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לאחר מספר שבועות של מתיחות קשה 
בין שני מחנות בלשכת סוכני הביטוח 
– מחנה צפריר ומחנה רוזנפלד, הוחלט 
בימים באחרונים בצמרת הלשכה לשים 
את המחלוקות בצד ולהתמקד בעשייה 
למען סוכני הביטוח. שיחות עומק שקיימו 
וסגן  רוזנפלד  ליאור  הנשיא  לאחרונה 
להחלטה  הובילו  אנגלמן  יוסי  הנשיא 

המשותפת לצאת יחד לדרך חדשה.  
לאחרונה  שהבשילו  תהליכים  מספר 
אפשרו לגורמים המעורבים להחליט יחד 
החלטה ברוח זו. אחד מהם היה החלטה 

אורי צפריר,  פנימית במחנה צפריר, בהובלת 
שצפריר עצמו ייקח צעד אחורה מהנהגת המחנה 
יוסי אנגלמן  ולמנות את סגן נשיא הלשכה 

להוביל את הנהגת המחנה. 
אנגלמן מסר לפוליסה: “החלטנו להתמקד 
במקצועיות הסוכן ופרנסתו. כל ההתכתשויות 
ולא  בחודשים האחרונים היו עיסוק בתפל 
בעיקר. ייתכן שיהיו חילוקי דעות גם בעתיד, 
אבל אנחנו חייבים להתחיל לעבוד יחד – מה 

שלא קרה עד עכשיו”. 
צפריר, שלקח כאמור צעד אחרונה, נטל על 

עצמו, כמשימה מרכזית, לבנות ולתקן את תקנון 
הלשכה. בשיחה עם פוליסה הודיע צפריר כי 
לאור החשיבות והצורך בשינוי התקנון שלוקה 
בחסר, הוא שם לו למטרה להתרכז, יחד עם 
וועדת התקנון, בשינוי והשיפור כל הנדרש. 
במקביל יסייע ככל הנדרש לסגן הנשיא יוסי 
אנגלמן אשר יוביל את התכנית האסטרטגית 
של הלשכה לשנים הקרובות. לאור ניסיונו הרב 
של צפריר, הוא מסר כי ישמח להירתם לעזרה 

בכל הנדרש. 
בין  על היחסים  אחת מהפרשות שהעיבו 

נשיא  הייתה ההתבטאות של  המחנות 
הלשכה ליאור רוזנפלד על החקירות נגדו, 
אמירה שהובילה למכתב ליו”ר המועצה 
מקסים דרעי, שנשלח על ידי 32 סוכנים, 
שטענו ששמם נפגע כתוצאה מאמירות 

אלו. 
רוזנפלד פרסם הודעת הבהרה, בה כתב: 
האחרונה  הארצית  המועצה  “בישיבת 
דיווחתי על בדיקה/חקירה שבוצעה נגדי 
ובהחלט דיברתי מדם לבי, בבחינת אמת 
דיברתי. עם זאת, הבנתי כי חלק מחברי 
המועצה ראו זאת כהאשמה קולקטיבית 
ואף נפגעו, ולכן עלי להבהיר כי לא הייתה לי 
כל כוונה להאשים ציבור שלם שרובו ככולו 
חברים שלי, ואם מישהו הבין מדבריי כי האשמה 

הופנתה אליו, הריני להתנצל”. 
עוד כתב רוזנפלד: “מכאן אני מצפה מכל פעילי 
הלשכה לעבוד כאיש אחד ולסייע לחבריי ולי 
להוביל את לשכת סוכני הביטוח ובעיקר את 

סוכני הביטוח למקומות טובים יותר”. 
משני  הלשכה,  הנהגת  חברי  מצפים  כעת 
המחנות, לשוב ולהתמקד בעשייה, ולשים את 

המחלוקות הפוליטיות בצד.

לפרטים נוספים:
ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

אורן מזרח בדרום
סוכן ביטוח, הצטרף להצלחה!

,360 אורן מזרח עוטפים אותך 0
איתנו תרוויח יותר !

אורן מזרח

    מספר תהליכים אפשרו לגורמים המעורבים להחליט יחד החלטה ברוח זו  אחד מהם 
היה החלטה פנימית במחנה צפריר למנות את יוסי אנגלמן למנהיג המחנה  נשיא הלשכה 

ליאור רוזנפלד פרסם מצדו הודעת הבהרה לגבי ההתבטאויות בדבר החקירות נגדו

צמרת הלשכה החליטה לשים את המחלוקות 
בצד ולהתמקד בעשייה למען הסוכנים

נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד וסגן הנשיא יוסי אנגלמן
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     דיון בפני הרכב של שלושה שופטים יתקיים לא יאוחר מה-10 באוקטובר השנה
 רשות שוק ההון בתגובה: הרשות משוכנעת כי בית המשפט יבין כי במקרה זה האינטרס 

של הציבור הרחב מנוגד לזה של העותרים, דהיינו, איגוד חברות הביטוח ומגדל מקפת

בעקבות עתירת חברות הביטוח:

רוחות של שינוי בשוק החיסכון הפנסיוני?

דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2017

עתירת חברות הביטוח )התאחדות חברות 
ההון,  שוק  רשות  נגד  ומגדל(  הביטוח 
פנסיה  קרנות  לבחירת  המכרז  שעניינה 
ברירת מחדל, השיגה תוצאה ראשונית. 
העתירה  כי  ג’(  )יום  אתמול  קבע  בג”ץ 
תובא לדיון לא יאוחר מה-10 באוקטובר 
2018, וכי בשלב זה ועד להחלטה אחרת לא 
תפורסם זהות קרנות הפנסיה שיזכו במכרז. 
רשות שוק ההון נדרשת להגיב לעתירה 
עד עשרה ימים לפני מועד הדיון. הוחלט כי 
הדיון ייערך בפני מותב של שלושה שופטים. 
פי המסמך של כללי המכרז, רשות  על 

שוק ההון הייתה אמורה לפרסם את זהות 
החברות הזוכות עד ל-1 בספטמבר. ב-1 
זכייתן  בנובמבר אמורה להיכנס לתוקף 
של החברות, והחל מאותו מועד הן ישמשו 
כקרנות ברירת מחדל למשך שלוש שנים. 
בשלב זה, לא ברור האם רשות שוק ההון 
רק  או  המכרז  הליך  את  לעצור  נדרשת 
לשמור על חשאיות הזוכות, שכן החלטת 
בג”ץ, שניתנה מפי השופט העליון ניל הנדל, 
אוסרת רק את פרסום זהות הקרנות, ולא 
על המשך תהליך קבלת ההצעות במכרז 

עצמו. 

רשות שוק ההון ממשיכה בהליך

רשות שוק ההון הגיבה להחלטה ומסרה: 
הליך  את  עצר  לא  העליון  המשפט  “בית 
בחירת הקרנות הנבחרות ואפשר את הגשת 
יפורסמו ההצעות  לא  כי  וקבע  ההצעות, 
הזוכות עד לקיום דיון בעתירה. לאור החלטת 
בית המשפט, רשות שוק ההון ממשיכה 
בהליך. הרשות משוכנעת כי בית המשפט 
זה האינטרס של הציבור  כי במקרה  יבין 
הרחב מנוגד לזה של העותרים, דהיינו, איגוד 

חברות הביטוח ומגדל מקפת”. 

דוח הפיקוח על הביטוח, שפורסם היום, 
חושף מגמות עומק של שינויים במפת שוק 
החיסכון הפנסיוני. מדובר אמנם בשינויים 
שבשלב זה נראים מינוריים, אולם נראה 
שמספר חברות קטנות, בסיוע רוח גבית 
של הפיקוח על הביטוח, מצליחות לרשום 
שיעורי צמיחה חסרי תקדים, של מעל 
ל-100% - הן בשוק קרנות הפנסיה והן 

בשוק ביטוחי המנהלים. 
בתחום קרנות הפנסיה רושמות שלוש 
קרנות צמיחה של יותר מ-100% : מיטב 
דש רשמה צמיחה של 246% בהפקדות 
לקרן הפנסיה לעומת 2016, וצמיחה של 
יותר מ-400% בהשוואה ל-2015. בין 
היתר, בזכות המיזוג עם איילון, שהעניק 
גבית להיותה של מיטב דש אחת  רוח 
מקרנות ברירת המחדל בשנים -2016

 .2018
גם קרן הפנסיה של הלמן אלדובי, קרן 
ברירת המחדל השנייה, הציגה שיעורי 
צמיחה מרשימים: 152% בשנה האחרונה 

ו-187% בשנתיים האחרונות. 
קרן הפנסיה של אלטשולר שחם רושמת 
אף היא שיעורי צמיחה מרשימים – 116% 
בשנתיים   214% ו- האחרונה,  בשנה 

האחרונות. 
עדיין  יחד  הפנסיה  קרנות  שלושת 

 5.2% של  שוק  נתח  יחד  מחזיקות 
בהשוואה  אולם  בלבד,  מההפקדות 
לשנים הקודמות )1.9% ב-2016 ו-1.6% 
ב-2015( מדובר במגמת שינוי שלא ניתן 
להתעלם ממנה. בשים לב לרוח הגבית 
מקבלות  הקטנות  הפנסיה  שקרנות 
זו  מהפיקוח על הביטוח, הרי שמגמה 

צפויה להימשך. 

ענף ביטוח החיים יציב קצת יותר

גם בתחום ביטוחי המנהלים מסתמן 
שינוי קל. החברה שרשמה את הצמיחה 
הכשרה,  היא  ביותר ב-2017  הגדולה 
בהפקדות   113% של  גידול  שרשמה 
שלה  השוק  נתח  את  הכפילה  וכמעט 
אחרת  חברה   .10.18% ל-  5.8% מ-
שרשמה גידול משמעותי בהפקדות היא 
הראל, שצמחה ב-2016 ב-65% מבחינת 
ההפקדות. היוצא דופן במקרה של הראל 
היא שמדובר באחת החברות הגדולות, 
שרשמה שיעורי צמיחה שמאפיינים חברות 
קטנות. ב-2016 הייתה הראל החברה 
ההפקדות  מבחינת  בגודלה  הרביעית 
בביטוחי המנהלים, וב-2017 היא שנייה 
רק למגדל, כאשר הראל מחזיקה ב-22.4% 

מההפקדות בענף, ומגדל – 23.19%.

בג”ץ קבע: זהות הזוכות בהליך 
לבחירת קרן ברירת מחדל לא 

תפורסם עד להכרעת בג”ץ 

מיטב דש, הלמן אלדובי ואלטשולר 
שחם – הצומחות ביותר בפנסיה; הכשרה 

– הצומחת ביותר בביטוחי המנהלים
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רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

 לוח ב-3
ההפקדות בקרנות הפנסיה החדשות בשנים 2017-2015 )במיליוני ש״ח ובאחוזים(

שיעור 201520162017 
השינוי 

2016-2017 נתח שוקהפקדותנתח שוקהפקדותנתח שוקהפקדותשם הקרן

מוזגמוזגמוזג688,0272.5%806,2052.6%איילון*

110,3380.4%160,7210.5%346,8881.0%115.8%אלטשולר שחם

47,3700.2%53,5720.2%135,0950.4%152.2%הלמן אלדובי

2,394,4538.8%2,832,1589.1%3,216,1129.2%13.6%הפניקס

4,896,12518.1%6,119,63719.6%7,031,13520.0%14.9%הראל

4,684,12017.3%5,162,49716.5%5,454,53815.5%5.7%כלל

5,644,23620.8%6,155,19519.7%6,751,64719.2%9.7%מגדל מקפת

261,4411.0%386,9261.2%1,338,3473.8%245.9%מיטב דש*

8,061,37729.8%9,204,27829.5%10,433,89729.7%13.4%מנורה

297,3311.1%354,8251.1%436,8801.2%23.1%פסגות

27,084,818100%31,236,014100%35,144,539100%13%סך הכול

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  

קרנות הפנסיה של חברת איילון מוזגו בתחילת שנת 2017 לתוך קרנות הפנסיה של מיטב דש.  *
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רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

לוח ב-4
פרמיות ביטוח חיים בתיק הכולל בשנים 2017-2015 )במיליוני ש״ח ובאחוזים(

שיעור שינוי 201520162017
בין השנים 
2016-2017 נתח שוקהפקדותנתח שוקהפקדותנתח שוקהפקדותשם החברה

8,51024.60%8,279.024.80%9,36723.19%13.1%מגדל

2.4%-6,73119.50%5,971.017.90%5,82514.42%כלל

6,17317.80%6,236.018.70%6,70316.59%7.5%הפניקס

5,66016.40%5,468.016.40%9,04822.40%65.5%הראל

4,11811.90%3,981.011.90%4,0069.92%0.6%מנורה

1,4684.20%1,928.05.80%4,11410.18%113.4%הכשרה

5961.70%607.01.80%6701.66%10.4%איילון

2350.70%256.00.80%2750.68%7.3%ביטוח ישיר

AIG107-112.00.30%1110.27%-1.1%

22.7%-6551.90%356.01.10%2750.68%פסגות

0.00%0.0%-51-0.00.00%דיקלה

100.0%-0.00%-2880.80%145.00.40%אלטשולר שחם

1.0-1.40.00%40.8%--ביטוח חקלאי

34,594100.00%33,339100.00%40,396100.00%21.17%סה״כ
 

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  

ההפקדות בקרנות הפנסיה החדשות 
בשנים 2015-2017 )באלפי שקלים(

פרמיות ביטוח חיים בתיק הכולל
בשנים 2015-2017 )במיליוני שקלים(
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב-יפו 
נדונה תביעתה של סמדר שיף-כרמי )התובעת(, 
נגד מנורה מבטחים בע”מ )הנתבעת(. פסק הדין 
ניתן ב-29 ביולי 2018 בהיעדר הצדדים, מפי 

השופטת נאווה ברוורמן.
התובעת בוטחה אצל הנתבעת בפוליסת ביטוח 
בריאות וניתוחים פרטיים החל משנת 1995. 
כעולה מכתב התביעה, ב-22 ביולי 2015 הגישה 
התובעת לנתבעת בקשה להחזר הוצאות רפואיות 
בגין ניתוח שעברה בחודש אפריל 2015, לתיקון 
הפרעות בשדה הראייה בשל צניחת עפעפיים, בסך 
כולל של 20-24.5 אלף שקל עבור הרופא המנתח 

ו-4,000 שקל בגין יום אשפוז בבית החולים. 
לטענת התובעת, כאשר פנתה לנתבעת וביקשה 
החזר כספי עבור הניתוח, זו סירבה מהטעם כי 
מדובר בניתוח קוסמטי שאינו מכוסה במסגרת 
הפוליסה. הנתבעת טענה, כי מהמסמכים שצירפה 
התובעת עולה כי הניתוח שעברה הינו ניתוח 
והרמת  גבות  קוסמטי-אסתטי מסוג הרמת 
ותחתונים שלא במסגרת  עליונים  עפעפיים 
“אינדיקציה רפואית” ושלא בהתאם להגדרת 

“ניתוח” על פי תנאי הפוליסה. 
על פי בית המשפט, השאלה הדורשת הכרעה 
היא האם התובעת זכאית להחזר ההוצאות. 
וככל  רפואי,  בניתוח  מדובר  האם  כלומר, 
שהתשובה חיובית, האם התובעת זכאית למלוא 

ההחזר. 
לפוליסה   1.10 הפנה לסעיף  בית המשפט 
 - פולשנית  “כל פעולה  ניתוח:  המגדיר מהו 
חודרנית )...(, כולל באמצעות לייזר, שמטרתה 
ריפוי מחלה או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות”. 
בית המשפט עמד על כך שככל שעסקינן בפעולה 
שאינה אסתטית, אלא נובעת מצורך רפואי, פעולה 

זו תיכנס להגדרה “ניתוח”, כאמור בפוליסה. 
התובעת צירפה לכתב תביעתה את מכתבו 
של הרופא שביצע את הניתוח, לפיו, בין היתר: 
“ניתוח זה הינו בהתוויה רפואית”. לאחר שפנתה 
התובעת לנתבעת, הנתבעת חזרה אליה בטענה, 
בין היתר, כי: “מבדיקת מסמכי התביעה כי ביום 
15.4.2015 עברת ניתוח קוסמטי-אסתטי מסוג 
הרמת גבות והרמת עפעפיים עליונים ותחתונים, 
רפואית בהתאם  שלא במסגרת אינדיקציה 
להגדרת ‘ניתוח’... לאור זאת, המקרה בתביעתך 

אינו מכוסה בתנאי הפוליסה...”. 
פי בית המשפט, מדובר במכתב דחייה  על 
שמצוינת בו סיבה אחת בלבד, והיא כי מדובר 
בניתוח קוסמטי ולא בניתוח רפואי. בנוגע לכך 
שבמכתב התביעה הנתבעת שמרה לעצמה את 
הזכות לבחון את התביעה לגופה, בית המשפט 
ציין כי לאור הוראות המפקחת על הביטוח, אין 
לאפשר טענת הגנה מעבר לאמור במכתב הדחייה. 
שהציגה  נוסף  מכתב  הזכיר  המשפט  בית 
התובעת מהרופא שביצע את הניתוח, לפיו: 

“הניתוח אותו ביצעתי לגברת לא היה קוסמטי/
אסתטי, אלא לתיקון הפרעות בשדה הראייה 
והקלה על עייפות. לפיכך המכתב שלכם מטעה, 
והגברת זכאית להחזר שכר טרחה”. בית המשפט 
קבע, כי הנתבעת התעלמה ממכתבו של הרופא 
והביע תמיהה על כך שהנתבעת לא טרחה לברר 
את הסוגיה והעדיפה “להסתתר” אחרי טענה 

כללית, לפיה אין מדובר בניתוח רפואי. 
נקבע כי לאור עדותה הסדורה של התובעת 
ומהתרשמותו של בית המשפט, הניתוח שעברה 
התובעת היה ניתוח מטעמים רפואיים. עם זאת, 
בית המשפט ציין, כי היה על התובעת לפנות 
לנתבעת, מבעוד מועד, לשתפה בדבר הניתוח 
הרפואי ולאפשר לנתבעת לבחון את המקרה 
ונסיבותיו. כן צוין, כי ככל שהתובעת הייתה 
פונה לנתבעת, טרם הניתוח, היה בידה לברר עם 
אילו רופאים הנתבעת קשורה בהסכם, וייתכן 
אף שהייתה מתקשרת עם רופא בעלות נמוכה 
יותר. עם זאת, יתכן שלא הייתה מוותרת על 
הרופא המיועד והייתה מוכנה לשאת בהשתתפות 
עצמית. למרות טענות אלו מצד בית המשפט 
אל התובעת, בית המשפט קבע כי אין די בכך 
שהתובעת לא פנתה מבעוד מועד לנתבעת כדי 
לשלול את זכאותה של התובעת להחזר כספי 

עבור הניתוח.
בית המשפט התייחס לסעיף בפוליסה, לפיו 
שכרו של מנתח אחר, שאינו לפי ההסכם “...יהיה 
בגובה הסכום ששולם על ידו בפועל, עד לתקרת 
הסכום הקבוע למנתחי הסכם של המבטח עבור 

הניתוח שבוצע”. לאור סעיף זה, הנתבעת הבהירה 
שאם התובעת הייתה פונה לנתבעת קודם לניתוח, 
היה מובהר לה מה הסכום המקסימלי בו היא 
זכאית בגין הניתוח שעברה. נציג התובעת העיד, 
כי עלות הניתוח עולה לנתבעת כ-7000 שקל, אך 
בית המשפט קבע שמלבד אמירה זו הנתבעת 
לא הציגה אסמכתא של ממש באשר “לתקרת” 
הסכום הקבוע למנתחי הסכם ולכן הנתבעת לא 

הוכיחה את טענתה. 
לבסוף, בית המשפט קבע שמשלא הובאה 
בפניו “התקרה” לסכום הקבוע למנתחי הסכם, 
ראה לנכון לפסוק על דרך האומדנה ולכן הפחית 
25% מהסכום ששולם בפועל, דהיינו, מסכום של 
20 אלף שקל ששולם לרופא המנתח הופחת סך 

של 5,000 שקל. 
בנוגע ליום האשפוז שעליו שילמה התובעת 
4,000 שקל, נקבע כי הסכום המקסימלי על פי 
הפוליסה ליום אשפוז אחד הינו 1,400 שקל, אך 
נתון זה נכון לשנת 1997. בית המשפט קבע, כי 
הנתבעת לא טרחה לצרף את הנספח המעודכן 
לזמנים הרלוונטיים ולכן מצא לנכון להפחית על 

דרך האומדנה 25% בגין רכיב זה. 
 לסיכום, התביעה התקבלה באופן חלקי ונקבע 
כי הנתבעת תשלם לתובעת סכום של 18 אלף 
שקל בתוספת ריבית והצמדה מהגשת התביעה 
ועד התשלום בפועל, בתוספת הוצאות משפט 

בסך של 1,000 שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגשה 

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

חברת הביטוח תפצה בגין ניתוח רפואי 
לאחר שמיאנה לפצות את התובעת 

בטענה שמדובר בניתוח אסתטי-קוסמטי

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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איילון עותרת לפסול את זכיית הפניקס 
במכרז לעריכת ביטוחי עיריית הוד השרון

לפסילת  מנהלית  עתירה  הגישה  איילון 
הפניקס במכרז לעריכת ביטוחי  זכייתה של 
עיריית הוד השרון. איילון מבקשת עוד מבית 
המשפט להורות על ביטולו של המכרז בהעדר 
הצעות כשרות, ולקיים מכרז ו/או הליך תחרותי 
חוקי אחר לבחירת הגורם שיערוך את ביטוחי 

העירייה.
בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 
נאמר, כי במכרז השתתפו איילון והפניקס, וכי 
איילון הגישה את ההצעה הזוכה ביותר למכרז, 
אולם הצעתה נפסלה בגין הסתייגויות ממפרט 
הביטוח, אף שאיילון הודיעה שהיא חוזרת 
בה מכל הסתייגויותיה. לעומת זאת, הצעת 
הפניקס היקרה יותר, שכללה הסתייגויות הן 
ממפרט הביטוח והן מהוראות המכרז, נקבעה 
שהסתייגויותיה  תוך  וזאת  במכרז  כזוכה 

הוסתרו מוועדת המכרזים.
לדברי איילון, המכרז כלל הוראה מחייבת 
המכרז  מהוראות  הסתייגות  על  האוסרת 
והחוזה. עם זאת, אפשר המכרז הסתייגויות 
מהוראות מפרט הביטוח, דהיינו מפוליסות 

הביטוח שנכללו במכרז.

לטענת איילון, היא כללה בהצעתה מספר 
הסתייגויות מותרות ביחס למפרט הביטוח 
על אף  נפסלה  שנכלל במכרז, אך הצעתה 
שהסכימה לחזור בה מהערותיה. הפניקס, 
טוענת איילון, כללה בהצעתה הסתייגויות 
מדרישות המכרז - הן מותרות והן אסורות - 
אך עובדה זו הוסתרה מוועדת המכרזים ועל 

כן היא נקבעה כזוכה.
לטענת איילון, בנוסף להסתייגויותיה ובניגוד 
חזיתי להוראות המכרז, הגבילה הפניקס את 
תוקף הצעתה ל-25 במרץ 2018, וכי מדובר 
בפגם מהותי בהצעה שאינו קשור למפרט 
בו לבדו כדי לפסול את  די  ואשר  הביטוח 

ההצעה מניה וביה.
איילון מציינת, כי לאחר שפנייתה אל העירייה 
לא זכתה למענה ענייני, היא נאלצה להגיש 
בחודש אפריל עתירה לבית המשפט. במסגרת 
הדיון בעתירה קיבלה העירייה את המלצת בית 
המשפט והסכימה להשיב את הדיון במכרז 
לוועדת המכרזים, ובתנאי שאיילון תודיע כי 

היא מסכימה להמשיך ולבטח את העירייה.
בעתירה נאמר, כי לקראת הדיון החוזר במכרז 

העבירה איילון לעירייה חוות דעת מפורטת 
מאת מומחה בתחום הביטוח, המבהירה כי 
הצעת הפניקס מסויגת. יועצת הביטוח של 
העירייה מסרה אף היא חוות דעת מתוקנת 
לוועדה, תוך שהבהירה כי אינה יכולה לקבוע 

שהצעת הפניקס אינה מסויגת.
ואולם לדברי איילון, לנוכח המסמכים שהוצגו 
בפניה, קיימה ועדת המכרזים שימוע להפניקס 
במסגרתו חזרה בה הפניקס מהסתייגויותיה 
וטענותיה בפני בית המשפט בעתירה הראשונה, 
ובעקבות זאת נקבעה כזוכה במכרז באופן 
בלתי חוקי ,לאחר קיום משא ומתן פסול ותוך 
אפליית איילון לרעה. בנסיבות אלה נאלצת 
הנוכחית  עתה איילון להגיש את העתירה 
ולצדה בקשה לצו ביניים נגד מימוש זכייתה 

של הפניקס במכרז.
על פי העתירה, ההצעה של איילון הוגשה יחד 
עם סוכנות הביטוח זהבי גונן סוכנות לביטוח 
)2000( ואילו הצעת הפניקס הוגשה באמצעות 

כהן גבעון סוכנות לביטוח )1994(.
באיילון ובהפניקס בחרו לא להתייחס.

מעיריית הוד השרון לא התקבלה תגובה.

 לטענת איילון, היא הגישה את ההצעה הזוכה ביותר למכרז, אולם זו נפסלה בגין הסתייגויות ממפרט הביטוח, 
אף שהודיעה שהיא חוזרת בה מהסתייגויותיה  לעומת זאת, נטען בעתירה, הצעת הפניקס, היקרה יותר, שכללה 

הסתייגויות הן ממפרט הביטוח והן מהוראות המכרז, נקבעה כזוכה והסתייגויותיה הוסתרו מוועדת המכרזים

המאבק על ביטוחי הרשויות

בית הראל

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 מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

PassportCard Pocket היכנסו ל: להורדת 

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס
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חודש ירוק בקרנות הפנסיה: מנורה מבטחים 
מובילה עם תשואה של כ-1.8% במסלול צעירים

חודש יולי בבורסה התאפיין במגמת שערים מעורבת. מדד ת”א 35 
עלה ב-4.1% ומדד ת”א-90 עלה בפחות מחצי אחוז. מנגד מדדי ת”א-
SME60 ות”א-צמיחה ירדו ב-4.0% וב-1.9% בהתאמה. בניגוד למגמה 
המעורבת במדדי המניות בתל אביב, קרנות הפנסיה רשמו תשואות 

חיוביות גבוהות בחודש יולי. 

מסלול צעירים

מנורה מבטחים רשמה את התשואה הגבוהה ביותר בשיעור של 
1.77% ורושמת תשואה של כ-3.5% מתחילת החודש. במקום השני 
נמצאות הקרנות של הלמן אלדובי, הראל ומיטב דש עם תשואה של 
כ-1.5% בחודש יולי. מתחילת השנה הקרן של הלמן אלדובי הניבה 
תשואה של 3% והקרן של מיטב דש הניבה תשואה של כ-3.1%. במקום 
הרביעי נמצאת הפניקס עם תשואה של 1.5% בחודש יולי ותשואה של 

כ-3.8% מתחילת השנה. 
קרן הפנסיה של אלטשולר שחם הניבה תשואה של 1.3% החודש, 

התשואה הנמוכה ביותר מבין הקרנות. בחתך של שנה לאחור, קרן זו 
עדיין מציגה את התשואה הגבוהה ביותר, עם עלייה של 8.6%. שנייה 

לה היא הקרן של מנורה מבטחים עם תשואה של 8.25%.
בהסתכלות ארוכת טווח, הקרן של הפניקס מובילה עם תשואה של 

18.3% ו-39.1% בשלוש וחמש שנים האחרונות בהתאמה.
 

מסלול מבוגרים

פסגות מובילה עם  60, הקרן של  50 עד  במסלול מבוגרים של בני 
יולי. מנורה מבטחים היא בעלת התשואה  תשואה של 1.5% בחודש 
השנייה בגובהה ביותר בשיעור של 1.46%. מתחילת השנה הקרן הניבה 
תשואה של 3.6%. לאחר מכן - הקרן של הראל והלמן אלדובי עם תשואה 
של כ-1.3%. מתחילת השנה הקרן של הראל הניבה תשואה של 3.1% 

והקרן של הלמן אלדובי עלתה 2.5%. 
בהסתכלות ארוכת טווח, הקרן של הראל מובילה עם תשואה של 

16.3% ו-37.5% בשלוש וחמש שנים האחרונות בהתאמה. 

  במקום השני נמצאות הקרנות של הלמן אלדובי ומיטב דש עם תשואה של כ-1.5% 
בחודש יולי  הקרן של פסגות מובילה במסלול מבוגרים עם תשואה של 1.5%

תשואהקרן פנסיה 50-60
יולי 2018

תשואה
מתחילת השנה

תשואה
נכסים )מיליונים(תשואה 5 שניםתשואה 3 שנים 12 חודשים

1.46%3.62%7.62%15.26%35.44%80,139מנורה מבטחים כללי
1.34%3.07%6.94%16.30%37.46%41,574הראל - גילעד כללי

128  1.32%2.50%5.12%הלמן אלדובי 50-60
3,275  1.26%3.02%6.15%מיטב דש 50-60

1.20%1.97%4.61%9.28%24.58%623מקפת מסלול כללי
436  1.19%2.65%6.05%הפניקס 50-60

280  1.13%2.61%6.86%אלטשולר שחם 50-60

תשואת חודש יולי של קרנות הפנסיה במסלול מבוגרים

תשואת חודש יולי של קרנות הפנסיה במסלול צעירים

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

תשואהקרן פנסיה מסלול צעירים
יולי 2018

תשואה 
מתחילת השנה

תשואה
נכסים )מיליונים(תשואה 5 שניםתשואה 3 שנים 12 חודשים

1.77%3.54%8.25%15.79%30.50%3,541מנורה מבטחים עד 50 )יעד לפרישה 2045(
726  1.54%3.02%6.27%הלמן אלדובי עד 50

1.54%2.59%6.71%2,314הראל עד 50 )ילידי שנות ה-80(
1,496              1.53%2.87%6.49%13.57%32.21%פסגות מקיפה לבני 50 ומטה

4,101 15.24%34.03% 1.52%3.09%6.79%מיטב דש עד 50
1.48%3.78%7.74%18.30%39.08%13,884הפניקס לבני 50 ומטה

1.34%3.41%6.78%13.78%32.62%53,555מגדל מקפת
2,673  1.33%3.23%8.62%אלטשולר שחם לבני 50 ומטה
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כדאי לדעת

הכשרה מקימה מחלקת 
טיפול בתביעות נזקי מים 

 עו”ד ערן אופיר ראש אגף אלמנטרי ותביעות בהכשרה: כחלק ממהפכת השירות 
החלטנו להוביל שינוי של ממש בכל הקשור לטיפול בתביעות נזקי מים  יש כאן 

שינוי תפיסתי ולקיחת אחריות וניהול מלא של התביעה לטובת המבוטח

הכשרה תקים מערך טיפול מקיף וכולל בכל 
הקשור לתביעות נזקי מים שתשנה את האופן 
בו ניהלה את תביעות נזקי מים עד כה. בחברה 
רואים במהלך שינוי תפיסתי שהוא חלק 
ממהפכת השירות בכל הקשור לנזקי מים. 
מהחברה נמסר כי “הטיפול בנזקי מים ידוע 
ככזה שגורם חוסר שביעות רצון גבוה אצל 
מבוטחים לאורך השנים – “לא בכדי הממונה 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון החליטה לפני 
למעלה משנה לעשות סוף לתלונות הרבות 
והוציאה את ‘חוזר השרברבים’ שיחייב שינוי 

של המצב שהיה עד כה”.

אופיר,  ערן  עו”ד  לדברי 
ף  ג א ש  א ר ו ל  ” כ נ מ ס
אלמנטרי ותביעות בהכשרה: 
השירות  ממהפכת  “כחלק 
ויצירת חווית הלקוח אצל 
המבוטחים החלטנו להרים 
ולהוביל שינוי  את הכפפה 
של ממש בכל הקשור לטיפול 
יש  מים.  נזקי  בתביעות 
כאן שינוי תפיסתי ולקיחת 
של  מלא  וניהול  אחריות 
התביעה לטובת המבוטח. אנו 
מאמינים 

כי שינוי זה יוביל לשיפור 
 : ם י ר ט מ ר פ ר  פ ס מ ב
בזמני התגובה,  בשירות, 
ובאופן  הטיפול  במשך 
הטיפול בתביעה תוך רמת 

מקצועיות גבוהה”.
לדבריו, באמצעות מערך 
החברה  החדש,  הטיפול 
תנהל  את התביעה כולה 
התביעה,  פתיחת  משלב 

 , ב ר ב ר ש ה ת  נ מ ז ה ך  ו ת
ועד  הטיפול  אחר  מעקב 
סיום הטיפול בנזק והשבת 
רק  וזה  לקדמותו  המצב 
כי  אישר  המבוטח  כאשר 
הטיפול הסתיים לשביעות 
כך  “רק   – המרבי  רצונו 
אמיתי  שינוי  להוביל  נוכל 
הקשור  בכל  רמה  ולעלות 
לטיפול מקיף בנזקי מים תוך 
במהירות,  מרבית,  יעילות 
ותוך לקיחת אחריות מלאה 

לאירוע” .
צוות  הכשרה תקים מערך שלם שיכלול 
של מוקדנים זמין 24 שעות ביממה, שינהלו 
את כל הפניות וילוו את הפונים החל משלב 
פתיחת התביעה, לאורך כל הטיפול בנזק 
ועד השבת המצב לקדמותו.  תחת המערך 
יעבדו עשרות שרברבים אשר יהיו מצוותים 
אך ורק להכשרה ויגיעו למבוטח במהירות 
יום עסקים אחד. המערך  ועד  האפשרית, 
יפעל תחת מחלקת התביעות באגף אלמנטרי. 
תחילת ההליך צפוי לקראת חודש נובמבר.

www.shagrir.co.il

עו”ד ערן אופיר, ראש אגף
אלמנטרי ותביעות בהכשרה

יה
רצ

סט
לו

אי
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ייצוגית נגד כלל ביטוח: שילמה ריבית בשיעורים 
נמוכים מהשיעורים שהיה עליה לשלם 

הראל ביטוח וכלל פנסיה וגמל ישיבו 
כספים למבוטחים עקב תקלה

ייצוגית נגד כלל ביטוח, בבית הדין האזורי 
לעבודה בתל אביב הוגשה ביום ב’ השבוע. 
כך הודיעה חברת הביטוח היום )ד’( לבורסה. 
במסגרת התובענה נטען כי כלל ביטוח שילמה 
מבטיחות  ביטוח  בפוליסות  למבוטחים 
תשואה, שהופקו בין השנים 1962 ל-1990 
ריבית  תשואה”(,  מבטיחות  )“פוליסות 
בשיעורים נמוכים מהשיעורים שהיה עליה 

לשלם.
על פי התביעה, חלק מן הריבית בפוליסות עם 
אגרות חוב ממשלתיות מיועדות לא סחירות 
מסוג ח”ץ שלא שולם ללקוחות, הוזרם אל 
ירחמיאל  החברה. בבקשה שהוגשה על ידי 
כי  נאמר  בהשכלתו,  כלכלן  גמלאי,  אגרט 
לכלל  שילמה  שהמדינה  לריבית  בתמורה 
ביטוח היה על החברה להעניק למבוטחים 
ריבית בשיעור מסוים, שיותיר בידיה רווחיות 
שלא תעלה על כ-1% לשנה מסכומי החיסכון 

שהפקידו בידיה המבוטחים.

חלקה השני של הבקשה לאישור תביעה 
ייצוגית נוגע לעניינם של כל מי שהופקה לו 
ידי כלל ביטוח בתכנית  פוליסת ביטוח על 
“מובטחת תשואה” )מבוססת אג”ח ח”ץ(, 
אשר לטענת המבקש לא זוכו בריבית פיגורים 
המגיעה להם על פי דין. זאת באותם מקרים 
בהם שולמו להם הכספים באיחור ביחס למועד 
החוקי שהיה על כלל ביטוח לשלם למבוטח 
את הכספים בתום הפוליסה או במועד פדיון 

אחר לפי בקשתו.
בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד רם דקל 
גבתה  ביטוח  כלל  כי  נטען,  ארביב  ומיכל 
כסף מהמבוטחים ולמעשה העבירה מיד את 
)קנתה  הכספים בהלוואה שנתנה למדינה 
מסוימת.  בריבית  חוב(  אגרת  מהמדינה 
תפקידה של כלל ביטוח, טוענים המבקשים, 
היה להשיב למבוטחיה את כספם במועדי 
הפדיון בתשואה המובטחת בריבית הוגנת, 
ניהול סבירים )שאמורים  דמי  גביית  תוך 

להיות נמוכים לאור ההישענות העיקרית על 
אג”ח עם תשואה מובטחת(. 

כמו כן, על פי התביעה, למבוטחים לא שולמה 
ריבית פיגורים, כפי שנדרש במקרים של איחור 
בפדיון הכספים מפוליסות מבטיחות תשואה.  
התובע עתר לסעד שעיקרו תשלום ההפרש 
בפועל  ביטוח  כלל  ששילמה  הריבית  בין 
תשואה,  מבטיחות  בפוליסות  למבוטחים 
לבין הריבית שהיה עליה לשלם על פי פרסום 
של הממונה על הביטוח וכן עדכון פוליסות 
בהתאם  נפדו  שטרם  תשואה  מבטיחות 
לשיעורי הריבית שפורסמו על ידי רשות שוק 
ההון. בנוסף עותר התובע לתשלום הצמדה 
וריבית פיגורים במקרים של איחור בפדיון 
הכספים מכוח פוליסות מבטיחות תשואה.  

התובענה אינה מפרטת את הנזק המצטבר 
לכלל חברי הקבוצה )אך נטען שהנזק עולה 
על 2.5 מיליון שקל(. נזקו האישי של התובע 

נאמד בסך של 134 אלף שקל.

ייצוגית הוגשה על ידי  בקשה להסתלקות 
הראל וכלל פנסיה וגמל ביום ב’ האחרון )ה-13 
באוגוסט 2018( בבית הדין האזורי לעבודה 
בירושלים. כל הודיעה הראל היום לבורסה. 
בהודעה נמסר כי במסגרת בקשת ההסתלקות, 
שתי החברות ישיבו כספים לתובעים שנגבו 
מהם בטעות עקב תקלה שהביאה לגביית דמי 

ביטוח חיים לאחר פטירת המבוטחים.  
2017, הוגשה בבית הדין בקשה  באפריל 
פנסיה  כלל  נגד  ייצוגית  תביעה  לאישור 
וגמל והראל בטענה לגביית דמי ביטוח חיים 
לאחר  רבות  שנים  ומבוטחיהן  מעמיתיהן 
פטירתם, בניגוד להוראות חוק חוזה הביטוח 

ותוך הפרת הוראות הפיקוח.
המבקשת מרים שיר, אלמנתו של המנוח חנוך 
שיר, ציינה כי כלל פנסיה וגמל היא החברה 
קופת הגמל תמר שנפתחה על  המנהלת את 
ידי המנוח בעודו בחיים על שמו, ואילו הראל 
הגמל  קופת  במסגרת  המנוח  את  ביטחה 
בביטוח חיים למקרה של נכות מוחלטת או 

מוות.
ההפרשות  על  בנוסף  המבקשת,  לדברי 
החודשיות לקופת הגמל בהן חויב המנוח, 
נגבו ממנו באמצעות כלל פנסיה וגמל גם דמי 
ביטוח חיים בגין פוליסת ריסק, שחיתומה 

נעשה על ידי הראל.
לטענתה, לאחר מות בעלה בטרם עת במאי 
וכך  ידה  1989, קופת הגמל לא נפדתה על 
וגמל לנהל את קופת  המשיכה כלל פנסיה 

הגמל שנים ארוכות לאחר מותו. לדבריה, עד 
2015 המשיכו החברות בגביית דמי הביטוח. 
בבקשה שהוגשה נאמר, כי כלל פנסיה וגמל 
והראל ידעו לכל המאוחר עוד באוגוסט 2013 
על פטירת הבעל, וכי הן ידעו או שהיה עליהן 
לדעת על פטירתו החל מ-2003, נוכח הנחיות 

על  המפקח  רגולטוריות שעוגנו בהוראות 
הביטוח, המחייבות אותן - בדומה לחברות 
פנסיה וביטוח אחרות - להשקיע מאמצים 
אקטיביים ומשאבים יזומים לצורך התעדכנות 
בפרטיהם של מבוטחים שאבד עמם הקשר 

מתוך רישומי מנהל האוכלוסין.

 המיוצגים בבקשה: מבוטחים בפוליסות מבטיחות תשואה, אשר לא שולמה להם ריבית מספקת ומבוטחים שלא 
שולמה להם ריבית פיגורים  נטען כי הנזק המצטבר שנגרם לניזוקים המיוצגים הוא יותר מ-2.5 מיליון שקל  

השבת הכספים תעשה במסגרת בקשה להסתלקות ייצוגית נגד שתי החברות בטענה 
כי אלו גבו תשלומים עבור ביטוח חיים מעמיתיהן ומבוטחיהן שנים לאחר פטירתם

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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איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

לפרטים: אגף ביטוח מסחרי באתר  AIG ישראל ובאמצעות סוכן הביטוח שלכם. 
*כפוף לתנאי החברה

ProfessionalEdge-מציגה AIG 
.AIG הפוליסה החדשה והמודולרית בביטוח המסחרי של

בחר את חבילת הכיסוי הרלוונטית לעסק שלך ותוכל לחסוך הרבה כסף.

העסק שלך צריך הגנה.
בשביל זה אנחנו כאן.

 שירותי First Response לניהול משבר ארגוני באירוע סייבר 
 אובדן הכנסות בעקבות פגיעה בפעילות הרשת וכשל תפעולי

 תשלום נזקי המבוטח בעקבות אירוע סייבר
 סחיטת סייבר

PCI תשלום קנסות רגולטורים ברי ביטוח, לרבות קנסות בנושא 
 טרור סייבר

 אפשרות לרכישת כיסוי לגניבת כספים אלקטרונית

הגנה מקיפההגנה בסיסית

הגנה משולבת

 ביטוח אחריות מקצועית - כיסוי לנזקים  
שנגרמו לצד שלישי - לקוח או ספק -    
כתוצאה מרשלנות, טעות או השמטה    
של החברה המבוטחת בעת אספקת    

שירותים מקצועיים  

 כיסוי להפרת פטנט הרשום במדינות  
האיחוד האירופאי בתת גבול אחריות  

aig.co.il
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 בשנת 1968 האנייה הגדולה ביותר הייתה במעמס של 1,530 מכולות, כאשר 
ב-2017 האנייה הגדולה ביותר היא במעמס של 21,413 מכולות והצפי שב-2019 

יהיה מעמס של 24 אלף מכולות  כמות אדירה זו מגדילה מאוד את סיכוני האש 

אניות גדולות, בעיות גדולות

SCOR עושה עסקת ביטוח משנה עם Aegon 

הטכנולוגיות  ההתפתחויות 
 38% של  בשיעור  לירידה  הביאו 
בעשור  לאניות  ונזקים  בתאונות 
גם  שהמשיכה  מגמה  האחרון, 
 Allianz-ב אולם   .2017 בשנת 
Global Corporate & Specialty
להתרחשות  הדאגה   )AGCS(
דבר   - נמשכת  משמעותי  אירוע 
המקבל ביטוי בפרסום האחרון בשם 
 Safety & Shipping Review

 .2018
על פי הנתונים המתפרסמים, 90% 
מהסחר הבינלאומי נעשה באמצעות 
המשייטות  סוחר  אניות  אלף   50

 total( הכליליים  הנזקים  מספר  בעולם. 
shipping losses( נשאר יציב בשנת 2017 
– 94. מספר האירועים ירד לכדי 98 – ירידה 
והתביעה  הקודמת  השנה  לעומת   4% של 
הממוצעת ירדה בשיעור של 17%. חמש מתוך 
עשר אניות גדולות שהנזק בהן היה כליל היו 
אניות צובר. בשלוש מתוך עשר אניות גדולות 

גורם הנזק הייתה אש. 
האנייה הגדולה ביותר שאבדה בשנת 2017 
ששינתה  )מכלית   Stellar Daisy הייתה 
את יעודה לאניית צובר(. הימים באזור דרום 
סין, אינדוסין, אינדונזיה ופיליפינים נחשבים 
ימיים  נזקים  מבחינת  המסוכנים  לימים 
אירעו  הנזקים  מכל   32%  – האחרון  בעשור 

באזורים אלו, עלייה בשיעור של 25% לעומת 
השנה הקודמת. נזקי הטבע שאירעו באזורים 
הים  מזרח  באזור  מקרים.  לשישה  גרמו  אלו 
התיכון והים השחור היו 17 מקרים )במקום 
באזור  אירועים  שמונה  ואחריהם  השני( 
באזור  אירועים  ושישה  הבריטיים  האיים 

המפרץ הפרסי.
מהאניות  כמחצית  היוו  מטען  אניות   53
שאבדו בשנת 2017 )גידול בשיעור של 56% 
היו  האחרון  בעשור  הקודמת.  השנה  לעומת 
1,129 מקרי טביעה של אניות )כמחצית מכל 
המקרים( אולם בשנת 2017 מספר המקרים 
עלה בשיעור של 65%. בשנת 2017 דווח על 
2,712 מקרים עם נפגעים - עלייה בשיעור של 

כאשר  הקודמת,  השנה  לעומת   3%
היה  ביותר  הגדול  המקרים  מספר 
באזור מזרח הים התיכון והים השחור. 
בשנת 1968 האנייה הגדולה ביותר 
מכולות,   1,530 של  במעמס  הייתה 
הגדולה  האנייה   2017 בשנת  כאשר 
 21,413 של  במעמס  היא  ביותר 
יהיו   2019 שבשנת  והצפי  מכולות 
מכולות.  אלף   24 של  במעמס  אניות 
זו מגדילה את  כמות מכולות אדירה 

סיכוני האש באופן משמעותי. 
 Maersk בשריפה שהייתה באנייה
כדי  ימים  חמישה  נדרשו   Honam
שבעה  ועוד  האש  על  להשתלט 
שבועות כדי שאפשר יהיה לגרור את האנייה 
לנמל, כדי לפרוק את 7,680 המכולות שהיו 
והותקן  חדישה  הייתה  האנייה  סיפונה.  על 
סיבת  הראשונה.  מהדרגה  כיבוי  ציוד  עליה 
האש לא ידועה עד כה והיקף הנזקים נאמד 

ביותר ממיליארד דולר. 
הנתונים מראים, כי 12% מהמכולות המטען 
מכילות חומרים מסוכנים. יש גידול בשיעור 
של 65% בהודעות שגויות על הכלת מטענים 
נזקי  סך   .)2015 )נתוני  במכולות  מסוכנים 
אריזה לא נכונה נאמדים ב-500 מיליון דולר 
לשנה. מניתוח של 15 אלף תביעות בביטוח 
ימי נמצא כי היקף התאונות מעשי ידי אדם 

נאמד ב-1.6 מיליארד דולר.

 Aegon הבינלאומי  ההולנדי  המבטח 
 SCOR Global עם  הסכם  על  הודיע 
הצרפתי  המשנה  מבטח  של  )חטיבה   Life
הבינלאומי  SCOR( בתחום ביטוח החיים. 
על פי ההסכם, Transamerica life )חברה 
 SCOR Global תערוך עם )Aegon בת של

 700 בגין  משנה  ביטוח  עסקת   Life
החבויות  “חבילת”  זו  חבויות.  דולר  מיליון 
האחרונה של Transamerica life לאחר 
 2011 ב  אחת   – קודמות  עסקאות  שתי 

ואחת ב 2017. 
מהאסטרטגיה  חלק  שהיא  העסקה, 

לעסקי  הון  ריתוק  להקטנת   Aegon של 
תשחרר  המבטח,  של   run-off ה 
של  בהיקף  הון   Transamerica life-ל
החוזר  ההון  על  תשפיע  דולר,  מיליון   50
גודלו של המבטח  ותקטין את  של המבטח 

השבוי )captive( שבבעלותו. 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

אניית מטען המובילה אלפי מכולות

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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מבטחים ומבוטחים

דני קהל מצטרף
למשרד של יועץ הביטוח 

ד”ר מיכאל מירון 

ניס אגמון מסיים את 
תפקידו בהפניקס

 לדברי גורמים בעף תרם אגמון רבות 
לשיפור מערך השירות של הפניקס, שיפור 

שבא לידי ביטוי בסקרי לשכת סוכני הביטוח 
בשנתיים האחרונות  טרם תפקידו הנוכחי 
בהפניקס שימש אגמון כמשנה למנכ”ל כלל 

ביטוח ומנהל חטיבת המשאבים

קהל משמש כיום כיועץ פנסיוני עצמאי, לאחר שהיה 
בכיר בכמה חברות ביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות

דני קהל מצטרף בימים אלה למשרד של יועץ 
הביטוח ד”ר מיכאל מירון. בכך מתרחב המשרד 
לתחום הייעוץ הפנסיוני והתנאים סוציאליים. 
קהל משמש כיום כיועץ פנסיוני עצמאי, לאחר 
שהיה בכיר בכמה חברות ביטוח, פנסיה, גמל 
והשתלמות. לפני כן כיהן כסמנכ”ל בכיר באיילון, 
מנהל האגף לחיסכון ארוך טווח ומנכ”ל איילון 
 - פנסיה וגמל; משנה למנכ”ל בכלל ביטוח 
מנהל אגף ביטוח חיים, בריאות וסיעוד ומנהל 
החטיבה לחסכון ארוך טווח. קהל כיהן כיו”ר 
כ.פ.י.,   , מיטבית-עתודות קרן פנסיה  חברות: 
כלל  חשמל,  חברת  עובדי  של  קרן הפנסיה 
וכלל החזקות סוכנויות בטוח.   גמל ופנסיה 
שימש כדירקטור בכלל בריאות בע”מ, עתודות 

מגדל  ותיקה ועוד. כמו כן כיהן כמשנה למנכ”ל  קרן פנסיה  הוותיקה, 
וכמנכ”ל הדר.

כעצמאי יעץ לבודדים ולגופים מוסדיים: פסגות בית השקעות, צה”ל, 
פורום מנהלי הסדרים ולשכת סוכני הביטוח.

ניס אגמון, סמנכ”ל בכיר ומנהל 
את  מסיים  בהפניקס  השירות 
נכנס  אגמון  בחברה.  תפקידו 
לתפקידו באוגוסט 2015, ולדברי 
לשיפור  רבות  תרם  בעף  גורמים 
מערך השירות של הפניקס, שיפור 
שבא לידי ביטוי בסקרי לשכת סוכני 

הביטוח בשנתיים האחרונות. 
טרם תפקידו הנוכחי בהפניקס 
כלל  שימש אגמון כמשנה למנכ”ל 
ביטוח ומנהל חטיבת המשאבים. 
קודם לכן שימש אגמון כמנהל פיתוח 
עסקי בכלל בריאות ולפני כן כמנכ”ל 

הכלל הראשון.
לא ניתן היה להשיג את תגובת אגמון או את התייחסות 

הפניקס לדברים. 

ניס אגמון

דני קהל

  
 

03-5477324  ,gita@polisa.news ,03-5407884
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מבטחים ומבוטחים

תומר לוי מונה למנכ”ל 
סוכנות הביטוח רמות

בעלי המניות אישרו 
את תנאי העסקתו 
של יורם נוה, מנכ”ל 

כלל ביטוח 

כנס פיננסים 2018 
של לשכת סוכני 
הביטוח ייערך 

בהשתתפות שר 
הכלכלה אלי כהן

רמות. לוי  תומר לוי מונה למנכ”ל סוכנות הביטוח 
החליף את בעלי הסוכנות - ברוך וייסברוד ויצחק נוימן, 
ששימשו עד כה כמנכ”לים משותפים, וכעת ישמשו 

כיו”רים פעילים. 
לוי פעיל כ-20 שנים בענף הביטוח. הוא החל דרכו 
כמנהל צוות מכירות ב-AIG, ובהמשך ניהל את מחלקת 
בריאות ואחריות מקצועית בסוכנות דוידוף. לפני כעשור 
הגיע לרמות, בה שימש בתפקידים שונים, בהם מנהל 
שיווק, סמנכ”ל ביטוחי פרט וקולקטיבים, והיה אחראי 
על חטיבת הרכב. בתפקידו האחרון שימש גם כאחראי 

על מערך ביטוח המשנה של החברה. 
מנכ”ל נוסף בענף, שצמח מתוך רמות, הוא דודי לוי, 
פלתורס. דודי  שמונה לפני מספר חודשים למנכ”ל 
לוי שימש אף הוא בתפקיד בכיר ברמות, לפני שעבר 

לפלתורס.  
במסגרת סבב המינויים ברמות מונו גם בניהם של בעלי 
הסוכנות – אריאל נוימן וקובי וייסברוד כדירקטורים 
בסוכנות. רמות נחשבת לאחת מסוכנויות הביטוח 
הפרטיות האלמנטריות הגדולות בענף עם היקף פרמיות 

המוערך ב-500 מיליון שקל.

 לוי החליף את בעלי הסוכנות - ברוך וייסברוד ויצחק נוימן, ששימשו כמנכ”לים 
משותפים וכעת ישמשו כיו”רים פעילים  בנוסף מונו בניהם – אריאל נוימן 

וקובי וייסברוד לדירקטורים בסוכנות  רמות נחשבת לאחת מסוכנויות הביטוח 
הפרטיות האלמנטריות הגדולות בענף עם היקף פרמיות מוערך של 500 מיליון שקל

 הסלוגן של הכנס - “מוסיפים ערך לכיסוי” והוא 
יתקיים ב-4 בספטמבר השנה  צפויים להשתתף 

בכירים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות

מתנגדים בולטים לתנאי העסקתו 
של נוה: אלטשולר שחם ופסגות

תומר לוי

הצביעו   מבעלי המניות בכלל ביטוח 
בעד תנאי העסקתו של המנכ”ל הטרי של 
נוה. שכרו של נוה, יעמוד  יורם  החברה 
על 185 אלף שקל בחודש. בשנה הבאה 
)2019(, עם עדכון שכר המינימום במשק, 
משכורתו צפויה לגדול לכדי 196 אלף שקל.
90 אלף כתבי  בנוסף  למנכ”ל הוקצו 
ו-2014 כאשר   2013 אופציה מהשנים 
ומוכנים למימוש  שליש מהם הבשילו 
בשנת 2019 ו-2020 בהתאמה. נוה רכש עם 
כניסתו לתפקיד 3,934 מניות של החברה 
באופן פרטי בשווי של כ-200 אלף שקל.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה, 
מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין 

אישי בעסקה, עמד כאמור על 85%. המתנגדים הבולטים לתנאי 
קרנות השתלמות למורים  אלטשולר שחם,  העסקתו של נוה היו 
וגננות בניהול פסגות, החברה לניהול קופ”ג של עובדי בנק לאומי 

בניהול פסגות וקופות גמל נוספות בניהול פסגות. 

סוכני  לשכת  של   2018 פיננסים  כנס 
הביטוח, שנערך תחת הסלוגן “מוסיפים 
ערך לכיסוי”, ייערך ב-4 בספטמבר 2018, 
אלי כהן ובכירי  בהשתתפות שר הכלכלה 
ליאור רוזנפלד ויו”ר  הלשכה, בהם הנשיא 

ועדת פיננסים אודי אביטל. 
בכנס שייערך בתל אביב צפויים להשתתף, 
בין היתר, בכירים מבתי ההשקעות, בהם 
ברק סורני, מנכ”ל ובעלים  פסגות  מנכ”ל 
של אלטשולר שחם גלעד אלטשולר ומשנה 
למנכ”ל מיטב דש רונן טוב. מחברות הביטוח 
צפויים להשתתף משנה למנכ”ל מגדל, ליאור 
רביב, משנה למנכ”ל מנורה מבטחים, עמוס 
כלל ביטוח, שלומי  רוקח, משנה למנכ”ל 

תמן, וראש אגף ביטוח חיים בהכשרה, אבי מויאל. 

יו”ר ועדת פיננסים 
אודי אביטל

יורם נוה, מנכ”ל 
כלל ביטוח

http://polisa.news/landing/
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