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מיליארדי שקלים של 
כספי פיצויים ישוחררו

 Swiss Re לא יציע ביטוח 
וביטוח משנה לחברות שיש להן 

חשיפה של יותר מ-30% לפחם

סוכן העתיד – 
גרסת סינגפור

רשות שוק 
ההון כיועץ 

פנסיוני
מאת איציק 

אסטרייכר

חציון ראשון 
הסתיים, 

ומה הלאה?
מאת יובל ארנון

עמוד 3

עמוד 9

נקודה למחשבה

זרקור לעולם הפנסיוני

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

עמוד 7

איציק אסטרייכר

יובל ארנון

מיקי קופל

אופן מכירת כתבי 
השירות לא ישפיע על 

עמלות סוכני הביטוח
 מיקי קופל, מנכ”ל קופל גרופ, מסר לפוליסה: 

אני שמח ומפרגן לפיקוח על הביטוח, שמראה 
שבהידברות מקצועית ועניינית ניתן להגיע להישגים 

הדדיים  החוזר מנחה את חברות הביטוח לחדול 
מלקשור שירותים שהם רק מתווכים בהם לכאורה 

לתחום הביטוח עצמו

 לפי תיקון לחוק קופות הגמל שנכנס 
השבוע לתוקף, מעסיק יידרש להוכיח שהוא 
זכאי לכספי הפיצויים בתוך ארבעה חודשים 

ממועד סיום העבודה  אם לא עשה כן, 
העובד יהיה זכאי למשוך את הכסף ללא צורך 

באישור מהמעסיק

לעומת זאת, Munich Re הודיע כי לא יפסיק לבטח או לספק 
ביטוח משנה לעסקים הפועלים בתחום הפחם, על אף רצונם 

של בעלי המניות

בעולם הדיגיטלי המתפתח קיימים תחומים 
רבים בהם האדם אינו יכול להתמודד עם 

המכונה. המכונות מהירות יותר ומדויקות 
יותר מבני אדם. כך שהדרך היחידה לשגשוג 
היא התמקדות במגע האישי – יותר אהבה, 

יותר דאגה ותשומת לב ומערכת יחסים 
הדוקה

תוקן סופית חוזר כתבי השירות:

עמוד 6

עמוד 2

אייל סיאני
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אי מתן אפשרות לרכוש פוליסת 
תחשב  שירות  כתבי  ללא  ביטוח 
מבהירה  כך   – אסורה  התניה 
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר 
במסגרת תיקון לחוזר כתבי שירות 
נכתב,  כך  המשמעות,  שפורסם. 
היא שכתב שירות לא יהווה חלק 

אינטגרלי מכל פוליסת ביטוח. 
ביקורות  כי  מסבירה,  סלינגר 
שנקבעו  מקרים  העלו  שנערכו 

מסלולי פוליסה מסוימים בהם לא ניתן לבטל 
את כתבי השירות, בטענה כי מדובר במסלולים 
כגון  מיוחדים,  מאפיינים  בעלת  לקבוצה 
מבוטחים בסיכון נמוך. על כן הובהר בתיקון 
לחוזר, כי גם בפוליסות מסוג זה תהיה בידי 
המבוטחים האפשרות לרכוש את פוליסת 
הביטוח ללא כתבי השירות הנלווים שמציעה 
החברה, מתוך הבנה שאין שינוי בסיכון הנרכש 

כתוצאה מאי רכישת כתב שירות.
עוד נקבע, כי הנחה הניתנת בגין פוליסת 
הביטוח לא תושפע מרכישת כתבי שירות 
המשווקים על ידי חברת הביטוח וזאת על 

מנת למנוע מצב בו חברת הביטוח 
מבטלת הנחה שניתנה במקרה שבו 
בוחר המבוטח לרכוש את הפוליסה 
ללא כתב השירות של חברת הביטוח.

מציינת  הסוכן,  לעמלות  בנוגע 
סלינגר, כי מביקורות שנערכו וכן 
מפניות ציבור שהתקבלו ברשות שוק 
ההון עלה כי חברות הביטוח מתנות 
גובה העמלה לסוכן הביטוח,  את 
המשולמת בגין מכירת הפוליסה, 
במכירת כתב שירות יחד עם הפוליסה )ככל 
שלא נמכר כתב השירות של החברה מופחתת 
העמלה בגין הפוליסה(. “פרקטיקה זו מעודדת 
למעשה את הסוכן למכור למועמד לביטוח 
מוצר ספציפי שלא בהכרח בטובתו. על כן נקבע, 
כי עמלות סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת 
יושפעו ממכירת כתבי השירות  ביטוח, לא 
המשווקים על ידי חברת הביטוח. דהיינו, כי 
העמלות הניתנות לסוכן בגין מכירת כל אחד 
מהמוצרים לא יהיו תלויות זו בזו” – כך סלינגר.

עוד נקבע, כי סוכן ביטוח מחויב להציג בפני 
המבוטח, בצמוד לכתב השירות החיצוני, את 

כתב השירות המקביל אשר משווק על ידי חברת 
הביטוח. זאת, במטרה לסייע למבוטח בביצוע 
החלטה מושכלת בעת בחירת כתב השירות 
המבוססת הן על מחיר המוצר והן על התנאים 
הקבועים בו. סוכן ביטוח מחויב לתעד פעולה 
זו כדי לאפשר בקרה אפקטיבית ויעילה ביחס 

לעמידתו בהוראת הסעיף. 
התיקון ייכנס לתוקף באוקטובר השנה, על 
מנת לאפשר לחברות הביטוח להיערך באופן 

נאות לתיקונים אלו.
מיקי קופל, מנכ”ל קופל גרופ, מסר לפוליסה: 
“אני שמח ושוב מפרגן לפיקוח על הביטוח, 
שמראה שבהידברות מקצועית ועניינית ניתן 
להגיע להישגים הדדיים. אני מברך על החוזר 
שמנחה את חברות הביטוח לחדול מלקשור 
שירותים בהם הם רק מתווכים לכאורה לתחום 
הבחירה  חופש  את  ולתת  עצמו,   הביטוח 
והעיסוק ללקוחות ולהפסיק לפגוע בפרנסתו 
של סוכן הביטוח. אני מאוד מקווה שיישום 
החוזר יכלול את כל הפוליסות בעולם הרכב, 
כולל פוליסות ומסלולים סגורים, והפעם לא 
תהינה פרשנויות שיוכלו לעקוף את ההנחיות”. 

אופן מכירת כתבי השירות לא 
ישפיע על עמלות סוכני הביטוח

    מיקי קופל, מנכ”ל קופל גרופ, מסר לפוליסה: אני שמח ומפרגן לפיקוח על הביטוח, 
שמראה שבהידברות מקצועית ועניינית ניתן להגיע להישגים הדדיים  החוזר מנחה את 

חברות הביטוח לחדול מלקשור שירותים בהם הם רק מתווכים לכאורה לתחום הביטוח עצמו

nir@oren-ins.co.il

חדש !    אורן מזרח בצפון

לפרטים נוספים:

בשורה 
התחתונה:
תרוויח
יותר!

מגוון מסלולי התקשרות  
פתרונות מלאים בביטוח כללי  

ניהול מכירות דינאמי בביטוח חיים  
מוצרים ותעריפים ייחודיים  
כנסים והדרכות מקצועיות  

BEST PRICE מערכת  
פיתוח התחום הפיננסי  

פיתוח עסקי ע"י מטה מקצועי ומנוסה  
גב חזק לסוכן  

ניר עובדיה, משנה למנכ"ל
nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

תוקן סופית חוזר כתבי השירות:

מיקי קופל,
מנכ”ל קופל גרופ
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רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

www.youtube.com/watch?v=-pwucJKPmRk&feature=youtu.be רק באפליקציית
מקבלים סטאטוס בקשות ניוד

 איפה הכסף?
מחכים למידע אם הכסף שניידתם 

הכנסו עכשיו לחנות לחברת הפניקס הגיע ?
MYFNX האפליקציות וחפשו

לצפייה בסרטון ההשקה לחץ כאן

לי  ו י ש  ד ו ח ב
2016 ניהלה רשות 
שוק ההון, ביטוח 
יך  ל ה ן  ו כ ס י ח ו
ות  נ ר ק ת  ר י ח ב ל
רת  י ר ב ה  י ס נ פ
מחדל, קרנות אשר 
אליהן יצורפו, בידי 
מעסיקים, עובדים 
בוחרים  לא  אשר 

באופן עצמאי תכנית פנסיונית מסוימת. 
ההליך שניהלה רשות שוק ההון התבסס על 
קריטריון אחד בלבד - שיעורי דמי הניהול 
אשר יוצעו למצטרפים חדשים על ידי קרנות 
הפנסיה  שקרנות  נקבע  בהליך  הפנסיה. 
שייבחרו לשמש כקרנות ברירת מחדל יהיו 
  . כאלה למשך שנתיים, עד ל-1 בנובמבר 2018
לקראת תום התקופה פרסמה רשות שוק 
ההון, ב- 6 ביוני שחלף, טיוטת הליך תחרותי 
חדש לקביעת קרנות פנסיה, שישמשו החל 
2018, למשך שלוש שנים,  נובמבר  מחודש 

כקרנות ברירת מחדל.  
במקביל לפרסום טיוטת ההליך התחרותי 
היא פרסמה  עליו הכריזה הרשות,  החדש 
“נייר סקירה בעניין  מסמך תחת הכותרת: 
הסקירה  נבחרות”.  מחדל  ברירת  קרנות 
הדעות  הרוח,  הלך  על  ללמוד  מאפשרת 
והמחשבות של קברניטי רשות שוק ההון, 
אותם אנשים שעומדים בראש הגוף המפקח 
והאחראי על החיסכון הפנסיוני של אזרחי 

מדינת ישראל. 
ביקורת רבה נשמעה על ההליך לבחירת 
קרנות ברירת מחדל בחודש יולי 2016, כאשר 

עיקר הטענות נגעו לעובדה שהבחירה בקרנות 
פנסיה ברירת מחדל התבססה על שיעורי דמי 
הניהול המוצעים והייתה התעלמות מוחלטת 
דוגמת  אחרים,  וקריטריון  פרמטר  מכל 
תשואות בגין ההשקעות, רמות סיכון, תשואה 

דמוגרפית, מדדי שירות וכדומה. 
במסגרת “נייר הסקירה” מסבירים קברניטי 
הרשות את עמדתם ואת התפיסה העומדת 
חושבים  מה  לדעת  חשוב  עיניהם.  לנגד 
קברניטי רשות שוק ההון. מרביתם של כספי 
החוסכים במוצרים פנסיונים מושקעים בשוק 
ההון, במגוון מכשירי השקעה ברמות סיכון 
שונות. רשות שוק ההון דורשת מן הגופים 
המנהלים את קרנות הפנסיה לפרסם את 
התשואות שהן מניבות לחוסכים במסגרת 
הקרנות שהן מנהלות והיא אפילו דואגת, זה 
שנים, לפרסם בעצמה את התשואות שהשיגה 
כל קרן פנסיה וכל קופת גמל במסגרת אתר 
נט”,  “גמל  האוצר:  משרד  של  האינטרנט 

“פנסיה נט”. 
אבל מה באמת חושבים ראשי רשות שוק 
ידי קרנות  ההון על התשואות שהושגו על 

הפנסיה? 
וכך נאמר: “בחינת היסטוריית התשואות 
שהושגו על ידי הגופים המוסדיים מצביעה 
בכל הקשור  על מקרים של שינוי המגמה 
לתשואה של קרנות הפנסיה השונות לאורך 
....ביצועי העבר אינם מנבאים את  השנים. 
ביצועי העתיד”. רשות שוק ההון קובעת אם 
ניהול  כן, שלדעתה תשואות העבר, איכות 
ההשקעות, כפי שבאו לידי ביטוי בתשואות 
שהשיגו קרנות הפנסיה בעבר, אין להן כל 

משמעות לגבי העתיד.   

מאחר שזו המסקנה של קברניטי הרשות, 
לתשואה  להתייחס  שלא  מחליטים  הם 
שהושגה בעבר כקריטריון לבחירת קרן פנסיה 
ברירת מחדל.  ניתן להסכים עם הדעה וניתן 
גם שלא להסכים עם תפיסה זו, אבל אם זו 
העמדה של הגורם המפקח, אם הוא נוהג על 
פי עמדתו בעת ביצוע הליך תחרותי לקביעת 
קרן פנסיה ברירת מחדל, חשוב שאותה רשות, 
שדורשת מן הגופים המוסדיים לפרסם מידע 
וקופות הגמל  על תשואות קרנות הפנסיה 
שניהלו, לבחון אם ראוי להמשיך לפרסם את 
תשואות העבר, או אולי לגרום לציבור לקבל 
החלטות על פי תשואות העבר שאינן מנבאות 

את ביצועי העתיד?     
יתרה מכך, ראוי לשאול מדוע בעת ביצוע 
פעולת שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני נדרש 
בעל רישיון להתייחס לתשואות העבר כאשר 
הוא מייעץ לחוסך? )במסמך ההנמקה אשר 
ומתכונתו  ההון  שוק  רשות  ידי  על  נוסח 
נקבעה על ידה, וכל בעל רישיון חייב לעשות 
בו שימוש בעת מתן המלצות לחוסך לעניין 
התכניות הפנסיוניות עליהן הוא ממליץ, הוא 
נדרש להציג מידע על תשואת המוצר הפנסיוני 

ב - 12, 24 ו-36 החודשים האחרונים(.    
אם תשואות העבר הן פרמטר לא רלוונטי, 
אז רשות שוק ההון צריכה לשמור על הציבור 
מפני קבלת החלטות על בסיס המידע הזה 
ואפילו לאסור על הצגת המידע ועל שימוש 
בו בידי בעלי רישיון בעת מתן המלצה לחוסך 

לעניין החיסכון הפנסיוני שלו. לא?

ומרצה  יועץ  אינטרגמל,  יו”ר  הוא  הכותב 
בתחום החיסכון הפנסיוני

מאת איציק אסטרייכר

זרקור לעולם הפנסיוני 

  אם תשואות העבר הן פרמטר לא רלוונטי, אז רשות שוק ההון צריכה 
לשמור על הציבור מפני קבלת החלטות על בסיס המידע הזה  מה באמת 

חושבים ראשי רשות שוק ההון על התשואות שהושגו על ידי קרנות הפנסיה?
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השופט ישעיהו שנלר שואל באופן רטורי: האם מי שמייצג מבוטח במסגרת הודעה לצד שלישי, 
הוא זה שיעתור למחיקת התביעה כנגד המבטחת, דהיינו יסכים מלכתחילה כי אין כיסוי ביטוחי?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נדונו 
בית המשפט  שני ערעורים על פסק דינו של 
השלום בתל אביב. הערעור הראשון הוגש על ידי 
מושב מגשימים )המושב( שיוצג על ידי עורכי 
הדין ד”ר קובי קפלנסקי ורעות כהן נגד מגדל 
חברה לביטוח בע”מ, שיוצגה על ידי עוה”ד 
איילון  ואח’ וכנגד  עמוס מוקדי, רועי זייפר 
חברה לביטוח בע”מ שיוצגה על ידי עוה”ד יובל 
ראובינוף ושירן וקנין. הערעור השני הוגש על 

ידי חברת מגדל נגד המושב. 
בבסיס הערעורים עומדת תאונה שנגרמה 
בעת שימוש בטרקטורון לביצוע עבודות שטח 
גוף לאחד  נזקי  נגרמו  זו  )הרכב(. בתאונה 
מנוסעי הרכב )להלן: הנפגע( אשר עבד במועד 
הרלוונטי בעבודה חקלאית במושב יחד עם 
רוסלאן הייגאנה, נער בן 16, שנטען לגביו כי 
הוא שנהג ברכב ללא רישיון נהיגה. השניים 
הופנו לעבודה במושב על ידי אנקונינה אלבר. 
הנפגע הגיש תביעת פיצויים בגין הפגיעה בו 
נגד מגדל, אלבר, רוסלאן  )תביעת הנפגע( 
ג’ נגד  וקרנית, שהגישה מטעמה הודעת צד 
המושב ורוסלאן. בתביעת הנפגע מגדל סיפקה 
למושב ייצוג משפטי באמצעות עו”ד גלעד גושן. 
בתביעת הנפגע ניתן פסק דין חלקי, לפיו נקבע, 
בין היתר, כי רוסלאן והמושב חבים יחד ולחוד 

בפיצוי הנפגע כתוצאה מהתאונה. 
או אז, נשלח מכתב מטעם עו”ד גושן, לפיו 
הכיסוי  בגדר  חוסה  אינו  התאונה  אירוע 
הביטוחי התקף במגדל. המושב פנה להמשך 
ייצוג בתביעת הנפגע לעו”ד אחר עד שלבסוף 
הושגה פשרה לפיה קרנית תפצה את הנפגע בסך 
של 1.9 מיליון שקל ורוסלאן והמושב ישפו את 
קרנית בגין התשלום הנ”ל. לאחר מתן פסק הדין 
בתביעת הנפגע הגיש המושב תביעה כספית על 
סך 1.9 מיליון שקל נגד מגדל ואיילון. במוקד 
התביעה עמדה טענתו של המושב לפיה מגדל 
התנערה ממתן כיסוי ביטוחי מלא לאירוע 
התאונה, חרף המצג, שהוצג לכאורה למושב 
על ידי מגדל, לפיו אירוע התאונה חוסה בגדר 
הכיסוי הביטוחי מטעמה. בתביעתו אף טען 
לניגוד  בניהול התביעה,  לרשלנות  המושב 
עניינים, ולהפרת חובת אמונים של עו”ד גושן 
בעת ייצוגו את המושב בתביעה בנצרת בהיותו 

בא כוחה של מגדל. 
בפסק הדין נקבע, כי העובדה שמגדל העמידה 
על חשבונה ייצוג משפטי למושב על ידי עורך דין 
המייצג אותה באופן שוטף, יש בה כדי להצביע 
על כך שהיה בכוונתה ליתן כיסוי ביטוחי למושב 
בגין אירוע התאונה. אי לכך, קיבל בית המשפט 
את תביעת המושב נגד מגדל וקבע ששיעור 
הרשלנות התורמת שבהתנהלותה של מגדל 
ו/או של עו”ד גושן עומד על 40%, ומכך עליה 
לשלם למושב 40% מסך התשלומים ששילם 

וכן תישא בהוצאות המושב  המושב לנפגע 
ובתשלום שכר טרחה על סך 60 אלף שקל. 
באשר לתביעה נגד איילון נקבע, כי בהיעדר 
ראיה להיותו של הנפגע עובד של המושב, אזי יש 
לדחות את התביעה נגד איילון ונקבע כי המושב 
יישא בהוצאות איילון ובתשלום שכר-טרחה. 
הובהר  כי  טענה,  מגדל  הצדדים:  טענות 
למושב שאין כל כיסוי ביטוחי לתאונה. כמו 
כן הוסכם בין הצדדים, כי מגדל תעניק ייצוג 
למושב בשאלת החבות בלבד וכי ככל שייקבע 
שישנה חבות של המושב, ייפסק הייצוג המשפטי 
והמושב ייאלץ לשכור ייצוג משפטי תחתיו לכל 
הליך משפטי ולכל הליך של ערעור. המושב טען, 
בין היתר, כי מגדל וגושן התרשלו בכל הנוגע 
לייצוג המושב בתביעת הנפגע וכי הם לא פעלו 
כעורך דין סביר ו/או חברת ביטוח סבירה. 
איילון סמכה על פסק הדין בערכאה הקודמת 

וביקשה שהערעור בעניינה יידחה. 
ישעיהו שנלר קיבל את  פסק הדין: השופט 
ערעור המושב וקבע, כי “אין ניגוד אינטרסים 
גדול יותר מאשר בנסיבות דנן”. זאת משום 
הביטוח,  חברת  את  הן  ייצג  גושן  שעו”ד 
שלשיטתה היא אינה מכסה את המושב, ומנגד 
מייצג את המושב במצב שבו אם תתקבל 
טענת חברת הביטוח יהיה חייב בנזקי התובע. 
לטענתו, “מסתבר כי גם בפועל עורך הדין ראה 
את המבטחת כלקוח ולא את המושב”. דוגמה 
לכך מצויה בכתב ההגנה שכתב להודעת צד 
ג’ שנשלחה למושב, בו הוא מבקש “למחוק 
4”. לתדהמתו  כנגד הנתבעת  את התביעה 
4 באותו ההליך הייתה  של השופט, נתבעת 
מגדל בכבודה ובעצמה ואי לכך שואל השופט 
מי שמייצג מבוטח  “...האם  רטורי:  באופן 
במסגרת הודעה לצד שלישי, הוא זה שיעתור 
למחיקת התביעה כנגד המבטחת, דהיינו יסכים 
בנוסף  ביטוחי?”  כיסוי  אין  כי  מלכתחילה 
לכך, על פי השופט, יוצא מדרישתו האמורה 
של גושן בכתב ההגנה, שמעת שהמושב טוען, 
באמצעות בא כוחו, כי לא היה כיסוי ביטוחי, 
שוב לא נזקק בית המשפט לבחון שאלה זאת. 
בנסיבות כאלה, התנהלות חברת הביטוח ועורך 

הדין הפועל מטעמה אומרת דרשני. בניגוד 
קובי ורדי, אשר  לדעת המיעוט של השופט 
לא חייב את מגדל, משום שקבע כי לא ניתן 
להוכיח בעניינה רשלנות בכלל, ואת קרות הנזק 
על ידה בפרט, טוען השופט שנלר כי בנסיבות 
המקרה אין לבדוק את התנהלות מגדל וגושן 
באספקלריה של רשלנות אלא תוך התייחסות 
לחוק השליחות. השופט קובע, כי הן עורך הדין 
והן מגדל, שסיפקה למושב את שירותיו של עורך 
הדין, שימשו כשלוחים של המושב. אי לכך, והוא 
מצטט מספרו המפורסם של אהרון ברק על חוק 
השליחות: “שלוח אינו יכול להתגונן כנגד טענה 
על הפרת אמונים, כי התנהגותו לא גרמה נזק 
לשולח” . השופט קובע, כי לדידו ניתן ליישם 
את הרציונל של “פגיעה באוטונומיה” משום 
שנפגעה זכותו של המושב לאוטונומיה כאשר 
שלוח מטעמו פעל בניגוד אינטרסים ואף מוסיף, 
כי למצער נגרמה למושב עוגמת נפש בשל כך. 
עינת רביד הצטרפה לתוצאה של  השופטת 
שנלר, אם כי מנימוק שונה. היא מציינת כי מגדל 
נמחקה מן התביעה בתחילת ההליך בהסכמת 
קרנית וטוענת, כי “לו המושב היה יודע, עוד 
בשלב ניהול התביעה בסוגיית האחריות, כי 
הוא שיאלץ לשאת לבדו בסכום שייקבע, הרי 
שמן הסתם היה לו אינטרס מובהק לשאוף 
לפשרה שתצמצם את חשיפתו”. במילים אחרות: 
לו ידע המושב על היעדר כיסוי ביטוחי מצד 
מגדל, בוודאי היה מתפשר. לדידה, זהו הנזק 
העיקרי שנגרם למושב והוא קשור בקשר ישיר 
להתנהלות חסרת האחריות והאכפתיות של 
מגדל כלפי המושב )לטענתה, מבטחת סבירה 
המעמידה למבוטח ייצוג, צריכה לפעול בתיק 
שכזה להגעה לפשרה בשלב מוקדם ולצמצם 

נזקים(. 
לסיכום, נקבע כי שיעור ההשתתפות של מגדל 
למושב יעמוד על 40% כפי שנקבע בערכאה 
הקודמת. אף נקבע כי מגדל תשלם למושב 
40 אלף שקל בגין הערעור בעוד המושב יישלם 

לאיילון 20 אלף שקל .
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגשה בקשת רשות ערעור לעליון.

האם חברת הביטוח פעלה שלא כדין 
כאשר סיפקה לנתבע ייצוג מטעמה כאשר 

לא התכוונה לספק לו כיסוי ביטוחי?

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח, כולל פוליסות, חומר שיווקי,

הצעות מחיר וכו’
מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח

נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח 

כדאי לקבוע פגישת היכרות: 052-4757622
jmtargum@gmail.com
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בית הדין שם קץ לניסיון של קבלנים עצמאיים ליהנות משני העולמות וקבע כי העברת 
קבלן עצמאי למעמד עובד שכיר אינה מהווה הרעת תנאים המזכה בפיצויי פיטורין

בית הדין הארצי לעבודה, בפסק דין עקרוני 
האזורי  הדין  בית  של  דינו  הפך את פסק 
יוסף חורש  לעבודה בתל אביב, וחייב את 
להחזיר את פיצויי הפיטורים שנפסקו לזכותו 
לפני יותר משבע שנים ממועד תשלומם כשהם 

צמודים ונושאי ריבית ממועד תשלומם.
יוסף חורש נקלט לעבודה במשרד ויצמן יער 
בשנת 1996 כעובד, אך סמוך לאחר מכן עבר,

לבקשתו, להגיש שירותים כעצמאי. מקץ 
כי למרות העסקתו  כ-13 שנה, טען חורש 
כעצמאי, הוא למעשה עובד. בעקבות זאת, 
הציע משרד ויצמן יער לחורש להיות מועסק 
כעובד תוך התאמת תנאי עבודתו למעמד זה, 
אך חורש סרב לנהל מו”מ על תנאי עבודתו 
כשכיר. בעקבות זאת, העביר המשרד את 

חורש להעסקה כעובד באופן חד צדדי.
חורש סירב להשלים עם המהלך ולא שיתף 
עמו פעולה תוך שהוא מנסה להישאר במעמדו 
הלא מוגדר. משהתעקשו מעסיקיו על המשך 
עבודתו רק כשכיר, טען חורש כי הוא אולץ על 
ידי מעסיקיו לחתום על החוזה כקבלן עצמאי 
וכי בעקבות סירובו לחתום על החוזה החדש 
כקבלן החלו מעסיקיו “לייבש” אותו בהעברת 
וכי הפיכתו לעובד שכיר באופן חד  תיקים 
צדדי היא פגיעה במעמדו והרעה מוחשית 
בתנאי עבודתו. חורש התפטר תוך שהוא 
טוען כי הנו בחזקת מפוטר ולפיכך מגיעים 

לו פיצויי פיטורים.
בית הדין האזורי לעבודה העדיף בהקשר 
לטענות אלה את עדות הבעלים אשר ויצמן 
וקבע בין השאר “כי הוא אינו מקבל את טענות 
חורש כי הוא אולץ לחתום על הסכם קבלני”. 
בהתפטרות  מדובר  כי  קבע  הוא  זאת  עם 
המזכה בתשלום פיצויי פיטורים ופסק לזכות 

חורש פיצויי פיטורים.
יער,  ויצמן  הגישו  הזה  הדין  פסק  על 
באמצעות עו”ד רונית יפה ועו”ד בינה בן שדה, 

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.
בית הדין הארצי קיבל את הערעור של ויצמן 
יער וקבע בפסק דינו )השופטים: הנשיא יגאל 
מוטולה  דוידוב  סיגל  השופטת  פליטמן, 
והשופט משה שלום טווינה( כי פעולות לצורך 
הגדרת מערכת היחסים שבין הצדדים כיחסי 
עובד מעסיק, אינן יכולות להיחשב, כשלעצמן, 
כפגיעה בתנאי העסקה המקנה את הזכות 

להתפטר בדין מפוטר.
בית הדין הארצי בחן את עובדות המקרה 
וקבע, כי משרד ויצמן יער עשה מאמץ להגיע 

להסכמה עם חורש לגבי העברתו למעמד של 
עובד שכיר, תוך שמירה הוגנת על מתכונת 
ההתקשרות מבחינה כלכלית. נקבע כי חורש 
הוא זה אשר סירב לשתף פעולה בקשר לכך, 
סירב לחתום על חוזה העסקה החדש, סירב 
משני  ליהנות  וניסה  מעמדו  את  להגדיר 

העולמות.
בית הדין הארצי קבע כי חורש הועבר בדין 
וכי העברתו נעשתה על  למעמד של עובד, 
יער בהוגנות )הן במישור  ויצמן  ידי משרד 
כי  נקבע  כלכלית(.  מבחינה  והן  התהליכי 
זה חורש אשר בחר  מבחינה מהותית היה 
נסיבות  כי  נקבע  לסיים את ההתקשרות. 
בתנאי  מוחשית  הרעה  מהוות  אינן  אלה 
זכאי לתשלום  כן חורש אינו  ועל  העסקה, 

פיצויי פיטורים.
מאחר שחורש סירב לשתף פעולה עם המהלך 
כי לא היה  נוסחה מטעמו, עלה  ולא הציג 
“ייבוש” בהעברת התיקים לטיפולו ונפסק כי 
אינו זכאי גם להפרשי השכר שנפסקו לזכותו 

באזורי בפסק הדין מושא הערעור.
בית הדין הארצי אישר את קביעת האזורי, 
ביקש  לפיה: “התנהלותו של התובע אשר 
ליהנות משני העולמות, מחד גיסא להמשיך 
הגלומות במעמדו  ליהנות מהטבות המס 

בהמשך  לזכות,  גיסא  ומאידך  כעצמאי, 
הדברים להטבות כשל עובד מעוררת קושי”, 

ונתן לכך ביטוי בפסיקתו. 
בית הדין הארצי היה ער ליתרונות שהיו 
הפנה  הוא  כעצמאי.  בהתקשרות  לחורש 
לדוחות המס שחורש הגיש, מהם עולה כי 
הוא דיווח על הוצאות בשיעור 30%-40% 
ובכך הקטין באופן משמעותי  מהכנסותיו 
את הניכויים למס הכנסה ולביטוח לאומי, 
וקבע כי עניין זה הוא נושא לבחינת רשויות 

מס הכנסה וביטוח לאומי.
בית הדין קבע בנוסף, כי יש לתת משקל 
גם לעובדה כי מיד לאחר שחורש סיים את 
עבודתו במשרד ויצמן יער, הוא המשיך לעבוד 
במשרד חקירות אחר במתכונת של קבלן 
עצמאי – קרי בדיוק כפי שעבד אצל ויצמן יער.
חיוב ויצמן יער בפיצוי פיטורים בוטל וחורש 
חויב להשיב את הפיצויים ששולמו לו בסך 
כ-250 אלף שקל. זאת, על אף שחלפו יותר 
משבע שנים ממועד תשלומם. בנוסף חורש 

חויב בתשלום הוצאות משפט.
האזורי  הדין  בבית  בתביעה  יוצג  חורש 
ובערעור בבית הדין הארצי לעבודה על ידי 

עו”ד עדי ינקילביץ. 
את תגובת הנתבע לא ניתן היה להשיג.

בית הדין הארצי לעבודה חייב 
עובד להחזיר למעסיקיו כ-250 

אלף שקל לאחר שבע שנים

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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 לפי תיקון לחוק קופות הגמל שנכנס השבוע לתוקף, מעסיק יידרש להוכיח שהוא זכאי לכספי הפיצויים בתוך ארבעה 
חודשים ממועד סיום העבודה  אם לא עשה כן, העובד יהיה זכאי למשוך את הכסף ללא צורך באישור מהמעסיק 

ברבות השנים הצטברו בקופות הגמל סכומים 
פיצויים, שלמעשה  משמעותיים של כספי 
נותרו “כלואים”. זאת, כיוון שלקופת הגמל לא 
הומצא אישור שחרור כספים מאת המעסיק או 
לחלופין, לא ניתן פסק דין המורה על שחרור 

הכספים.
לאחר שוועדת הכספים אישרה זאת לפני 
כחודש, התפרסם השבוע ברשומות תיקון לחוק 
קופות הגמל, הקובע כי בתנאים מסוימים לא 
יידרש העובד להציג אישור שחרור פיצויים 
לצורך משיכת הכספים מהקופה. התיקון נכנס 

לתוקף לאלתר.
אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי וממונה ציות 
ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, 
מסביר כי לפי התיקון לחוק, ככל שמעסיק 
סובר שזכותו על הכספים ברכיב הפיצויים 
שרירה וקיימת, יוכל למשוך את כספי הפיצויים 
שהפקיד בקופת הגמל של העובד, רק אם 
יחסי העבודה עם העובד הסתיימו והמעסיק 
המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל את 
אחת מהאסמכתאות המפורטות להלן בתוך 

ארבעה חודשים מיום סיום העסקת העובד:
• פסק דין הצהרתי המאשר שהעובד חדל 

שאינן  בנסיבות  לעבוד 
יי  צו בפי אותו  מזכות 
כספי  ולפיכך  פיטורים, 
הפיצויים שייכים למעסיק.

כך  ל ת  ו א ת כ מ ס א  •
בהליך  נקט  שהמעסיק 
שיפוטי לקבלת פסק דין 
זכאותו  בדבר  הצהרתי 
לכספי הפיצויים, או שנקט 
לשלילת  משפטי  בהליך 
פיצויי הפיטורים לפי סעיף 
פיצויי  לחוק   17 או   16
פיטורים והתקבלה הכרעה 

סופית בהליך.
עם  שמלווה  הודעה   •
אה  ר מ ש ת  ו א ת כ מ ס א
ים  י ו צ י פ ה י  פ ס כ ש
בגין  הפקיד  שהמעסיק 
עובדו ניתנים להחזרה לידי 

המעביד, כולם או חלקם, על פי הדין או הסכם 
ההעסקה, בצירוף הודעה מהעובד שנחתמה על 
ידו לאחר מועד סיום יחסי העבודה, שכספי 

הפיצויים ניתנים להחזרה לידי המעסיק.

אם בתוך ארבעה חודשים 
לא פנה המעסיק לקופת 
הגמל כאמור, העובד זכאי 
למשיכת רכיב הפיצויים 
ללא צורך בהמצאת אישור 
לא  ולמעסיק  מעסיק, 
תהיה טענה כלפי החברה 
תשלום  בשל  המנהלת 

הכספים לעובד.
יוכל  מעסיק  כי  יצוין 
למשוך את הכספים כאמור 
לחברה  הגיש  אם  גם 
המנהלת פסק דין הצהרתי 
לאחר ארבעה החודשים 
שהעובד  ובלבד  כאמור 

טרם משך את הכספים.
יודגש כי הוראות החוק 
יחולו גם על יחסי עבודה 
כניסת  טרם  שהסתיימו 
התיקון לתוקף. כלומר, בתוך ארבעה חודשים 
מה-8 ביולי 2018, עובדים שסיימו את עבודתם 
עד ה-8 ביולי השנה יהיו זכאים למשיכת כספי 
הפיצויים שלהם מהקופה על פי הכללים כאמור.

מיליארדי שקלים של 
כספי פיצויים ישוחררו

אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי 
וממונה ציות ואכיפה פנימית 

בהלמן אלדובי גמל ופנסיה
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מבטחים ומבוטחים

נקודה למחשבה

חציון ראשון הסתיים, 
ומה הלאה?

מחוז דן והדרום במנורה מבטחים 
ערך מפגש לסיכום חציון שנת 2018 

לסוכן ביטוח שחפץ להצליח בעבודתו ולהגיע ליעדים האישיים שהציב לעצמו בתחילת 
השנה, סיום חציון ראשון הוא ההזדמנות לעשות רגע פסק זמן, לבדוק, לנתח ולתכנן קדימה

חני אסלן, סמנכ”ל בכירה ומנהלת מחוז דן 
והדרום, הציגה את תוצאות החציון הראשון לשנת 
2018 שמצביעות על עלייה וגידול בהיקפי הפעילות

חציון ראשון של 
שנת 2018 הסתיים 
ון  י צ ח ה ו  נ י נ פ ל ו
השני. האם זה רק 
כרונולוגי  אירוע 
לעובדה  שיש  או 
שהחציון מסתיים 
ון  י צ ח ל  י ח ת מ ו
חדש איזו השלכה 
על הפעילות שלנו 

בהמשך השנה.
לצערי, אצל רוב הסוכנים, ואני מתנצל על 
ההכללה, אירוע זה חולף ללא כל התייחסות. 
היצרנים  גם אצל   - לא רק אצל הסוכנים 
השונים האירוע הזה, לפחות כלפי חוץ, עובר 
ללא כל התייחסות או ללא כל התייחסות 

ראויה.
לסוכן ביטוח שחפץ להצליח בעבודתו ולהגיע 
ליעדים האישיים שהציב לעצמו בתחילת 
השנה, במידה שאכן עשה זאת, סיום חציון 
ראשון הוא ההזדמנות לעשות רגע פסק זמן, 

לבדוק, לנתח ולתכנן קדימה.

ומה צריך לעשות בדיוק?
נתחיל בקבלת נתונים מהחברות איתם הסוכן 
עובד בתחומים השונים. פשוט לבקש בצורה 
יזומה דוחות פרודוקציה גם בתחום ביטוח 
החיים וגם בתחום הכללי, כאשר את הדוחות 
יש לבקש בהתייחסות לתקופה מקבילה בשנה 
הקודמת. אצל כל יצרן דוחות כאלו נמצאים 

בשליפה ואין כל תירוץ לסירוב לתת אותם.
את  לנתח  צריך  הדוחות  קבלת  לאחר 
הנתונים. אפשר לראות ברמת המאקרו האם 
יש מגמת גידול או קיטון, לאחר מכן במיקרו, 
בסיכונים? האם  גדלתי  ענפים, האם  לפי 
יותר ביטוחי דירות בחציון ביחס  הכנסתי 
למה שתכננתי? איך מתפתחים אצלי ביטוחי 
הנסיעות לחו”ל? ועוד ועוד נתונים אותם ניתן 

להציב ולנתח מאוד בקלות.
לאחר שלב ניתוח הנתונים מגיע שלב הסקת 
המסקנות ותרגומן לפעילות בחציון השני - 
איזה מוצרים אני רוצה לחזק אצל לקוחותיי, 
כמה פגישות שירות אני מתכנן לעשות כל 
שבוע כדי להגביר פעילות ביחס למה שעשיתי 

בחציון הראשון ועוד.

כמובן, יש לקחת בחשבון פערים בין ברוטו 
לנטו במכסת ימי העבודה שעומדים לרשותי, 
חציון ברוטו יכול להפוך בקלות לארבעה חודשי 
עבודה נטו, בניכוי חגים, חופשות, מילואים 
זה, כמובן, כל תכנון הפעילות  ועוד. לאור 

אמור להשתנות.
אז נכון שסוף השנה תמיד מלווה בעלייה 
במכירות, ובדרך כלל כולם נזכרים, או מזכירים 
להם  בדקה ה-90, שחסרה פרודוקציה וצריך 
להשלים פעילות לעמידה ביעד האישי ועוד. 
אפקט סוף השנה יהיה תמיד באוויר, אבל 
עדיף שהוא יהיה הבונוס שלנו, מעבר לתכנון, 

ולא נרוץ אחריו עם הלשון בחוץ...
הסתיים חציון ראשון, קחו אוויר, שבו עם 
וללוות  עצמכם ועם מי שאמור לעזור לכם 
אתכם, נתחו את הנתונים, קבלו החלטות 
קדימה, שתפו את צוות המשרד בתכנון, כדי 
שייטול חלק בפעילות וצאו לחציון השני הרבה 

יותר מפוקסים ושולטים במצב.
נקודה למחשבה.

הכותב הוא מנכ”ל משותף בארנון את וינשטוק

ערך מפגש לסיכום חציון שנת  מחוז דן והדרום במנורה מבטחים ביטוח 
2018 עם כ-350 סוכני המחוז ובני/בנות הזוג.

במסגרת המפגש סקרה חני אסלן, סמנכ”ל בכירה ומנהלת מחוז דן והדרום, 
את תוצאות החציון הראשון לשנת 2018, אשר מצביעות על עלייה וגידול 

בהיקפי הפעילות.
ג’ורג’ דיק, מנהל המכירות של המחוז, הציג את הגידול במכירות של המוצרים 

השונים: חיים, בריאות ופנסיוני והעלייה במספר הסוכנים המגויסים.
מהחברה נמסר, כי מתחילת השנה קיימה מנורה מבטחים מגוון הדרכות 
מקצועיות לסוכני מחוז דן והדרום בתחומים כגון: סיכונים, בריאות, רגולציה 
וכלים דיגיטליים וחדשניים, כאשר דגש רב ניתן לנושא הסיכונים והדיגיטציה. 
“הדרכות רבות ומגוונות אלו מתבצעות כחלק מראיית המחוז  להרחבת הידע 

והעלאת רמת המקצועיות של הסוכנים” – מסרו גורמים בחברה.  
ההדרכות התקיימו בקמפוס הלמידה בבית “מנורה מבטחים” החדש, 

והאירוע נחתם בצפייה בסרט אושן 8 בסינמה סיטי.

מאת יובל ארנון

חני אסלן ביום העיון

”צ
יח

ם: 
לו

צי
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בתביעה נאמר, כי נימוקי כלל ביטוח לדחיית הכיסוי הביטוחי היו כי הכיסוי בגין 
סיכוני פריצה וגניבה כפוף לקיומם, תקינותם והפעלתם התקינה של האמצעים 
להקלת הסיכון המפורטים בפוליסה, וכי במקרה הנדון לא הופעלו אמצעים אלה

 לדברי מילובר, המטען ניזוק במהלך הובלה ימית מארה”ב וניזוק שוב בשריפה במחסן במושב מיטב 
 לטענת החברה התובעת, השריפה שפרצה במחסן היא כתוצאה מההובלה הימית המכוסה בפוליסה

כלל ביטוח נתבעת על ידי בריל בטענה לדחיית 
תביעתה שלא כדין לאחר פריצה לבית העסק

ביטוח חקלאי נתבעת לשלם למילובר 6.6 
מיליון שקל על נזק כפול שנגרם למטען גלוטן 

בריל תעשיות נעליים הגישה לבית  חברת 
השלום בתל אביב תביעת תגמולי  משפט 
ביטוח בסך 1.75 מיליון שקל נגד כלל ביטוח. 
את  ביטחה  ביטוח  כלל  כי  נאמר  בתביעה 
התובעת בפוליסה לביטוח אש מורחב ואובדן 
תוצאתי. לטענת התובעת, בלילה שבין שישי 
לשבת במחצית חודש דצמבר 2016 נפרץ בית 
העסק שלה, הממוקם ברחוב הירקון בתל 
אביב, ונגנבה מתוכו סחורה בהיקף רב. כמו 
כן ניכר היה כי במהלך הפריצה נגרמו נזקים 
שהיו מותקנות  ולמערכות  כבדים למבנה 

במקום.
בתביעה נטען, כי על אף שיתוף הפעולה בין 

התובעת לבין כלל ביטוח, נמנעה חברת הביטוח 
ממתן עמדתה באשר לחבותה על פי פוליסת 
הביטוח ומתשלום תגמולי הביטוח. לטענת 
התובעת, רק בחלוף כחמישה חודשים לאחר 
אירוע הפריצה התנערה כלל ביטוח במכתב 
צידוק  כל  ששלחה לתובעת מחבותה ללא 
סביר ודחתה את תביעתה. לדברי התובעת, 
השתהותה של כלל ביטוח במתן עמדתה באשר 
לכיסוי הביטוחי מנוגדת לחובות המוטלות 
ומהוראות  עליה מכוח חוק חוזה הביטוח 

המפקח על הביטוח.
בתביעה נאמר, כי כלל ביטוח דחתה את 
הכיסוי הביטוחי על פי פוליסת הביטוח בנימוק 

לפיו הכיסוי בגין סיכוני פריצה וגניבה כפוף 
והפעלתם התקינה של  לקיומם, תקינותם 
האמצעים להקלת הסיכון המפורטים בפוליסה, 

וכי במקרה הנדון לא הופעלו אמצעים אלה.
התובעת טוענת, באמצעות עו”ד ד”ר קובי 
בנימוקי  וחצי דבר  אין דבר  כי  קפלנסקי, 
וכי היא דחתה  הדחייה מטעם כלל ביטוח, 
את חבותה על פי הפוליסה שלא כדין. בית 
המשפט מתבקש לחייב את כלל ביטוח לפצות 
את התובעת על נזקיה שעיקרם נזקי פריצה 

למלאי בסך 1.5 מיליון שקל.
תגובת כלל ביטוח לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

נתבעת  אגודת שיתופית  ביטוח חקלאי 
לשלם 6.6 מיליון שקל לחברת מילובר מכון 
יצור,  בייבוא,  מרכזי לתערובות, העוסקת 
ומכירה של חומרי גלם להכנת תערובות למשק 
החי. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי 
בנצרת נאמר כי ביטוח חקלאי ביטחה את 
מילובר בפוליסה המכסה את החבות נשוא 

התביעה ואת רכושה.
בתביעה נאמר כי האנייה אנדרמט הובילה 
בראשית חודש נובמבר 2015 עבור מילובר 
מטען גלוטן מנמל לואיזינה בארה”ב לנמל 
חיפה, בכמות של 8313 טונות. במהלך פריקת 

המטען בנמל חיפה נתגלה כי חלק מהמלאי 
כ-300 טונות, הוא כהה ובעל ריח מוזר. עד אז 

נפרקו כ-600-700 טונות ללא פגם.
עם הגילוי הוזעקו לאנייה שמאי של המבטחת 
חלק  כי  ונתגלה  נעצרה,  המטען  ופריקת 
מהגלוטן שרוף. יתרת הכמות של 4,451 טונות 

הועברה לאחסון במושב מיטב.
בסוף חודש ינואר 2016 פרצה שריפה במטען 
המאוחסן והסבה לו נזק נוסף. השמאי מטעמה 
של מילובר, ד”ר סמולר, מומחה לתזונת בעלי 
חיים, קבע כי המטען אינו ראוי לשימוש כמאכל 
לבעלי חיים. למניעת הגדלת הנזק החליטה 

מילובר על מכירת המטען במחיר מופחת.
עומרי  לטענת מילובר, היא פנתה לשמאי 
עתריה שהעריך את הנזק למטען בניכוי ניצולת 
6.5 מיליון שקל. לטענת מילובר,  בסך של 
בו  השריפה שפרצה במחסן במושב מיטב 
אוחסן המטען היא כתוצאה מההובלה הימית 
המכוסה במסגרת הפוליסה שהוציאה לה 
וכי על פי הפוליסה והחוק,  ביטוח חקלאי, 
על ביטוח חקלאי לשלם לה תגמולי ביטוח 

במלוא סכום הנזק.
תגובת ביטוח חקלאי לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.
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 Swiss Re לא תציע ביטוח 
וביטוח משנה לחברות שיש להן 
חשיפה של יותר מ-30% לפחם

סוכן העתיד – 
גרסת סינגפור

ביטוח אופניים כולל הוצאות

 Digit Insurance 
משתלט על מבטח משנה

הודיע   Swiss Re מבטח המשנה השוויצרי 
כי לא יספק ביטוח או ביטוח משנה לעסקים 
עם חשיפה לפחם של יותר מ-30% בכל סוגי 
למדיניות  בהמשך  באה  זו  הודעה  העסקים. 
שמטרתה   ,2017 ביוני  שהוכרזה  החברה 

לתמוך במעבר לדלקים ואנרגיה דלי פחמן. 
להשקיע  המבטח  הפסיק  ב-2016  עוד 
בחברות אשר 30% או יותר מרווחיהם נובעים 
מהשימוש בפחם או הקשורים למכרות פחם. 

למבטחים  בהכרזתה  הצטרפה   Swiss Re
 Allianz, AXA, SCOR, בכללם  אחרים, 
מבטח  יפעל  במקביל   .Lloyd’s-ו  Zurich
והשקעות  ביטוחיים  כיסויים  במתן  המשנה 
מתחדשת,  אנרגיה  על  המבוססים  בעסקים 
גזי החממה ומבטיחים  נזקי  שמקטינים את 
כן  כמו  העתידיים.  האנרגיה  מקורות  את 
ביטוח לחברות המשתמשות  יספק המבטח 
רוח  ואנרגיית  סולרית  אנרגיה  מפתחות  או 

וישקיע בחברות כאלו. 
מבטח   ,Munich Re זאת,  לעומת 
יפסיק  לא  כי  הודיע  בעולם,  הגדול  המשנה 
לעסקים  משנה  ביטוח  לספק  או  לבטח 
של  רצונם  אף  על  הפחם,  בתחום  הפועלים 
מצדד  אמנם   Munich Re המניות.  בעלי 
השימוש  לצמצום  פריז  ועידת  בהחלטות 
אינו  אך  פחם  מבוססי  אנרגיה  במקורות 

נוקט בצעדים ממדיים. 

לשימוש  שיתופית  מערכת   -  YouBike
באופניים הפועלת בטאיוואן, מציעה למשתמשים 
ביטוח תאונות הכולל גם הוצאות, כך הודיע ראש 
טאיוואן.  בירת  טייפה  של  לתחבורה  המחלקה 

 YouBike עם  שהחוזה  גם  נמסר  בהודעה 
מסתיים בסוף השנה והמכרז החדש יכלול ביטוח 
תאונות. כמו כן יידרש הזוכה במכרז לערוך ביטוח 

אחריות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מוצר. 

יוכל  באופניים  המשתמש  תאונה,  של  במקרה 
 YouBike ל  אשם.  שאלת  ללא  תביעה  להגיש 
ברחבי  תחנות  ב-400  אופניים  זוגות   13,072

טייפה. 

 )QO(ח  Qiren Organisation
 AIA המבטח  של  מוסמכת  נציגה 
של  שני  אתר  פותחת   ,Singapore
 next generation agency
ספריה,  היתר:  בין  הכולל   ,office
וטרקלין  קפה  בית  משחקים,  מגרש 
ומנהל   QO מיסד  ללקוחות.  אירוח 
ההפצה הראשי של AIA מתווים את 

דמותו של סוכן הביטוח העתידי. 
בעולם הדיגיטלי המתפתח קיימים 
תחומים רבים בהם האדם אינו יכול 
המכונות  המכונה.  עם  להתמודד 
מבני  יותר  ומדויקות  יותר  מהירות 
לשגשוג  היחידה  שהדרך  כך,  אדם. 
היא התמקדות במגע האישי – יותר 
לב  ותשומת  דאגה  יותר  אהבה, 
ומערכת יחסים הדוקה. על פי תפיסה 
ללקוחות,  הולדת  ימי   QO עורכת  זו 

כיתות כושר  לילדים,  כיתות העשרה 
דוגלת  היא  ויוגה.  זומבה(  )הכוללות 
אל  )פנים  אישית  יחסים  במערכת 
פנים( שמחזקת את הקשר בין הסוכן 
והלקוח ובונה ידידות. QO מתמקדת 
במערכת  אלא  במכירה  רק  לא 
היחסים. מכירה בלבד אינה מייצרת 
נודד  הלקוח  ואז  לקוח”  “נאמנות 
שונים.  ומבטחים  שונים  סוכנים  בין 
האישי  והייעוץ  היחסים  מערכת 
הביטוח,  סוכן  ידי  על  ללקוח  הניתן 
שלו,  האמתיים  בצרכים  שמתמקד 

יוצרים את הקשר ארוך הטווח. 
האתר החדש מציג לקהל הלקוחות 
קשור  הכול  שלא  התפיסה  את 
 QO ביטוח.  פוליסת  של  למכירה 
וליצור  רוצים לבנות קהילת לקוחות 

סביבה שבה הלקוחות ירגישו בנוח.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

לעומת זאת, Munich Re הודיע כי לא יפסיק לבטח או לספק ביטוח 
משנה לעסקים הפועלים בתחום הפחם, על אף רצונם של בעלי המניות

המבטח ההודי Go Digit General Insurance המגובה 
 Fairfax Financial Holdings הקנדי  המבטח  ידי  על 
רכישת  על  הכריז  ההודי(  המבטח  ממניות   45% )המחזיק 
 ITI Reinsurance בהודו  היחיד  הפרטי  המשנה  מבטח 
שבשליטת   ,Fortune Financial Services. Digit-מ
שהוא  הודו,  יליד  קנדי  עסקים  )איש   Prem Watsa
המייסד, היו”ר ומנכ”ל Fairfax( תרכוש 100% מהמניות 

של מבטח המשנה תמורת כ 72.5 מיליון דולר.
מבטח המשנה ITI הוקם בדצמבר 2016, כשההון הבסיסי 
שלו נאמד ב-77.5 מיליון דולר ולא הצליח לערוך ביטוחי 
משנה חוזיים מאחר שהתקנות ההודיות מאפשרות לערוך 
אשראי  דירוג  לו  שיש  מבטח  עם  רק  משנה  ביטוח  חוזי 
של  הגיבוי  יציבות.  על  המצביע  האחרונות  השנים  בשלוש 
Fairfax יציב את ITI בעמדת זינוק טובה, כי לפי התקנות 
ההודיות מבטח ראשוני הודי חייב לתת למבטח משנה הודי 
פנייה  לפני  משנה,  ביטוח  לעריכת  ראשונית  סירוב  זכות 
המשנה  מבטח  בנוסף  פועל  בהודו  זרים.  משנה  למבטחי 

.GIC Re הממשלתי

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות 
ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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עמוס לוזון מונה 
למשנה למנכ”ל 

בקבוצת אמנון גור

שינויים בפול: ליברה נכנסה כבעלת מניות, 
מיכאל קלמן מונה ליו”ר במקום אמיל וינשל

בני שיזף עוזב 
את הפניקס

מבטחים ומבוטחים

למשנה  מונה  לוזון  עמוס 
גור.  אמנון  למנכ”ל בקבוצת 
בתפקידו הנוכחי שימש לוזון 
בהפניקס,  בכיר  כסמנכ”ל 
ים  ר ד ס ה ל  ו כ ש א ל  ה נ מ ו
פנסיוניים בחברה. קודם לכן 
שימש כמנכ”ל הפניקס פנסיה 
וגמל וכמנהל במחוז ירושלים 

במנורה מבטחים.
קבוצת  מנכ”ל  גור,  אמנון 
אמנון גור, מסר: “הצטרפותו 
נדבך חשוב  הינה  של עמוס 
מאוד לחיזוקה וביסוסה של 

הקבוצה”. 

הביטוח  חברות  כניסת 
ביטוח  לתחום  החדשות 
על  משפיעה  האלמנטרי 
כל ענף הביטוח, ובתוך כך 
בפול.  שינויים  גם  גוררת 
ליברה, שקיבלה לפני מספר 
חודשים את רישיון המבטח 
וכבר החלה בפעילות, נכנסה 
מניות  כבעלת  לאחרונה 

לפול. 
הזמניים  הנתונים  פי  על 
כפי   ,2018 ל- הפול  של 
החברה  באתר  שמופיעים 
ת  ו ק י פ מ ש ת  ו ס י ל ו פ ב ו
מחזיקה  ליברה  החברה, 

בכ-0.1% מהפול. 
בנוסף, הושלם לאחרונה שינוי נוסף בפול – 
בדירקטוריון. אמיל וינשל, שעזב לפני כשנה 
Wesure )שקיבלה  מגדל והקים את  את 

אף היא רישיון לפני מספר 
לשמש  המשיך  שבועות(, 
כיו”ר הפול עד לסוף 2017, 
ואף מספר חודשים לאחר 
לפני  מונה  במקומו  מכן. 
מספר חודשים מיכאל קלמן 
ומנהל  למנכ”ל  משנה   –
האגף לביטוח אלמנטרי פרט 

במנורה מבטחים. 
כלל  סנה, שייצג את  יונה 
הוא את  סיים אף  ביטוח, 
בפול.  כדירקטור  תפקידו 
במקומו מונתה קרן גרניט, 
התביעות  מערך  מנהלת 
מגדל  מטעם  בהפניקס. 

מונתה האקטוארית רוני גינור.  
כדירקטור  לשמש  ממשיך  מור  מוטי 
מטעם הראל, ויואב בן אור ויואב סגלוביץ 

ממשיכים לשמש כדח”צים.

 שיזף משמש כמשנה למנכ”ל ומנהל תחום 
חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בחברה

  בתפקידו האחרון שימש לוזון כסמנכ”ל בכיר 
בהפניקס, ומנהל אשכול הסדרים פנסיוניים 

בחברה  קודם לכן שימש כמנכ”ל הפניקס פנסיה 
גמל וכמנהל במחוז ירושלים במנורה מבטחים

  שינויים נוספים בדירקטוריון: יונה סנה, שייצג את כלל ביטוח, סיים אף הוא את תפקידו כדירקטור בפול 
 במקומו מונתה קרן גרניט, מנהלת מערך התביעות בהפניקס  מטעם מגדל מונתה האקטוארית רוני גינור 

בני שיזף עוזב את הפניקס. שיזף 
ומנהל  למנכ”ל  כמשנה  משמש 
תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני 
חיים בחברה. בשלב זה לא ברור מה 

תפקידו הבא של שיזף. 
ים  נ ש  1 0 ך  כ ב ם  ת ו ח ף  ז י ש
בהפניקס, כאשר קודם לכן שימש 
במערכת  בכירים  בתפקידים 
הבנקאית. במסגרת כהונתו פיתח 
מגוון מוצרים פנסיוניים חדשניים, 
הפנסיוני  החיסכון  ניהול  בהם 

ב”שיטת הפניקס”.
בהפניקס סירבו להתייחס לדברים, 
וגם שיזף עצמו ביקש לא להגיב 

בשלב זה.
עמוס לוזון

בני שיזף

2016 סופי2017 סופי2018 זמני
10.85%11.04%10.10%הראל

10.33%10.68%10.00%הפניקס
10.01%10.43%9.60%ביטוח ישיר

9.83%10.63%7.60%שלמה
9.77%9.76%10.00%מנורה
9.33%8.29%11.20%מגדל

9.55%9.48%9.70%איילון
9.12%9.26%8.90%כלל ביטוח

6.92%6.15%7.80%הכשרה
6.29%6.25%6.80%שומרה

3.26%3.31%3.50%שירביט
2.98%3.10%3.00%אי.אי.ג’י

1.66%1.62%1.80%ביטוח חקלאי
  0.10% ליברה

100.00%100.0%100.0%סה”כ

מיכאל קלמן, יו”ר הפול

חלקן של חברות הביטוח בפול בשנים 2016-2018
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