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לא יעלה על הדעת כי נציג ממשלה יימנע 
יו”ר  מלתת דין וחשבון לכנסת – כך השיב 
הכנסת ח”כ יולי אדלשטיין למכתבו של ח”כ 
איתן כבל, שמתח ביקורת על הממונה על שוק 
ההון דורית סלינגר, שנמנעה מלהשתתף בדיון 
של “ועדת הטייקונים”. לדברי אדלשטיין, סלינגר 
מתייחסת לכנסת כאסקופה נדרסת – לא נוכל 

לתת לכך יד.
עוד הודיע אדלשטיין: “אני מתכוון לדון 
במקרה ובהשלכות הנלוות לו במסגרת הוועדה 
המיוחדת שתפקידה לעסוק במקרים בהם 
חלה הפרה של חובת ההתייצבות בפני וועדות 

הכנסת”. 
כל זאת, בעקבות החלטת הממונה על רשות 
שוק ההון שלא להשתתף בישיבת ועדת החקירה 
הפרלמנטרית לבחינת התנהלות המערכת 
הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים 
גדולים. נוכח סירובה של סלינגר, פנו אתמול 
)יום ג’( חברי הוועדה, בראשות היו”ר כבל, ליו”ר 

הכנסת וליועץ המשפטי לממשלה.
המשפטי  ליועץ  אתמול  שנשלח  במכתב 
תוארה  מנדלביט,  אביחי  ד”ר  לממשלה 
השתלשלות העניינים, והוסבר כי הוצע לסלינגר 

כי אחד מסגניה יישב לידה, וגם נאמר לה כי 
ולהחליף פתקאות עם מי  תוכל “להתכתב 
שתמצא לנכון”. עוד נטען במכתב, כי “אין 
להפריז בחומרת התנהגות זאת, שיש בה לא 
רק כדי לסכל את עבודת ועדת החקירה, אלא 
שיש בה כדי לבזות את הכנסת וועדותיה”. 
מנדלבליט התבקש להנחות את סלינגר להתנצל 

בפני הוועדה. 
כי  כבל,  הוסיף  הכנסת  ליו”ר  במכתב 
“התנהגותה של סלינגר, כעובדת מדינה בכירה 
ביותר, עלולה להשפיע על עובדי מדינה אחרים 
המוזמנים לישיבות של ועדות הכנסת, ולא פחות 
מכך, על גופים אחרים המוזמנים לוועדות אף 

שלא חלה עליהם חובת התייעצות”. 
עוד התבקש יו”ר הכנסת להפעיל את הנוהל 
שפרסם במרץ 2018, העוסק בהפרת חובת 

ו”לנקוט  הכנסת,  ועדות  בפני  התייצבות 
באמצעים החמורים ביותר על מנת להבטיח 

מניעת הישנות התנהגות מבישה זו”. 
הוועדה  כל חברי  על המכתבים חתומים 
יואב  שהשתתפו בישיבה: היו”ר כבל, ח”כ 
קיש, ח”כ איילת נחמיאס ורבין, ח”כ דב חנין, 
רוברט אילטוב וח”כ  רועי פולקמן, ח”כ  ח”כ 

עיסאווי פריג’.
מרשות שוק ההון נמסר בתגובה לפרשה: 
“הממונה על שוק ההון הוזמנה לפתוח את דיוני 
הוועדה, שהקמתה נועדה לבחון מתן אשראי על 
ידי המערכת הבנקאית לטייקונים, אך הביעה 
הסכמתה לפתוח את הדיון הראשון. הממונה 
וצוותה נפגשו עם יועצי הוועדה ושיתפו פעולה 

בכל מה שנדרש בתהליך.
“הממונה הגיעה לדיון על מנת להעביר מצגת 
ולענות על שאלות חברי הוועדה, אך להפתעתה 
נדרשה לשבת במרכז האולם על כיסא נאשמים 
ולא בנוהל הרגיל הנדרש, כאשר כל הצוות 
המקצועי יושב עמה. לאור סירוב הוועדה להושיב 
אותה באופן מכבד, סירבה לקיים את הדיון. 
הרשות נכונה לענות על כל שאלה ולהעביר כל 

מידע שיש בסמכותה בהליך מוסדר ומכבד”.

יו”ר הכנסת אדלשטיין: לא יעלה על הדעת כי 
נציג ממשלה יימנע מלתת דין וחשבון לכנסת

עוד מציין אדלשטיין: סלינגר מתייחסת לכנסת כאסקופה נדרסת – לא נוכל לתת לכך יד

בעקבות הביקורת של ח”כ כבל על סלינגר:

לפרטים נוספים:
ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל
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עסקינן בבקשה למתן הוראות נגד 
מנורה  ונגד  בחברה  משרה  נושאי 
מבטחים חברה לביטוח )להלן: מנורה(, 
י.ש.  חברת  מפרק  יד  על  שהוגשה 
)להלן:  )בפירוק(  בע”מ  טוב  שם 
שמונה  המפרק  מטעם  הבקשה( 
בטענה  המפרק(,  )להלן:  לחברה 
לרשלנות של דירקטורים בחברה )להלן: 
הדירקטורים(, בין היתר, בכך שאישרו 
הלוואות לבעלי השליטה בניגוד לטובת 
החברה ובלי שיישמו את הוראות הדין 

ואת המלצות ועדת הביקורת. 
במסגרת הבקשה עתר המפרק לחייב 
את מנורה בסך של 17 מיליון שקל 
מקצועית  אחריות  פוליסות  מכוח 

שהונפקו על ידה לחברה ולנושאי המשרה בה, 
ביניהם הדירקטורים, בשנים 1996-2001, קרי, 

מלפני כ-20 שנה. 
מנורה יוצגה בהליך על ידי עורכי הדין דרור זמיר 

ורותם וייס ממשרד לויתן שרון ושות’.
סוגיות ביטוחיות שנדונו בהחלטה –

1. מנורה כפרה בחבותה בהתבסס על מספר 
טענות. הטיעון המרכזי היה כי פוליסת הביטוח 
ידי החברה הינה על בסיס  על  נרכשה  אשר 
הגשת תביעה Claims Made Basis )להלן: 
הפוליסה(  כאשר מדובר בפוליסות שהאחרונה 

שבהן הסתיימה לפני 16 שנה.
2. עוד עניין שנדון במסגרת ההחלטה, טענה 
שהעלה המפרק בעניין חסרונותיה של פוליסה 
על בסיס הגשת תביעה, פוליסה שהחברה עצמה 
רכשה ושהמפרק בא בנעליה וטענות בנוגע לחריגי 

הפוליסה. 
3. בית המשפט דן בשאלה, האם יכול עתה 
המפרק, שנכנס לפני כשבע שנים בנעלי החברה, 

לנקוט בביקורת כלפי הפוליסה? 
עד כמה יש מקום לקבל את טענת המפרק, 
בחלוף שנים כה רבות, לשקול בקשות ליישום 
הפוליסה בדרך שונה מכפי הדרך בה חפצו לפני 

שנים רבות, החברה, מנהליה ומנורה?
4. עוד נדונה טענת המפרק בדבר חובת מנורה 
ונושאי המשרה  לתור אחר כל הדירקטורים 
שכיהנו בחברה במשך השנים ולהתריע בפניהם 

על אי חידוש הפוליסה על ידי החברה.
5. בנוסף, נדונה טענת המפרק לפיה הפוליסה 
מנוגדת לתכליתו של חוק חוזה הביטוח, התנאים 

בה מקפחים את המבוטח, ועוד.
קביעות בית המשפט בהחלטה:

רון  אלכסנדר  ניתח השופט  בהחלטתו   .6
ביסודיות את הסוגיות הביטוחיות השונות, דחה 
את טענותיו של המפרק תוך קבלת עמדת מנורה, 

ודחה את הבקשה נגדה. 
7. בית המשפט קבע כי החברה, באמצעות 

מנהלה ובאישור הדירקטוריון שניתן להעמיד 
בחזקתו, שידע שקל והסכים, בחרה להסתפק 

בפוליסה מבוססת תביעות. 
כי בעייתיות  בנוסף, בית המשפט קבע   .8
יכולה להצדיק כל  בתפיסה הביטוחית אינה 
טענה ובכל נסיבות, קרי, גם אם קיימת בעייתיות 
בפוליסה, אין משמעות הדברים שניתן לקבל כל 
טענה ולקבוע שהפוליסה תקפה ומכסה, למשל, 
את הנזקים הנטענים רק בשל הבעייתיות שבה. 
בענייננו, החברה והמבוטחים - הדירקטורים, 
ידעו את טיב הפוליסה והסכימו לה, ובלשון 

בית המשפט: 
“זו הפוליסה ואין בלתה; זו הפוליסה בה חפצה 
החברה, זו הפוליסה שסיפקה גם את הדירקטורים 
ועתה בחלוף שנים כה רבות, אין עוד כל מקום 

להטיל בה דופי”.
9. עוד נקבע, כי  לא הופרה על ידי מנורה חובת 
ההבלטה, גילוי וחובת וידוא הבנת הפוליסה, כפי 
שנטען על ידי המפרק. בעניין זה נקבע )עמ’ 5 ש’ 

8-12 לפסק הדין(:
“אין לנו כאן עניין עם פוליסה צרכנית, והמבוטחת 
הייתה חברה, שניתן להעמידה בחזקתה שקראה 
והבינה. לא כל שכן, הדירקטורים: אם אין בכוחם 
להבין פוליסה, מה להם ולתפקידם... מעבר לכל 
זאת, אף אינני בדעה שיש בקונספציה ביטוחית 

זו אי בהירות שטעונה הייתה הבלטה 
מיוחדת... אין כאן שאלה של תניות 
היה  שנדרש  מוסתרות  או  חבויות 

להבליטן”.
10. עוד נקבע, כי אין חובה לחברת 
הביטוח להודיע לדירקטורים שאין 
ואי חידוש  החברה משלמת פרמיה 
הפוליסה על ידי החברה במנורה. נקבע: 
“ראשית, עיין לעיל ואמור לדירקטורים, 
טלו קורה מבין עיניכם. ניחא, בחלוף 
כה  שנים  אך בחלוף  כמה חודשים. 
רבות?, ועוד ביודעם מלכתחילה, שלא 
זכו מצד החברה אלא לפוליסה על בסיס 
תביעות?! ושנית, ללא כל קשר לכל 
האמור, אין דירקטורים בישראל יודעים 
או מבינים, שאם פרמיה אינה משולמת, ובוודאי 
כשהמדובר בשנים רבות, פקעה הפוליסה?! במצב 
דברים זה, הטענה שעל הפרק תנאי מקפח, נעדרת 

כל אחיזה” )עמ’ 6 ש’ 6-10 לפסה”ד(.
11. בהחלטה נדונה גם שאלת התיישנות ונקבע 
כי יש לבחון את מועד הגשת התביעה. הפנייה 
לבית המשפט באה כעשרים שנה לערך לאחר 
התקופה המכוסה בפוליסה וכ-16 שנה לאחר 
שחדלה החברה מתשלום פרמיה למנורה. משכך, 

התביעה התיישנה.
12. בעניין זה העיר בית המשפט, כי ככל שתוכר 
טענה לפיה תביעה המוגשת 16 שנה לאחר שפסקו 
תשלומי הפרמיה תכוסה על ידי פוליסה על בסיס 
הגשת תביעה, יכול שיהיה בכך ליצור מצב: “בו 
למעשה לפוליסות מסוג זה אורך חיים נצחי, 
שכמעט ואינו עשוי להתיישן לעולם. ספק אם 

סביר הדבר” )עמ’ 7 ש’ 6-8 לפסה”ד(. 
פסק הדין: הבקשה נגד מנורה נדחתה. השופט 
ציין, כי באופן קיצוני, בגבול שורת הדין, ובשים 
לב לקופת הפירוק ותמונת המצב ביחס לנשייה 
הכוללת, נמנע בית המשפט ממתן צו להוצאות.

פר”ק )מחוזי י-ם( 15006-11-10 עו”ד ניצן שמואלי, 
מפרק לחברת י.ש. שם טוב בע”מ )בפירוק( נגד 

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע”מ.

ניסיון של מפרק לחייב חברת ביטוח 
מכוח פוליסה על בסיס הגשת תביעה 
שנרכשה לפני כ-20 שנה, לנוכח פגמים 

בית מגדלנטענים בפוליסה - דינו להיכשל

עו”ד דרור זמיר, שותף בכיר 
במשרד עוה”ד לויתן שרון ושות’

עו”ד רותם וייס ממשרד 
עוה”ד לויתן שרון ושות’

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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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית 
משפט לערעורים אזרחיים, נדון ערעורה של תמר 
לוי, שייצגה את עצמה )להלן: המערערת( נגד 
שירביט חברה לביטוח בע”מ, שיוצגה על ידי 
עו”ד שי גנון. פסק הדין ניתן ב-6 ביולי 2018 
בהיעדר הצדדים, מפי השופטת דנה כהן-לקח. 
)להלן:  בית משפט השלום  דינו של  פסק 
ניתן בתביעה שהגישה  הערכאה הקודמת( 
שירביט כנגד המערערת, בגין טענה לנזקים 
שנגרמו לרכב המבוטח על ידה בתאונת דרכים 
שהתרחשה בירושלים. בהליך ההוכחות שנוהל 
בערכאה הקודמת נשמעו עדויותיהם של נהג 
נהג הרכב  ושל המערערת.  הרכב המבוטח 
המבוטח טען, שהתאונה התרחשה בעת שהמתין 
ברכבו בעצירה מוחלטת בחנייה מסודרת, כאשר 
לפתע רכבה של המערערת הגיע מאחור בחוסר 
זהירות, פגע ברכבו וגרם לו נזקים שהוערכו 

בחוות דעת שמאית שצורפה. 
מנגד, המערערת טענה כי נהג הרכב המבוטח 
נכנס לחניה פרטית של הבניין בו היא מתגוררת, 
בעת שהייתה בעצירה מוחלטת והמתינה שנהג 
הרכב ייצא או ימצא חנייה. המערערת הכחישה 
קיומה של תאונה כלשהי, והצהירה בעדותה 
בערכאה הקודמת כי “לא היה כלום ולא יהיה 

כלום”. 
הערכאה הקודמת העדיפה את גרסת הנהג 
המבוטח בנוגע לקרות התאונה, ובהתחשב בכך 
קיבל את תביעתה של שירביט. נקבע כי עדותו 
של הנהג המבוטח הייתה אמינה ועקבית, וכי 
מדובר בעד אובייקטיבי, שכן עיקר נזקו כבר 
שולם לו על ידי שירביט מכוח פוליסת ביטוח 

הרכב מספר שנים לפני מתן עדותו. 
מנגד, בית המשפט התרשם כי המערערת 
התחמקה מלתת בעדותה הסברים חד משמעיים 
של  לנסיבות התרחשותה  בנוגע  וענייניים 
התאונה. צוין, כי המערערת צילמה בזמן אמת 
את נהג הרכב המבוטח בעת החלפת הפרטים, 
אך לא נתנה הסבר מניח את הדעת לכך שלא 
צילמה את רכבה, על מנת שתוכל להוכיח בבוא 
העת כי לא התרחשה פגיעה בין הרכבים כנטען 
על ידה. בנוסף, צוין כי גרסתה בדבר היעדר 
מעורבות כלשהי באירוע אינה מתיישבת עם 
העובדה שהמערערת ראתה לנכון לצלם בזמן 
אמת מספר תמונות שהוצגו בעת הדיון )הגם 
שנקבע כי התמונות לא היו רלוונטיות לאופן 
קרות התאונה(. אף נקבע, כי שירביט הוכיחה 
את נזקיה כנדרש. הערכאה הקודמת קיבלה 
את תביעת שירביט והמערערת חויבה לשלם 
לה סכום של 9,378 שקל בצירוף הפרשי ריבית 
והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום 
בפועל. כן חויבה המערערת לשלם למשיבה 
הוצאות בסך 955 שקל ושכר טרחת עורך דין 

בסך כולל של 2,000 שקל. 
המערערת טענה, כי הערכאה הקודמת ציינה 
בעצמה, שעדותו של נהג הרכב המבוטח ניתנה 

ארבע שנים לאחר קרות התאונה )מה שמערער 
את מהימנותה(. שנית, המערערת טענה כי 
בשעת אמת צילמה את זהות נהג הרכב המבוטח, 
שכן ראתה שהוא רושם פרטים של רכבה, אולם 
לא צילמה צד כלשהו של הרכב שכן לא פגעה 
ברכב המבוטח וממילא לא ראתה לצלם דבר 
שלא אירע. שלישית, טענה, הרכב המבוטח 
לא הציג קבלות וחשבוניות על תיקון רכבו, כך 
שהנזק הנטען לא הוכח וכל התביעה שהוגשה 
נגדה מקורה במעשה נוכלות. לבסוף, נטען כי 
מצבה הרפואי והכלכלי של המערערת אינו טוב. 
שירביט טענה, כי דין הערעור להידחות נוכח 
דינה של  מכלול הממצאים שפורטו בפסק 
הערכאה הקודמת ומנימוקיו, ונוכח ההלכה 
הפסוקה לפיה בית משפט בערעור לא ייטה 
להתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי 

הערכאה הדיונית. 
בית המשפט דחה את הערעור  פסק הדין: 
תוך שהוא קובע, כי לא קיימת עילת התערבות 
בממצאים שנקבעו בערכאה הקודמת. הממצאים 
שנקבעו תומכים במסקנות המשפטיות אליהן 
ואין בפסק הדין  הגיעה הערכאה הקודמת 

טעות שבחוק. 
בית המשפט הוסיף, כי התערבותה של ערכאת 
הערעור תיעשה במקרים חריגים בלבד, כאשר 
מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, 
או כאשר מתגלים פגמים מהותיים היורדים 
ובקביעת  לשורש העניין, בהערכת הראיות 
העובדות. נקבע, כי בנסיבות העניין אין הצדקה 

לסטות מכלל זה. 
בנוגע לטענת המערערת, כי הנהג המבוטח 

העיד ארבע שנים לאחר האירוע, נקבע כי עובדה 
זו הייתה לנגד עיניה של הערכאה הקודמת 
שציינה זאת במפורש בפסק דינה ושקלה עובדה 

זו בעת הערכת העדויות שנשמעו לפניה. 
בית המשפט הוסיף, כי טענת המערערת לפיה 
האופן בו התרחשה התאונה והנזק אינו הגיוני, 
משום שרכב הנהג המבוטח היה גבוה ורכבה 
שלה היה נמוך, דינה להידחות משום שהיא 
מהווה “הרחבת חזית”. הטענה לא הועלתה 
ובעיקרי  בערכאה הקודמת, בכתב הערעור 
הטיעון בכתב שהגישה המערערת. בנוסף, מדובר 
בטענה שמחייבת הוכחה באמצעות ראיות, 
שלא הובאו, וממילא לא התבררו לפני הערכאה 

הקודמת, ולפיכך לא ניתן לקבלה. 
המערערת  טענות  כי  ציין,  המשפט  בית 
לגבי כשלים בייצוגה על ידי הסיוע המשפטי 
בערכאה הקודמת נטענו באופן סתמי בלבד. 
בית המשפט ציין, כי טענה זו אינה מתיישבת 
לכאורה עם פרוטוקול הדיון בערכאה הקודמת, 
במסגרתו המערערת ציינה כי היא סומכת על בא 
כוחה ומסכימה לקיום הדיון. כמו כן, בערכאה 
הקודמת עורך דינה חקר נגדית את העד מטעם 
שירביט ואף השמיע סיכומים בעל פה באופן 
שאינו עולה בקנה אחד עם טענת המערערת 

לפיה עורך דינה “לא ידע מימינו ומשמאלו”.
הערעור נדחה אך נוכח מצבה הרפואי של 
המערערת נמנע בית המשפט מלחייבה בהוצאות 

ההליך. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון.

המערערת נכשלה בניסיונה לשכנע 
את בית המשפט כי התאונה בגינה 

היא חבה לא הייתה ולא נבראה

SHLOMOB2@GMAIL.COM

 מעונין/ת למכור
תיק ביטוח חיים
ו/או אלמנטארי
ו/או פיננסים?

לסוכנות ביטוח מקצועית ומובחרת,
יש ענין ברכישת תיקים.

המעוניינים נא לפנות לעו”ד שלמה ברמץ טל. 077-2199969
סודיות מוחלטת !!!
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הבלוף הגדול של הפנסיה במדינת ישראל
ה  נ י ד מ ר  ש א כ
מתקדמת ומערבית 
ג  ו א ד ל ה  צ ו ר
לפנסיה  לאזרחיה 
הגונה ומכובדת בזמן 
לגמלאות  פרישתם 
לעשות  יכולה  היא 
כמה  ידי  על  זאת 

פעולות:
ם  ע ט מ ה  י ס נ פ
המדינה לכל אזרח 
– המדינה משלמת 
לכל אזרח שפורש פנסיה מקופתה על בסיס 
שוויוני וללא כל קשר להכנסתו האחרונה של 
האזרח. במדינת ישראל מדובר על קצבאות זקנה 
שיכול לקבל כל אזרח, כאשר גיל קבלת הקצבה 
וגובהה מותנה בוותק שנצבר, הכנסה קיימת 
ועוד. אזרחים ויש רבים כאלו בישראל, שחיים 
אך ורק מקצבאות הזקנה, מצבם עגום ביותר. לא 
פעם אנו פוגשים בהם מחטטים בפחים בשווקים 
בסופי שבוע, ואם נוסיף את התחזית העגומה 
המוסד לביטוח הלאומי,  על פשיטת הרגל של 

המצב עוד יורע.
פנסיה על פי חוק, צו הרחבה שנכנס לתוקפו 
ב-2008 – פנסיית חובה, מחייב כל מעסיק וכל 
חוסך להפקיד כסף כל חודש עד יציאתו לגמלאות, 
ובכך למעשה המדינה כופה על אזרחיה הקטנת 
הנטו הנוכחי למען העתיד בו יגיעו לגמלאות 
ושם תחכה להם פנסיה, כאשר מינואר 2017 גם 
עצמאים מחויבים להפקיד כל חודש סכומים 
מסוימים. המגמה היא להבטיח להם פנסיה כלשהי 
בפרישתם )קדמו לצו ההרחבה הזה הסכמים 
קיבוציים וצווי הרחבה אחרים שחייבו מגזרים 

שונים להפקיד לפנסיה(.
פנסיה על בסיס וולונטרי – אזרחים שחרדים 
לגובה הפנסיה שלהם בפרישתם מקבלים החלטה 
להפקיד כל חודש בתכנית פרטית שפתחו, במגמה 
להגדיל בעתיד את גובה הפנסיה שתשולם להם 

מגיל הפרישה.
עד פה לכאורה הכול מושלם. המדינה עוזרת 
קצת )ואכן קצת, קצבאות הזקנה בישראל הן 
מהנמוכות בעולם המערבי(, יש חובת הפקדה 
לפנסיה וגם כל אזרח יכול באופן עצמאי להפקיד 
מכיסו, דבר שעושים מעטים מאוד. אז איפה 

הבעיה והשקר הגדול?
בטווח הזמן הבינוני, כאשר כל הפנסיונרים ברי 
המזל, שכיום מקבלים קצבאות או מהקרנות 
הוותיקות על בסיס זכויות שצברו או קצבאות 
מפנקות מהמדינה דרך הפנסיה התקציבית 
גיבנת של עשרות מיליארדים על  )שמהווה 
המדינה(, שחיים עדיין בקרבנו יעברו מהעולם, 
נתחיל לפגוש את הפנסיונרים העניים. העניים 
פחות יהיו אלו שנכנסו לקרנות החדשות ב-1995 
או שהחזיקו פוליסות מנהלים מבטיחות קצבה. 
 2008 יהיו אלו שצורפו בשנת  יותר  העניים 
ילדינו  יהיו  והעניים הגדולים  לפנסיה חובה 
יקבלו  ונכדינו שיפקידו לפנסיה, אך בפועל 
תמורה מגוחכת אתה יאלצו לחיות להרבה מאוד 

שנים. זאת, לאור השינוי בתוחלת החיים שאינו 
ליניארי כלל.

האגף לשוק  המדינה בהתנהלותה באמצעות 
ההון הביטוח והחיסכון, היום כבר רשות, דוחפת 
את כל אזרחיה לאפיק חיסכון אחד, עם תקנון 
אחיד, עם הבטחת אג”ח ייעודי ברמה מסוימת 
ואלו הן קרנות הפנסיה החדשות בבעלות גופים 

פרטיים.
כל האלטרנטיבות למעשה חוסלו ומחוסלות 
בימים אלו. ביטוחי המנהלים שהיוו התחייבות 
חוזית בין חוסך לחברה, הם בשלב חיסול מתקדם 
לנוכח ביטול המקדם המובטח ובניית מטריות 
להשבחת האכ”ע בקרנות הפנסיה. קופות הגמל 
לא מהוות כל אלטרנטיבה כיום לחיסכון הפנסיוני  
ולמעשה מנותבים  ואזרחי המדינה נשארים 

לפתרון אחד בלבד – קרנות הפנסיה.
קרן פנסיה מושתתת על תקנון בלבד ובליה 
פועמת הערבות ההדדית של חבריה. חוסך שנכנס 
כיום בגיל צעיר או בגיל יותר מתקדם, מפקיד 
הרבה כסף יקר שיורד ממחייתו השוטפת לקופה 
שאמורה לשלם לו פנסיה בהגיעו לגמלאות. כמה? 
רק היושב במרומים כנראה יודע. הקרן, שחייבת 
להיות מאוזנת, יכולה לבצע שינוי בתקנון ולהחליט 
על הגדלת עלות אובדן כושר העבודה על חשבון 
החיסכון, הגדלת עלות הריסק לשאירים על חשבון 
הפנסיה העתידית ועוד פעולות שבאישור הממונה, 
מדמות למעשה את ההפקדה לאדם השם את 
כספו על קרן הצבי. כפי שהצבי משיל את קרניו, 
כך משילה קרן הפנסיה בעידוד המדינה זכויות 
מחוסכיה, ולמעשה פוגעת בפנסיה העתידית 

של כל חוסך.
המדינה ברגולציה מטעמה דוחפת את אזרחיה 
לקרנות הפנסיה. זה הרי אינטרס עליון של המדינה 

להזרים כספים וכמה שיותר לתוך הקרנות, כדי לא 
להגיע למצב שהיה עם הקרנות הישנות שהולאמו 
למעשה על ידי המדינה כדי להצילן ובמחיר כבד 
ביותר. המדינה מאפשרת בשם הדאגה לחוסכיה 
לקרנות לבצע שינויים בתקנון ולפגוע בחסכונות 
העתידיים של העמיתים. המדינה מגבילה אג”ח 
ייעודי רק לקרנות הפנסיה ולמעשה משתקת 
ומרסקת את שאר המוצרים האלטרנטיביים שהיו 
יכולים להוות תחרות לקרנות הפנסיה. המדינה 
לא מתעניינת בתשואות של הקרנות או בשירות 
שלהן וההוכחה לכך הייתה במכרז של המדינה 
לקרנות ברירת המחדל... ואכן מחדל - המדינה 
קובעת תקנון אחיד, כך שגם בתוך הקרנות 
למעשה לא תהיה שום תחרות או יצירתיות ועל 
אוריינות פיננסית בוודאי שאין על מה לדבר. מצד 
שני מוצגים סימולטורים מדהימים על חוסכים 
שנכנסים בגיל 30, חוסכים כל החיים ללא יום 
הפסקה, בהנחת ריבית של 4% ועם תוחלת חיים 
שאינה מעודכנת ליום הפרישה, עם הנחות על 
שכר מתפתח ריאלי לאורך שנים, חוסר פדיונות 
ועוד ועוד - והכל נראה ורוד ולכל אזרח במדינה 
תהיה פנסיה מדהימה עם שיעור תחלופה מהמם...

לא ירחק היום ופצצת הפנסיה תתפוצץ לנו בפנים 
יותר מכל טיל איראני או אבו מאזן... היום בו 
נראה פנסיונרים שנותרו להם עוד 30 שנות מחייה 
לפחות נוברים בפחים או מחפשים עבודות מכל 
סוג, רק כדי לשמור על כבודם וגאוותם. בישראל 
יש הפקדה לפנסיה להרגעת המצפון, אבל הפנסיה 
שיקבלו הדורות הבאים תהיה עלובה, משפילה 
ותיצור גל אדיר של פנסיונרים עניים, נתמכים, 

שכבודם אבד ונעלם.

הכותב הוא מנכ”ל משותף בארנון את וינשטוק

מאת יובל ארנון

או איך המדינה מעודדת ערוץ אחד לפנסיה וגם הוא כושל

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

נקודה למחשבה
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עו”ד תושב תל אביב הגיש לבית משפט 
השלום בהרצליה תביעה ביטוחית בסך 1.14 
כלל ביטוח. בתביעה נאמר  מיליון שקל נגד 
כי התובע עבד כעו”ד בכיר בתחום המסחרי 
במשרד עו”ד גולדפרב, זליגמן, ושות’ ובמסגרת 
עבודתו היה עליו לעבוד שעות ארוכות )-14

16 שעות ביום( מול לקוחות בתחום המסחרי 
ולהתמודד עם עסקאות ומסמכים מורכבים, 
ועריכת בדיקות נאותות עמוקות מסחריות-

משפטיות.
את  ביטחה  בתביעה,  נאמר  ביטוח,  כלל 
התובע העוסק בתחום עריכת הדין מאז שנת 
1997 בפוליסת ביטוח חיים הכוללת ביטוח 
אובדן כושר עבודה ושחרור מתשלום פרמיות. 
בין היתר, ביטוח לפיצוי  כוללת,  הפוליסה 
חודשי ושחרור מתשלום פרמיות במקרה של 

נכות הגורמת לאובדן כושר עבודה.
עוד נטען בתביעה, כי כלל ביטוח התחייבה 
שבמקרה של נכות הגורמת לאובדן של כושר 
העבודה בעיסוקו של התובע בשיעור של 25% 
לפחות, היא תשלם לו פיצוי חודשי כל עוד 
נמשך אי הכושר ועד הגיעו לגיל 70 בחודש 
יוני 2037. התובע מציין, כי עם השנים הוא 

התקדם בעבודתו כעורך דין מסחרי במשרה 
מלאה ושמו עלה פעמיים כמועמד לשותפות, 
אולם הוא לא התקבל לשותפות במשרד. זאת, 
מאחר שחלה ירידה בתפקודו במשרד עקב 
התנהגותו הנובעת מבעיות נפשיות שהתחיל 
לסבול מהן, ודיכאון OCDI, והוחלט לפטרו 
מספר  שבמשך  מאחר   ,2007 שנת  בסוף 
חודשים היה כבר באובדן כושר עבודה מלא 

מבחינה תפקודית.
התובע מציין, כי החל מחודש ינואר 2007 לא 
עבד ולא השתכר, הדיכאון העמיק, מחשבות 
טורדניות טרדו את נפשו ביתר שאת, והוא 
פנה לטיפול פסיכיאטרי וקיבל טיפול תרופתי 
שעזר לו באופן חלקי, והוא הצליח להשתלב 
במעגל העבודה במשרה חלקית בחברה שם 

עבד מאוגוסט 2009 ועד לדצמבר 2015.
התובע מציין, כי החל מחודש ינואר 2016 
הוא אינו עובד כלל וחזר להיות באובדן כושר 
מלא, וכי מצבו הנפשי וגילו המבוגר באופן 
יחסי לא מאפשרים עוד את שילובו בשוק 
העבודה החופשי בתחום עריכת הדין. לדברי 
התובע, פסיכיאטרית מומחית שבדקה אותו 
קבעה כי הוא מצוי בנכות צמיתה של 50% וכי 

קיימת פגיעה קשה בכושר העבודה שלו, וכי 
במצבו כיום הוא אינו מסוגל לעסוק במקצועו.
בתחום  מומחה  כי  התובע,  מציין  עוד 
התעסוקתי קבע כי הוא נמצא באובדן כושר 
עבודה משוכלל לעיסוקו בהיקף של 65% אובדן 
כושר עבודה לצמיתות. לדברי התובע, כיום 
ולצמיתות הוא איבד את כושרו בשיעור חלקי 
של לפחות 65% לעבוד במקצוע או בעיסוק בו 
עסק ב-10 השנים שקדמו למועד תחילת אי 
הכושר. אולם כלל ביטוח דחתה את תביעתו 
בנימוק לפיו הוא אינו עונה להגדרות של מקרה 
ביטוחי בפוליסה וכן על הגדרת מקרה ביטוח 

אובדן כושר עבודה חלקי.
כי  התובע מבקש מבית המשפט להצהיר 
הוא מצוי באובדן כושר עבודה חלקי בשיעור 
כלל  על  ולפיכך  בפוליסה,  כהגדרתו   65%
ביטוח לפצותו בגין אי כושרו החלקי האמור 
החל מחודש דצמבר 2014 עד לתום הפוליסה 
 ,65% בשיעור  הפרמיה  מתשלום  ושחרור 

כמתחייב מהפוליסה.
מכלל ביטוח נמסר: “כתב התביעה התקבל 
בערכאות  כמקובל  נגיב  אנו  בחברתנו. 

המתאימות”.

עורך דין לשעבר מבקש להצהיר כי הוא מצוי 
באובדן כושר עבודה חלקי ועל כלל ביטוח לפצותו

 לדברי התובע, מומחה בתחום התעסוקתי קבע כי הוא נמצא באובדן כושר עבודה משוכלל 
לעיסוקו בהיקף של 65% לצמיתות  כלל ביטוח דחתה את תביעתו בנימוק לפיו הוא אינו 

עונה להגדרות של מקרה ביטוחי בפוליסה ומקרה ביטוח אובדן כושר עבודה חלקי 
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חודש ירוק

 כך עולה מהתחזית של מיטב דש  טווח התשואה של קופות הגמל נע בין 
0.8% ל- 1.6% הקופות במסלול המנייתי יציגו תשואה של עד 3.4% החודש

שלמה מבקשת מסוכניה לדווח על מקרים 
בהם ברכבים שבוטחו בביטוח חובה התגלתה 
יצחק.  לוי  מחירון  לפי  דגם,  בקוד  טעות 
הבדיקה מתייחסת לתקופה שבין פברואר 

2015 לפברואר 2017. 
הבדיקה שעורכת החברה נעשית בעקבות 
תביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה, במסגרתה 
היא נדרשת לבצע בדיקה על אודות מקרים 
בהם התגלתה טעות בקוד הדגם, ובשל כך בוטח 
הרכב בפוליסת חובה תחת נתונים שגויים. 

הדוגמאות לטעויות האפשריות הן קוד דגם 
שגוי, אי ציון מערכות בטיחות המותקנות 

בדגם רכב וכדומה.
הייצוגית המדוברת הוגשה בפברואר 2017. 
התובע ביטח את רכבו, שבו מותקנת מערכת 
יציבות, אך חויב בתשלום פרמיה  לבדיקת 
בסך 1,276 שקל, שאיננה מתחשבת בהנחה 
בסך 61 שקל, אשר נקבעה במחשבון הביטוח 
של משרד האוצר בגין קיום מערכת בטיחות. 
כי  נובעת מהעובדה,  יתר  הסיבה לגביית 

רכבים הכוללים מערכות בטיחות שונות )כגון 
ABS, ESP ועוד( מוגדרים במחשבי שלמה 
כרכבים שאינם כוללים מערכות בטיחות אלו, 
ובהתאם, חברת הביטוח מעלה את פרמיית 
נטען  בכך,  מבעליהם.  הנדרשת  הביטוח 
בתביעה, שלמה אינה מיישמת את הוראות 
המפקחת על הביטוח ומתעלמת מנתוני הרכב 

האמיתיים. 
זה  בשלמה ביקשו שלא להתייחס בשלב 

לדברים.

קופות הגמל הכלליות אמורות להציג תשואה 
ממוצעת של כ-1.2% במסלול הכללי. כך חוזים 
בבית ההשקעות מיטב דש, לאחר שהמדדים 
העיקריים למניות ואג”ח רשמו תשואה חיובית 
החודש. הטווח של התשואה בקופות הגמל 
במסלול הכללי הוא בין תשואה של 0.8% לבין 

תשואה של 1.6%. 
על פי מיטב דש, קופות הגמל המנייתיות 
השיגו תשואה של כ-2.4%, בטווח של תשואה 
1.4% עד תשואה של 3.4%. תשואה של כ-0.4% 
לקופות הגמל המדדיות, בטווח של תשואה 
0.1% עד תשואה של 0.7%. תשואה של כ-0.1% 

לקופות הגמל השקליות, בטווח תשואה חיובית 
של 0.3% עד תשואה שלילית של 0.2%. 

תשואות הקופות מתחילת השנה

מתחילת השנה, קופות הגמל השיגו תשואה 
ממוצעת של 1.9% במסלול הכללי. מתחילת 
השנה, תשואה ממוצעת של כ-2.9% לקופות 
הגמל המנייתיות ותשואה ממוצעת של כ-0.7% 
לקופות הגמל המדדיות. לעומתן, קופות הגמל 
השקליות רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 

0.4% מתחילת השנה.

שוק ההון בחודש יולי

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: 
מדד ת”א 35 עלה ב-4.6%, מדד ת”א 125 עלה 
ב-3.2%, מדד ת”א 90 ירד ב-2.7% ומדד יתר 

50 ירד בשיעור חד של 12.4%.
באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה 
חיובית: מדד תל בונד 20 עלה ב-0.3%, מדד 
התל בונד 40 עלה ב-0.6% ותל בונד 60 עלה 
ב-0.5%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן 
מדורגות )ואין להן מדד( ירדו ב-2.8%. מדד 

אג”ח קונצרני כולו ירד בשיעור של 0.5%.

שלמה ביטוח לסוכנים: בדקו האם פרמיית 
ביטוח החובה נקבעה על פי נתונים שגויים 

קופות הגמל צפויות להציג תשואה של 
עד כ-1.2% בחודש יולי במסלול הכללי

הבדיקה שעורכת החברה נעשית בעקבות תביעה ייצוגית בה נטען כי החברה מתבססת 
רק על מחירון לוי יצחק ולא לוקחת בחשבון את מערכות הביטוח הקיימות ברכב בפועל

אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

בהתאם לתנאי השירות

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״
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גידול משמעותי ברכישות ומיזוגים 
במחצית הראשונה של 2018

 PricewaterhouseCoopers הייעוץ  חברת 
על  המצביע  חדש  דוח  מפרסמת   )PwC(
עלייה משמעותית  )בשיעור של 183%( בשווי 
העסקאות בתחום המיזוגים והרכישות שהיו 
במחצית הראשונה של שנת 2018 בארה”ב, 
במספר   )18% של  )בשיעור  ירידה  על  אולם 

העסקאות. 
בתחום  עסקאות   247 הוכרזו  זו  בתקופה 
ב-28.6  נאמד  העסקאות  כשהיקף  הביטוח, 

ל-302  בהשוואה  זאת,  דולר.  מיליארד 
דולר  מיליארד   10.1 של  בהיקף  עסקאות 

שהיו ברבעון הראשון של שנת 2017. 
במחצית  שהוכרזו  הגדולות  העסקאות 
רכישת  על   Axa של  הן   2018 של  הראשונה 
דולר  מיליארד   15.4 תמורת   XL Group
 5.6 תמורת   Validus רכישת  על   AIG-ו

מיליארד דולר.
 2018 בשנת  שהוכרזו  עסקאות  חמש 

 7 לעומת  דולר  מיליארד  מ-1  גדולות  היו 
87% מכל העסקאות היו של  בשנת 2017. 
חברות ברוקרים. סך הכול בתחום הפיננסי 
במחצית  היו  הון(,  ושווקי  בנקים  )לרבות 
בשיעור  )ירידה  עסקאות   392 הראשונה 
ב-2017(  תקופה  אותה  לעומת   22% של 
דולר  מיליארד   57.70 של  כולל  בהיקף 
אותה  לעומת   60% של  בשיעור  )גידול 

תקופה ב-2017(. 

 National ארה”ב,  בווירג’יניה,  הפועל  בנק 
המבטח  את  תובע   ,Bank of Blacksburg
)חברה   Everest National Insurance Co
בת של Everest Re Group Ltd( בגין כיסויי 
אירוע  בגין  עליו  להגן  שאמורה  הפוליסה 

סייבר, בהיקף של מיליוני דולר. 
האם  להחליט  המשפט  מבית  מבקש  הבנק 
התקפת הסייבר אמורה להיות מכוסה על ידי 
מחשבים  פשיעת  לכיסוי  הפוליסה  הרחבת 
כי  טוען  המבטח  אלקטרונית.  פשיעה  או 
אירוע הסייבר מתייחס לכספומט או כרטיסי 
המבטח  של  השיפוי  שבגינו  אירוע   - אשראי 

קטן לעומת ההרחבה הנטענת על ידי הבנק. 
על פי מידע שנמסר מהבנק, הוא חווה שתי 

והפסדיו  משנה  פחות  בתוך  סייבר  התקפות 
ההתקפה  דולר.  מיליון  ב-2.4  מסתכמים 
והשנייה   2016 במאי  הייתה  הראשונה 
בינואר 2017. חקירת האירוע העלתה, כי על 
פי דפוסי החדירות הן התבצעו על ידי אותה 
בדיוג  שהשתמשו  רוסיים  פצחנים  קבוצת 
האלקטרוני.  הדואר  באמצעות   )phishing(
הבנק טוען שעל פי ההרחבה בגינה הוא תובע, 
)כפוף  דולר  מיליון   8 הוא  האחריות  גבול 
דולר(.  אלף   125 של  עצמית  להשתתפות 
מכוסה  הביטוחי  שהכיסוי  טוען,  המבטח 
לאירוע  האחריות  גבול  בה  אחרת,  בהרחבה 
הוא 50 אלף דולר )כפוף להשתתפות עצמית 
של 25 אלף דולר( ו-250 אלף דולר לתקופת 

הביטוח. 
לטענת הבנק הפצחנים חדרו למערכות הבנק 
באמצעות  השנה,  במאי  ב-28  השבוע,  בסוף 
הדואר האלקטרוני והפעילו מאות כספומטים 
המותקנים בצפון אמריקה ומשכו באמצעותם 
לאחר  דולר.  אלף   569 של  בסך  מזומנים 
להגנת  נוספים  אמצעים  הותקנו  זו  התקפה 
שהאמצעים  הסתבר  בדיעבד  אולם  סייבר 
בינואר 2017 פרצו  יעילים.  היו  שהותקנו לא 
הבנק,  של  המחשוב  למערך  הפצחנים  שוב 
באמצעות  למשוך  והצליחו  הגנות  הסירו 
השימוש  דולר.   1,833,984 כספומטים 
בכספומטים נותן למבטח את הבסיס לטענה, 
כי האירוע מכוסה על פי ההרחבה המצומצמת.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

לעומת זאת, חברת הייעוץ PwC מצביעה על ירידה בשיעור 18% במספר העסקאות

בנק ומבטח חלוקים על כיסויי 
הפוליסה לאירוע סייבר

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

שמי שטובי עוזב את הפניקס לכלל ביטוח

הסכם קיבוצי נחתם בין AIG לנציגות העובדים, 
העובדים יקבלו תוספת שכר שנתית של 4%

 AIG הסכם קיבוצי נוסף בענף הביטוח. 
וועד העובדים של החברה חתם אתמול )ג’( 
על הסכם קיבוצי חדש, המהווה המשך להסכם 
הקיים בחברה, אך כולל שיפורי שכר ותנאים. 
במסגרת ההסכם יזכו העובדים להעלאת שכר 
שנתית של 4% לכל אחת משנות ההסכם. חלק 
מהתוספת לשכר תהיה קבועה ושקלית והיתרה 
תחולק באופן דיפרנציאלי. גם שכר הבסיס 
יוגדל ב-AIG והשכר המינימלי של העובדים 
יסתכם ב-6,000 שקל לאחר שלושה חודשים 

)לא כולל עובדים עם תמריצים(. 
על פי ההסכם, העובדים שמועסקים על בסיס 
חודשי יעברו לתשלום על בסיס חודשי ומעמד 
של עובד קבוע יוענק לכל היותר תוך שלושה 
חודשים. ההפרשות הפנסיוניות יוגדלו כאשר 
יכללו את סעיף התמריצים המוענק לעובדים. 
ההסכם החדש כולל הטבה נוספת, המקנה 
לעובדים ולבני משפחותיהם ביטוח בריאות 

במימון החברה.
על  מתרחשת   AIG-ב ההסכם  חתימת 
הביטוח  בענף  נוספות  התפתחויות  רקע 
בנוגע למאבקי עובדים וחתימה על הסכמי 
עבודה. בחודש מאי חתמה הנהלת מיטב 

דש על הסכם עם ועד החברה 
במסגרתו הובטחה העלאת 
שכר של עד 13.75% בארבע 
בחודש  הקרובות.  השנים 
ינואר נחתם בשלמה הסכם 
 2017 וביולי  קיבוצי ראשון 
נחתם הסכם קיבוצי ראשון 
שקבע  מבטחים,  במנורה 
של  בחברה  מינימום  שכר 
זאת,  שקל. לעומת   6,000
פסגות נמצאים עדיין  עובדי 
במאבק לשיפור שכרם ודרישה 
לחתום על הסכם קיבוצי מול 
הסכם  על  חתימה  החברה. 
העובדים  ודרישת  קיבוצי 
להעלאת שכר בענף נרשמת 

לאחר ששנת 2017 הייתה שנה רווחית מאוד 
לחברות הביטוח. 

שי פלדמן, מנכ”ל AIG ישראל: “אני מברך 
על חידוש ההסכם הקיבוצי, המהווה בסיס 
ולעובדיה.   AIG-ל יותר  למען עתיד טוב 
AIG היא חברת ביטוח אחרת וההסכם עליו 
אנו חותמים יסייע לחבר בין הצלחת החברה 

להצלחת העובדים ולקשר בין 
מצוינת ותגמול. ההסכם יסייע 
לשיפור חווית הלקוח, ויהפוך 
עבודה  מקום   -  AIG את 
משפחות  מאות  שמפרנס 
ודואג לעתידם של מאות אלפי 

לקוחות - לטובה יותר”.
עד  ו ר  ” ו י  , ל ו ל מ ר  מ ו ת
“בשל   :AIG ב- העובדים 
מערכת היחסים המורכבת עם 
הנהלת החברה, היה חשוב לנו 
להגיע להבנות מיטביות על גבי 
שולחן הדיונים, ללא נקיטת 
במטרה  ארגוניים,  צעדים 
לבנות יחסי אמון אמיתיים 
בין הצדדים. חשוב להבין כי 
ההסכם, טוב ככל שהוא, איננו עומד בפני 
עצמו. יש לזכור כי הדבר החשוב ביותר הוא 
לקיים את מהות ההסכם החדש שהיא יצירת 
שותפות אמיתית בין הנהלת החברה לעובדיה. 
אנחנו מבינים שעתידנו כעובדי החברה תלוי 
באופן ישיר בהצלחת החברה ואנחנו כעובדים 

מחויבים לעשות את המיטב לשם כך”.

מבטחים ומבוטחים

 כיהן כסמנכ”ל בכיר ומנהל מטה מכירות בחטיבת 
הלקוחות של הפניקס  יחבור למטה המכירות בכלל 
ביטוח, שבוע לאחר שהמטה עבר רה ארגון משמעותי  

 AIG שי פלדמן מנכ”ל  העובדים שמועסקים על בסיס שעתי, יועברו לבסיס חודשי 
ישראל: AIG היא חברת ביטוח אחרת וההסכם יסייע לחבר בין הצלחת החברה לעובדים

שי פלדמן, מנכ”ל AIG ישראל

שמי שטובי עוזב את הפניקס ויעבור לכלל ביטוח 
כך נודע היום )ד’( לפוליסה. שטובי, כיהן כסמנכ”ל 
בכיר ומנהל מטה מכירות בחטיבת הלקוחות של 
הפניקס. במסגרת תפקידו, החברה הרחיבה והעמיקה 
את קשריה עם סוכני הביטוח באמצעות שיתופי 
הפעולה דרך ערוצי הפצה משלימים. בתקופתו הושק 
מרכז הפניקס פור יו שאפשר לסוכנים להרחיב את 
תיקי הלקוחות הקיימים באמצעות שירותי החברה.

שטובי יעבור לכלל ביטוח שבוע לאחר שזו ביצעה 

רה ארגון משמעותי בחברה. במסגרת הרה ארגון, 
מערך המכירות וההפצה מוזג עם מערך העסקים 
וינוהל תחת ירון שמאי, אשר בשנתיים האחרונות 

כיהן כמשנה למנכ”ל, מנהל חטיבת ביטוח חיים. 
חטיבת הלקוחות וההפצה החדשה בנויה מערוץ 
שלומי תמן, שמונה למשנה  סוכנים, בניהולו של 
למנכ”ל, ומערוץ לקוחות ישירים, בניהולם של ליאור 
דיטמן )מנכ”ל הכלל הראשון( וניר עובדיה )מנהל 

אגף המעסיקים הישירים של קבוצת כלל(. שמי שטובי

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%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%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%93%d7%a9-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-13-75-%d7%91%d7%90/
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%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%93%d7%a9-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-13-75-%d7%91%d7%90/
http://polisa.news/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%90-%d7%9c%d7%a1/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95/
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%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%90%D7%98-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95/
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%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%90%D7%98-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95/
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחים ומבוטחים

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ובית הספר לאמנויות 
הבמה בית צבי, יערכו ימי כיף וריענון מהמצב הביטחוני 
לקבוצה של כ-300 ילדים ובני נוער מיישובי הדרום 

ועוטף עזה.

במסגרת ימי הכיף, יגיעו הילדים לבית הספר בית 
צבי ברמת-גן ליום פעילות יצירתי, שיכלול, בין השאר, 
סדנאות העשרה בתחומי התיאטרון, מפגש עם שחקנים 
מהתיאטרון וכן צפייה בהצגה של תיאטרון הספרייה.

הראל ובית הספר בית צבי 
יערכו ימי ריענון לילדים ובני 

נוער מיישובי עוטף עזה

שגיא שטיין מונה 
למנכ”ל מגדל שוקי הון

ברק בנסקי מונה 
למנהל אגף כלל 

עמיתים בכלל ביטוח

בפעילות ישתתפו כ-300 ילדים ובני נוער מיישובי הדרום

שטיין יחליף את יוסי בן ברוך שכיהן כמנכ”ל מגדל 
שוקי הון בארבע השנים האחרונות וימונה ככל 
בשלוש וחצי השנים האחרונות הנראה למנהל חטיבת הפיננסים של מגדל ביטוח

כיהן כמנהל השקעות ראשי של 
כספי חיסכון ארוך טווח במיטב דש שגיא שטיין מונה למנכ”ל מגדל שוקי 

)ג’(.  הון, כך דיווחה החברה אתמול 
שטיין יחליף ב-1 לספטמבר הקרוב 
יוסי בן ברוך אשר כיהן כמנכ”ל  את 
האחרונות.  השנים  בארבע  החברה 
בחברה מציינים, כי בתקופת כהונתו 
של בן ברוך התייעלה החברה פיננסית 
וארגונית ועברה מהפסד לרווח כשהיא 
מסיימת את שנת 2017 ברווח של 26 
מיליון שקל לפני מס. פרישתו משוקי 
הון הינה על רקע מועמדותו לתפקיד 
מנהל הכספים של מגדל אחזקות ומנהל 

חטיבת פיננסים של מגדל ביטוח.
שטיין מכהן החל משנת 2009 כמנכ”ל 
מגדל קרנות נאמנות. ממגדל נמסר, כי שטיין ניהל את מגדל קרנות 
נאמנות בעשור בו התרחשו תמורות גדולות בענף, משברים פיננסיים, 
שינויים רגולטוריים משמעותיים, רכישות ומיזוגי ענק בתעשייה. במהלך 
עשור זה. תחת ניהולו של שטיין, הפכה מגדל קרנות נאמנות לחברה 
השנייה בגודלה בתעשייה תוך צמיחה אורגנית מרשימה והצליחה 

לשלש את היקף נכסיה לכ-28 מיליארד שקל כיום.
המינוי כפוף לאישור דירקטוריון מגדל אחזקות.

ברק בנסקי מונה למנהל אגף 
ביטוח.  בכלל  עמיתים  כלל 
במסגרת תפקידו יהיה אחראי 
על תחום השקעות העמיתים של 

כלל ביטוח. 
בנסקי כיהן במגוון תפקידים 
ובנקאות  ההשקעות  בתחום 
ב-18 השנים שחלפו. בשלוש וחצי 
השנים האחרונות כיהן כמנהל 
השקעות ראשי של כספי חיסכון 
ארוך טווח במיטב דש, קודם לכן 
במגוון תפקידים במשך  כיהן 
כעשור בכלל ביטוח. בתפקידו 
האחרון בקבוצת כלל ניהל את 

קרנות הפנסיה בכ.נ.ף, כלל ניהול פיננסים.
יוסי דורי, משנה למנכ”ל כלל ביטוח, מנה ל מערך השקעות 
“ברק בנסקי הוא מנהל השקעות מן המעלה  כ.נ.ף:  ומנכ”ל 
וניסיונו העשיר  יכולותיו המוערכות  הראשונה. אני בטוח כי 
בתחום יתרמו לחיזוק מובילותה של החברה בענף ההשקעות”.

יאיר המבורגר, יו’’ר קבוצת הראל 
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ברק בנסקי

שגיא שטיין

סיון פרג’
צילום: 

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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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!

בעלי מניות בהפניקס יתבקשו לאשר את 
שכרו החודשי של לפידות – 220 אלף שקל

ות  י נ מ ה י  ל ע ב
של הפניקס נקראו לאשר 
את תנאי כהונתו והעסקתו 
של המנכ”ל אייל לפידות 
שתתקיים  באסיפה    –
כך   .2018 באוגוסט   7 ב-
דיווחה הפניקס היום )יום 
פי הצעת  ד’( לבורסה. על 
החברה, שכרו החודשי של 
לפידות יעמוד על 220 אלף 
משכורתו  )ברוטו(.  שקל 
החודשית של לפידות בשנת 
2018 תעמוד על 235 אלף 
בגין  וזאת  לחודש  שקל 
ב-1  שתחילתה  התקופה 

בינואר 2018.
עלות העסקתו המוצעת של המנכ”ל במונחים 
שנתיים, בהתאם למוצע על ידי החברה, עומדת 
על-3.22 מיליון שקל ו-3.86 מיליון שקל כולל 

פיצויי פיטורין. 
מדובר בעלות שכר גבוהה יותר מזה שאושרה 

ב-2014 לשנים 2015, 2016 
כ-3.4  על  ועמדה  ו-2017 
מיליון שקל. נציין שבשנים 
המוזכרות, שכרו של לפידות 
היה מורכב משכר ובונוסים. 
ב-2013 למשל, עלות התגמול 
של לפידות הגיעה לכדי 9.1 
מיליון שקלים לאחר שכללה 
מענק בסך של כ-4.5 מיליון 
שקל. ב-2014 עלות שכרו 
הכוללת עמדה על 4.4 מיליון 

שקל. 
בשנת 2017 נכנס חוק שכר 
הבכירים. על פי החוק, השכר 
בכיר  שיוכל  ביותר  הגבוה 
בחברה פיננסית להרוויח – 
כשהוצאות השכר שהחברה משלמת עבורו 
מוכרות לצורכי מס – יעמוד על 2.5 מיליון 
שקל, ולא יותר מפי-44 משכרו הריאלי של 
העובד בעל השכר הנמוך ביותר בחברה או 

פי-35 מעלות השכר של אותו עובד.

בשל אישור מענקים לכלל העובדים בחברת 
2017, התגמול המקסימלי  הפניקס בשנת 
האפשרי לו עשוי המנכ”ל להיות זכאי ב-2018, 
בהתאם להוראות חוק הבכירים, עומד בחברת 
הביטוח על 2.5 מיליון שקל. אך למרות זאת, 
שכרו של לפידות עולה על הנקבע בחוק )עלות 
של 3.5 מיליון שקל בשנה(. בשל כך, הפניקס 
תישא בעלות מס נוספת בגובה של כ-700 
אלף שקל משום אותו פער. מהדירקטוריון 
נמסר, כי בהתאם “לגודלה של החברה, להיקפה 
ולמורכבות ואופי פעילותה; למורכבות התפקיד 
והיקף האחריות המוטלים על מנכ”ל החברה; 
ובהתחשב בהישגיו הרבים ותרומתו הרבה 
ועדת התגמול  המנכ”ל לחברה, קבעו  של 
והדירקטוריון כי תנאי הארכת ההתקשרות 
עם מנכ”ל החברה ותנאי העסקתו הינם הוגנים 
ובתנאים סבירים, ראויים ומקובלים בנסיבות 
בהתחשב  החברה,  לטובת  והינם  העניין 
במגבלות הרגולטוריות החלות על החברה”. 
לפידות מכהן כמנכ”ל החברה החל מיוני 2009 

ומחזיק בכ-1% ממניות הפניקס.

מבטחים ומבוטחים

עלות העסקתו המוצעת של המנכ”ל, במונחים שנתיים, בהתאם למוצע על ידי 
החברה, עומדת על  3.22 מיליון שקל )3.86 מיליון שקל כולל פיצויי פיטורין(

אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס
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