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

 פסגות גמל ופנסיה 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 |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

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.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות

אייל אוחיון 

בוטלה ייצוגית נגד 
מנורה מבטחים 
שהוגשה בטענה 

לניצול סעיף 
רשלנות תורמת

רוזנפלד: חברי מועצה 
שלחו אחרי חוקרים 

פרטיים, הנושא נמצא 
בחקירת משטרה

אייל אוחיון 
מונה למנהל 
אשכול מרכז 

בהפניקס 

מנורה מבטחים 
הקימה מרכז מתמחה 

בחיתום לטיפול 
בעסקים בינוניים

מבטחים ומבוטחים

כדאי לדעת

עמוד 10

עמוד 9עמוד 5

עמוד 10

יומיים לאחר הקמתו: הצוות 
לבחינת פעילות הוועדות 

בלשכה מפסיק את פעילותו

עמוד 2

 רוזנפלד בתגובה: עד אשר לא תהיה הסכמה לעמוד בהתחייבות 
ולהקים ועדה ללא תנאים מוקדמים שקוראים לביטול סמכות הנשיא 
לקבוע, לא יישבו הצדדים  אנגלמן מנגד: נשיא הלשכה ומ”מ נשיא 

הלשכה חזרו בהם מהסכמתם

אייל אוחיוןליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

סגן הנשיא יוסי אנגלמןמ”מ הנשיא ליאור הורנצ’יק

בית מנורה מבטחים
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יומיים בלבד לאחר הקמתו, הצוות לבחינת 
הביטוח  סוכני  בלשכת  הוועדות  פעילות 
ומה  על רקע חילוקי דעות  זאת,  מתפרק. 
שנראה כניסיונות של הצדדים להביא לפיצוץ 

המהלך. 
הצוות הוקם בישיבת המועצה האחרונה 
כפשרה, על מנת לפתור את המחלוקת בנוגע 
למספר הוועדות בלשכה. חברי הצוות היו 
אמורים להיות מ”מ הנשיא ליאור הורנצ’יק 
וסגן הנשיא יוסי אנגלמן, כאשר החבר השלישי 

בצוות היה אמור להיות גורם ניטרלי.
אנגלמן  בין  מכתבים  חליפת  בעקבות 
להורנצ’יק, בהם נתגלעו חילוקי דעות, התפוצצו 
בשלב זה המגעים ובוטלה הפגישה הראשונה 

של הצוות, שתוכננה להמשך השבוע. 
ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה, מסר בתגובה: 
“בישיבת המועצה האחרונה ניסה סגן נשיא 
‘מחנה  את  אנגלמן, המוביל  יוסי  הלשכה 
צפריר’, להעלות את נושא צמצום הוועדות או 
ביטולן במסווה של ‘דרישה מרשם החברות’. 
לאחר שהסתבר שהכל פוליטי, כדי לפגוע 
בפעילות הלשכה והנשיא ולאחר שבית הדין 

הארצי הבהיר כי אין למועצה סמכות לדון 
בכך, הגיעו הצדדים להסכמה כי תוקם ועדה 
ניטרלית ומאוזנת בראשות המשנה לנשיא 
יוסי אנגלמן  וסגן הנשיא  ליאור הורנצ׳יק 
כדי לבחון את הבקשות לעומקן ולהביא את 

התוצאות בזמנן”.
לדבריו, “אמש, מעבר להודעה מלהיטת יצרים 
שהוציא יו״ר המועצה מקסים דרעי בה הוא 
שוב קורא למחנאות בכותבו ‘קבוצת אורי’, 
להורנצ’יק, שמפאת  הודעה  שלח אנגלמן 
כבודו לא נפרסמה, המציגה רשימת מכולת 
של ‘תנאים מקדימים’. הרשימה מראה מהי 
כוונתם בהקמת הוועדה, הנראית כקביעה של 
התוצאות בטרם ישבה הוועדה ולו פעם אחת. 
הורנצ’יק, כאיש ערכים ואנושיות, הרואה מול 
עיניו התחייבויות וסיכומים, איננו יכול לקבל 
תנאים מוקדמים המייתרים את הוועדה ולכן 
‘נקי כפיים’ ללא  ביקש מסגן הנשיא לבוא 
תנאים. עד אשר לא תהיה הסכמה לעמוד 
תנאים  ללא  וועדה  ולהקים  בהתחייבות 
מוקדמים שבין היתר קוראים לביטול סמכות 
יישבו הצדדים. רשימת  הנשיא לקבוע, לא 

הדרישות של קבוצת צפריר מעידה כי בכוונתה 
בסופו של יום לעקר את סמכויות הנשיא מכל 

תוכן” – כך רוזנפלד.
ולחברי  ליו”ר  בהודעה  אנגלמן,  מנגד, 
המועצה: “הנשיא ומ”מ נשיא הלשכה חזרו 
צוות  ומתנגדים להקמת  בהם מהסכמתם 
זה ולמעשה מבטלים במעשיהם את הצעת 
הפשרה”. לדברי אנגלמן מדובר בצעד חמור: 
גורם  הוא   – השורות  את  “במקום לאחד 
להקצנה ופלגנות”. לדבריו, “למרות הרצון הכן 
לא להגיע לכך, ייבחנו אופציות ואלטרנטיבות 

אחרות הנובעות מסרבנות זו”.
בסביבת אנגלמן מסבירים, כי הורנצ’יק טען 
כי נוכח היעדר מסמך מחייב מרשם העמותות 
– אין סיבה לקיים בשלב זה דיונים על צמצום 
הוועדות. עוד אומרים בסביבתו של אנגלמן, 
יובאו  כי הורנצ’יק דרש שמסקנות הצוות 
לאישור רוזנפלד – דבר שלשיטתם מעקר 

את קיום הצוות. 
בכך, לפי שעה, תמה דרכו של הצוות שהוקם 
אך ביום חמישי על מנת להביא לפתרון מוסכם 

לסוגיית ריבוי הוועדות.

יומיים לאחר הקמתו: הצוות לבחינת פעילות 
הוועדות בלשכה מפסיק את פעילותו

    רוזנפלד בתגובה: עד אשר לא תהיה הסכמה לעמוד בהתחייבות ולהקים 
ועדה ללא תנאים מוקדמים שקוראים לביטול סמכות הנשיא לקבוע, לא יישבו 

הצדדים  אנגלמן מנגד: נשיא הלשכה ומ”מ נשיא הלשכה חזרו בהם מהסכמתם 

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

file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
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סלינגר תגיע לכנסת להעיד על 
המערכת הבנקאית והתנהלותה 
בהסדרי אשראי ללווים גדולים 

דורית סלינגר תגיע  הממונה על הביטוח 
ועדת החקירה  ג’ להעיד בפני  לכנסת ביום 
הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הבנקאית 
גדולים  ללווים עסקיים  בהסדרי אשראי 

בראשות ח”כ איתן כבל. 
ועדת  של  משנה  ועדת  שהיא  הוועדה, 
הכלכלה של הכנסת,  הוקמה כדי לחקור את 
התנהלותם של הבנקים והגופים המוסדיים 
בעניין הקצאות אשראי ללווים עסקיים גדולים 

משנת 2003 ואילך. 
יותר מחודש לאחר התכנסותה, סלינגר היא 
הרגולטור הראשון שהוזמן לוועדה להעיד. 
הייתה  כמה  עד  להסביר  תתבקש  סלינגר 
גופי הפיקוח והאכיפה השפעה  לפיצול בין 
על תופעות שליליות במתן אשראי, ואם יש 
גופי הפיקוח  לשנות את דרכי התיאום בין 
השונים )רשות שוק ההון, הפיקוח על הבנקים 
ורשות ניירות ערך(. כמו כן, הוועדה מבקשת 
לבדוק את הרגולטורים והתנהלותם בפיקוח על 
מתן הלוואות ואת המחויבות שלהם לחשיפת 

כשלים.
יותר, הוועדה  באופן רחב 
מבקשת לבדוק את תהליכי 
קבלת ההחלטות והשיקולים 
האשראי,  במתן  שנשקלו 
לרבות דרישת הביטחונות; 
המעקב אחר עמידה בתנאי 
הטיפול  דרכי   ; האשראי
תנאי  הפרות  בשל  שננקטו 
אשראי, תוך בחינת ההשפעה 
של זהות הלווה על התהליכים 
וההחלטות שהתקבלו בעניינו. 
עם סיום דיוניה תניח ועדת 
על שולחן הכנסת  החקירה 
פעולותיה  דוח המפרט את 

הוועדה לכלול  ומסקנותיה. בדוח רשאית 
המלצות בדבר שינויים רגולטוריים נדרשים 
)חוקים, תקנות, כללים והוראות(. נקבע, כי 
אם העלו ממצאי הוועדה חשש להתנהלות 
שיש בה משום הפרה של הוראות החוק או 

חובות אחרות המוטלות על 
הגופים שהתנהלותם נחקרה, 
את  להעביר  רשאית  היא 
אלה  בעניינים  מסקנותיה 

לגופי האכיפה.
נציגים  יוזמנו  אל הישיבה 
ממשרד האוצר, רשות שוק 
המשפטים,  משרד   , ן ההו
על  -הפיקוח  ישראל  בנק 
ההגבלים  רשות  הבנקים, 
לניירות  רשות  העסקיים, 
ערך, איגוד חברות הביטוח, 
חברות ביטוח, איגוד לשכות 
המסחר, איגוד קופות הגמל 
וקרנות הפנסיה, נציגי מנהלי 
פורום  השתלמות,  וקרנות  גמל  קופות 
נותני  איגוד  בישראל,  החוסכים לפנסיה 
שירותים פיננסיים מוסדרים, איגוד החברות 
עמותות  בבורסה,  הרשומות  הציבוריות 

וארגונים חברתיים.

  הממונה על הביטוח היא הרגולטור הראשון שמגיע לוועדה כדי להצביע על המחויבות 
של המערכת הרגולטורית לחשוף כשלים במערכת ההלוואות  הוועדה תתכנס ביום ג’ 

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.
 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם

במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס ולא מוציאים כסף מהכיס

הממונה על הביטוח דורית סלינגר
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט השלום ברחובות נדונה 
תחבורה   - מטרופולין  של  תביעתה 
ציבורית בע”מ, אשר יוצגה על ידי עו”ד 
אסף ורשה,  שחף היימן ממשרד עו”ד 
הנתבע(  )להלן:  פיינר  עקיבא  כנגד 
ושומרה חברה לביטוח בע”מ, אשר יוצגו 
על ידי עורכת הדין חגית חופי. פסק הדין 
ניתן ב-26 ביוני 2018, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופטת אושרית הובר היימן.
ב-18 בנובמבר 2015 אירעה תאונת 
)להלן:  התובעת  רכב  בין  דרכים 
על  רכב הנתבעים.  לבין  האוטובוס( 
פי עדותו של נהג התובעת, בעת שנהג 

באוטובוס ברחוב שהינו צר וישר, הבחין ברכב 
הנתבעים כאשר הוא יוצא לאחור מחניה מימין 
הדרך ובאלכסון לנתיב הנסיעה. או אז, צפר נהג 
התובעת, רכב הנתבעים נעצר, ונהג התובעת 
יותר  שבו  בשלב  בנתיב.  בנסיעתו  המשיך 
ממחצית גוף האוטובוס הספיקה לחלוף על פני 
רכב הנתבעים, החל שוב רכב הנתבעים לנסוע 
לאחור ופגע  בדופן ימין של האוטובוס, בחלקה 

האחורי, תוך שהוא גורם לאוטובוס נזקים. 
מנגד, הנהג מסר כי כאשר הבחין באוטובוס 
המגיע נעצר עצירה מוחלטת, אך האוטובוס 
הגיע במהירות ופגע ברכבו. בנוסף, הכחיש כי 
נסע לאחור בעת שאוטובוס עבר על פני רכבו 
וכן הכחיש כי נהג התובעת צפר לו בשלב כלשהו. 
בנוסף, הנתבעים הכחישו את הנזק הנתבע, ואף 
הוסיפו כי לא צורפה חוות דעת של שמאי אלא 

חשבונית תיקון בלבד. 
פסק הדין: בית המשפט קבע, כי הוכח במאזן 
הסתברויות )בשיעור של 51%( שהאחריות 
לתאונה מוטלת על כתפי הנתבע באופן בלעדי. 
באופן  זו  קביעתו  את  נימק  המשפט  בית 
הבא: ראשית, לפי תמונות שצולמו על ידי נהג 
התובעת בסמוך לאחר התאונה, לאוטובוס 
נגרמו שריטות מתמשכות, לאורך דופן ימין, 
בחלקה האחורי, ורכב הנתבעים נפגע בפינה 
שמאלית אחורית שלו. מיקומי נזק אלו עולים 
בקנה אחד עם גרסת נהג התובעת, שכן ניתן 
ללמוד מכך, שלפחות מחצית מגוף האוטובוס 
כבר הספיקה לחלוף על פני רכב הנתבעים, עובר 
לתאונה. על פי גרסת הנתבע, שטען שהאוטובוס 
פגע בו, מצופה היה לראות פגיעה שתחילתה 

בחלקו הקדמי של האוטובוס. 
שנית, הנתבע אישר שנתיב הנסיעה במקום 
ישר, מה שהופך את אפשרות סטיית  הוא 
האוטובוס לעבר רכבו לבלתי סבירה, בפרט 
כאשר לא נטענה כל טענה להפרעה כלשהי 

בנתיב הנסיעה. 
שלישית, הנתבע הגיש הודעה לחברת הביטוח 

בשלב מאוחר מאוד, כשנתיים לאחר האירוע, 
ולדבריו רק לאחר שפנו אליו בעקבות הגשת 
התביעה. הודעה זו הוגשה זמן רב לאחר הודעת 
נהג התובעת על התאונה ולכן יש לתת משקל 
רב יותר להודעת נהג התובעת. בנוסף, ציין בית 
המשפט, כי בניגוד לטענת הנתבעים שטענו 
לסתירות בין ההודעה של נהג התובעת לחברת 
ובין עדותו בבית המשפט, למעשה  הביטוח 

נמסרה אותה גרסה בשני המקרים. 
הנתבעים הסתמכו על פסק דינו של השופט 
יעקב שינמן בע”א 33147-11-14, כדי לתמוך 
בטענתם לפיה - מאחר שהתובעים הגישו אך 
ורק חשבונית תיקון ולא חוות דעת שמאי, 
לא ניתן ללמוד מכך על נזקיה האמיתיים של 

התובעת. בית המשפט, לעומת זאת, 
קרא את פסק הדין אחרת וקבע: “...
ב”כ  הפנתה  אליו  הדין  פסק  דווקא 
הנתבעים כאמור, מתייחס לחשיבות 
וקבלות  צירוף חשבוניות תיקון  של 
כהוכחות להוצאה האמיתית, שנגרמה 
בפועל לתובעת לצורך הוכחת נזקיה וכי 
לא ניתן להסתמך על חוות דעת שמאי, 

שעה שהרכב תוקן בפועל”.
בית המשפט אף הוסיף, שהחשבונית 
“...היא הראיה להוצאה שנגרמה לתובעת 
בפועל”. בית המשפט סקר את תוכן 
החשבונית: “תיקון פחחות וצבע למוקד 
כולל החלפת מדבקה”  ימין,  דופן אחורית 
וקבע כי די בפרטים האמורים בחשבונית “כדי 
לקשור בקשר סיבתי את הנזק שתיקונו מתואר 

בחשבונית אירוע התאונה”.
לבסוף, דחה בית המשפט את עתירת התובעת 
לפיצוי בגין זמן עמידה של הרכב לצורך תיקונו 

מאחר שרכיב נזק זה לא הוכח. 
לסיכום, התביעה התקבלה בחלקה והנתבעים 
חויבו, יחד ולחוד, לשלם לתובעת בגין נזקיה. 
כמו כן, הנתבעים חויבו לשלם לתובעת בגין 
אגרת בית משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר 

עד התובעת. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

תביעה בגין נזקים שנגרמו עקב תאונת 
דרכים הוכחה במאזן הסתברויות

   בית המשפט נימק את קביעתו שהאחריות לתאונה נופלת על כתפי הנתבע בלבד, בין השאר, בצילומים 
שהוכיחו את מיקום הנזק שנגרם לרכב התובעת, ובאיחור של הנתבע בהגשת ההודעה לחברת הביטוח

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

אילוסטרציה
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גל רעידות האדמה 
והחשש מפניו העלה 
היום  לסדר  שוב 
לגבי  השאלה  את 
המבנים  עמידות 
רת  ב ח  . ץ ר א ב
הפניקס  הביטוח 
הציפה את הנושא 
וקראה  לכותרות, 
לסוכניה מעל דפי 
ון  לי )גי פוליסה 

2431( למכור כיסוי ערך קרקע. 
יש בעיה אמיתית בנושא ביטוח דירה בבניין 
משותף, כאשר לא מבטחים את מלוא שווי 
הדירה )השווי הנדל”ני(. הסיבה לכך היא שרק 
עלויות בנייה הן בין מחצית לחמישית משווי 
הנכס. קריאתה של הפניקס הינה קריאה נכונה 
וחשובה ביותר, הממחישה את חשיבות הביטוח 
בכלכלה המודרנית. זאת, לנוכח הצפוי ולאור 
זאת שחברות הביטוח נועדו לספק לנו רשת 

ביטחון כלכלית וביטוחית.
הכיסוי לרעידת אדמה נקרא בעבר “ביטוח 
ערך קרקע”, והוא נועד לפצות את בעל הנכס 
בהתאם לשווי הקרקע עליה עמד הנכס שלו. 
מאז השקת פוליסת הדירה התקנית החדשה, 
נעלם הביטוי ובמקומו נכנס פרק חדש. הכיסוי 
ידי הגדלת  ועל  נקרא “סכום ביטוח נוסף” 
סכום ביטוח המבנה והכפלתו עד פי שלושה, 
ניתן להגיע בקירוב לשווי הנדל”ני של הנכס, 
עניין שהוא בין המבוטח לסוכן. רצוי שהם ידעו 
מה שווי הדירה וייקחו בחשבון שבקטסטרופה 
של  וגם  הנכסים  של  גם  יזנקו,  המחירים 

תשומות הבנייה.
בעיית הבעיות הינה איזה בנק משעבד ייתן 
שחרור שיעבוד לתשלום חלקי, שלא יאפשר 
רכישת נכס אחר? אולם עוד לפני כן, יש לבחון 

מה באמת נותן הכיסוי הזה ומה יקרה ברגע 
האמת.

אדמה,  ברעידת  האמת,  ברגע  ראשית, 
מחיריהן של הדירות שלא ניזוקו, שהביקוש 
להן יגדל, יזנקו וסכומי הביטוח לא יספיקו. 
זאת, גם כאשר ההנחה שהביטוח באמת נערך 

לפי שווי הדירה - דבר שלא קורה בפועל.
את שווי הדירה ניתן לקבוע במנגנון שימוש 
או  נתוני הלמ”ס  במאגרי מידע או בעזרת 
בעזרת שמאי מקרקעין המועסק כיועץ חיצוני 
או דרך קבע על ידי חברת הביטוח לצורך כך.

על פי הכתוב בפוליסה: “סכום הביטוח הנוסף 
יהיה בשיעור של 100% לפחות מסכום ביטוח 

הדירה הנקוב ברשימה של הפוליסה”. 
המשמעות היא שזהו עניין המחייב בדיקה 
פרטנית מול המיקום הגיאוגרפי של הדירה, 
כדי לבחון האם סכום זה יאפשר רכישת דירה 
חלופית או שהביטוח החסר יאיין ויעקר את 

הכיסוי מתוכן.
קרקע לדירה בחיפה וצפונה שווה בין 500 
ל-800 אלף שקל. במעגלים סביב תל אביב 
)רמת גן, פתח תקוה, בת ים, חולון, ראשון 
לציון - עד רחובות ונס ציונה( קרקע לדירה 
 2 ובתל אביב  שווה כ-1-1.5 מיליון שקל, 

מיליון שקל ויותר.
עלויות הבנייה הן בטווח בין 4,000-7,000 

שקל למ”ר.
עניין הזה מחייב טבלה מסודרת, שתתעדכן 
אחת לרבעון בהתאם לפרסומי הלמ”ס. זהו 
המקום גם לציין ולהדגיש, ששווי דירה הוא 
לא חיבור של עלויות הבנייה וערך הקרקע. 
יש עוד סכומים שיש לצרפם לשווי )עוד סכום 
של 35%-25% מעל התוצאה שנקבל(. גישה 
זו, המכונה גישת העלות, הינה הגישה הנחותה 
בגישות השומה. היא בדרך כלל מובילה לכלל 
טעות ושגיאה, אך עניין זה הוא מקצועי מדי 

ואחסוך אותו מהקוראים. 
לסיכום, טוב שיש אפשרות לרכוש סכום 
ביטוח נוסף - כפל סכום ביטוח למבנה ועד פי 
שלושה, מבלי להעביר את הזכויות על הקרקע 
למבטח, ובכך להישאר עדיין בעלי הזכויות 
במקרקעין. הפחות טוב הוא, ששוב אין בנמצא 
פתרון ביטוחי ראוי, נכון, מושלם, טוב ומלא 
לאובדן הדירה בבניין משותף ורכישת דירה 

אחרת תחתיה.
לא ניתחתי את הכיסויים והתנאים לקבלת 
השיפוי, עניין בעייתי מאוד לטעמי, שינותח 
במאמר הבא, במקרים בהם יש שיעבוד או 
משכנתה, ואת הדרישה הבלתי מתקבלת על 

הדעת לשיעור של 70% נזק ועוד.
טוב תעשה לשכת סוכני הביטוח אם במסגרת 
הוועדות המקצועיות שלה היא תקים ועדה 
חברות  של  הפוליסות  את  ותדרג  שתבחן 
היצרנים  מציעים  אותן  השונות,  הביטוח 
והספקים לשווק ללקוחות וכך ידעו הסוכנים 
מהו תו התקן של כל מוצר ומוצר, בהתאם 

לארץ הייצור שלו. 
לסוכן הביטוח בכלל ולחברות הביטוח בפרט 
יש תפקיד משמעותי וחשוב ברשת הביטחון 
הכלכלית שהם נדרשים לספק לציבור הפרטי 
והעסקי. הביקוש לביטוח הוא קשיח לחלוטין 
בעידן המודרני ובהתנהלות כלכלית של הפרט 

והמגזר העסקי.
למבטחים אני מציע, שכל מוצר שהם חושבים 
להוציאו לשוק יעבור בחינה של תו תקן מקצועי 
מיוחד, על ידי העברתו לבחינת ועדת מומחים 
ייעודית מיוחדת, שכן סוד גלוי הוא,  שמי 
שאמור לפקח ולאשר את הפוליסות “מפספס” 
לעיתים ולא תמיד מצליח לתת מענה ראוי 

וטוב לצרכן.

הכותב הוא שמאי מקרקעין, רכוש וחקלאות

תמ”א 38 נכשלה ונשארנו 
עם רשת הביטחון הביטוחית

לשכת סוכני הביטוח חייבת להקים ועדה לדירוג איכות המוצרים שהם 
משווקים ללקוחות ולפרסם את הממצאים בקרב הסוכנים והציבור

פוליסה מארח

מאת חיים אטקין

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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פוליסה פיננסים

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את 
מנורה מבטחים למחוק את  בקשתה של 
הייצוגית שהוגשה נגד החברה בתחילת השנה 
לניצול סעיף  2018( בטענה  בינואר  )ה-1 
רשלנות תורמת. כך הודיעה מנורה מבטחים 
לבורסה ביום ה’ שעבר. בית המשפט קיבל 
מקום  אין  כי  מבטחים  מנורה  טענת  את 
לפתוח בתביעה ייצוגית נגד החברה מאחר 
שקיים הליך משפטי אחר נגד חברת הביטוח 

אשר עוסק באותו עניין.  
מנורה מבטחים  התייחסה  אליו  ההליך 
שהוגשה  ייצוגית  תביעה  של  הליך  הוא 
נגדה ונגד הראל בנובמבר 2015. בייצוגית 
המוזכרת נטען כי  צמד חברות הביטוח אימצו 
פרקטיקה של הפחתה שרירותית מסכומי 
והפיצויים בטענה לרשלנות תורמת  הנזק 

אסתר  ג’. לטענת התובעים  צד  מצדו של 
בריוטי ואיל רוזן, התביעה שהגישו עוסקת 
“בשיטת מצליח” שאימצו לעצמן חברות 
ג’  ועסקינן במקרים בהם פונה צד  ביטוח 
לחברת הביטוח בטענה כי נגרמו לו נזקים 
עקב רשלנותו של המבוטח. סך התביעה עמד 

על שלושה מיליון שקלים. 
הבקשה לייצוגית שבוטלה  הוגשה על ידי 
אסתר שטינמץ, באמצעות בעלה עו”ד אורי 
שטינמץ. שטינמץ הייתה מעורבת בתאונת 
דרכים שאירעה לטענת התביעה ברשלנותה 
המלאה של נהגת רכב שפגעה ברכבה. על 
פי התביעה, מנורה לא פנתה אליה על מנת 
לשמוע את גרסתה לאירוע, כדי לקבל תמונה 
אמיתית של האירוע מטעם שני הצדדים. 
לקזז  הביטוח  חברת  החליטה  כך,  בתוך 

20% מתגמולי הביטוח המגיעים לה בטענה 
לרשלנות תורמת.  

על פי התביעה, מנורה הסכימה בעקבות 
מייל  ידי  על  המבקשת  של  ערר   / השגה 
שנשלח אליה דרך סוכנות הביטוח שלה, 
לכדי  קיזוז הרשלנות  להקטין את שיעור 
יתרת  על  לוויתור המבקשת  כפוף   ,7.5%
האחוזים וחתימת ויתור על תביעה עתידית. 
אולם המבקשת סירבה לכך. לדברי התובעת, 
קבלת הערר שלה ובאחוזים ניכרים )כשני 
שלישים( רק מחזקת את העוול הראשוני 
לה בדמות הקביעה השרירותית  שנעשה 
בגובה  תורמת  רשלנות  של  הראשונית 
20%. המבקשת העריכה את היקף התביעה 
הייצוגית במיליוני שקלים ולפחות בסך 2.85 

מיליון שקל.

הסכם עקרונות נחתם בין הראל 
 Warburg השקעות  לקרן 
Pincus, במסגרתו תעמיד חברת 
הביטוח הלוואה במעמד מלווה 
יחיד בסך של כ-850 מיליון שקל. 
בכך תממן הראל את הרכישה של 
לאומי  ורבורג פינקוס את מניות 
קארד )שכיום מוחזקת ברובה על 
ידי בנק לאומי(. שעבוד ההלוואה 
יעשה על ידי מניות לאומי קארד.  
בחודש פברואר שחלף פורסם 
בנק ישראל  המסמך הסופי של 

שמגדיר את הקריטריונים לקבלת היתר לרכוש 
חברות כרטיסי אשראי. דרישתו של בנק ישראל 
מהקונים היא עמידה בדרישה של חוק הריכוזיות 
וניסיון בתחום. בפיקוח על הבנקים ציינו את 

זהות הרוכשים האפשרית והדגישו 
כי משקיעים זרים יכולים להיות 
בנקים זרים, חברות תשלומים וגופי 

טכנולוגיה. 
ורבורג פינקוס היא קרן השקעות 
שמשקיעה בחברות פרטיות מסביב 
לעולם ובחמישים שנות פעילותה 
מיליארד  מ-60  יותר  השקיעה 
דולר ב-800 חברות שונות. בתחום 
האשראי היא מחזיקה בחברות 

בשווי של 5 מיליארד דולר.
על פי החברה, התמחותה נוגעת 
בעיקר לסקטורים של בריאות ומוצרי צריכה, 
טכנולוגיה, תקשורת, תקשורת טלקום, שירותים 

פיננסיים, אנרגיה, תעשייה ושירותי אשראי.
כי “לאור העובדות שקרן  מהראל נמסר, 

Warburg Pincus הינה קרן מנוסה, חזקה 
וותיקה מאוד וחברת לאומי קארד הינה חברה 
עם יכולת לניצול ההזדמנויות העתידיות בשוק 
האשראי, לצד חוזקה בשוק הסליקה וההנפקה 
של כרטיסי האשראי ולאור הערכה  ששווי 
הרכישה סביר ושיעור המימון נמוך יחסית, 
הראל החליטה להוביל מימון זה. הלוואה זו 
מהווה  דוגמה נוספת להיכרות הרבה והניסיון 
המצטבר של אגף האשראי של הראל , בניהולו 
איציק טוויל, שהוביל גם את עסקה זו,  של 
בביצוע הלוואות מסוגים מגוונים בארץ ובעולם”.
בהראל ציינו עוד, כי “העסקה תתבצע למען 
החוסכים של הראל כחלק מהרצון לגוון את 
ההשקעות ומתוך מטרה להניב תשואה שוטפת 
ויציבה יחסית, וזאת תוך שמירה על פרמטרים 

הולמים במתן אשראי”.

בוטלה הייצוגית נגד מנורה מבטחים 
בטענה לניצול סעיף רשלנות תורמת

נחתם הסכם עקרונות: הראל תממן 
לורבורג פינקוס את רכישת לאומי קארד

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת חברת הביטוח, כי יש למחוק את 
הבקשה משום שכנגד מנורה מבטחים קיים הליך משפטי דומה באותו נושא 

 קרן ההשקעות ורבורג פינקוס מחזיקה בנכסי אשראי בשווי של 5 מיליארד 
דולר  ההלוואה בסך של 850 מיליון שקל ותכלול שיעבוד מניות לאומי קארד 

איציק טוויל, סמנכ”ל 
בכיר בהראל

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

http://polisa.news/%d7%94%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%aa/%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%aa-%d7%91/
http://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8/
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יוזמה לניפוץ תקרת 
הזכוכית בתעשיית הביטוח

מבטחים סירבו לבטח 
משלוח דלק מאיראן להודו

 Million Women Mentors הארגון 
 Women in Insurance ביוזמה  פתח 
את  להציג  שמטרתה   ,)WII(  Initiative
לנשים  טוב  עבודה  כמקום  הביטוח  תעשיית 
כוח  את  רואה  היוזמה  קידום.  גם  המבטיח 
העבודה הנשי כחיוני לעתיד תעשיית הביטוח 
ולכן יש לגייס נשים לפעול בתחום זה, להדריך 
אותן ולממן מערכות כדי שנשים יגיעו לדרגות 

הניהוליות הגבוהות.
WII הוקם ב-24 באוקטובר 2017 בכנס של 
Million Women Mentors ויום לאחר מכן 
תופסות  נשים   .ACORD 2017 בכנס  הוצג 

כבר היום מקום חשוב בתעשיית הביטוח של 
ארה”ב. 60% מכוח העבודה )כ-1.6 מיליון( הן 
נשים, אולם הן מהוות רק 19% מאוכלוסיית 
רק  השונות.  הביטוח  בחברות  הדירקטורים 
ביטוח  חברות  של  הבכירות  מהמשרות   11%
ממשרות   12% ורק  נשים  ידי  על  מאוישות 

מנכ”לים, מנהלי תפעול ומנהלי כספים. 
רק ל-8% מחברות הביטוח יש תכנית לקידום 
נשים. רק 35% מסוכנויות הביטוח העצמאיות 
אישה   2016 בשנת  נשים.  ידי  על  מנוהלות 
כל  עבור  דולר   0.62 של  בשיעור  שכר  קיבלה 
1 דולר שהרוויח גבר. נתונים אלה התפרסמו  

 .Future One Agency Universe Study-ב
עוד נמצא כי:

אנשי  מאוכלוסיית   46.5% מהוות  נשים   •
מצוות   85% ביטוח,  חברות  של  המכירות 
פוליסות  והפקת  בתביעות  העוסק  העובדים 

)נתוני 2016(. 
• רק 28% מכוח העבודה הנשי הגיע למשרת 
ניהול בחברת ביטוח, ולפי הקצב כיום, שוויון 
בין גברים ונשים בתחום זה יתקיים רק בעוד 

117 שנה. 
בכתובת  למצוא  נוכל  כולו  המחקר  את 

https://tinyurl.com/gilad-WII

 Hindustan ההודית  הדלק  חברת 
HPCL( Petroleum Corp( ביטלה רכישה 
סירבו  שמבטחים  לאחר  איראני  דלק  של 
לסנקציות  בכפוף  למשלוח  ביטוח  לערוך 
 ,HPCL .שהטילה ארה”ב על הסחר עם איראן
חברת זיקוק הדלק השלישית בגודלה בהודו, 
חידשה את מערך הביטוח שלה בתחילת יולי. 
הפוליסה החדשה אינה מכסה אירועים בהם 

מעורב דלק איראני בתהליך או באחסון. 

של  בגודלו  השני  הדלק  צרכן  היא  הודו 
איראן )במקום הראשון נמצאת סין( וייבאה 
ליטר(.   2,384,809( ליום  חביות  אלף  כ-20 
הזיקוק  ובתי  הדלק  חברות  שיתר  נראה 
הסנקציות  פי  על  בעיה.  אותה  עם  יתמודדו 
ה-4  עד  זמן  שונות  לחברות  יש  החדשות, 
בנובמבר השנה להפסיק פעילות עם איראן. 
ביטוח  וחברות  בנקים  חברות ספנות,  אולם 
איראן  עם  שלהם  הקשרים  את  הפסיקו 

מידית - מהלך שעצר את הקשרים של בתי 
הזיקוק ההודיים עם איראן. 

שנת  במהלך  להודו  למכור  תכננה  איראן 
אפריל(  ב-1  )המתחילה  הנוכחית  הכספים 
חברות  גולמי.  דלק  של  חביות  אלף   500
ביטוחי  את  עורכות  ההודיות  הביטוח 
המשנה שלהן אצל מבטח המשנה הממשלתי 
את  שמגדר   General Insurance Corp

סיכוניו עם מבטחי משנה מערביים.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הארגון Million Women Mentors פתח ביוזמה שמטרתה להציג 
את תעשיית הביטוח כמקום עבודה טוב לנשים, המבטיח גם קידום

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news

https://tinyurl.com/gilad-WII
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השינוי הארגוני אושר

מנורה מבטחים הקימה מרכז מתמחה 
בחיתום לטיפול בעסקים בינוניים 

שלוש חטיבות חדשות בכלל ביטוח: 
חא”ט, שירות ותפעול, ולקוחות והפצה

חנכה השבוע מרכז מתמחה  מנורה מבטחים 
בחיתום עסקים - כך הודיעה החברה בעדכון חוזר 
לסוכנים. המרכז יהיה אחראי על כל תהליך החיתום 
בינוניים מתוך מטרה לספק  והשירות לעסקים 
לעסקים אלו פתרון הוליסטי של חיתום ושירות. 
כוונתה של מנורה מבטחים היא לתת לסוכני 
החברה פתרון שלone stop shop  מהיר וממוקד 
לעסקים בינוניים. המרכז יפעל כחלק ממחלקת 

החיתום הראשי באגף עסקים. 
אלעד שלף, משנה למנכ”ל ומנהל אגף עסקים, 
מסר כי “הסיכונים אליהם חשופים עסקים בינוניים 
וכנגזרת מכך  עלייה מתמדת,  נמצאים במגמת 

גם רמת החיתום והשירות הביטוחי אליהם הם 
נדרשים. 

“הקמת המרכז היא חלק מהאסטרטגיה של מנורה 
מבטחים לתת את המוצר הביטוחי המקיף והטוב 
ביותר לעסקים הבינוניים, באמצעות יצירת יחידה 
ייעודית שתתמחה ותתמקד בעסקים האלו. הקמת 
המרכז ממשיכה את המיקוד של מנורה מבטחים 
בייעול ושיפור תהליכי יצירת ערך לסוכני החברה, 
באמצעות תהליך עבודה חדש שמשדרג את רמת 
השירות והחיתום. המטרה היא ליצור מומחיות 
ומקצועיות על ידי מיקוד בפלח עסקים מסוים, 
שעד היום לא זכה לפתרון ייעודי מתמחה בענף”.

כמעט חודשיים לאחר כניסתו 
מנכ”ל  נוה לתפקיד  יורם  של 
חברת  הודיעה  ביטוח  כלל 
הביטוח היום )א’( לבורסה על 
אישור הדירקטוריון לרה ארגון 
במסגרת  בחברה.  משמעותי 
יוקמו שלוש חטיבות  השינוי 
חדשות: חטיבה לחיסכון ארוך 
טווח, חטיבה לשירות ותפעול 
וחטיבת לקוחות והפצה. בנוסף, 
ואגפי  תבוטל  המטה  חטיבת 
המטה יוכפפו ישירות למנכ”ל נוה.

החטיבה לחיסכון ארוך טווח 
תוקם על ידי מיזוג של חטיבות ביטוח חיים 
וגמל לחטיבת חיסכון ארוך טווח.  ופנסיה 
בראשותה של החטיבה החדשה יעמוד משה 
ארנסט, המשנה למנכ”ל, אשר יחליף את ירון 
שמאי ואת אבי רוזנבאום שעזב את החברה. 
ארנסט, כיהן בחמש השנים האחרונות כמשנה 
ומנהל חטיבת המטה  ביטוח  כלל  למנכ”ל 
בקבוצת כלל ביטוח, שכללה את אגף המחשוב 
)כללביט(, אגף הכספים, אגף אקטואריה, אגף 
ניהול סיכונים והאגף המשפטי. קודם לכן, 
כיהן בחברה במשך כשש שנים כיועץ המשפטי 

ומזכיר החברה. 
החטיבה השנייה, חטיבת לקוחות והפצה, 

ירון  תמוזג עם מערך העסקים, בניהולו של 
שמאי אשר בשנתיים האחרונות כיהן כמשנה 
למנכ”ל, מנהל חטיבת ביטוח חיים. בתפקידיו 
הקודמים כיהן בין השאר כסמנכ”ל התפעול 
בכלל ביטוח ומנכ”ל תמורה. חטיבת הלקוחות 
וההפצה החדשה בנויה מערוץ סוכנים, בניהולו 
של שלומי תמן, שמונה למשנה למנכ”ל, ומערוץ 
ליאור דיטמן  לקוחות ישירים, בניהולם של 
)מנכ”ל הכלל הראשון( וניר עובדיה )מנהל אגף 
המעסיקים הישירים של הקבוצה(. במסגרת 
התפקיד, ימונה ירון שמאי גם ליו”ר סוכנות 

הביטוח תמורה. 
בראש חטיבת השירות ותפעול תעמוד ליאת 

שטראוס, סמנכ”לית  בכירה, המכהנת 
כיום כמנהלת תחום השירות בחברה. 
שטראוס, היא בעלת ניסיון ניהולי רב 
ב-5 השנים  וכיהנה  בתחום השירות 
האחרונות כמנהלת תחום שירות בחברה. 
דיויד ארנון, אשר עזב לאחרונה את 
הראל, ימונה למנהל חטיבת הבריאות 
בדרגת משנה למנכ”ל. דיויד ארנון, בעל 
ניסיון ניהולי רב בתחום הביטוח, כיהן 
ב-11 השנים האחרונות בתפקידי ניהול 
ומכירה בחברת הראל, ובחמש השנים 
האחרונות כיהן כמנכ”ל סוכנות סטנדרד 

ביטוחים של קבוצת הראל. 
נוה, מנכ”ל כלל ביטוח, אמר היום:  יורם 
“המבנה הארגוני החדש של כלל ביטוח תומך 
במשימות ובאתגרים העומדים בפני החברה, 
ענף  ולהוביל את  במטרה להמשיך לצמוח 
הביטוח בישראל, תוך מתן שירות מקצועי 
ואיכותי לסוכנינו ולקוחותינו. אני סמוך ובטוח 
שההנהלה החדשה מלאת מוטיבציה להוביל יחד 
את החברה להצלחה, לטובת שותפיה העסקיים 
- הלקוחות, העובדים,  ובעלי העניין שלה 
הסוכנים ובעלי המניות. אני מבקש להודות 
ליעקב זכריה )צ’יקו(, אבי רוזנבאום ודניאל 
כהן, על תרומתם המשמעותית לחברה ולאחל 

להם הצלחה רבה בדרכם החדשה”.

מבטחים ומבוטחים

כדאי לדעת

 חטיבת המטה תבוטל ואגפי המטה יוכפפו ישירות למנכ”ל  משה ארנסט יעמוד בראש 
החטיבה לחא”ט  דיויד ארנון, שלאחרונה עזב את הראל, ימונה למנהל חטיבת הבריאות

אלעד שלף, משנה למנכ”ל אגף עסקים: מטרת הקמת המרכז החדש היא לתת לסוכני החברה 
פתרון של one stop shop מהיר וממוקד לנוכח עלייה מתמדת בסיכונים לעסקים בינוניים

אלעד שלף, משנה למנכ”ל 
מנורה מבטחים
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צי

יורם נוה, מנכ”ל 
כלל ביטוח

משה ארנסט, משנה 
למנכ”ל כלל ביטוח

ירון שמאי, משנה 
למנכ”ל כלל ביטוח

http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%a0%d7%a9-%d7%a6%d7%99%d7%a7%d7%95-%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%96/
http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%97%d7%9e%d7%a9-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%91/
http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%97%d7%9e%d7%a9-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%91/
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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!

רוזנפלד: חברי מועצה שלחו אחרי חוקרים 
פרטיים, הנושא נמצא בחקירת משטרה

ון  ר ח א ה ש  ד ו ח ב “
נעשתה פעילות אלימה 
של חברי מועצה ששלחו 
חוקרים על מנת לבחון 
מה  כ  , י ת ד מ ל ה  פ י א
למדתי, מה מצב העסק 
שלי. התקשרו לבן שלי, 
ולשאול שאלות  לבדוק 
ליאור  עליי” – כך אמר 
לשכת  נשיא  רוזנפלד, 
סוכני הביטוח במסגרת 
נאומו בישיבת המועצה 
הארצית של הלשכה ביום 
ה’ האחרון. “אני לא עומד 
פה לבחירה של אף אחד – 
נבחרתי ברוב קולות, ואני 
לא אעבור על כך לסדר 
היום. הנושא הזה נמצא 

בחקירת משטרה. לא יקרה יותר שמהלכים 
עובדי הלשכה, מקללים אותם  על  אימים 

ומאיימים לפטרם”. 
במסגרת הישיבה הוסכם על פשרה לגבי 
כוונת המועצה להדיח יושבי ראש, והוחלט 

צוות שיבחן  על הקמת 
הוועדות,  פעילות  את 
אולם תוך יומיים הפשרה 
עה  י ד י ו  א ר ( ה  ס ר ק

בעמוד 2(. 
את  ר  ק ס ד  ל פ נ ז ו ר
הצלחות והישגי הלשכה 
החולפים:  מהשבועות 
דר  ס ה ל  ש א  ש ו נ ה “
לרבים הונח על שולחני 
מהיום הראשון לכניסתי 
לתפקיד. ניהלנו עשרות 
שעות של דיונים ומשאים 
הפיקוח  עם  ומתנים 
לא  דרישות  ובעקבות 
לבג״ץ  הלכנו  הגיוניות 
שאמר את דברו בצורה 
ברורה והפיקוח קיבל את 
עמדתנו והכנסותינו לא ייפגעו רטרואקטיבית. 
הישג נוסף הוא שקבענו סדר יום חדש מול 
לא  אנו  שבו  אחד  אייטם  אין  התקשורת. 
סוכני  בה  התקופה  מגיבים.  או  מופיעים 
הסתיימה.” חבטות  לשק  הפכו   הביטוח 
רוזנפלד ציין עוד: “אנו זוכים ללובי חזק 
בקרב כל חברי הכנסת, ראשי הסיעות 
ושרי הממשלה ומקבלים במה מכובדת 
 בוועדות הכנסת ובמשרדי הממשלה”.
לדברי רוזנפלד, הלשכה שיפרה את הקשר 

עם כל חברות הביטוח, כאשר גם חברות שהיו 
בניתוק מוחלט חזרו לשתף פעולה באופן 
מלא. לדבריו, “מתחילת הקדנציה הצטרפו 
300 סוכנים חדשים ללשכה. בנושא סוכני 
הכנסת  בזירת  הן  פועלים  אנו  הנסיעות, 
והממשל והן בזירה המשפטית, על מנת שלא 
יוכלו להמשיך ולשווק באופן בלתי חוקי ביטוח 

נסיעות לחו”ל”, כך רוזנפלד. 

ועדת התקנון אוישה

זילברמן,  נבחרו יצחק  הישיבה  במהלך 
רגב ושוש  אילן  טוביה צוק,  חיים פורטנוי, 
כהן גנון לחברי ועדת התקנון, בראשות אורי 

צפריר. 
יו״ר ליסוב סוכנות לביטוח עוזי ארגמן ציין, 
כי הלשכה בוחנת הקמת פוליסת קולקטיב 

חדשה לביטוחי סייבר.
כי  ועדת פיננסים אודי אביטל ציין  יו״ר 
הוועדה הציבה לעצמה יעד לגייס 500 סוכנים 
לארבעה קורסי פיננסים במכללה לפיננסים 
וביטוח, שצפויים להניב 2 מיליון שקל הכנסות 
למכללה. אביטל הודה ליו״ר המכללה חוה 
פרידמן וינרב ולמנכ״ל הלשכה רענן שמחי על 
שיתוף הפעולה ההדוק. עוד ציין אביטל כי 
ב-4 בספטמבר יערך כנס הפיננסים השנתי 
וכי עד סוף אוגוסט יוקם מרכז פרישה בשיתוף 

פעולה עם לה”ב ולשכת רואי החשבון.

אייל אוחיון, שכיהן כמנהל 
בהפניקס  צפון  אשכול 
ים  נ ש ה ע  ב ר א ך  ל ה מ ב
כמנהל  מונה  האחרונות, 

אשכול מרכז.   
אוחיון החל את עבודתו 
בקבוצת הפניקס ובאשכול 
צפון לפני 13 שנה, כמפקח, 
ולאחר מכן כמנהל יחידת 
המכירות באשכול והוא בעל 
ניסיון רב בניהול ובמכירות.

במהלך תפקידו כמנהל אשכול צפון, הוביל אייל שינוי 
משמעותי בתפיסות השירות של סוכני האשכול, הן 
בביטוח חיים והן בביטוח הכללי. אשכול צפון בהנהגתו 
זכה במקומות הראשונים בענף, בסקרי שביעות הרצון 

של לשכת סוכני הבטוח.
אוחיון מחליף את ליאת גולץ, מנהלת אשכול מרכז, 
אשר יוצאת לדרך חדשה, לאחר 20 שנות פעילות 

בקבוצת הפניקס.

מבטחים ומבוטחים

 דבריו של נשיא הלשכה נאמרו במסגרת ישיבת מועצה ארצית של הלשכה  רוזנפלד הוסיף: 
אני לא עומד פה לבחירה של אף אחד, נבחרתי ברוב קולות ואני לא אעבור על כך לסדר היום

 כיהן בארבע השנים שחלפו כמנהל 
אשכול צפון  מחליף את ליאת גולץ

קבוצת הריצה של AIG סיימה בהצלחה את Jaybird Desert NightRun שנערך 
בחמישי שעבר  )ה-26 ביולי 2018( במצפה רמון. מדובר בקבוצה של 20 עובדים המנוסים 
בריצה, בראשם סמנכ”ל השיווק והדיגיטל גיל שגיב, סמנכ”לית משאבי האנוש יעל 

נדב וסמנכ”ל ביקורת פנים תומאס לואה. 

AIG קבוצת הריצה של

אייל אוחיון מונה 
כמנהל אשכול 
קבוצת הריצה של AIG מרכז בהפניקס

 סיימה בהצלחה את
Jaybird Desert NightRun
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ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת 
סוכני הביטוח

אייל אוחיון 
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