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 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

עמוד 12עמוד 2

הנסועה של כלי הרכב 
המנועיים עלתה ב-4.2% 

ב-2017 ל-60 מיליארד ק”מ
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 על פי הנתונים, נרשמה עלייה של 4.9% במספר כלי הרכב שהיו פעילים 
באותה השנה  הנסועה השנתית ממוצעת לכלי רכב פרטי ירדה ב-0.5%

נתוני הלמ”ס:

בעקבות הפרסום על המהלך של 
יעקב אלפסי להקמת חברת ביטוח

הראל רוכשת 
מבנק מזרחי 
טפחות תיק 
משכנתאות 

בהיקף כחצי 
מיליארד שקל

 הסכם 
קיבוצי נחתם 

לראשונה 
בפסגות 

– שכר 
המינימום 

עלה

מסתמן: 
מוקי 

אברמוביץ 
יתמנה 

ליו”ר איילון 
ביטוח

חברות ביטוח מאיימות 
- נפסיק לעבוד עם מנוע 

ההשוואה של באפי
מוקי אברמוביץ

שי באב”ד, מנכ”ל משרד האוצר

סמי בבקוב, משנה 
למנכ”ל הראל

ומנהל השקעות ראשי ברק סורני מנכ”ל פסגות

צילום: ורדי כהנא

למנויי וקוראי פוליסה

מערכת
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

חתימה טובה

http://http://polisa.news/
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בעקבות הפרסום על המהלך של יעקב אלפסי להקמת חברת ביטוח

יעקב אלפסי, היזם שעומד מאחורי המהלך להקים חברת ביטוח חדשה שתהיה 
בבעלות סוכנים, הינו גם האיש שהקים את מנגנון השוואת תעריפי הביטוח באפי 

חברות ביטוח מאיימות: נפסיק 
לעבוד עם מנוע ההשוואה של באפי

החלו הראיונות לאיתור 
ממונה חדש 

חברות הביטוח מאיימות כי יפסיקו לעבוד עם 
מנוע ההשוואה של באפי – כך נודע לפוליסה. 
זאת, בעקבות הפרסום הבלעדי בפוליסה על 
כוונותיו של מייסד באפי, יעקב אלפסי, להקים 
חברת ביטוח חדשה, שתהיה בבעלות סוכני 

ביטוח.
בחברות הביטוח סבורים כי היות שבאפי חשופה 

לתעריפי כל חברות הביטוח – הרי שמדובר 
בתחרות לא הוגנת. על כן, בשלב הראשון, התריעו 
גורמים במספר חברות ביטוח, כי הן יפסיקו 

לעבוד עם באפי. 
מקורבים לאלפסי אמרו בתגובה, כי הגוף שיוקם 
על ידו יהיה קרן השקעות, שתחזיק בחברת ביטוח. 
חברת הביטוח עצמה תעמוד בכל כללי הרגולציה, 

ותתנהל לפי הוראות הפיקוח על הביטוח. 
עוד נמסר, כי כל החברות מחזיקות כבר היום 
בגישה לכל המידעים שמפורסמים בכל מנועי 
ההשוואה, כך שהמידע חשוף ושקוף בפני כל מי 
שמעוניין. כל זאת, בהתאם למדיניות השקיפות 
והתחרותיות שהובילה המפקחת הקודמת 

דורית סלינגר. 

למשפחת שמיר 
ולבית פספורטכארד,

אתכם באבל הכבד
במותו של

משה שמיר
גיטה ואריה לביא

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

סוכן ביטוח
שוק הרכב משתנה!

מרגיש שאתה נלחם על החידושים שלך? 
איתנו לא תפסיד חידושים ותגדיל את התיק!

למעבר לכלים המיוחדים לסוכני אורן מזרח

לחץ כאן <<

ועדת האיתור למציאת ממונה חדש על רשות שוק ההון, במקומה 
דורית סלינגר שסיימה לפני יותר משבועיים את תפקידה,  של 

החלה היום )יום א’( את שלב הראיונות. 
בין המועמדים שהגיעו לראיונות: מנכ”ל עמיתים, יואב בן אור, 
מנהלת השקעות עמיתים בכלל ביטוח לשעבר לימור דנש, מנכ”ל 
משותף באגם לידרים ולשעבר בכיר באגף שוק ההון רמי דיין, היועצת 
המשפטית של ועדת הכספים בכנסת שגית אפיק, ובכירים נוספים. 
מנכ”ל משרד האוצר שי באב”ד התחייב כי יימצא מחליף עד ליום 

ב’. בשוק ממתינים לבשורות.
שי באב”ד,

מנכ”ל משרד האוצר

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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 2 0 1 7 ת  נ ש ב
הסתכמה הנסועה של 
כלי הרכב המנועיים 
מיליארד   59.6 בכ-
ק”מ, עלייה של 4.2%, 
נת  ש ל ה  א ו ו ש ה ב
2016. זאת כתוצאה 
 4.9% של  מעלייה 
הרכב  כלי  במספר 
שהיו פעילים באותה 
דה  י ר י מ ו  , ה נ ש ה
בנסועה   0.7% של 
הממוצעת  השנתית 
מת  לעו ב  רכ י  לכל
שנה קודמת. כך עולה 
מניתוח הנתונים של 
ית  ז כ ר מ ה ה  כ ש ל ה

לסטטיסטיקה.
בבדיקת השינויים 

כי הצפיפות  נמצא   ,2000 שחלו מאז שנת 
הגידול  קצב  לגדול.  ממשיכה  בכבישים 
בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים 
ובשטחם.  הדרכים  באורך  הגידול  מקצב 
הנסועה השנתית גדלה ב-63% ומצבת כלי 
 .2000 יחסית לשנת  גדלה ב-84%,  הרכב 
גדל ב-45%,  לעומת זאת, שטח הכבישים 
ואורך הכבישים גדל ב-19%. יצוין כי הנסועה 
השנתית הממוצעת לרכב ירדה בשנים אלו 

ב-13.5%.
רכב  כלי  כי   הלמ”ס,  מנתוני  עולה  עוד 
חדשים נוסעים יותר - מהנתונים עולה כי ככל 
שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית 
הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית 
הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל 

ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר.
התברר, כי כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות 
ר )ליסינג( נוסעים יותר. בשנת  חברות החֵכּ
2017, הנסועה השנתית הממוצעת של כלי 
רכב פרטי שעלה על הכביש בשלוש השנים 
האחרונות, בבעלות חברת החכר, עמדה על 
30.2 אלף ק”מ. זאת, לעומת 28.4 אלף ק”מ 
לרכב פרטי בבעלות חברה, 27.3 אלף ק”מ 
לרכב פרטי בהשכרה או בתיור, ו-16.9 אלף 

ק”מ לרכב פרטי בבעלות פרטית.
גם כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז 
נוסעים יותר. בשנת 2017, כלי רכב פרטיים 
24.1 אלף  נסעו בממוצע  המונעים בסולר 
ק”מ וכלי רכב המונעים בגז נסעו 21.8 אלף 
ק”מ, לעומת 15.9 אלף ק”מ בממוצע שנסעו 

כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.

משאיות בעלות משקל כולל גדול נוסעות 
של  הכולל  שמשקלה  ככל  יותר.  הן  גם 
יותר, כך הנסועה השנתית  גבוה  המשאית 
 ,2017 יותר. בשנת  גבוהה  הממוצעת שלה 
הנסועה השנתית הממוצעת של משאית סולר 
34 טון ומעלה, הייתה 67.3 אלף  שמשקלה 
ק”מ, יותר מפי שניים מהנסועה הממוצעת 
של משאית סולר שמשקלה 9.9-3.6 טון – 

32.0 אלף ק”מ בלבד.
גם אופנועים בעלי נפח מנוע גדול נוסעים 
יותר - מהנתונים עולה כי ככל שנפח המנוע 

גדול  האופנוע  של 
הנסועה  כך  יותר, 
הממוצעת  השנתית 
יותר.  גבוהה  שלו 
ית  ת נ ש ה ה  ע ו ס נ ה
הממוצעת של אופנוע 
של  מנוע  נפח  בעל 
ומעלה  סמ”ק   401
נת  ש ב ה  מ כ ת ס ה
אלף   8 .1 ב-  2017
 6 .7 לעומת  ק”מ, 
לאופנוע  ק”מ  אלף 
בעל נפח מנוע של עד 
כי  יצוין  125 סמ”ק. 
אופנוע בעל נפח מנוע 
של עד 50 סמ”ק נסע 
3,000 ק”מ בממוצע 

בלבד.

הנסועה של כלי הרכב המנועיים עלתה 
ב-4.2% ב-2017 ל-60 מיליארד ק”מ

 על פי הנתונים, נרשמה עלייה של 4.9% במספר כלי הרכב שהיו פעילים 
באותה השנה  הנסועה השנתית הממוצעת לכלי רכב פרטי ירדה ב-0.5%

שינוי20162017סוג רכב
16.316.2-0.5%רכב פרטי

26.927.10.4%משאית
49.950.00.2%אוטובוס זעיר

56.757.10.6%אוטובוס
74.473.3-1.5%מונית

7.27.20.2%אופנוע

נסועה שנתית ממוצעת לרכב, 
באלפי ק”מ לפי סוג רכב

נסועה שנתית, מצבת כלי הרכב,
שטח הכבישים ואורכם 2017-2000
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.

 ביטוח הנסיעות של הפניקס
הזול והמשתלם ביותר בענף!

 פוליסת SMART TRAVEL כוללת את סכום הכיסוי הגבוה 
ביותר– עד 5 מיליון דולר עבור הוצאות רפואיות בחו"ל 

בהתאם לכתבות שהתפרסמו באתר YNET ו- The Marker בספטמבר 2017 ובערוץ 10 בתכנית הבוקר מירי ואור מאי 2018 ואתר וואלה NEWS באוגוסט 
2018 והכל בהתאם לפרמטרים המופיעים בכל אחת מהכתבות. המידע המופיע בעלון זה מתייחס לפוליסת נסיעות לחו"ל SMART TRAVEL של הפניקס חברה 

לביטוח בע"מ מהדורת ינואר 2018. בכפוף לתנאי הפוליסה.

כולם בדקו ומצאו

ועכשיו גם

וגם וגםגם

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*

חברת הפניקס מתגאה כנראה בצדק בהצעה הזולה ביותר. ביטוח נסיעה זוגית לאירופה למשך 
10 ימים יעלה לכם 28 דולר בלבד. במקרה של אישפוז לא תדרשו להשתתפות עצמית וגבול כיסוי 

הביטוח הוא 5 מיליון דולר.

)אוגוסט 2018(
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נדונה  בירושלים  השלום  משפט  בבית 
מנורה מבטחים ביטוח בע”מ  תביעתה של 
נגד אלכסנדר לוינזון )הנתבע( וכנגד ביטוח 
- אגודה שיתופית מרכזית בע”מ  חקלאי 
ניתן ב-1 באוגוסט  )הנתבעת(. פסק הדין 
אמיר  2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופט 
צוינו  לא  הצדדים  כוח  באי  שמות  דהאן. 

בפסק הדין. 
מנורה ביטחה רכב )להלן - רכב התובעת( 
שבו נהג שלמה רבינוביץ’. הנתבע נהג במועד 
הרלוונטי ברכב שבוטח על ידי הנתבעת. מנורה 
טענה בכתב התביעה, כי הנתבע סטה מנתיב 
נסיעתו, התפרץ לנתיב נסיעת רכב התובעת 
ופגע בו, וכתוצאה מכך נפגע רכב התובעת. 
לכתב התביעה צורף דוח שמאי שהעריך את 
הנזקים לרכב התובעת. בכתב הגנתה הכחישה 
הנתבעת את אחריותה לתאונה. זאת, נוכח 
העולה מפרטי הודעת רבינוביץ’ לפיה הפגיעה 
ברכב התובעת הייתה במזיד וכי נהג הרכב 
הפוגע נמלט מן המקום בלי להשאיר פרטים. 
ברמזור,  עומד  בעודו  כי  טען,  רבינוביץ’ 
צפר לנהג שנסע לפניו, הוא הנתבע, ובפנייה 
עקף אותו. לדבריו, בהמשך הרחוב הנתבע 
עקף אותו ושפשף את רכבו. רבינוביץ’ עצר 
את רכבו בצד הדרך כדי לבדוק את הנזק, 
ואז התנגש בו הנתבע בחוזקה במה שהיה 
נראה לו כהתנגשות מכוונת. בחקירתו אישר 
רבינוביץ’ כי הגיש תלונה במשטרה על מנת 
לברר את פרטי הפוגע והציג סרטון, שלדבריו 
צולם על ידי חברו, שבו ניתן לראות את כלי 
הרכב לאחר ההתנגשות, כשהנתבע נראה יוצא 
מרכבו וצועק לעבר רבינוביץ’. על פי רבינוביץ’, 
האירוע התרחש במוצאי יום כיפור, אך הוא 

לא שתה מיין ההבדלה. 
כי במהלך הנסיעה שם לב  הנתבע העיד, 
שנהג התובעת )רבינוביץ’( אינו שולט בהגה 
וסוטה ימינה ושמאלה. לפיכך היה סבור, כי 
נהג התובעת שתה אלכוהול ובשל כך אינו 
נהג התובעת  לדברי הנתבע,  ברכב.  שולט 
המשיך לנסוע כ-50-100 מטר ואז התנגש 
במדרכה. או אז, יצא הנתבע מרכבו וצעק על 
נהג התובעת בשל נהיגתו. לדברי הנתבע, לא 
פגע ברכבו של נהג התובעת ולאחר שצעק עליו 

נכנס לרכבו והמשיך לנסוע. 
הנתבע נחקר גם על ידי בא כוח הנתבעת, 
ידו  שהציג בפני הנתבע מכתב שנשלח על 
לסוכן הביטוח ובו הוא מודה באירוע התאונה. 
זו הסביר הנתבע בכך, שסבר  את הודאתו 
ייחסכו ממנו ההליכים  יודה בפגיעה  שאם 
המשפטיים “והכול יבוא על מקומו בשלום”. 
הנתבע קבל על חוסר ההגינות מצד חברת 
שגה  כי  והודה  לשלם  בסירובה  הביטוח 

בכך שהודה, על אף שלדבריו לא פגע ברכב 
התובעת. 

בית המשפט קבע, כי מצפייה בסרטון עולה 
בבירור כי בין הרכבים אכן התרחש מגע שגרם 
נוצר מגע  כלי הרכב  בין  נזק לכנף. לפיכך, 
כי  והתרחשה תאונה. בית המשפט הוסיף, 
זוויות כלי הרכב ושמיעת העדויות בתיק מעלה 
כי הנתבע נושא באחריות המלאה לתאונה, 
עדות נהג התובעת שיקפה מהימנות גבוהה 
ונתמכה היטב בראיות החפציות. מנגד, עדות 
הנתבע לא עלתה בקנה אחד עם הודעתו שנתן 
ולא עם הראיות החפציות הברורות  בכתב 

שסתרו אותה. 
הנתבעת טענה לפעולה במתכוון מצד הנתבע, 
אשר תוביל לשלילת הכיסוי הביטוחי המגיע 
ידי התובעת. זאת לפי  ג’ המבוטח על  לצד 
“נגרם  26 לחוק חוזה הביטוח לפיו:  סעיף 
מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי המוטב 
במתכוון, פטור המבטח מחבותו”. על פי בית 
המשפט, לא ניתן להסיק מהראיות בתיק כי 
הוכח ברמה הנדרשת שהתאונה התרחשה 
במזיד. נהג התובעת העיד בהגינותו, שאינו 
יכול לדעת אם התאונה אכן הייתה במזיד, 
אך העלה זו כפרשנות אפשרית ואף סבירה 
לשיטתו לאירועי אותו הערב. כמו כן, זוויות 
המכוניות וזווית הכניסה והיציאה של הגלגלים 
הקדמיים הנראית בסרטון אומנם מחשידות, 
אך אינן מראות בהכרח על כוונה. על כל פנים, 
לא הוכח, כי התאונה נגרמה במזיד על פי רמת 

ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי. 
הנתבעת העלתה נימוק נוסף להיעדר חבות, 
והפעם את גרסאותיו הסותרות של הנתבע: 
זו שהציג בפני התובעת וזו שהציג בפני בית 
המשפט. כאמור, סבר הנתבע כי בהודאתו בפני 
חברת הביטוח, תשלם זו לתובעת ובכך יעבור 
העניין בשלום. על פי חברת הביטוח, מששיקר 
לה הנתבע, פטורה היא מחבותה מכוח סעיף 25 
לחוק חוזה הביטוח. בית המשפט דחה טענה 
זו, שכן משהוכח שאכן התרחשה תאונה על 
דרך של התנגשות בין רכבים, הרי שאין לומר 
נהפוך הוא,  כוזב.  כי הדיווח לתובעת היה 
המסקנה המתבקשת היא כי דיווחו של הנתבע 
לתובעת היה דיווח אמת, ומכאן שלא היה בו 
כדי לשלול מנהג התובעת כל פיצוי. על פי בית 
המשפט, סעיף 25 אכן פוטר אחריות חברת 
ביטוח, אשר מבוטח שלה הערים עליה קשיים 
ומסר לה דיווחים כוזבים או העלים פרטים 
הרלוונטיים לחבותה, אולם אין הוראה דומה 
כאשר הדיווח הכוזב הוא זה שנמסר לבית 
המשפט, ולא לחברת הביטוח, במהלך עדות. 
שהתביעה  קבע  המשפט  בית  לסיכום, 
התקבלה במלואה. הנתבעים חייבים ביחד 
נקבעו  בנוסף,  התובעת.  נזקי  בגין  ולחוד 
בגין הוצאות משפט, שכר טרחת  סכומים 
עורך דין, ושכר העד רבינוביץ’ שהוטרח לבית 

המשפט שלוש פעמים. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקבלה תביעת שיבוב בגין תאונת דרכים כי הנתבעת לא הצליחה להוכיח 
שמבוטחה, הנתבע הנוסף, ביצע את התאונה בכוונה ולכן נשלל ממנו הכיסוי הביטוחי

לא הוכח כי התאונה נגרמה במזיד 
ולכן המבטחת לא פטורה מתשלום

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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 במסגרת ההסכם, הראל רוכשת 80% מהתיק הכולל בהיקף של כ-680 מיליון 
שקל, כאשר הבנק יישאר עם החזקה בשיעור של 20% מהתיק  בעקבות 

רכישת תיק זה יגדל תיק המשכנתאות לדיור של הראל לכ-5.5 מיליארד שקל

קבוצת הראל רוכשת מבנק מזרחי טפחות 
תיק משכנתאות לדיור בהיקף של כ-540 
“הסכם  כי  נמסר  מהחברה  שקל.  מיליון 
זה מהווה נדבך נוסף ביישום אסטרטגיית 
ההשקעות של הראל, הדוגלת בפיזור וגיוון 
אפיקי ההשקעה וכן בשיתוף פעולה עם גופים 
מנוסים ומובילים בתחומם, לטובת עמיתי 
הראל. דבר אשר יאפשר לה לגוון את תמהיל 
ההשקעות של העמיתים באפיק השקעה יציב 
המבטיח תשואה עודפת ברמת סיכון נמוכה”.

 80% רוכשת  הראל  ההסכם,  במסגרת 
מהתיק הכולל בהיקף של כ-680 מיליון שקל, 
כאשר הבנק ייוותר עם החזקה בשיעור של 
20% מהתיק. בנק מזרחי-טפחות ימשיך 
לנהל את התיק ההלוואות בכללותו בהתאם 
לנהלים ולעקרונות המקובלים בבנק ותשולם 

לו עמלת ניהול שנתית.
שוק ההלוואות לדיור נחשב כבעל רמת 
נמוכה. מדובר בתיק של הלוואות  סיכון 
פיגורים,  ללא  לפני מספר שנים,  שניתנו 

בשיעור מימון נמוך. 
רכישה זו מצטרפת לתיקים קודמים שרכשה 
הראל מבנק הפועלים ומבנק מזרחי טפחות, 
וכן להסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי בין 
להעמדת משכנתאות  הראל לבנק לאומי 
לדיור, שהסתיים בסוף שנת 2017. סך תיק 
המשכנתאות לדיור של הראל עומד כיום על 
כ-5 מיליארד שקל ובעקבות רכישת תיק זה 

יגדל לכ-5.5 מיליארד שקל.

קניון עיר ימים מתרחב
בהשקעה של כ-200 מיליון שקל

נוספת שנחתמה בשבוע שעבר  בעסקה 
 200 קניון עיר ימים בהשקעה של  הורחב 
מיליון שקל. קניון עיר ימים בנתניה, הנמצא 
הראל  בבעלות בחלקים שווים של קבוצת 
ב-3  נדל”ן, השיק  ובינוי  שיכון  וקבוצת 
בספטמבר השנה את המתחם החדש של 
הקניון, ובכך הגדיל את שטחו הכולל לכ-

35 אלף מ”ר, וימצב אותו כאחד מהקניונים 
הגדולים בישראל. כמות המבקרים בקניון, 
לצד ביקוש מוגבר מצד רשתות ומותגים 
בו, הובילו  בינלאומיים לפתיחת סניפים 
לפרויקט ההרחבה שהיקפו מוערך ב-200 

מיליון שקל.
עתיד   2019 שנת  של  הראשון  בחציון 
להיפתח מעל הקניון, הסמוך למחלף פולג, 
מגדל משרדים בשטח של כ-10,000 מ”ר, 

שיכלול גישה ישירה לתוך הקניון.
בעלי הקניון מציינים כי הקניון זוכה בשנים 
היותו  בזכות  רחב,  לביקוש  האחרונות 
מהקניונים המובילים באזור השרון בפרט 
ובישראל בכלל. הקניון תוכנן ועוצב על ידי 
והוא  יסקי-מור-סיון  משרד האדריכלים 

בולט בעיצוב מרשים.
האגף החדש משתרע על פני כ-7,500 מ”ר, 
כך שיכלול יותר מ-200 חנויות של רשתות 
בתחום האופנה, ההנעלה, הפנאי והשירות, 

ההסעדה והבידור. 

הראל רוכשת מבנק מזרחי טפחות תיק 
משכנתאות בהיקף כחצי מיליארד שקל

פוליסה פיננסים

קבוצת תמיר חישובים

הבדיקה בתנאים אלו רלוונטית רק 
לעמלות שנתקבלו מחברת כלל ביטוח, 

לסוכנים הפעילים 10 שנים ומעלה.

תשלום רק כאשר מתקבל 
החזר מחברת הביטוח!

בדיקת עמלות ללא עלות 
לפתיחת תיק!

דבר כזה עוד לא היה!!!

info@idan.biz | 09-9563006 :לפרטים ומידע נוסף
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ייצוגית נגד חברה למתן שירותים 
פיננסיים: אינה מפקידה לעובדיה 
את מלוא הכספים לקרן הפנסיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד 
מתל אביב בטענה לאי  טויגה מדיה  חברת 
תגמולים  לקופת  מלאות  הפרשות  ביצוע 
לעובדיה מכוח צווי ההרחבה בענף המסחר 
או צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, 
והכול בהתאם לוותק עבודתם והיקף העסקתם 

בפועל.
לטענת המבקש, פרטיאל שוהם, חברת טויגה 
מדיה, העוסקת במתן שירותים לארגונים 
פיננסיים המתמחים בשיווק מקוון, אינה 
נוהגת להפקיד לעובדיה את מלוא הכספים 
לקרן הפנסיה. זאת, על אף שמדובר בזכות 
קוגנטית )שאיננה ניתנת לוויתור( תוך קיפוח 

זכויותיהם והפקת רווחים על חשבונם. 
 22 המבקש, שהועסק אצל החברה משך 
חודשי עבודה כאיש מכירות, טוען כי החברה 
נישלה אותו מזכויותיו והפרה ברגל גסה את 
חובותיה כלפיו. זאת, בכך שבחרה שלא לפעול 
ולא ביצעה הפרשות  כמתחייב על פי הדין 
פנסיוניות על העמלות המכירות אותן הוא 

כי  קיבל מדי חודש בחודשו. שוהם מציין 
מרכיב העמלות בגין ביצוע המכירות מהווה 

רכיב עיקרי בשכרו.
בבקשה מצוין, כי למיטב ידיעתו של המבקש 
ובהתאם לפרסומי החברה, היא מעסיקה 
כ-600 עובדים מתוכם כ-400 איש משמשים 
כאנשי מכירות. לפי הערכת שוהם תקופת 
העבודה הממוצעת הינה כשנה אחת. שוהם 
מוסיף בתביעה, כי בהערכה זהירה מאוד, שיעור 
העמלות הממוצע בחודש הוא בגובה של 5,000 
שקל. המבקש מעריך כי החברה פעלה בניגוד 
גמור לחובתה על פי צווי ההרחבה הרלוונטיים 

לגבי כלל עובדיה.
להערכת המבקש, סכום התביעה המצרפי 
בעילה של אי ביצוע הפרשה פנסיונית החל 
מיום העבודה הראשון מוערך בכ-26 מיליון 
שקל, ואילו הסכום המצרפי בעילת אי ביצוע 
הפרשות פנסיוניות על רכיב העמלות מוערך 

ב-21 מיליון שקל.
אביב  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בית 

מתבקש לחייב את החברה לפצות את עובדיה 
שזכויותיהם קופחו באופן חמור על ידה והיא 
התעשרה שלא כדין על חשבונם בגין הנזק 
הפרשה  ביצוע  מאי  כתוצאה  להם  שנגרם 
פנסיונית בשיעור סכומי הפרשות, כפי שהיו 
אמורים להיות מועברים לקופת התגמולים 

בקרן הפנסיה לגבי כל תקופת העבודה.
נגד טויגה הוגשה חודש לאחר  הייצוגית 
בקשה לאישור תביעה ייצוגית דומה שהוגשה 
לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד חברת 
סנד בוקס מדיה מתל אביב העוסקת בתחום 
הימורים באינטרנט. זאת, בטענה לאי תשלום 
זכויות סוציאליות לעובדיה בגין השכר המשולם 
להם לפי תפוקה או עמלות מכירה. בבקשה 
ניכר מעובדי החברה אינם  כי חלק  נאמר, 
ישראלים או הם תיירים בעלי רישיון עבודה 
בישראל, אינם מכירים את חוקי העבודה ולרוב 

מועסקים בחברה תקופות קצרות.
לא ניתן היה להשיג את תגובתה של חברת 

טויגה.

המבקש, שהועסק אצל החברה משך 22 חודשי עבודה כאיש מכירות ולהערכתו התביעה המצרפי 
בעילה של אי ביצוע הפרשה פנסיונית החל מיום העבודה הראשון מוערך בכ-26 מיליון שקל

SINCE 1935

חותמים לכם!
סוכנים יקרים,

כשאתם ממליצים על החברה המובילה בארץ, אתם יכולים להיות רגועים. 
אוטו גלס עומדת בראש חברות זגגות הרכב והיא החברה הותיקה והגדולה 

בישראל. נשמח לעמוד לשירותכם גם השנה ולוודא שתיהנו מניסיון של 
84 שנים בזגגות רכב; מלאי השמשות הגדול בארץ לכל סוגי הרכב )רכבים 
פרטיים, משאיות, אוטובוסים וצמ"ה(; מערך שירות מקיף הכולל 8 סניפים 

ו-30 תחנות בפריסה ארצית.

גמר חתימה טובה לכם ולבני משפחתכם.

*3155 | www.autoglass.co.il
*חדש - כיסוי לפנסים ומראות
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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

חברת הקייטרינג כפר הנופש טמרה 
תובעת תגמולים ממגדל לאחר 

שבית העסק שלה נפגע מפיצוץ גז
לטענת התובעת, חרף פניותיה הרבות התנהלה מגדל בעצלתיים, ולמרות הזמן הרב שחלף לא 
סיפקה מענה מהיר ומידי ואף לא שילמה מקדמה על חשבון הנזק ובכך אף החמירה את נזקיה

טמרה  הנופש  כפר  הקייטרינג  חברת 
המספקת מזון לעשרות בתי ספר וגנים באזור 
הצפון הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה 
מיליון   4.33 בסך  ביטוח  תגמולי  תביעת 
מגדל. במבוא לתביעה שהוגשה  ש”ח כנגד 
גם כנגד חברת הגז שמגדל ביטחה, נכתב כי 
יום הפקודה אליו נערכה התובעת באמצעות 
הגיע  מגדל  אצל  ביטוח  פוליסת  עריכת 
בדמות פיצוץ גז מחריד ושריפה שכילו את 
עסקה - מטבח לאספקת הארוחות לתלמידי 
בתי ספר וגנים. אולם מיד כאשר שככו ענני 
האבק והפיח והתובעת ניסתה להשיב את 
מצבה לקדמותו, נוכחה לדעת כי במשימה 
זו נותרה לבדה, שכן מגדל התנערה ממנה 

כליל וסירבה לשלם לה ולו אגורה שחוקה.
בתביעה נאמר כי חברת הגז שמגדל ביטחה 
את חבותה כלפי צדדים שלישיים התקינה 
צובר גז חדשה מחוץ למבנה המסחרי בו פעלה 
וחיברה אותו לקומה האמצעית  התובעת 
במבנה אותו שכרה התובעת. זאת, באמצעות 

ניתוק  גביה הותקן ברז  צנרת חיצונית על 
גז חשמלי המנתק את אספקת הגז מהברז 
הראשי. בתוך המבנה אף התקינה חברת הגז 
גלאי גז וכי היא יצרה בפני התובעת מצג לפיו 
מדובר במערכת גז מקצועית ובטוחה והיא 
וכי  גז על סיכוניה,  מוגנת מכל דליפה של 

המערכת מתאימה לדרישת הביטוח.
בתביעה נאמר, כי באחד הלילות, במחצית 
2017, כשעה וחצי לאחר חצות,  חודש מאי 
עז בבית העסק של התובעת  פיצוץ  אירע 
לנזקים  וגרם  גז  שנגרם כתוצאה מדליפת 
ולתכולה  וצמודותיו, לציוד  כבדים למבנה 
פעילותה.  את  לחלוטין  השבית  ולמעשה 
הרבות  פניותיה  חרף  התובעת,  לטענת 
ומסיבות שאינן ידועות לה, התנהלה מגדל 
לא  שחלף  הרב  הזמן  ולמרות  בעצלתיים, 
ומידי ואף לא שילמה  סיפקה מענה מהיר 
מקדמה על חשבון הנזק. לדברי התובעת, 
זו  וחוסר מקצועיות  התנהלותה הרשלנית 
והחמירו את  מצדה של מגדל אף הגדילו 

נזקיה.
חודשים  כ-5  בחלוף  כי  נאמר,  בתביעה 
להנחיות  גמור  בניגוד  האירוע,  ממועד 
המפקח על הביטוח, הוראות הדין והפסיקה, 
קיבלה לפתע התובעת ממגדל מכתב דחייה 
חסר בסיס שהוצא שלא כדין וכולל טענות 
עובדתיות בלתי נכונות, אשר על פניו נראה כי 
נועד למנוע מהתובעת כיסוי ביטוחי לנזקיה, 
ג’.  וכן להתנער מתביעות צפויות של צדדי 
זאת, אף שמגדל לא כפרה בקרות מקרה 
הביטוח ולא בקיומו של חוזה הביטוח ומאחר 
שלא קיימה את חובתה לשלם את תגמולי 
הביטוח, לא נותרה בידיה ברירה והיא נאלצה 
לפנות למומחים מטעמה ולהגיש תביעה הזו.
זו  כי  בכל הנוגע לנתבעת נטען בתביעה, 
התרשלה בתכנון או אספקת או תחזוקת 
או תפעול מערכת הגז ובפרט בנושא מילוי 
גז או ברזי הגז לרבות ברז הניתוק החשמלי.
סגירת  עד  התקבלה  לא  מגדל  תגובת 

הגיליון.
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זרקור לעולם הפנסיוני 

התחזקות מינורית של 
קרנות הפנסיה הקטנות
על הריכוזיות בשוק קרנות הפנסיה למרות רפורמת קרן ברירת מחדל

זכה שוק קרנות  בשבועות האחרונים 
פרסום  עם  לכותרות  בישראל  הפנסיה 
רשות שוק ההון  המכרז החדש שעורכת 
לבחירת קרנות פנסיה, שיהוו ברירת מחדל 
לצירוף עובדים שלא בוחרים את התכנית 
נדרש  ומעסיקם  יחסכו,  הפנסיונית בה 

לבצע הפקדות לתכנית פנסיה על שמם.
ההרחבה  צו  פרסום  עם  דבר  ראשית 
מאז  כי  שקבע  במשק,  חובה  לפנסיה 
2008 נדרש מעסיק לבצע  ראשית שנת 
ידו  על  עובד המועסק  הפקדות לטובת 

לתכנית שתבטיח לעובד קצבה 
וכיסוי  הפרישה  מגיל  החל 
למקרה של אובדן כושר עבודה 
אחד  מצד  עבודתו.  במהלך 
הביא הצו לצירוף שכירים רבים 
לתכניות פנסיוניות ולפעילות 
למען דאגה לעתידם הכלכלי 
גיל הפרישה. מצד שני  לאחר 

בלטו שתי מסקנות:
הבחירה  זכות  למרות   .1
רבים  עובד,  לכל  הנתונה 
עניין  מגלים  לא  מהעובדים 
ומעורבות בנושא, לא בוחרים 
תכנית פנסיונית ולכן המעסיק 
הוא שנדרש לבחור עבור העובד 
בה  הפנסיונית  התכנית  את 

יחסוך. 
2. תכנית הפנסיה הנפתחת 
על שם העובד מנוהלת בדמי 
ניהול גבוהים - דבר שמשפיע 
באופן ישיר על היקף החיסכון 

של החוסך עד גיל הפרישה.
על רקע שוק  תוצאות אלו, 
באופן  מאוד  ריכוזי  פנסיוני 
יחסי, הביאו את רשות שוק 
לבחירת  מכרז  לבצע  ההון 
ברירת  שתהווה  פנסיה  קרן 
מחדל עבור כל העובדים שלא 
וכל  בוחרים תכנית פנסיונית 
מעסיק יידרש להפקיד לאותן 
כן  אם  אלא  פנסיה,  קרנות 
הרשות  אחרת.  העובד  בחר 
קבעה שבחירת קרנות הפנסיה 
הזוכות תתבסס על שיעורי דמי 
ביותר, תוך  הניהול הנמוכים 
פנסיה  עדיפות לקרנות  מתן 
קטנות, מתוך מטרה להגדיל 
את התחרותיות בשוק ולאפשר 
לקרנות הפנסיה המנוהלות על 
בתי השקעות להתחרות  ידי 
עם קרנות הפנסיה הגדולות 

המנוהלות על ידי חברות הביטוח.
בחינת נתח השוק של כל קרן פנסיה במחצית שנת 2018, לעומת 
חלקה בשוק שנתיים קודם לכן, ובחינת צבירת הכספים בשנתיים 
האחרונות בכל קרן פנסיה מצביעות על שינויים מינוריים. שוק 
קרנות הפנסיה החדשות )מקיפות וכלליות( הסתכם בסוף חודש 
יוני 2018 ב-323,675 מיליוני שקל לעומת 232,676 מיליוני שקל 

שנתיים קודם לכן, גידול בשיעור של 39%. 
היקף הכספים הגדול ביותר המנוהל בקרן פנסיה מקיפה חדשה 
הוא 111 מיליארד שקל על ידי חברת מנורה מבטחים אשר מחזיקה 
בנתח שוק של יותר מ-34.2%, כאשר שנתיים קודם לכן ניהלה 81 
מיליארד שקל ונתח השוק שלה היה 34.78%. קרן הפנסיה השנייה 
ניהלה  מגדל,  בגודלה בשוק, 
2018 נכסים בהיקף  במחצית 
של 64 מיליארד שקל המהווים 
כ-19.9% מן השוק לעומת 50 
מיליארד שקל לפני שנתיים, 

שהיוו 21.6% מן השוק. 
הגדולים,  הגופים  שני  לצד 
שבע חברות המנהלות קרנות 
פנסיה הגדילו את חלקן בשוק, 
מינורי  בגידול  מדובר  אבל 
מאוד. שלוש קרנות הפנסיה 
הגדולות בשוק מנהלות כ-72% 
מכספי קרנות הפנסיה החדשות 
וחמש קרנות הפנסיה הגדולות 
השוק,  מן   95.5% מחזיקות 
כאשר לפני שנתיים ניהלו שלוש 
הגדולות 74% מן השוק וחמש 

הגדולות - 96.6% מן השוק.
היו  האחרונות  בשנתיים 
החדשות  הפנסיה  בקרנות 
משיכות,  על  הפקדות  עודף 
של  בהיקף  חיובית  צבירה 
הגוף  שקל.  מיליוני   60,490
הגדול בשוק, מנורה מבטחים, 
נהנה מ-31.4% מתוך הצבירה. 
מחלקו  פחות  מעט  אומנם 
ן  נתו בהחלט  אבל  בשוק, 
חברת  זאת,  לעומת  מרשים. 
הביטוח מגדל, שחלקה בשוק 
כ-20%, זוכה לפחות מ-13% 
מן הצבירה. כל קרנות הפנסיה 
האחרות נהנות מנתח צבירה 
גדול מחלקן בשוק ואולי הדבר 
מלמד על מגמה של התחזקות 
הפנסיה  קרנות  של  בחלקן 
בקצב  מדובר  אך  הקטנות, 

אטי מאוד.

אינטרגמל,  יו”ר  הוא  הכותב 
יועץ ומרצה בתחום החיסכון 

הפנסיוני

מאת איציק אסטרייכר
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הערכות: הוריקן פלורנס לא 
יפגע בהון של המבטחים

ההחזר על ההון של מבטחי 
המשנה בשנים 2018-2019 
יכסה בקושי את עלות ההון

 Tokio Marine 
משתלט על מבטח 

דרום אפריקאי

הדמיה של תאונות דרכים מסייעת לטיפול בתביעות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בעיה  רואה  אינו   Standard & Poor’s
עם היקף הנזקים שנגרמו על ידי ההוריקן 
השפעה  להם  שאין  ומדגיש  פלורנס 
ומבטחי  המבטחים  על  משמעותית 
בעיקר  יחול  הנזק  עיקר  לדעתו,  המשנה. 
וגם אם היקף  על המבטחים הראשוניים, 
הדבר  דולר,  מיליארד  כ-8  יהיה  הנזק 
ישפיע על שורת הרווח אך לא יפגע בהון 

של המבטחים. 
על פי אומדנים שנעשו בארה”ב, ההוריקן 
ל-15  ה-14  בין  בארה”ב  שפגע  פלורנס 
לנזקים כלכליים  גרם   -  2018 בספטמבר 

הנעים בין 30 ל-60 מיליארד דולר. ההוריקן 
שנע לעבר ארה”ב בעוצמה 2, נחלש להוריקן 
שנעו  ברוחות  מלווה  כשהוא   1 בעוצמה 
ירד  ההוריקן  קמ”ש.   150 כ  של  במהירות 
באופן  גדלה  עצמה  הסופה  אך  בעוצמתו, 
קמ”ש   27.2 מ  ירדה  ומהירותה  משמעותי 

ל-8 קמ”ש. 
המבטחים ומבטחי המשנה חשופות לנזקים 
מיליארד   15-20 שבין  בתחום  מבוטחים 
הנזקים  היקף  את  מעריך   RMS דולר. 
הקודמים  ההוריקנים  פי  על  המבוטחים 
שפגעו באזור זה – Hazel בשנת 1954 שגרם 

לנזקים מבוטחים בהיקף של 15 מיליארד 
דולר ו-Hugo בשנת 1989 שגרם לנזקים 
דולר.  מיליארד   20 של  בהיקף  מבוטחים 
 Corelogic הסיכונים  ניתוח  חברת 
בהיקף  המבוטחים  הנזקים  את  מעריכה 
התייחסות  ללא  דולר  מיליארד   3-5 של 
ישפיעו  הנזקים  ושיטפון.  גשם  לנזקי 
 State Farm המבטחים  על  בעיקר 
 Mutual Insurance Group, United
 Services Automobile Association
 (USAA), The Allstate Corporation,
 Nationwide Mutual Insurance

 .Travelers-ו Group
בתחום  הגדולים  המבטחים  חמשת 
 FM Global Group, הם:  שיטפון  נזקי 
 AIG, Assurant, Zurich American
 Swiss Re America-ו Insurance Group

 .Group

של  ההון  על  ההחזר  פיה  על  תחזית  מפרסם   S&P Global Ratings
2018. התשואה  מבטחי המשנה בעולם יגיע לכדי 6-8% לקראת סוף 
הצפויה מכסה בקושי את עלות ההון. S&P צופה כי ב-2019 ההחזר על 
ההון יהיה בטווח של 7-8%. ההחזר על ההון ב-2017 היה בשיעור של 
1.2% בלבד – 6.3% פחות מעלות ההון. תשואה זו היא הנמוכה ביותר 

ב-13 השנים האחרונות. 
השכילו  לא  המשנה  מבטחי   ,2017 של  השליליות  התוצאות  אף  על 
עזה  תחרות  עקב   2018 בשנת  הביטוח  חידוש  מחירי  את  להעלות 
)בעיקר בתחום הרכוש והתאונה(. S&P אינו צופה הגירה של משקיעים 
בחברות  שהתשואה  מאחר  אחרות,  להשקעות  המשנה  ממבטחי 
אחרות דומה לתשואה החזויה של מבטחי המשנה. במקרה הגירה של 
משקיעים, ישפיע הדבר על הקיבולת של מבטחי המשנה ויביא לעליית 

מחירי הביטוח.

במכוניות  מתקינים  המכוניות  יצרני 
המכונה   )EDR( Event Data Recorder
מידע  מכיל   EDR-ה השחורה”.  “הקופסה 
לאמת  התאונות,  בחקר  לסייע  שיכול  רב 
חשוב  עזר  ככלי  ולשמש  האירוע  פרטי  את 

במעורבות באירוע.
מד  להתקין   1994 בשנת  עוד  החלה   GM
האוויר  כריות  של  הבקרה  ביחידת  מהירות 
)ACM( ובשלב מאוחר יותר חיברה אותו עם 
והרישום   )PCM( המנוע  של  הבקרה  יחידת 
מהירות  המנוע,  על  מידע  לכלול  הורחב 
ההאצה  דוושת  מצב  הבלמים,  מצב  נסיעה, 
וטויוטה  פורד  החלו   2000 בשנת  ועוד. 
ובמהלך  הרכב  פעילות  על  מידע  לרשום 

השנים הבאות - רישום הפעילות. 
 The National Highway Safety
Transportation Administration 
בחוק  במידע  (NHTSA) קבע את השימוש 
אינו  החוק   .)CFR Part 563  49( פדרלי 
דורש התקנת EDR במכוניות, אך קובע את 
סוגי המידע שה-EDR המותקן צריך לספק. 
לסייע  יכול   EDR ב  האגור  במידע  שימוש 
תאונתי  אירוע  של  יותר  טובה  ולתת תמונה 

בו מעורב הרכב. 
 the National Insurance Crime Bureau
התביעות  במספר  מעלייה  מזהיר   )NICBי(
מידע  מאויש.  בלתי  רכב  או  חונה  רכב  של 
ערך  רב  מידע  להוות  יכול   EDR-ב האגור 

בתחום תביעות אלו. לדוגמה, המידע האגור 
יכול לאשר כי הרכב אכן חנה או היה בתנועה. 
כגון  אירוע  על  מידע  לספק  יכול   EDR-ה
לעצור  הספיק  הרכב  והאם  שרשרת  תאונת 
ללא פגיעה ברכב שלפניו ונע קדימה מפגיעת 
שלפניו  ברכב  שפגע  או  שמאחוריו  הרכב 

בטרם ההתנגשות מאחור. 
וכיוון  תאונה  בעת  הרכב  מהירות  רישום 
מידת  על  מידע  למבטח  לתת  יכול  הפגיעה 
ההשפעה על הפגיעה הגופנית לנוסעי הרכב 
מידע  איסוף  בעבר,  שוט”(.  “צליפת  )כגון 
הטכנולוגיות  אולם  יקר  היה   EDR-מה
את  והפכו  העלויות  את  הוזילו  העכשוויות 

איסוף המידע לכלכלי. 

על פי אומדנים שנעשו בארה”ב, ההוריקן גרם לנזקים כלכליים הנעים בין 30 ל-60 מיליארד דולר

רכישת  על  הודיע   Tokio Marine Holding היפני  המבטח 
 Hollard אפריקאי  הדרום  המבטח  של  המניות  מהון   22.5%
מיליון   328 תמורת   Hollard International-ו  Holdings
דולר במזומן. לשני המבטחים פעילות משותפת הנמשכת כבר 
עבור  ביטוח  הסכמי  היתר,  בין  שונים.  במישורים  שנים  מספר 

תאגידים יפניים ומיזם משותף לביטוח חיים באינדונזיה.
Tokio Marine רואה את אפריקה ובמיוחד את אזור “סאב 
 2050 שנת  עד  לגידול.  משמעותי  פוטנציאל  כבעלי  סהרה” 
כרבע  אדם,  בני  מיליארד  ל-2.2  תגיע  סהרה  סאב  אוכלוסיית 
הלאומי  בתוצר  הגידול  על  שישפיע  דבר  העולם,  מאוכלוסיית 
ובעקבותיו גידול בחדירת הביטוח. הרכישה אמורה להסתיים 
Tokio Marine .2018 ממשיך לחפש מבטחים  עד סוף שנת 

לרכישה.

הוריקן פלורנס מהחלל

סא
צילום: נא
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סופי: הסכם קיבוצי נחתם לראשונה 
בפסגות – שכר המינימום עלה

הראל ומגדל בצמרת המדד החדש 
לחברות משפחתיות של הבורסה

 הראל בשליטת משפחת המבורגר מדורגת במקום הרביעי ומגדל 
בשליטת שלמה אליהו - במקום החמישי  גם מיטב דש, בבעלות משפחת 

סטפק, כלולה במדד ומדורגת במקום ה-24 מתוך 32 החברות הכלולות בו

שכר המינימום בחברות בקבוצת פסגות יעלה ל-5,800 שקל לפני מתן תמריצים 

הנהלת פסגות ונציגות העובדים חתמו היום 
על הסכם קיבוצי ראשון, שתוקפו יהיה עד 
תום שנת 2022. ההסכם בין הנהלת החברה, 
כוח לעובדים, משלב  ועד העובדים וארגון 
והטבות  שכר  תוספות  להעניק  הרצון  בין 
משמעותיות לעובדים, לצורך לגלות אחריות 
מלאה כלפי החברה ולניהול כספי לקוחותיה. 
ההסכם נחתם לאחר שהארגון המייצג של 
עובדי פסגות הכריז על סכסוך עבודה בעקבות 
אי הסכמות עם ההנהלה ואף אירגן שביתות 

לסירוגין בחודש יוני. 
ונציגות העובדים סיכמו  הנהלת פסגות 
לפני כמעט  על עקרונות להסכם הקיבוצי 

שבועיים. בהתאם לעיקרי ההסכמות שגובשו, 
שכר המינימום בחברות בקבוצת פסגות יעלה 
ל-5,800 שקל לפני מתן תמריצים. בנוסף, 
שכר העובדים יעודכן בארבע פעימות לאורך 
תקופת ההסכם. במסגרת הפעימה הראשונה 
ישולמו תוספת שכר שנתיות בשיעור ממוצע 

של 3%. 
כתוספת  ישולמו  השכר  מעדכוני  חלק 
אחידה והיתר כתוספת דיפרנציאלית – חלקם 
בהתאם לתוצאות שתשיג החברה. בנוסף, 
נקבעו עקרונות לקבלת עובדים לחברה, איוש 
משרות, תהליכי ניוד עובדים ויצירת מנגנון 

ביטחון תעסוקתי.

מבית ההשקעות פסגות נמסר: “אנו שמחים 
ומברכים על חתימת ההסכם הקיבוצי. חתימת 
ההסכם היא נדבך נוסף במגוון פעולות שאנו 
מבצעים לחיזוק עובדי פסגות. עובדינו מהווים 
חלק מכריע בחוסנו של בית ההשקעות. יחד 
נמשיך לשמור על פסגות כבית ההשקעות 

הגדול והמוביל בישראל”.
תהליך המשא ומתן לווה על ידי עו”ד אלי 
כהן, שותף במשרדו של עו”ד בני כהן ושות’, 
שיצג את ועד העובדים, עו”ד דורית פרצ’יק 
שיצגה את הנהלת חברות הקבוצה יחד עם 
עו”ד דפנה שמואלביץ ועו”ד רן גפטר חרמש 

ממשרד עו”ד רובין שמואלביץ.

יהיו מבין המניות  ומגדל  הראל  מניות 
המובילות מבחינת שווי שוק במדד החדש 
של הבורסה - מדד ת”א-פמילי, שאושר על 
ידי דירקטוריון הבורסה ביום ה’ שחלף )ה-

13 בספטמבר 2018(.  המדד יורכב ממניות 
חברות  ברשימת  הכלולות  חברות  של 
ידי מרכז  משפחתיות, כפי שתיקבע על 
רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים 

באוניברסיטת תל אביב. 
חמש החברות הגדולות ביותר כוללות 
את עזריאלי )שווי שוק של 22.6 מיליארד 
שקל(, שטראוס )8.9 מיליארד שקל(, גזית 
גלוב )6.3 מיליארד(, הראל )6.1 מיליארד 

שקל( ומגדל )4 מיליארד שקל(. חברה נוספת 
מהענף שכלולה במדד היא מיטב דש, שדורגה 
במקום ה-24 מתוך 32 חברות הכלולות במדד. 
על פי הבורסה, חברה תוגדר כמשפחתית 

אם יתקיימו לגביה שני התנאים המצטברים 
הבאים: לפחות שלושה חברי דירקטוריון או 
נושאי משרה בחברה הם בני משפחה. שיעור 
 40% האחזקה של בעלי עניין בחברה הוא 

לפחות. 
המדד יעודכן אחת לשנה, במועד עדכון 
מדדי המניות של הבורסה בחודש אוגוסט. 
חברות משפחתיות שנכללות במאגר רימון 
400 מיליון  וששווי השוק שלהן עולה על 

שקל ייכללו במדד ת”א-פמילי.
הנתונים העיקריים של המדד: שווי שוק 
של כ-84 מיליארד שקל, שווי החזקות 
ציבור של כ-30 מיליארד שקל. תשואת 
המדד בשנה האחרונה עומדת על כ-7.3% 
ובשלוש השנים האחרונות התשואה עומדת 
על 49.5%. מדד תל אביב 35 לדוגמה, עלה 
בשלוש השנים האחרונות ב-1.8% בלבד. 

המועד הקובע לקביעת הרכב המדד יהיה 
 .2018 באוקטובר  ב-4  המסחר,  יום  תום 
המדד יושק בפתיחת המסחר בבורסה ב-14 

באוקטובר 2018.

מבטחים ומבוטחים

יאיר המבורגר,
יו”ר קבוצת הראל

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

שלמה אליהו,
יו”ר קבוצת מגדל
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מסתמן: מוקי אברמוביץ 
יתמנה ליו”ר איילון ביטוח

מוקי אברמוביץ, מבכירי ענף הביטוח, הינו המועמד 
נודע  איילון ביטוח – כך  יו”ר  המרכזי לתפקיד 
לפוליסה. הוא צפוי להחליף את היו”ר המכהן ישראל 
דוד, שהודיע ביוני השנה על פרישה מהתפקיד – שנה 

ושלושה חודשים לאחר שנכנס לתפקיד. 
אברמוביץ מכהן כעת כדירקטור חיצוני בהפניקס 
אחזקות והפניקס ביטוח. קודם לכן כיהן כמשנה 
לראש עיריית רמת גן, ישראל זינגר ויו”ר החברה 

הכלכלית לפיתוח רמת גן, ללא שכר.

אברמוביץ עשה את מרבית שנות עבודתו בקבוצת 
הראל  הראל. בין תפקידיו בקבוצה: יו”ר  הביטוח 
והראל חיתום, משנה למנכ”ל הקבוצה  השקעות 

ואחראי על הפיתוח העסקי. 
בתחילת שנות התשעים פרש כדי לכהן כמנכ”ל 
חברת הביטוח “הכשרת היישוב”, אך לאחר מכן 

שב להראל בה צמח.
באיילון סירבו להתייחס. אברמוביץ אמר לפוליסה 

כי נכון לעכשיו הוא משמש כדירקטור בהפניקס.

גופתו של משה שמיר, סמנכ”ל השיווק של 
חברת פספורטכארד, נמצאה הערב בחוף שלדג 
בכנרת. שמיר, שהשתתף באירוע צליחת הכנרת 
ביום שבת בבוקר, לא שב עם שאר הצולחים 
ומאמצי החיפוש כללו את שוטרי משטרת 
טבריה, שיטור ימי ומתנדבים, שאורגנו בין 

היתר על ידי חברת פספורטכארד. 
משפחתו של שמיר שהתה בכנרת מאז היוודע 
דבר היעדרותו, אך ככל שנקפו השעות, כך 
קטנו גם הסיכויים למציאתו בחיים. גופתו 
נמצאה לבסוף בסיוע מסוק שסרק את החוף.  
כאשר  לפספורטכארד  קשה  אבדה  זו 
בשנים האחרונות, שמיר היה מבין הדמויות 
הבולטות בסוכנות הביטוח ובשוק ביטוחי 
2017 בחרה ועדת השיווק  הנסיעות. בשנת 

הישראלי  השיווק  איגוד  של 
בשמיר לאיש השיווק של חודש 
יולי. זאת, בזכות המהלך השיווקי 
מאזן  את  ששינה  של החברה, 
הכוחות בשוק ביטוח הנסיעות 
לחו”ל והפך את החברה לשחקן 
השני בגודלו בשוק. כאשר נודע 
ציינו  שמיר,  של  זכייתו  דבר 
בו  בשוק  “כי  בפספורטכארד 
מרבית המתחרים מדברים בשפה 
ובמסרים דומים, הצליח שמיר 
ללקוחות  לגרום  שלו  והצוות 
להתחבר לסיפור שלהם, תוך שהם 

מעניקים ללקוח את הביטחון, את תחושת 
השליטה שיש מי שדואג להם ואת הידיעה 

שהם מכוסים”.
עוד טרם מציאת גופתו של שמיר, 
יואל אמיר, מנכ”ל פספורטכארד, 
פוליסה את  עם  תיאר בשיחה 
יותר  מאמצי החיפוש. לדבריו, 
מ-100 מעובדי החברה נטלו חלק 
בחיפושים. כך גם בקרב סוכני 
הביטוח שעובדים עם החברה, 
בהם נשיא לשכת סוכני הביטוח 
ליאור רוזנפלד, הנשיא הקודם 
אריה אברמוביץ וסוכנים בכירים 

נוספים שהציעו עזרה וסיוע. 
עם מציאת הגופה היא הועברה 
לחוף שם קבעו צוותי מד”א את מותו. קרוב 

משפחתו שהשתתף בחיפושים זיהה אותו.

הכשרה קיימה כנס הדרכה בנושא עסקים 
הרצליה.  דניאל  במלון  לסוכניה  ודיגיטל 
הכנס התקיים במטרה להעמיק את הקשר 
עם מחלקת העסקים הגדולים וכדי לסקור 
את החידושים הדיגיטליים הצפויים בעולם 

הביטוח הדיגיטלי. 
שמעון מירון מנכ”ל הכשרה, שפתח את 
הצורך  מן  מונעת  “פעילותנו  אמר:  הכנס, 
להעשיר את עולמו של סוכן הביטוח, לעזור 
לו לצאת מהעולם  לו לקבל כלים שיסייעו 

‘הישן’ של הביטוח, אל העולם הדיגיטלי החדש 
ולהיעזר בכלים הללו על מנת לספק ללקוחותינו 
את השירות המהיר, האמין, האיכותי והטוב 
שקיים”. מירון הוסיף: “הכשרה הציבה לעצמה 
יעד ברור של חיבור סוכני הכשרה, לעולם התוכן 
החדש ולצייד אותם בכלים חדשניים בתחום 
העסקים ומתן פתרונות דיגיטליים בתחום 

הרכב והפרט”.
יריב ינאי, מנהל תחום הדיגיטל והחדשנות 
בחברה, הציג לסוכנים את שינוים והחדשנות 

על פלטפורמות  בעולם הביטוח בהתבסס 
דיגיטליות על מנת להכין את הסוכנים לשינויים 
הצפויים להתרחש ב-2019 בענף  ומתן כלים 

להם ולקוחותיהם.
הסוכנים שמעו הרצאה של נדב יעקב, פרשן 
ערוץ הספורט, שסקר את חדשנויות בעולם 
הכדורגל בדגש על מונדיאל 2018, וכן ניתנה 
עדי כרמי, בכיר השב”כ לשעבר,  הרצאה של 
פעולות  למניעת  מיוחדות  על טכנולוגיות 

טרור בעזה.

מבטחים ומבוטחים

 הוא צפוי להחליף את היו”ר המכהן ישראל דוד, שהודיע ביוני השנה על 
פרישה מהתפקיד  אברמוביץ עשה את מרבית שנות עבודתו בתפקידים 

 בכירים בהראל ושימש כמשנה לראש עיריית רמת גן, ישראל זינגר
 בתחילת שנות התשעים שימש כמנכ”ל חברת הביטוח הכשרת היישוב

 עוד טרם מציאת גופתו של שמיר, תיאר יואל אמיר, מנכ”ל פספורטכארד, 
את מאמצי החיפוש  לדבריו, יותר מ-100 מעובדי החברה נטלו חלק 

בחיפושים  כך גם בקרב סוכני הביטוח שעובדים עם החברה שהציעו סיוע

שמעון מירון, מנכ”ל הכשרה: הכשרה הציבה לעצמה יעד ברור של חיבור סוכניה לעולם התוכן החדש 
ולצייד אותם בכלים חדשניים בתחום העסקים ומתן פתרונות דיגיטליים בתחום הרכב והפרט

נמצאה גופתו של משה שמיר, סמנכ”ל השיווק 
של פספורטכארד, שטבע בעת צליחת הכנרת

הכשרה קיימה כנס הדרכה לסוכנים בנושאי עסקים ודיגיטל 

מוקי אברמוביץ

משה שמיר ז”ל
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יופיע ביום ה', ה-20 בספטמבר 2018לרגל יום הכיפורים, הגיליון הבא של
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%99/

