנצ'יק

יו"ר ועדה פנסיונית – מיקי נוימן
יו"ר ועדה אלמנטרית – ישראל גרטי

יו"ר ועדת בריאות – איגור מורי
יו"ר ועדת צעירים – דביר רפ

יו"ר ועדת כספים – סמי זילכה
יו"ר המועצה – מקסים דרעי

בעלי התפקידים הללו, לצד נשיא הלשכה 
ויושבי ראש המחוזות )יושבי ראש מחוזות: 
צפון – מיכה אדוני, מרכז - עקל נגה, ירושלים 
- שמואל אשורי, שרון - דניאל קסלמן, שפלה 
- ג'ינה פלד ודרום - יפת בקשי( – ירכיבו את 

הוועד המנהל. הגיל הממוצע בוועד המנהל 
יעמוד על כ-40, העריך גורם בכיר בלשכה.

אורי צפריר יתמודד לתפקיד יו"ר ועדת תקנון 
מול היו"ר הנוכחי אריה אופיר. 

צביקה ויינשטיין מונה לסגן בכיר, ויהיה אמון 
על ההידברות עם חברות הביטוח. ויינשטיין 

ישמש במקביל גם כיו"ר החברה הכלכלית 
נאוה ויקלמן תשמש כסגנית בכירה  ליסוב. 
עאדל  ואחראית רגולציה בתחום הבריאות. 
מטאלקה ישמש כסגן האחראי על קידום 
הפתרונות לסוכני המגזר הערבי. כסגן מהמחנה 
אנגלמן  יוסי  ברוטציה  ישמשו  צפריר  של 

ומיכל וינצר.
מאיר  רוזנפלד,  ראש מטה הבחירות של 
רוטברג, יעמוד בראש ועדת הרווחה. ראשות 
ועדת הטכנולוגיה תתחלק ברוטציה בין עמוס 
כנסים  ועדת  יו"ר  סוויסה.  לקובי  גואטה 
ואירועים יהיה קובי ורדי. יו"ר ועדת סניפים 
ויו"ר ועדת קשרי  הוד  אודי  יהיה  ומחוזות 
קהילה – אלי שטרק. בראש הוועדה להעצמת 
נשים תעמוד יפית תמיר. בראש ועדת קשרי 

חוץ תעמוד רחל כבודי.
עוזי ארגמן יהיה יו"ר ליסוב ביטוח. 

כיו"ר המכללה. סגן  חוה פרידמן תשמש 
להב מטעם הלשכה )בתום הקדנציה  נשיא 
של טוביה צוק( יהיה מוטי דהרי. זהבה פורת 

תשמש כסגנית יו"ר המועצה הארצית.
מרבית המינויים )למעט סגני נשיא ויושבי 
ראש מחוזות שנבחרו בבחירות הכלליות( 

נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד

)המשך בעמוד הבא(
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נמאס לך להתמודד לבדך עם חברות הביטוח, הלקוחות, היועצים, הסוקרים?

www.oren-ins.co.il
שי זהר, סמנכ"ל, מנהל מערך ביטוח כללי -

shayz@oren-ins.co.il | 054-4555955

"אנו מתחייבים לקחת אותך אישית 
ולקחת איתך עסקים חדשים!

סוכן ביטוח, רוצה לקחת עסקים חדשים?
להחזיר עסק שעבר למתחרה?

שי זהר

!דצמבר הגדול כבר כאן
ואם יש צורך נגיע עד לונדון

כדי לתת לך פתרונות!"

עופר שמאי, חתם ראשי מערך ביטוח כללי -
ofers@oren-ins.co.il | 050-4460191

לפנייה אישית:

הביטוח של קרגל עובר 
ממנורה מבטחים להראל

בעלי התפקידים 
החדשים 

בהנהגת לשכת 
סוכני הביטוח
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קרטון גלי עובר להראל. הביטוחים של יתר 
פלסטו-שק  החברות הבנות בקבוצה, בהן 
ומיכלי טריפלקס – נשארים לפי שעה אצל 

המבטחים הנוכחיים. 
כאמור,  כה,  עד  בוצע  קרגל  של  הביטוח 
במנורה מבטחים – באמצעות סוכנות הביטוח 

איאון בראשות אילן בק. 
יצוין כי שריפה שפרצה במפעל קרגל ביוני 

אשתקד )כאשר היה מבוטח במנורה מבטחים( 
גרמה לנזקים שהוערכו אז ב-30 מיליון שקל 
 .)2016 ביוני  2119 מה-16  גיליון  )פוליסה, 
במסגרת השריפה נהרס כליל מבנה בשטח 
בה  שריפה  המפעל  חווה  ב-2013  המפעל. 
נגרם לו נזק של כ-10 מיליון דולר. המפעל 
FM, בפרונטינג  בוטח אז בחברת הביטוח 

של כלל ביטוח. 

כפופים לאישור המועצה.  
ניתן לראות ששני המחנות שהתמודדו 
גורמים  הולם.  באופן  מיוצגים  בבחירות 
המעורים בפרטי המו"מ ציינו בפני פוליסה 
התקדמות  נרשמה  האחרונים  בימים  כי 
מקצועי  להיות  הפך  והדיון  משמעותית, 

וענייני. 
רוזנפלד מסר לפוליסה: "אני שמח שכל 
ושטובת הלשכה  להבנות  הגיעו  הצדדים 
וסוכני הביטוח עמדה לנגד עיניהם. אני מודע 
לעובדה ששני הצדדים שילמו מחיר, ונדאג 
שכל האנשים הטובים ייקחו חלק בעשיה 

המבורכת למען הסוכנים".
לירון  רוזנפלד  של  האסטרטגי  היועץ 
הרשקוביץ, שלקח חלק משמעותי במו״מ: 
״לשכת סוכני ביטוח הינה לשכה מקצועית, 
מקצועי  לשיח  הפך  שהמו״מ  מרגע  לכן 
והפוליטיקה נדחקה הצידה היה אפשרי להגיע 
להבנות, שאפו ענק לליאור שבנועם הליכות, 
תוך חשיבה אך ורק על עתיד הסוכנים, בנה 
מערך תפקידים מקצועי שיוביל את הלשכה 

במשך ארבע שנים להישגים משמעותיים״.

הביטוח של קרגל בוצע עד כה, כאמור, במנורה 
מבטחים – באמצעות סוכנות הביטוח איאון
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 הראל מובילה בתשואות מתחילת השנה בפוליסות החדשות 
והישנות  מגדל מנהלת את סך הנכסים הגדול ביותר בענף

ביטוח מנהלים: הפניקס 
מובילה את תשואות הפוליסות 
המשתתפות ברווחים בנובמבר

מקור: דיווחי החברות. המסלולים הם המסלולים הגדולים של חברות הביטוח בתחום ביטוחי החיים

תשואות הפוליסות המשתתפות ברווחים בחודש נובמבר

תשואות

הפניקס מובילה את תשואות הפוליסות 
המשתתפות ברווחים בנובמבר, כך עולה מסיכום 
דיווחי החברות על תשואות קרנות י' הישנות 
האחרון.  לחודש  כללי(  )מסלול  והחדשות 
י'  הפניקס רשמה תשואה של כ-0.9% בקרן 
הישנה ובפוליסה החדשה. שנייה היא כלל ביטוח, 
אשר רשמה תשואה של כ-0.8% בפוליסת קרן י' 
הישנה ו-0.9% בפוליסה החדשה. הראל רשמה 
תשואה של 0.8% בפוליסה הישנה ו-0.85% 

בפוליסה החדשה במסלול הכללי.
הן  הפוליסות של הראל  מתחילת השנה, 

המציגות את התשואה הגבוהה ביותר )מבין 
הפוליסות החדשות( בשיעור של כ-8% ושנייה 
היא הפניקס שהניבה תשואה של 7.7% מתחילת 
השנה. בפוליסות הישנות, הפניקס מובילה 
עם תשואה של כ-8.1% ואחריה הפוליסות 
הישנות של כלל ביטוח שהניבו תשואה של 7.8% 

מתחילת השנה. 
במדידה של טווח זמנים ארוך יותר, הפניקס 
מובילה בפוליסות הישנות עם תשואה של 
ו-43.3%  18.1% בשלוש השנים האחרונות 
בחמש השנים האחרונות. הפוליסות החדשות 

של הפניקס רושמות תשואה של 16.1% בשלוש 
השנים  בחמש  ו-39.2%  האחרונות  השנים 
האחרונות. שנייה היא הראל עם תשואה של 
ו-38.5%  14.8% בשלוש השנים האחרונות 
בחמש השנים האחרונות בפוליסות הישנות. 
הפוליסות החדשות של הראל השיאו תשואה 
של 14.55% ו-37.35% בשלוש וחמש השנים 

האחרונות בהתאמה.  
מבחינת נכסים, מגדל מובילה את הענף עם 
סך נכסים של 24.5 מיליארד שקל בפוליסות 
החדשות ו-61.1 מיליארד בפוליסות הישנות. 

תשואה חברה
נובמבר 2017

תשואה 
מתחילת 

השנה
תשואה שנה 

לאחור
תשואה שלוש 

שנים
תשואה חמש 

שנים
נכסים

מנהל השקעות)מיליארד(

יניב כהן0.93%8.11%9.50%18.11%43.32%26.71הפניקס קרן י’

לימור דנש0.84%7.83%8.96%12.88%37.42%34.46כלל קרן י’

סמי בבקוב0.80%7.28%8.44%14.84%38.51%21.02הראל קרן י’ ישנה

יוני טל0.61%6.78%7.97%12.08%36.78%11.42מנורה קרן י’

ארז מגדלי0.55%7.09%8.64%14.02%38.02%61.07מגדל קרן י’

קרנות חדשות

יניב כהן0.91%7.66%9.01%16.07%39.17%8.31הפניקס מסלול כללי

לימור דנש0.89%7.57%8.63%11.03%34.52%5.78כלל - מסלול כללי

סמי בבקוב0.85%7.97%9.06%14.55%37.35%15.45הראל מסלול כללי

יוני טל0.61%6.78%7.97%12.08%36.78%9.34מנורה קרן י’ החדשה

ארז מגדלי0.53%6.83%8.07%11.20%33.14%24.47מגדל מסלול השקעות כללי
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עובד רשאי להסתמך על כך שהמעסיק ערך 
ביטוח  לרכב בו הוא נוהג לצרכי העבודה

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

שלושה תנאים מצטברים מונה סעיף 7א לחוק: הראשון, נהיגה בהיתר הבעלים או המחזיק; השני, 
אי ידיעה לגבי היעדרו של כיסוי ביטוחי )יסוד סובייקטיבי(; והשלישי - סבירות אי הידיעה

בנצרת נדונה תביעתו  בבית משפט השלום 
של דור בן חיים )"התובע"( נגד קרנית - קרן 
)"הנתבעת",  דרכים  תאונת  נפגעי  לפיצוי 
ושמעון ואסתר אלמקייס )צדדי  "קרנית"( 
ג'(. פסק הדין ניתן בנובמבר 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופטת עינב גולומב.
מדובר על תביעה לפיצויים לפי חוק פיצויים 
לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 )"החוק"(. 
התובע היה מעורב בתאונת דרכים במהלך 
עבודתו בשליחויות, עת נהג בקטנוע בבעלות 
מעסיקו. הקטנוע היה מבוטח בפוליסת ביטוח 
לנהג ספציפי שאיננו  ייעודי, המוגבל  חובה 
הייתה  לא  בקטנוע  התובע  נהיגת  התובע. 
מבוטחת ותביעתו הוגשה נגד קרנית, שהגישה 
הודעת צד שלישי כנגד בעלי העסק בו הועסק 

התובע.
נהג  טענות הצדדים: לטענת התובע, הוא 
בקטנוע במהלך עבודתו עבור המעסיקים, ובלי 
שהייתה לו כל ידיעה בדבר היעדר ביטוח. לטענת 
קרנית, התובע נהג בקטנוע ללא קבלת היתר 
מבעליו, והוא ידע או היה עליו לדעת בנסיבות 
העניין, כי לקטנוע אין ביטוח חובה המכסה את 
נהיגתו במועד התאונה. לטענת המעסיקים, 
התובע נטל על דעת עצמו את האופנוע בו עשה 
שימוש בעת התאונה, בלי לקבל רשותם לכך 
ובניגוד לנהלי העבודה בעסק ולהתחייבותו 
בהסכם ההעסקה שלו. לטענתם, הקטנועים 
של העסק צמודים לנהג ספציפי, באופן שלכל 
עובד אופנוע ייעודי בו בלבד הוא עושה שימוש.

פסק הדין: המחלוקת התמקדה בשאלה האם 
נסיבות המקרה נכנסות בגדרי תנאי סעיף 7א' 
לחוק, המסייג את שלילת הזכאות לפיצויים 
ביחס למי שנפגע בעת שנהג ברכב ללא ביטוח או 
בביטוח שאיננו מכסה את נהיגתו. בית המשפט 
ציין, כי סעיף 7)5( לחוק פיצויים לנפגעי תאונות 
דרכים קובע, כי מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי 
פקודת הביטוח או שהביטוח שהיה לו לא כיסה 
את שימושו ברכב, איננו זכאי לפיצויים מכוח 
החוק. כלל זה מסויג בסעיף 7א לחוק, ביחס 

למי שמתקיימים לגביו תנאי הסעיף. 
7א  שלושה תנאים מצטברים מונה סעיף 
או  הבעלים  בהיתר  נהיגה  הראשון,  לחוק: 
לגבי היעדרו של  ידיעה  אי  המחזיק; השני, 
כיסוי ביטוחי )יסוד סובייקטיבי(; והשלישי, 
סבירות אי הידיעה, בגדר יסוד אובייקטיבי. 
השאלה במחלוקת להכרעה בענייננו היא: האם 
מתקיימים התנאים הנ"ל לגבי התובע. בית 
המשפט דן בשאלה האם נהג התובע בקטנוע 

בהיתר הבעלים/המחזיקים, קרי מעסיקיו.
מידת ההסתמכות של העובד-התובע על כך 
שהקטנוע שבבעלות מעסיקיו, ואשר הועמד 
תקף  בביטוח  מבוטח  בעבודה,  לשימושו 
ומתאים, הינה בעלת עוצמה. העובדה, כי בעת 
קבלתו לעבודה, חתם התובע מול מעסיקיו 

על התחייבות כללית לוודא קיומו של ביטוח 
תקף בקטנוע המעסיקים, איננה שקולה לכדי 
שלילת הסבירות של הסתמכות זו בנסיבות 
המקרה. בית המשפט הדגיש, כי יחסי עובד-

מעביד הם סוג יחסים שהפסיקה הכירה בהם 
כמקימים הסתמכות אפשרית מהסוג האמור. 
כאשר עובד עושה שימוש בכלי רכב שמעמיד 
לרשותו מעסיקו, קמה לו ככלל צפייה לגיטימית, 
כי מעסיקו דאג לקיום ביטוח חובה לשימוש 

בכלי הרכב. 
הפסיקה הכירה בהקשר זה בקיום חזקה או 
הנחה בדבר היעדר אשם של העובד בנסיבות 
מעין אלה. יחסי עובד-מעביד, במסגרתם נמסר 
רכב לשימוש העובד, מקימים אפוא הנחה או 
חזקה, בדבר סבירות התנהגות העובד, שנמנע 
מלברר עצמאית קיום ביטוח חובה תקף לרכב. 
אין מדובר בחזקה חלוטה, אלא יש לבחון בכל 
והנתונים  נסיבות העניין  מקרה את מכלול 

הרלוונטיים.
בענייננו, מדובר כאמור בקטנוע של המעסיק 
עבודתו.  במסגרת  שימוש  התובע  עשה  בו 
הקטנוע נמסר לתובע מטעם המעסיק, לאחר 
התקלקל.  שימוש  עשה  בו  קודם  שקטנוע 
כי  היא,  בנסיבות אלה, ההנחה הראשונית 
בדיקה עצמאית  הימנעות התובע מלקיים 
בשאלה האם קיים ביטוח לקטנוע המכסה 
את נהיגתו הינה בגדר התנהלות סבירה. בית 
המשפט דחה את טענת קרנית והמעסיקים, 
כי אין מדובר בהימנעות סבירה, נוכח מודעותו 
של התובע לכך שהביטוח לקטנועים נעשה 
באופן שמי, ונוכח התחייבותו בהסכם העבודה 

ובטופס קבלת הציוד עליהם חתם לבדיקת 
תוקף הביטוח והתאמתו לקטנוע, שנמסר לו 
על ידי המעסיק. העובדה, כי במסגרת הסכם 
העבודה נכללה התחייבות העובד לוודא קיום 
בו הוא עושה שימוש,  ביטוח תקף לקטנוע 
אינה מערערת מאליה את ההנחה הבסיסית 
והמסתברת של עובד, כי מעסיקו יקיים חובתו 
להעמיד לרשות עובדיו כלי רכב המבוטח כדין 

לצורך ביצוע עבודתם. 
קביעה אחרת יש בה כדי לתת יד להתנערות 
מוחלטת של המעביד מחובתו הבסיסית לפעול 
כאמור, תוך הטלת מלוא הסיכון למחדליו על 
כתפי העובד, דבר שלא ניתן לקבלו. כמו כן, יש 
לתת משקל לכך שמדובר בעובד צעיר וחדש, 
שעבד אצל מעסיקיו ימים ספורים בלבד בטרם 
אירעה התאונה. אין להטיל על כתפיו את מלוא 
כובד האחריות לוודא קיום ביטוח לשימוש בכלי 
הרכב שמוסר לו מעסיקו לצורך ביצוע עבודתו.
בית המשפט קבע, כי התנהלות התובע והנחתו 
הסובייקטיבית, כי נהיגתו בקטנוע שנמסר לו 
הינה מבוטחת כדין, היו סבירים, ומתקיימים 

ביחס לתובע תנאי סעיף 7א' לחוק. 
בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את 
בצירוף שכר  פיצויים  לתובע  קרנית לשלם 
טרחת עו"ד והחזר אגרה ונוכח הקביעה באשר 
התובע  ידי  על  בקטנוע  השימוש  לנסיבות 
בהיתר המעסיקים, קיבל את ההודעה לצדדי ג'. 
המעסיקים ישפו את קרנית בגין כל סכום אותו 
תשלם לתובע לפי פסק הדין בצירוף הוצאות.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

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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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

אפליקציית הפיננסים רובין השיקה 
סימולטור הפרשות פנסיוניות לעצמאים

הרשות להגבלים עסקיים אישרה 
את רכישת הפניקס על ידי סיריוס

על פי יוסי ירקוני, מנכ"ל ומייסד האפליקציה: מאחר שעוסקים עצמאים רבים הניצבים בפני 
חובת הפקדה טרם הפקידו עשרות אלפי שקלים, החלטנו ברובין לשתף פעולה עם אחד הבנקים 
למתן אשראי נוח ומהיר, כדי שיוכלו להימנע מקנסות ולנצל את מלוא הטבות המס האפשרויות

עכשיו הכדור בידיים של המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, שאמורה להחליט האם לאשר 
סופית )ולראשונה( את הרכישה של חברת הביטוח על ידי החברה בעלת האוריינטציה הסינית

יישום חוק פנסיה לעצמאיים,  מאז הוחל 
מתקשים רבים מהעצמאים לבצע את החישוב 
ונעזרים ביועצי מס או רואי החשבון. אפליקציית 
הפיננסים ROBIN )רובין( מבקשת להיכנס 
בפער הזה והשיקה  סימולטור חדש לחישוב 
הפרשות הפנסיה לעצמאיים וביצוע הפקדה 
מיידית. החברה מוסרת, כי מדובר בתהליך 
שהינו 100% דיגיטלי ונמשך פחות מדקה. זאת, 
בעוד ביצוע הפעולה באופן ידני היה אורך ימים 

רבים וכלל ביורוקרטיה מורכבת.
נכון להיום כל עוסק עצמאי חייב להפקיד 
בהתאם  הפקדות  פנסיה  או  גמל  לקופת 
לרואה  פונה  העסק  בעל  שלו.  להכנסות 
החשבון שלו שייתן לו דוח על גובה הרווחים 
וההפקדות שהוא אמור לבצע. לאחר קבלת 
הדוח מעביר העוסק העצמאי את המידע 
לסוכן ביטוח שיבצע עבורו את ההפקדות 
בפועל. כעת, באמצעות הסימולטור החדש, 
חישוב גובה ההפקדה החודשי הנדרש עבורו 
מתבצע באופן אוטומטי ולאחר מכן מתאפשר 
ביצוע ההפקדות, במעמד ההמלצה. בנוסף ניתן 

לצפות בגובה הטבת מס שמוענקת.
לדוגמה, אם עצמאי מרוויח 200 אלף בשנה, 
34 אלף שקל. במידה  הוא ישלם מס בגובה 
שהוא יפקיד 42 אלף שקל, 33 אלף לקופת גמל 

או קרן פנסיה ועוד 9 אלף שקל 
לקרן השתלמות, הוא יהיה זכאי 
להטבות מס של 11 אלף שקל 
- דבר שמקטין את חבות המס 

מ-23 אלף שקל.
מנכ”ל  ירקוני  יוסי  פי  על 
ומייסד האפליקציה: “מאחר 
ים  ב ר ם  י א מ צ ע ם  י ק ס ו ע ש
הניצבים בפני חובת הפקדה טרם 
הפקידו עשרות אלפי שקלים, 
החלטנו ברובין לשתף פעולה 
עם אחד הבנקים למתן אשראי 
נוח ומהיר, כדי שיוכלו להימנע 
מקנסות ולנצל את מלוא הטבות 

המס האפשרויות".

הפנסיה החדשה
לעצמאים – עבודה חלקית 

של המחוקק

כ-400 אלף עצמאים פועלים בישראל. החל 
מינואר 2017, מחויב כל עצמאי להפריש למוצר 
חיסכון פנסיוני )כלומר קרן פנסיה, ביטוח 
גמל( סכומים מוגדרים  מנהלים או קופת 
בהתאם לרמת ההכנסה שלו, עד מחצית השכר 

הממוצע, כלומר תקרה של 4.5%. 
על ההפרש ועד לשכר הממוצע 
12.55%. מעבר לשכר  יפקיד 

הממוצע ההפרשה היא רשות.
 ,60 ועד   21 כל עצמאי מגיל 
שפעיל כעצמאי למעלה מחצי 
שנה, חייב על פי החוק החדש 
פנסיוני.  לחיסכון  להפקיד 
עצמאיים בישראל מתמודדים 
עם קשיים רבים ומולם עומדת 
מערכת ביורוקרטית מורכבת: 
תשלומים  מוסר  שוק,  תנאי 
לקוי, תשלומים גבוהים למיסים 

ולביטוח לאומי.
החדש,  החוק  חקיקת  עד 
המציאות הביורוקרטית גרמה 
גדול מהעצמאים  לכך שחלק 
פשוט לא חסכו עבור העתיד 
שלהם, לא באמצעות קרן פנסיה 
ולא בשום דרך אחרת. אם עד אז דחקו העסקים 
את הטיפול בפנסיה שלהם הצידה בטענות 
סנקציות  הטיל  עוד  החדש  החוק  שונות, 
כספיות. בפועל, רבים דוחקים את הטיפול 
לסוף השנה ועשויים לעמוד בפני שוקת כלכלית 

שבורה ואף קריסה.

רשות ההגבלים עסקיים אישרה ביום ב' את 
הפניקס,  עסקת הרכישה של 47% ממניות 
ששייכות לקבוצת דלק, על ידי חברת האחזקות 
זו  )Sirius(. הודעה  סיריוס  הבינלאומית 
מקרבת את העסקה למימוש, אך העסקה 
הממונה על הביטוח,  עדיין תלויה באישור 
דורית סלינגר, שהבקשה לאישור העסקה 
הונחה על שולחנה, יחד עם הבקשה מהרשות 
ההגבלים עסקיים )45 יום מתאריך החתימה 

על ההסכם(. 
בסוף נובמבר שחלף הודיעה חברת סיריוס 
סופית, כי בחרה לממש את אופציית הקנייה 
נאותות  של מניות הפניקס, לאחר בדיקת 
החברה  תשלם  ובמסגרתה  חודשיים  של 
האמריקנית 2.3 מיליארד שקל. קבוצת דלק, 
בשליטתו של יצחק תשובה, מחויבת למכור 
את אחזקתה בהפניקס על פי הוראות חוק 
2019. החוק אוסר על  הריכוזיות, עד שנת 
אחזקה בו זמנית של חברות אחזקות פיננסיות 

וריאליות משמעותיות.
 Sirius International Insurance Group
 CM Bermuda של  בת  חברה  היא   Ltd
התאגיד  של  מלאה  בבעלות   Limited
הסינגפורי CMIG International שבבעלות 
משקיעים פרטיים. עוד על הקווים לדמותה של 

חברת האחזקות, לחץ כאן – סיריוס.
עד כה, הממונה על הביטוח לא ששה לאשר 
את הצעות הרכישה להפניקס, שרובן עד כה 
הגיע מסין. האם הפעם המצב יסתיים אחרת? 
על פי פירסומי סיריוס, "האמינות והמקצועיות 
של סיריוס באות לידי ביטוי בדירוגים פיננסיים 
איתנים של חברות הדירוג ברחבי העולם: 
סטאנדרט אנד פורס ופיץ' מדרגות את חברת 

האחזקות כ-)-A( באופק יציב”.

ניסיונות העבר למכירת הפניקס

בין השנים 2015 ו-2016 התקיימו מגעים 

בין קבוצת דלק לחברת  יותר משנה  של 
הסכם  לכדי  שהבשילו  הסינית,  פוסון 
 2016 ביוני  נפסקו  המגעים  אך  מחייב, 
לאחר שהחברות לא הצליחו להשלים את 
התנאים המתלים שנקבעו בהסכם. שווי 
העסקה דאז עמד על 1.85 מיליארד שקל.

בתחילת אפריל הודיעה דלק כי תמכור 
כ-52.3%  שקל  מיליארד   2.15 תמורת 
ממניות הפניקס לחברת הביטוח הסינית 
מיהרה  לא  הביטוח  על  הממונה  יאנגו. 
לאשר את העסקה והסחבת הביאה בסופו 
של דבר לסיום ההתקשרות בין החברות 

ביוני. 
נוסף  ניסיון  נרשם  אוגוסט  בחודש 
נוסף  לתאגיד  הפניקס  מניות  למכירת 
מסין – טאהו. הצעת טאהו הייתה דומה 
לזו של סיריוס, כלומר לרכוש את המניות 
על בסיס 90% מההון של החברה. אך גם 

משא ומתן זה לא הבשיל לידי עסקה.

INSURTECH 

אפליקציית רובין לעצמאים

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-sirius-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/
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הפניקס תשתף פעולה עם 8200 
כדי לבחון טכנולוגיות מתקדמות 

InsurTech-בתחום ה

לה  פעו ף  תשת ס,  ק י פנ ה
יוצאי  היזמות של  עם תכנית 
)EISP( באקסלרטור,   8200
נת  י ח וב ר  ו ת אי ו  ת ר ט שמ
טכנולוגיות מתקדמות בתחום 
זמים  הי  .I n s u rTe ch ה-
עם  יעבדו  לתכנית,  שייבחרו 
במעבדת  תשתית טכנולוגית 
החדשנות של הפניקס עם ליווי 
 Go To Market-עסקי עד ל
וייעוץ טכנולוגיים  וכן הכוונה 
בשיתוף עם חברת מיקרוסופט 
שיוכיחו את  יזמים  בישראל. 
יכולת המוצר בהצלחה יוטמעו 

בעסקי הליבה של הפניקס.
במסגרת שיתוף הפעולה יאותרו לתוכנית 
סטארט-אפים  ארבעה  עד   2018 במהלך 
חמישה  שיארך  לליווי  שיזכו  מתאימים, 
חודשים. היזמים יבדקו את הוכחת היכולת 
כחלק  הפניקס  של  החדשנות  במעבדת 
EISP. בשנת 2019  אינטגרלי מתכניתה של 

יאותרו לתכנית עד שמונה סטארט-אפים. 
כחלק משיתוף הפעולה יצטרף אבי מנעים, 
לדירקטוריון  בהפניקס,  החדשנות  מנהל 
EISP הכולל נציגים מגופים מובילים במשק, 

 EY Israel, ,כגון: בנק הפועלים
Avaya Israel, אלטשולר שחם, 
AOL ומשרדי  אלרון,  בנפיטס, 
נשיץ  בתחום:  מובילים  עו״ד 
ושות׳  כהן  פרל  ושות׳,  ברנדס 
 WeWork, BRM, Battery

Ventures ועוד.
נמצא לקראת  תהליך האיתור 
להגשת  האחרון  והמועד  סיום 
בדצמבר,   24 ב- הוא  מועמדות 
ויזמת בתחילת  יזם  ופתוחה לכל 
דרכם, ולא רק לבוגרי 8200. מאז 
הקמתה בשנת 2010 תכנית היזמות 
 130 ב- תמכה   8200 יוצאי  של 
גייסו סכום כולל של  סטארט-אפים, אשר 

יותר מ-450 מיליון דולר.
שארין פישר, מנהלת תכנית היזמות של יוצאי 
EISP 8200, ציינה כי ״היזמים זוכים לתמיכה 
רבה, כמו: סדנה מעשית לטובת מיקוד הרעיון 
ובניית התכנית העסקית, ליווי של מנטורים  
ושעות ייעוץ עם מומחים, משרדים, חיבורם 
למשקיעים ולמנכ״לים המובילים בתעשיית 
הטק, חיבור ללקוחות פוטנציאליים ומשקיעים 

בארה״ב דרך משלחות מסובסדות".
פישר, "התכנית תסייע  "בנוסף", אומרת 

ליזמים שלנו גם להגיע לשוק היעד הרלוונטי 
עדים  אנחנו  האחרונה,  בתקופה  שלהם. 
לצמיחה של תחום ה-Insurtech בארץ, 
ומקבלים פניות של יזמים מהתחום שמחפשים 
וחדשני מתחום הביטוח.  שותף אסטרטגי 
יצרנו את   ,8200 בזכות רשת הקשרים של 
שיתוף הפעולה עם הפניקס ואנחנו שמחים 
על ההזדמנות הזו ובטוחים שזה ייצר ליזמים 

שלנו קפיצת מדרגה משמעותית״.
לאתר  היא  “מטרתנו  מסר:  מנעים  אבי 
בתחום  הבאים  המובילים  היזמים  את 
ה-InsurTech  ולהעמיד לרשותם סביבה 
ואף    POC לביצוע  טכנולוגית מתקדמת 
חשיפה לשותפים בינלאומיים של הפניקס. 
כל זאת, תוך העשרת עולמות הידע בתחומי 
וגאים לשתף  הביטוח השונים. אנו שמחים 
 8200 יוצאי  פעולה עם תכנית היזמות של 
בחיפוש אחר היזמים המובילים בתחום ה- 
InsurTech והענקת תכנים שיסייעו להם 
יוביל למציאת  רבות. אקסלרטור הפניקס 
הטכנולוגיות והפתרונות פורצי הדרך בענף 
הביטוח ובשנים הבאות אלה יאפשרו לחברה 
להמשיך ולהרחיב את הפעילות לתחומי ביטוח 
חדשים ולהטמיע את הפתרונות המתקדמים 

ביותר בפעילויות הליבה שלנו”.

 חברת הביטוח תקים אקסלרטור שיבחן יזמים בתחום  הזוכים יעבדו 
במעבדת החדשנות של הפניקס ויזכו לליווי עסקי מהפיתוח ועד השיווק 

INSURTECH 

אבי מנעים,
מנהל החדשנות בהפניקס

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת:

 רשות שוק ההון החזירה לביטוחים הסיעודיים בקופות החולים את החיילים המשוחררים שנגרעו 
עקב הרפורמה בתחום, אך מהפוליסה החדשה מוחרג "מצב רפואי קודם", כלומר פגיעה במהלך השירות 

הצבאי  יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף: אם הרשות לא תפעל בנושא, הדבר ייעשה באמצעות חקיקה

יש לבטל את החרגת "מצב רפואי קודם" מחיילים 
משוחררים המצטרפים מחדש לביטוח הסיעודי

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת 
דורשת מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
לבטל את החרגת “מצב רפואי קודם” מחיילים 
משוחררים המצטרפים מחדש לביטוח הסיעודי. 
בדיון שנערך היום )ג’( לא חסכו חברי הוועדה 
ביטויים קשים שהפנו לעבר רשות שוק ההון. 
יו”ר הוועדה, ח”כ אלי אלאלוף )כולנו( הודיע 
כי “אם הרשות לא תפעל בנושא, הדבר ייעשה 

באמצעות חקיקה”.
רשות שוק ההון החזירה לביטוחים הסיעודיים 
בקופות החולים את החיילים המשוחררים 
)ביטוחים  בתחום  הרפורמה  עקב  שנגרעו 
סיעודיים קבוצתיים בפוליסה החדשה בקופות 
החולים(. מהפוליסה החדשה מוחרג “מצב רפואי 
קודם”, כלומר פגיעה במהלך השירות הצבאי. 
עד הרפורמה, חיילים משוחררים המשיכו באופן 
אוטומטי וברצף את פוליסת הסיעוד אליה 

נרשמו בגיל לידה, ללא כל החרגה.
עוד התברר בדיון, כי רק מיעוט מקרב החיילים 
המשוחררים מצטרף מחדש לביטוח הסיעודי. 
בקופת חולים מכבי ביקשו לחזור רק 8,500 

מהביטוח  שהוצאו  חיילים  אלף   56 מתוך 
ואילו בקופת חולים  הסיעודי של הקופה, 
כללית חזרו 3,500 חיילים משוחררים בלבד 

מתוך 20 אלף.
אודי לוי, מנהל מחלקת ביטוח סיעודי ברשות 
שוק ההון, אמר בדיון: “נפתח חלון זמנים של 
ארבעה חודשים להצטרף שוב לפוליסות ללא 
וגם ההורים קיבלו  חיתום רפואי. החיילים 
יהודה ברונר, אב לחיילים,  אס. אמ. אסים”. 
ויש  רק למעטים,  הגיעו  “ההודעות  השיב: 
לפתוח בפעילויות הסברה אינטנסיביות כדי 
להסביר לחיילים את החשיבות בהצטרפות 
מחודשות”. בנוסף, ברונר פנה לאנשי הרשות 
שנכחו בדיון: “תנו מספר חודשים נוספים כדי 
לחזור ולהיכנס ללא חיתום רפואי. אנחנו ההורים 

ניכנס לבסיסים ונסביר”.
חברי הכנסת שנכחו בדיון מחו כאמור על 
אתם  “שוב  ההון.  שוק  רשות  של  הטיפול 
עושים יד אחת נגד חברות הביטוח, והפעם 
נגד החיילים. למה? למה?”, הטיח ח”כ איציק 
שמולי )המחנה הציוני(, מיוזמי הדיון. “תפסיקו 

לתעתע בחיילים ובמשפחותיהם. יש להחזיר 
מיד את המצב לקדמותו”. 

“לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל מבצעת 
בחיילים  שפוגעת  משמעותית  רפורמה 
משוחררים. אלה הבנים שלנו והאחים שלנו”, 
גם הוא  )יש עתיד(,  יעקב פרי  הוסיף ח”כ 
מיוזמי הדיון. הוא העיד, כי ניסיונותיו החוזרים 
לקבל תשובות בנושא מרשות שוק ההון נתקלו 

בקשיים רבים והוא נותר ללא מענה. 
ענת ברקו )הליכוד( אמרה: “לא יתכן  ח”כ 
שאנשים שנשלחים מתוקף חוק לשרת את 
ולימודים,  המדינה, מפסידים שנות עבודה 
וברגע האמת המדינה לא לוקחת אחריות 

עליהם”.
יו”ר הוועדה, ח”כ אלאלוף, סיכם את הדיון 
ואמר: “זה בלתי נסבל. עושים לחיילים שנלחמים 
עבורנו תרגיל. על המצב לחזור לקדמותו, ללא 
שום סייג והחרגה. תוך חודש תודיע רשות שוק 
ההון כיצד ומתי היא מתכוונת לעשות זאת, ואם 
לא – אנחנו חברי הכנסת נעשה זאת באמצעות 
חקיקה דרסטית. פגיעה בחיילים לא תסולח”.

ביטוח הנסיעות היחיד 
שמשלם מזומן במקום

באמצעות פספורטכארד ישראל - סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף 
לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

משתמשים בכרטיס, בלי להוציא כסף מהכיס!
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 רוב המידע השקרי נמסר בעת עריכת ביטוח רכב. במקום השני - ביטוח 
בריאות ובמקום השלישי – ביטוח חיים  הסקר דגם 2,010 מבוטחים

שתי רשתות סופרמרקט גדולות בבריטניה מציעות הנחה על מוצרים 
פיננסיים, לרבות ביטוח רכב, המבוססת על חיזוי הקניות שעורך הלקוח

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

1.3 מיליון אוסטרלים 
שיקרו למבטח שלהם

ניתוח קניות בסופרמרקט 
משפיע על מחיר ביטוח הרכב

 VIG ממזג 
שני מבטחים

ההשוואה  אתר  של  סקר  תוצאות  פי  על 
של   7%  ,finder.com.au האוסטרלי 
בעת  שיקרו  מיליון(  )כ-1.3  האוסטרלים 
 Y-דור ה בני  שמילאו טפסי ביטוח. 17% של 

שנות  לתחילת  ה-90  שנות  אמצע  בין  )נולדו 
ה-2000(, אולם רק 1% מבין הדור שנולד בין 

השנים 1960 ל-1964, שיקרו למבטח שלהם. 
רוב המידע השקרי נמסר בעת עריכת ביטוח רכב. 

במקום השני - ביטוח בריאות ובמקום השלישי 
– ביטוח חיים. הסקר דגם 2,010 מבוטחים.

ניו סאות' וולס מובילה במספר השקרנים – 
1 מתוך 10 מבוטחים. 

גדולות  סופרמרקט  רשתות  שתי 
 ,Sainsbury’s-ו  Tesco בבריטניה, 
פיננסיים,  מוצרים  על  הנחה  מציעות 
חיזוי  על  המבוססת  רכב,  ביטוח  לרבות 

הקניות שעורך הלקוח. 
מחפשים  כולו  בעולם  ומבטחים  בנקים 
כדי  הלקוח  על  במידע  להשתמש  דרך 
לתמחר את המוצרים שלהם עבורו, אולם 
עד כה לא נעשה שימוש במידע על הקניות 

שבבעלות  הבנק  מנהל  בסופרמרקט. 
מיליון  ש-1.8  אמר,   Sainsbury’s
בביטוח  הנחות  לקבל  יכולים  לקוחות 
מה  על  מבוסס  כשהתחשיב  ורכב,  דירה 
לדוגמה,  קונים.  הם  וכיצד  קונים  שהם 
הקניות  את  מראש  שמתכננים  לקוחות 
זהירים  יותר  נהגים  בעיקרון  הם  שלהם 
ובטוחים ולכן יזכו לפרמיית ביטוח נמוכה 

יותר. 

מתכנן   )VIG(  Vienna Insurance Group 
 Pojistovna הצ'כית  הבת  החברה  את  למזג 
אחרת  חברה  עם   )PCS(  Ceske sporitelny
המיזוג,   .Kooperativa pojistovna בקבוצה, 
ב-1  לתוקף  ייכנס  הרשויות,  לאישור  הכפוף 

בינואר 2019. 
המבטח  את  למזג   VIG מתכנן  במקביל 
ביטוח  )מוכר   ERSTE osiguranje הקרואטי 
 .WIENER osiguranje עם  בנקים(  ללקוחות 
המיזוג יכנס לתוקף באפריל 2018 בכפוף לאישור 

הרשויות.
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