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המכלול שלי התחדש!
מתקדם יותר, יעיל יותר ומותאם עבורך

חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה 
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה

סלינגר קובעת שאלון 
חיתום רפואי אחיד 

לביטוח הוצאות רפואיות

יוני בקרנות 
הפנסיה: הפניקס 

מובילה עם תשואה 
חודשית של 0.43% 
במסלול של עד 50

נזקי טבע במחצית 
הראשונה של 2018 - 

הנמוכים מאז 2005

המאבק הפוליטי 
בלשכה נמשך: 
המועצה תדון 

ב”צמצום ועדות” 

מכבי שירותי בריאות 
נתבעת בטענה כי 

הרופאים לא נערכו 
ללידה מוקדמת והילדה 

נולדה נכה

עמוד 9

רשלנות רפואית

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

עמוד 5

הראל שרעבי

המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר

נזקי הצפהבית הפניקס

לא מתרגשים 
מהביקורת: הפיקוח 

נחוש להעביר את 
האיסור על מנגנון 

השימור 

 המטרה של הממונה: לשכלל את השוק על ידי הקלה 
על ביצוע חיתום באמצעים דיגיטליים שיאפשר לגופי 

שיווק אובייקטיביים לקבל הצעות ממספר חברות 
במקביל  מועמד לביטוח שענה בשלילה על כל 

השאלות יקבל הצעת מחיר מיידית

בדיון המועצה בשבוע הבא צפוי להתקיים 
דיון על סוגיית ריבוי הוועדות בלשכה, ובין 

היתר צפוי לעלות לדיון ביטול ומיזוג ועדות 
והדחת בעלי תפקידים בהנהגה

אחריה נמצאת מגדל מקפת עם 
תשואה של 0.39%

הממוצע של 30 השנה שחלפו עומד על 
סך של 68.3 מיליארד דולר

עמוד 3

עמוד 8 עמוד 6

עמוד 5
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סקר שערכה לשכת סוכני הביטוח בקרב 
הראל היא  412 סוכני הביטוח קבע, כי 

החברה הנבחרת בתחום הבריאות.
הצבעת הסוכנים בחנה שלוש שאלות:

1. אם היית רוכש היום פוליסת בריאות 
למשפחתך, בהתחשב בכל השיקולים, 

באיזו חברה היית עושה זאת?
אילוץ  או  עסקית,  כהחלטה  אם   .2
רגולטורי, היית מחליט לעבוד בתחום 
הבריאות עם חברת ביטוח אחת, באיזו 

מהן היית בוחר?
3. בנסיעתך לחו”ל באיזו חברה היית 

מעדיף להיות מבוטח?
35% מהסוכנים השיבו כי היו רוכשים 
פוליסת בריאות של הראל, לעומת 22% 
 12% 13% במנורה מבטחים,  במגדל, 
בכלל  ו-8%  בהפניקס   10% באיילון, 

ביטוח.
33% מהסוכנים - אם היו נאלצים לעבוד 
בתחום  בלבד  אחת  ביטוח  חברת  עם 
 24% בהראל.  בוחרים  היו  הבריאות, 
 11% 12% במנורה מבטחים,  במגדל, 

באיילון ובהפניקס ו-9% בכלל ביטוח.

בתחום ביטוח הנסיעות לחו”ל, 61% 
מהסוכנים היו מעדיפים להיות מבוטחים 
 11% בהראל,   15% בפספורטכארד, 
במנורה   2% בהפניקס,   9% במגדל, 

מבטחים, 1% באיילון ובכלל ביטוח. 
מנכ”ל PASSPORTCARD יואל אמיר: 
“אנו שמחים מאוד לראות את הנתונים 
שעולים מסקר סוכני הביטוח, המהווים 
עוד הבעת אמון בפספורטכארד ובשירות 
שהיא מספקת למבוטחים שלה. העובדה 
שאנשי המקצוע בתחום - סוכני הביטוח 
עצמם, מציבים את פספורטכארד במקום 
אחרים,  מגופים  ניכר  ובפער  הראשון 
בבואם לעשות ביטוח לעצמם ולמשפחתם, 
יודעים  רק מחזקת את מה שאנו כבר 
היטב - פספורטכארד פועלת לספק את 
השירות הטוב ביותר ללקוחותיה, שירות 
המאפשר להם לטייל ולנפוש בראש שקט 
ובידיעה שאם חס וחלילה יתעורר הצורך, 
הם יזכו לליווי מלא ולסיוע מהיר ואיכותי 

בזמן אמת”.
)עוד באותו נושא בגיליון מיוחד

של פוליסה בתחום הבריאות(

35% מהסוכנים השיבו כי היו 
רוכשים פוליסת בריאות של הראל

    זאת, לעומת 22% במגדל, 13% במנורה מבטחים, 12% באיילון, 10% בהפניקס ו-8% בכלל 
ביטוח  בביטוח נסיעות לחו”ל 61% מהסוכנים היו מעדיפים להיות מבוטחים בפספורטכארד

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

סקר הלשכה: העדפות בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד

מקור: סקר הלשכה

אם היית רוכש/ת היום פוליסת בריאות למשפחה שלך, 
בהתחשב בכל השיקולים, באיזו חברה היית עושה זאת? 

4 

בנסיעתך לחו"ל באיזה חברה היית מעדיף להיות מבוטח?  

6 
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סלינגר קובעת שאלון חיתום רפואי 
אחיד לביטוח הוצאות רפואיות

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר קובעת 
שאלון חיתום רפואי אחיד לביטוח הוצאות 
רפואיות. בטיוטת תיקון לחוזר המאוחד 
)ראו  נוסח אחיד  3( מוצע  6, חלק  )שער 
מסגרת(, אשר לדברי סלינגר, יאפשר לכל 
מבוטח, שהצהיר כי אין לו בעיות רפואיות, 
לקבל הצעות ממספר חברות ביטוח במקביל. 
זאת, במקום שיידרש המבוטח למלא שאלון 

נפרד לכל מבטח. 
עוד מציינת סלינגר, כי “השאלות נוסחו 
באופן פשוט וברור במטרה לשפר את איכות 
וחיתום  גילוי  אי  מצבי  ולמנוע  החיתום 
בדיעבד”. עוד מוסבר בטיוטה, כי “שאלון 
חיתום אחיד יסייע לשכלול השוק בכך שהוא 
יקל על ביצוע חיתום באמצעים דיגיטליים 
ויאפשר לגופי שיווק אובייקטיביים לקבל 
הליך  במקביל,  חברות  ממספר  הצעות 

שיעודד את הגברת התחרות”. 
בחוזר מובהר, כי השאלון שמוגדר בתיקון 
הינו השאלון הראשוני ואיננו נוגע לשאלות 
לענות  המבוטח  יידרש  עליהם  ההמשך 
במקרה שהצהיר על בעיה רפואית, וכי אין 
כדי להשפיע על שיקול דעתו של  באמור 
המבטח בדבר קבלתו של המועמד לתכנית 

הביטוח.
בתיקון אף נקבע, כי למועמד לביטוח שענה 
בשלילה על כל השאלות בשאלון - המבטח 
יהיה מחויב להעביר הצעת מחיר למועמד 
תוך פרק זמן מיידי, ככל שמילא את השאלון 
באתר אינטרנט ייעודי. אם השאלון התקבל 
בדרך אחרת – חברת הביטוח תוכל להעביר 

את ההצעה תוך שלושה ימי עסקים. 
שאדם  מהסיבה  נובע  הקצר  הזמן  פרק 
שענה בשלילה על השאלות – חברת הביטוח 
אינה נדרשת למידע נוסף על מנת להעריך 

את הסיכון שלו. 
בנוגע לאופן גיבוש השאלון כותבת סלינגר, 
כי לצורך כך נבחנו השאלונים שבהם עושים 
המבטחים שימוש וגובש שאלון קצר ובהיר, 

שמטרתו לאפשר למבטח להעריך את סיכוניו 
ביחס למבוטח. “השאלון נוסח בליווי ייעוץ 
רפואי, שמטרתו הייתה, בין היתר, איחוד 

שאלות אשר מעלות אינדיקציה עבור אותה 
ברשות  זה  נושא  סיכמו  רפואית”,  בעיה 

שוק ההון.

  המטרה של הממונה: לשכלל את השוק על ידי הקלה על ביצוע חיתום באמצעים 
דיגיטליים שיאפשר לגופי שיווק אובייקטיביים לקבל הצעות ממספר חברות 

במקביל  מועמד לביטוח שענה בשלילה על כל השאלות יקבל הצעת מחיר מיידית

שאלון חיתום אחיד - 
ביטוח הוצאות רפואיות

מקור: רשות שוק ההון

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
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אף על פי שעד ראיה לא היה בנמצא, בית המשפט מצא כי “התובעת הרימה את הנטל הנדרש”

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נדונה  ברחובות  השלום  המשפט  בבית 
תביעתה של איילון חברה לביטוח בע”מ, אשר 
יוצגה על ידי עו”ד תומר נחמני ממשרד עוה”ד 
אסף ורשה ושות’ )להלן: התובעת(, כנגד חברת 
עוז-משא בע”מ, אשר יוצגה על ידי עו”ד אלעד 
רייך )להלן: הנתבעת(. השופטת רנה הירש נתנה 

את פסק הדין ב-27 ביוני 2018. 
איילון תבעה את עוז-משא, כאשר לטענתה 
נפגע כשמשאית של  ידה  על  רכב המבוטח 
הנתבעת פגעה ברכב החונה. אף על פי שעד ראיה 
לא היה בנמצא, בית המשפט מצא כי “התובעת 
הרימה את הנטל הנדרש וזאת מאחר שהובאו 
ועובדות  נתונים  ראיות באשר למקבץ של 
אשר בצירופם יחד מספיקים כדי לשכנע כי 
טענת התובעת עדיפה על טענת הנתבעת”. בית 
המשפט מפרט את הנתונים שהוכחו, כדלקמן: 
ראשית, שכנת המבוטחת ציינה בעדותה, כי 
לאחר ששמעה מכה היא יצאה בתוך פרק זמן 
קצר ביותר וראתה משאית ארוכה, אשר, לפי 
טענתה... למעשה עושה ניסיון להתנתק מהרכב 
של ענת )המבוטחת(”. השכנה לא ידעה לתת 
תיאור מלא של המשאית, אולם ידעה לומר כי 

מדובר במשאית פתוחה וארוכה מאוד. 
שנית, המבוטחת מצאה פתק על רכבה, שכלל 
פרטים של משאית הנתבעת לרבות מספר 
הרישוי, צבע ותיאור של המשאית כמשאית 
אדומה עם מנוף. על פי השופטת, אין מחלוקת 
כי המשאית נושא התובענה היא משאית ארוכה, 

פתוחה, אדומה שעליה מורכב מנוף. 
שלישית, מנהל העבודה )מטעם הנתבעת( 
מסר למבוטחת את פרטי הנתבעת, לרבות 
מספר הטלפון של מי שנהג באותה עת במשאית 
הפתק  גבי  על  נרשמו  והפרטים  הנתבעת, 
שמצאה המבוטחת על רכבה. השופטת ציין כי 
מנהל העבודה לא זומן להעיד, אך היעדרותו 
מקובלת נוכח הסבר המבוטחת לפיו לא סברה 
שיהיה עליה לזמן אדם זה ולא לקחה את פרטיו. 
נקבע, כי “המבוטחת אינה משפטנית, ואפשר 
שטעתה בבחירת הדרך האופטימלית להתנהל 

כדי להוכיח את טענותיה”. 
רביעית, נהג הנתבעת )להלן: הנהג( אישר 
בעדותו, כי “יכול להיות” שהיה במקום התאונה 
בתאריך שבו נפגע רכב המבוטחת. הנהג אישר, 
כי הוא נוהג במשאית ארוכה, פתוחה, אדומה 
שמאחוריה מנוף גדול. בטופס ההודעה שמסרה 
המבוטחת לתובעת נרשם, כי התאונה התרחשה 

בשעה 15:20, והנהג ציין, כי שיחת הטלפון 
שנכנסה אליו התבצעה בשעה 15:30-16:00. 
על פי השופטת, סמיכות הזמנים תומכת בטענת 
המבוטחת, כי קיבלה את פרטי הנהג זמן קצר 
לאחר התאונה, ממנהל העבודה באתר הסמוך. 
שיחה  באותה  כי  אישר  הנהג  לבסוף, 
לו  ובין המבוטחת, מסרה  בינו  שהתקיימה 
המתקשרת שפגע ברכבה עם המשאית. עוד 
אישר הנהג, כי כאשר קיבל את אותה שיחה 
היה בהרצליה. עובדה זו מתיישבת עם הטענה, 
כי מספר דקות קודם לכן, ביציאה מאתר בנייה, 

פגע ברכב המבוטחת, גם כן בעיר הרצליה. 
השופט הוסיף, כי מעבר למצבור הנסיבות 
הנ”ל, היה בידי הנתבעת אפשרות קלה ופשוטה 
מאחר  וזאת  התובעת  טענות  את  לשלול 
שבמשאית יש מערכת GPS על בסיסה ניתן 
לקבוע היכן הייתה בכל זמן נתון. הנתבעת 
אף סירבה להצעתו של השופטת להביא את 
הנתונים מהמערכת, משום שטענה שפעולה כזו 
תהיה מיותרת נוכח עדותו של הנהג, שאישר 
שהיה במקום. השופטת אינה מסכימה עם 
מערכת  כי  וקובעת,  הנתבעת  של  עמדתה 
יכולה ללמד היכן הייתה המשאית   GPS-ה

המדוברת בשעה 15:20, שעת הפגיעה הנטענת 
ברכב המבוטחת, והימנעות הנתבעת להביא 
נתון זה, הנמצא תחת ידה ואין בעיה להשיגו, 

פועלת לחובתה. 
לנוכח כל האמור, קובעת השופטת שהתובעת 
הוכיחה את טענותיה ברמה הנדרשת במשפט 
האזרחי ולפיה משאית הנתבעת פגעה ברכב 
המבוטחת, אשר חנה לצד המדרכה ברחוב 
העליה בהרצליה. בנוגע לנזקים, קבעה השופטת 
שהם אינם שנויים במחלוקת. למעט הכחשה 
כללית בכתב ההגנה לא הוגשה חוות דעת נגדית 
על ידי הנתבעת ולא הועלתה טענה ספציפית 
על פיה ניתן לקבוע, כי חוות הדעת שהוגשה 
על ידי התובעת אינה מייצגת נאמנה את עלות 

תיקון הנזקים שנגרמו לרכב. 
התביעה  את  מקבלת  השופטת  לסיכום, 
ומחייבת את הנתבעת לשלם את סכום התביעה 
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום עריכת חוות 
דעת השמאי ועד התשלום בפועל, וכן הוצאות 
משפט הכוללות את אגרת בית המשפט, שכר 

טרחת עורך דין והוצאות עדי התובעת. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

חברת הביטוח זוכה 
בתביעה באירוע שבו נפגע 

רכב המבוטח על ידה 

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך



17 ביולי 2018                                                                                                                   עמוד 5 / מתוך 9
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

רשלנות רפואית

גורמים בשוק התייחסו לאופן ההתנהלות של הפיקוח על הביטוח 
ומסרו לפוליסה כי “מדובר בתהליך קבלת החלטות לא מוכר”

 ההורים הגישו תביעה במיליוני שקלים נגד קופת החולים וטענו כי מות עובר בהיריון תאומים לא 
הדליק נורות אזהרה לגבי העובר שנותר  על פי התביעה, רופאי מכבי היו חייבים לפעול בדחיפות למתן 
טיפול מונע, שיכין את העוברית החיה לאפשרות ללידה מוקדמת, מיד עם התגלות מותו של העובר השני 

למרות הביקורת מצד חברי כנסת ובכירים 
התקנות  את  משנים  לא  בפיקוח   – בענף 
שמבטלות את מנגנון השימור בגמל. לפוליסה 
נודע, כי טיוטת התקנות שתובא לדיון בשבוע 
הבא )יום ג’, ה-24 ביולי( בוועדת הכספים 

לא כוללת שינויים מהותיים. 
בדיון שנערך לפני כחודש בוועדת הכספים 
של הכנסת, הציג הסגן הבכיר לממונה הראל 

לבטל  לכוונה  ביחס  את התקנות.  שרעבי 
“כשאדם ממלא  את השימור, הוא אמר כי 
טופס ניוד, פתאום רודפים אחריו, אבל בכל 
השלבים שלפני כן הוא מחוסר כוח לחלוטין, 
כי תמיד יודעים שאפשר למנוע את הניוד אם 
הוא ממלא טופס העברה. אנחנו מעוניינים 
להעצים את כוחם של הלקוחות כבר שהם 
מרימים טלפון בפעם הראשונה, ובכך למנוע 

את ‘שיטת מצליח”. 
וגורמים  כנסת  ידי חברי  על  נטען  מנגד, 
מנגנון  את  לבטל  סיבה  כל  אין  כי  בשוק, 
הצעה  לקבל  לחוסכים  ולאפשר  השימור 

טובה עוד יותר.
גורמים בשוק התייחסו לאופן ההתנהלות 
של הפיקוח על הביטוח ומסרו לפוליסה כי 
“מדובר בתהליך קבלת החלטות לא מוכר”. 

“מות עובר בהיריון תאומים מגדיל ב-70% 
את הסיכוי ללידה מוקדמת וללקויות קשות 
אילן  אצל העובר הנותר” – כך קובע פרופ’ 
כהן מ”פורום רופאים”, מומחה למיילדות 
ולגינקולוגיה, בחוות דעת שצורפה לתביעה, 
אשר הוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי 
מרכז בלוד, באמצעות עוה”ד דוד פייל ודניאל 

פרקש. 
על פי התביעה, רופאי קופת חולים מכבי היו 
חייבים לפעול באופן דחוף למתן טיפול מונע 
שיכין את העוברית החיה לאפשרות ללידה 
מוקדמת, מיד עם התגלות מותו של העובר 
השני בהיריון התאומים. הטיפול המונע נועד 
לזירוז התפתחות המוח והריאות של העוברית 
כוח התובעים, חוסר  ששרדה. לדברי באי 
ללידתה  ההתייחסות של הרופאים הוביל 
המוקדמת של הילדה ללא כל הכנה  וכתוצאה 
מכך היא סובלת משיתוק מוחין ומנכויות 

קשות נוספות. 
על פי התביעה, הורי הילדה, היום בת 15, 
הבינו רק לאחר הולדת בתם כי הסבל הרב 

שהם וילדתם חווים לאורך השנים היה יכול 
היו מתעלמים  להימנע אילו הרופאים לא 
מסימני האזהרה במהלך ההיריון, ונותנים לאם 
את הטיפול המתאים. “הבת שלי עברה כל כך 
הרבה ייסורים. כל זה היה יכול להימנע אילו 
היו מעניקים לי ולה את הטיפול המתאים”, 

טוענת האם בתביעה.
על פי התביעה, עקב הטעויות בשיקול הדעת 
של הרופאים, נולדה התינוקת בלידה מוקדמת, 
בשבוע ה-25 להיריון - במשקל של פחות מקילו 
אחד, כאשר ריאותיה לא בשלות ומוחה פגיע.

לדברי פרופ’ כהן, הספרות הרפואית קובעת 
שמותו של עובר בהיריון תאומים מצביע על 
סיכון של 70% ללידה מוקדמת ומתן טיפול 
תורם  שכזה  במקרה  בסטרואידים  מיידי 
לעלייה משמעותית בבשלות הריאתית של 
פגים, ולאחוזי הישרדות גבוהים יותר, שעשויים 
במקרה שכזה, למנוע - או לפחות להפחית 
בצורה משמעותית - לקויות רפואיות קשות 
מהן סובלת הילדה. על פי חוות הדעת, הנחיית 
הרופא שאיבחן את מות העובר בבדיקת 

האולטרא סאונד שלא לעשות דבר היא לא 
פחות מ”מעוררת תדהמה”. 

לדבריו, גם רופאת הנשים הייתה צריכה לזמן 
את האם ולהמליץ לה על טיפול מונע בעובר 
שנותר בחיים, אך לא עשתה זאת. כל אלו יחד, 
הביאו לסיבוכים הרפואיים הקשים ולשיתוק 
המוחין מהם סבלה הילדה, הנובעים ישירות 
מכך שנולדה בשבוע כה מוקדם של ההיריון 

ללא כל טיפול שיכין אותה לכך.
כיום, בגיל 15, מוגדרת הבת כנכה בשיעור 
של 100% לצמיתות. היא לומדת במסגרת 

חינוכית משולבת בירושלים.
התובעים מבקשים מבית המשפט להורות 
למכבי לפצות את הילדה ואת הוריה במיליוני 
שקלים על הפגיעה הקשה באיכות חייהם, 
ובקיצור משמעותי של תוחלת החיים של 
הילדה. בנוסף, הם תובעים פיצוי על נזקים 

שייגרמו לילדה בעתיד.
“קיבלנו את  חולים מכבי:  תגובת קופת 
כתב התביעה. אנו לומדים את פרטיו ונמסור 

התייחסות מפורטת בבית המשפט”.

לא מתרגשים מהביקורת: הפיקוח נחוש 
להעביר את האיסור על מנגנון השימור 

מכבי שירותי בריאות נתבעת בטענה כי הרופאים 
לא נערכו ללידה מוקדמת והילדה נולדה נכה

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

www.polisa.news

http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%A9%D7%A8%D7%A2%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%A9%D7%A8%D7%A2%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B/
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 אחריה נמצאת מגדל מקפת 
עם תשואה של  0.39% מגדל 

וכלל ביטוח מובילות את 
המסלול של 50-60 עם תשואה של 
 0.4% מתחילת השנה הפניקס 
מובילה בתשואה במסלול של 
מתחת ל-50 ומנורה מבטחים 

מובילה במסלול של גילאי 50-60

הקרן  היא  הפניקס  של  הפנסיה  קרן 
המובילה בתשואה במחצית הראשונה של 
2018, כך עולה מדיווחי החברות המנהלות 
במסלול  הפניקס  של  הקרן  יוני.  לחודש 
הצעירים )גילאים של עד 50( עלתה בחודש 
יוני בשיעור של 0.43% ובכך היא משלימה 
ב-12 החודשים  2.25% מתחילת השנה. 
האחרונים הקרן עלתה 7.3% ומנהלת 13.65 

מיליארד שקל. 
אלטשולר שחם אמנם רשמה  הקרן של 
תשואה שלילית החודש בשיעור של 0.2%, 
אך עדיין רושמת את התשואה השנייה בטיבה 
במחצית הראשונה של 2018 עם עלייה של 
1.87%. ב-12 החודשים האחרונים הקרן 
רשמה תשואה של 8.3%, התשואה הגבוהה 

ביותר בחתך זמנים זה. 
במקום השלישי בתשואה מתחילת השנה 
נמצאת הקרן של כלל ביטוח שבמסלול זה 
רשמה תשואה של 1.74% מתחילת השנה 
)מקום שני בקריטריון זה(, לאחר שרשמה 
 12 ב- יוני.  בחודש   0.22% של  תשואה 
החודשים האחרונים הקרן הניבה תשואה 
של 6.66%. הקרן מנהלת 4.6 מיליארד שקל. 

המסלול הבוגר

אשר  הקרן  היא  כללי  מבטחים  מנורה 
 50-60 גילאי  של  המסלול  את  מובילה 
מתחילת השנה. הקרן רשמה תשואה של רק 
0.07% בחודש יוני, אך מתחילת השנה עלתה 
2.1%. הקרנות מגדל מקפת וכלל ביטוח רשמו 
תשואה דומה של כ-2.05% מתחילת השנה 
ו-0.4% בחודש יוני )התשואה הגבוהה ביותר( 
והן מובילות בנתוני התשואה החודשית. ב-12 
החודשים האחרונים קרנות אלו רשמו תשואה 

של 6.5% ו-7.1% בהתאמה. 
הראל מובילה  בטווח הארוך, הקרן של 
את הטבלה כאשר היא רושמת תשואה של 
16.45% בשלוש השנים האחרונות ותשואה 
של 38.2% בחמש השנים האחרונות. אחריה 
של  תשואה  עם  מנורה מבטחים  נמצאת 
השנים  וחמש  בשלוש   35.8% ו-  15.4%

האחרונות בהתאמה.

חודש יוני בקרנות הפנסיה:
הפניקס מובילה עם תשואה חודשית 

של 0.43% במסלול של עד 50

תשואהקרן פנסיה במסלול צעירים
יוני 2018

תשואה 
מתחילת 

השנה
תשואה

12 חודשים
נכסים 

)מיליונים(

0.43%2.25%7.32%13,655הפניקס לבני 50 ומטה
0.39%1.70%6.24%3,819מגדל מקפת

*0.33%1.46%5.75%הלמן אלדובי עד 50 
0.32%1.32%5.97%1,470פסגות עד 50

0.24%1.03%6.42%2,145הראל עד 50 )ילידי שנות ה-80(
0.22%1.46%6.66%4,627כלל ביטוח עד 50

0.04%1.55%6.24%3,968מיטב דש
0.19%1.74%7.52%3,402-מנורה מבטחים עד 50 )יעד לפרישה 2045(

0.20%1.87%8.32%2,512-אלטשולר שחם לבני 50 ומטה

תשואה קרן פנסיה 50-60
יוני 2018

תשואה 
מתחילת 

השנה

תשואה
12 חודשים

תשואה
3 שנים

תשואה
5 שנים

נכסים
)מיליונים(

0.43%2.05%6.52%13.81%33.38%52,777מקפת מסלול כללי
0.42%2.06%7.07%13.97%35.21%52,898כלל ביטוח ממוזגת
0.39%1.70%6.69%16.45%38.20%40,966הראל - גילעד כללי

0.30%1.01%4.83%11.44%22.65%127פסגות מקיפה 50-60
413**0.29%1.42%5.78%הפניקס 50-60

3,248**0.14%1.74%5.95%מיטב דש 50-60 
   0.10%1.16%4.55%הלמן אלדובי 50-60

0.07%2.13%7.06%15.39%35.82%78,772מנורה מבטחים - כללי
263**0.19%1.46%6.81%-אלטשולר שחם 50-60

קרנות הפנסיה בחודש יוני ומתחילת 
השנה במסלול של גילאי עד 50

קרנות הפנסיה בחודש יוני ומתחילת השנה במסלול 50-60

תשואת קרנות הפנסיה הגדולות 
בחמש השנים האחרונות

נתונים: פנסיה נט ודיווחי חברות
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מידרוג דירגה את הסדרה ברמה של Baa2 לאחר שציינה בנובמבר האחרון כי לחברה פרופיל סיכון טוב

הקרן הניבה תשואה של 2.75% מתחילת השנה לעומת תשואה שלילית של מדד האג”ח הקונצרני בארה”ב

היום  אישר  הבורסה  של  הכללי  המנהל 
ערך  ניירות  של  למסחר  רישום  ג’(  )יום 
והנפקת הסדרה החדשה של אג”ח סדרה 3 
105 מיליון  גודל הסדרה הוא  הכשרה.  של 
שקל. על פי הכשרה, תזרים המזומנים שיגיע 
מההנפקה ישמש למחזור חוב קיים והגדלת 

ההון הרגולטורי המוכר.
דירוג  חברת  האישור,  קבלת  טרם  עוד 
 Baa2 של  דירוג  קבעה  מידרוג  האשראי 
ביחס  בינוני  החזרה  )כושר  יציב  באופק 
לענף(. דירוג האיתנות הפיננסית של הכשרה 

 .A3-מגיע ל

בדוח  מידרוג  תיארה  שעבר  בנובמבר 
כך:  הכשרה  של  הדירוג  את  שלה  המעקב 
“דירוג החברה משקף פרופיל עסקי סביר, 
אולם מוגבל בגודלה של החברה ובפיזור קווי 
ופוגם בנראות  עסקים שאינו בולט לטובה 
ההכנסות”. במידרוג ציינו שהדירוג משקף 
פרופיל סיכון טוב, הנתמך בסיכון מוצרים 
נמוך יחסית, לצד חשיפה נמוכה ללקוחות 
גדולים, אולם מושפע לשלילה בשל תלות 
בעל השליטה בדיבידנדים לצורך שירות החוב.

עוד העריכו במידרוג, כי יכולת גיוס כספים 
ומיצוב כרית הונית הם מוגבלים מאוד עקב 

וצרכי שירות  יחסית  נמוך  רווח  פוטנציאל 
הרווחיות  כרית  השליטה.  בעל  של  החוב 
נשחקה בשנים האחרונות ולהערכת מידרוג, 
צפוי המשך לחץ על הרווחיות בשל הסביבה 

העסקית המאתגרת.
להכשרה בהווה יש שתי סדרות אג”ח. סדרה 
א’ בשווי שוק של 134 מיליון שקל, ריבית של 
ב’ נסחרת  5.7%, שתיפרע ב-2025. סדרה 
בשווי שוק של 40.6 מיליון שקל, ריבית של 
3.85% והיא תיפרע ב-2021. שתי הסדרות 
מדורגות ברמה של Baa2 על ידי מדרוג כפי 

דורגו מאז 2012.

בסבב  החל  בית ההשקעות הלמן-אלדובי 
גיוס חדש לקרן הציבורית שבניהולו “הלמן-

בהשקעה  מתמחה  זו  קרן   .”P2P אלדובי 
 Consumer Credit-בהלוואות בתחום ה

באמצעות פלטפורמת ה-P2P בארה”ב. 
מתחילת הפעילות ביולי 2017 ועד היום, 
גייסה הקרן סכום כולל של כ-112 מיליון 
 7.49% והניבה תשואה מצטברת של  שקל 
ו-2.75% מתחילת   )2018 יוני  )נכון לסוף 
2018. זאת, לעומת תשואה  שלילית של מינוס 
1.55% שהשיג מדד האג”ח הקונצרני בארה”ב. 
היא  הקרן  כי  מסבירים,  אלדובי  בהלמן 
קרן ציבורית לא סחירה, אשר פועלת, על פי 
תשקיף, בשקיפות מלאה ותחת ממשל תאגידי 
ציבורי, הכולל פרסום דוחות כספיים רבעוניים 
ושנתיים ופרסום דוחות חודשיים על ביצועי 
הקרן באתר המגנ”א של רשות ניירות ערך. 
כמו כן מוסיפים, כי פעילות בתחום הלוואות 
ה-P2P  מצויה גם בבתי השקעות נוספים, 

אולם נכון לעכשיו זו הקרן היחידה הפועלת על 
פי תשקיף ציבורי, וכן הקרן היחידה הפתוחה 

לציבור הרחב.   
על פי התשקיף, הקרן פועלת במבנה של 
ההלוואות  תיק  כאשר  מוגבלת  שותפות 
שהקרן משקיעה בו יהיה בהתאם למדיניות 
ההשקעות של הקרן השואפת לפזר את תיק 
ההלוואות בפיזור דומה לזה של הפלטפורמות 
היא משקיעה. הקרן משקיעה  באמצעותן 
באמצעות  Prosper ו-Lending Club, שתי 
פלטפורמות ה-P2P הגדולות בארה”ב, שאינן 
ישירות של משקיעים  פתוחות להשקעות 

ישראליים או משקיעים מחוץ לארה”ב.
בתחום  “השקעה  אלדובי:  הלמן  פי  על 
 P2P האשראי הצרכני באמצעות פלטפורמות
הפכה לנפוצה בקרב גופים מוסדיים וקרנות 
גידור אמריקאיות לאור האפשרות ליהנות 
מתשואה פוטנציאלית גבוהה יותר מזו הקיימת 
במוצרי ההשקעה הקונבנציונאליים ובמיוחד 

על רקע סביבת הריביות הנמוכה השוררת 
כיום בעולם”. 

בשנים האחרונות העניקו הפלטפורמות 
 Lending ובכללן  בארה”ב,  המובילות 
Club, Prosper ואחרות, הלוואות בהיקף 
בין שוק  של כ-50 מיליארד דולר. ההבדל 
מעבר  שבארה״ב,  לזה  בישראל    P2P ה-
להיקפים הכספיים, הינו ברמת המידע הפומבי 
ופירוט הנתונים על הלווים, הקיימת בידי 
הפלטפורמות, נתונים המשפיעים על איכות 
והיכולת  גובה הריבית  על  מודל האשראי, 

לאמוד את הסיכון של כל הלוואה. 
בארה”ב קיימות זה מספר עשורים מערכות 
לווה  דירוג אשראי פרסונלי, כאשר על כל 
היסטוריית  של  ומלא  פומבי  מידע  קיים 
וכן ציון אשראי  האשראי והתשלומים שלו 
)FICO( הניתן על ידי שלוש לשכות פדראליות 
לאשראי, המוסמכות בארה”ב לעניין זה על 

פי חוק.

הבורסה אישרה את 
הנפקת האג”ח של הכשרה

הלמן אלדובי ייצא בגיוס 
P2P נוסף לקרן האשראי

פוליסה פיננסים

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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נזקי טבע במחצית הראשונה 
של 2018 - הנמוכים מאז 2005

 Best מאשר את 
A – הדירוג של לוידס

 Anbang מוציא למכירה את 
המבטח הבלגי שבבעלותו

גרמו,  לעולם  מסביב  טבע  אסונות 
 ,2018 שנת  של  הראשונה  במחצית 
דולר.  מיליארד   33 של  בהיקף  לנזקים 
ידי  על  המתפרסמים  הנתונים  פי  על 
Munich Re הנזקים הם הנמוכים ביותר 
מאז 2005, שנה בה נרשמו אסונות טבע 
)לאחר  דולר  מיליארד   29 של  בהיקף 

היקף   2017 בשנת  אינפלציוני(.  תיאום 
אסונות הטבע היה כ-65 מיליארד דולר 
30 השנה שחלפו עומד על  והממוצע של 

68.3 מיליארד דולר.  סך של 
בהיקף  הם  המבוטחים  הנזקים 
 25.5 לעומת  דולר  מיליארד   17 של 
אולם   2017 בשנת  דולר  מיליארד 

העומד  שנה   30 של  לממוצע  קרובים 
אמנם  דולר.  17.5מיליארד  של  סך  על 
את  משקפת  ואינה  קצרה  היא  התקופה 
המתבצעות  הפעילויות  אולם  המציאות 
במיגון  השקעה  )כגון  נזקים  להקטנת 
את  מניבה  באירופה(  שיטפונות  ובקרת 

התוצאות הצפויות.

 ,A לוידס –  של  הדירוג  את  אישרה   AM Best הדירוג  סוכנות 
למרות ההפסדים בהיקף של 2 מיליון ליש”ט. גם החברה הבת של 
לוידס בבריסל )הוקמה כדי להתמודד עם ה-Brexit( זכתה לציון 

 .A
סוכנות הדירוג התייחסה לחמש השנים שקדמו ל-2017 בחישוב 
היחס המשולב אשר חושב ל-96% כשהוא כולל את היחס המשולב 
של 114% ל-AM Best .2017 מצפה לשיפור בשנת 2018 ו-2019 
 – התחזית  הביצועים.  לשיפור  שננקטו  המהלכים  ידי  על  הנתמך 

יציבות.
 ,2017 אוקטובר  בחודש  ללוידס,  אישרה   S&P הדירוג  סוכנות 

דירוג +A בתחום החוסן הפיננסי אולם תחת תחזית שלילית.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הממוצע של שלושים השנה שחלפו עומד על סך של 68.3 מיליארד דולר

הוא  כי  הודיע   Anbang Insurance Group הסיני  המבטח 
הפעולה  זו  שבבעלותו.   Fidea הבלגי  המבטח  את  למכירה  מוציא 
האירופית המשמעותית של המבטח מאז שממשלת סין השתלטה 
אשר  ותקנות  חוקים  הפרת  עקב  וזאת  האחרון,  יוני  בחודש  עליו 

פגעו ביכולת הפירעון שלו. 
 China באמצעות  סין  ממשלת  הזרימה  המבטח  את  להציל  כדי 
Insurance Security Fund כ-9.65 מיליארד דולר למבטח וכעת 
 Fidea החברה.  את  עצמם  על  שייקחו  משקיעים  מחפשת  היא 
אירו,  מיליון   369 תמורת   2015 במאי   Anbang ידי  על  נרכשה 
לפרט  מוצריה  את  ומייחדת  ותאונה  רכוש  ביטוח  בתחום  פועלת 

וליזמים. 



17 ביולי 2018                                                                                                                   עמוד 9 / מתוך 9
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

מבטחים ומבוטחים

יו”ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד איגור מורי בכנס בריאות 2018:

במסגרת דיון המועצה בשבוע הבא, צפוי להתקיים דיון על סוגיית ריבוי הוועדות בלשכה, 
ובין היתר צפוי לעלות לדיון ביטול ומיזוג ועדות והדחת בעלי תפקידים בהנהגת הלשכה

 מורי: כדי להיטיב עם האזרח צריך לשפר את הרפואה הציבורית ואת מערכת הסיעוד הציבורית 
ולא לפגוע ברפואה הפרטית וענף הביטוח  חברות הביטוח וסוכני הביטוח המקצועיים הם אלה 

שפיתחו וקידמו את רווחת הלקוח דרך מוצרים שמשתפרים כתוצאה מהתחרות

המאבק הפוליטי בלשכה נמשך: 
המועצה תדון ב”צמצום ועדות”

לא נקבל את הגישה הפטרנליסטית 
של הרגולטור שמאמין שהוא יודע 

יותר טוב מהלקוח על צרכיו

סוכני  לשכת  בהנהגת  הפוליטי  המאבק 
הביטוח ממשיך להסעיר את חברי הנהגת 
הלשכה. לפוליסה נודע, כי בישיבת המועצה 
הארצית, שצפויה להתקיים בשבוע הבא, צפוי 
להיערך דיון על צמצום ועדות בלשכה, כאשר 
על הפרק עומדת האפשרות לבטל את ועדת 
קשרי חוץ ויח”צ בראשה עומדת רחל כבודי, 
למזג את ועדת הרווחה בראשות מאיר רוטברג 
אלי  ועדת קשרי קהילה בראשה עומד  עם 
שטרק, ובחירת יו”ר משותף לשתי הוועדות. 
שם נוסף שעולה בהקשר זה הוא שמו של צבי 

ויינשטיין, יו”ר ליסו”ב. 
גורמים במועצה אמרו לפוליסה, כי המהלך 
נעשה בגיבוי רשם העמותות, שסבור כי ריבוי 
הוועדות בלשכה אינו תורם להתנהלותה. 

גורמים אחרים מייחסים את המהלך למאבק 
כוחות הפוליטי בין מחנה רוזנפלד, שניצח 
בבחירות לנשיאות הלשכה, לבין מחנה צפריר, 

שנהנה מרוב במועצה הארצית. 
במכתב ששלח רוטברג לסוכנים הוא כתב: 
“שנים של עשייה לא הכינו אותי לרגע הזה...  
פוליטיקה ועסקונה, ביחוד אצל הגוורדיה 
הוותיקה, שמתקשה לעזוב את העוגנים ואת 
הכיסא שלה בלשכה, לא מרפה, לא מפסיקה 
והכל במטרה לפרק את לשכת סוכני הביטוח.

“חברים יקרים, בחרתם בנו להוביל... תדעו 
שיש קבוצה מצומצמת של חברים, שאפילו 
‘אמנה’, שאינם מרפים לרגע.  חתומים על 
אינם מבינים שהעולם משתנה והלשכה איננה 

רכושם הפרטי...

את התוכניות האסטרטגיות  של הנשיא 
אינם מוכנים לקבל”.

משפטו האחרון של רוטברג מתייחס לישיבת 
הוועד המנהל שנערכה לפני כשבועיים בה 
החזירו חברי הוועד המנהל לנשיא הלשכה 
רוזנפלד את התכנית האסטרטגית שהכין – 

במטרה לשפרה.  
בתגובה:  נמסר  הביטוח  סוכני  מלשכת 
הנהגת הלשכה והנשיא ליאור רוזנפלד פועלים 
בימים אלו להגדיל את פרנסת סוכני הביטוח 
בישראל, ומובילים שינויים מרחיקי לכת מול 
הביטוח  סוכני  לטובת  והכנסת  הממשלה 
וציבור המבוטחים. דיונים על פרוצדורה כזו 
או אחרת עוד לא פתרו בעיה של אף סוכן 

או סוכנת”.

בזכותו  מאמינה  הביטוח  סוכני  “לשכת 
הריבונית והבלעדית של הלקוח להחליט על 
גורלו ולבחור את המוצרים ואת הכיסויים 
יו”ר  איגור מורי,  המתאימים לו”. כך אמר 
וסיעוד בלשכת  הוועדה לביטוח בריאות 
2018 של  בריאות  סוכני הביטוח היום בכנס 

לשכת סוכני הביטוח.
“כדי להיטיב עם האזרח, צריך לשפר את 
הסיעוד  מערכת  ואת  הציבורית  הרפואה 
הציבורית ולא לפגוע ברפואה הפרטית וענף 
הביטוח. חדשנות של עולם ביטוח הבריאות 
נובעת מהצורך האמיתי של האזרחים. חברות 
הביטוח וסוכני הביטוח המקצועיים הם אלה 
שפיתחו וקידמו את רווחת הלקוח דרך מוצרים 
שמשתפרים כתוצאה מהתחרות. ניסיון לעקר 
את החדשנות על ידי השטחה והאחדה פוגע 

באזרחים בלבד”, הוסיף מורי.
מורי מחה נגד היחס התקשורתי אליו זוכים 
הסוכנים בענף: “אומנם בעיתון אחד היה 
כתוב שאנחנו מתים מהלכים, אבל מדובר הרי 
באותו עיתון שאתמול העלה על הנס התערבות 
‘כמעט קומוניסטית’ בביטוחי הבריאות. אז צר 

לי לאכזב את כל חובבי הפייק ניוז – אנחנו 
כאן כדי להישאר. אם באים אליכם מכל מיני 
חברות ומציעים למכור את העסק שלכם ולעזוב 
את הענף, תשלחו אותם הביתה – תגידו להם 

שאתם מרחיבים את העסק שלכם”. 
מורי הזהיר את סוכני הביטוח בכך שהם 

חייבים להיות עם היד על הדופק: “המקצועיות 
שלנו דורשת כמובן תחזוקה שוטפת מתמשכת. 
סוכן שיסתפק בידע הקיים ויפסיק להתעדכן 
בנעשה בענף, ימצא את עצמו לא רלוונטי בשוק 
הדינמי של ביטוח הבריאות והסיעוד. על כן, 
ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח שמה 
לה למטרה ליזום הכשרות עומק אובייקטיביות 
ולהביא אותן היישר אל הסניפים מהם אתם 

מגיעים”. 
מורי פנה גם למנהלי חברות הביטוח: “חברת 
הביטוח שלא נותנת שירות טוב, מוצר טוב 
או טיפול טוב בתביעות, פוגעת לא רק בסוכן 
חברות  על  בלקוח.  בעיקר  אלא  הביטוח, 
הביטוח וגם על הפיקוח לזכור כי סוכן הביטוח 
והלקוח – חד הם! אנחנו צריכים לקבל שירות 
מצוין, אנחנו צריכים לקבל מוצרים מעולים, 
יוצא  אנחנו צריכים לקבל טיפול בתביעות 

מגדר הרגיל”. 

)עוד על הכנס – בעמוד 2, לסיקור המלא 
של הכנס – ראו מהדורה מיוחדת של 

פוליסה בתחום ביטוח בריאות(

איגור מורי, יו”ר ועדת ביטוח 
בריאות בלשכת סוכני הביטוח
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