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מה יש לכם להסתיר?

חברי הוועד המנהל של הלשכה 
נדרשו להתחייב לסודיות, סירבו, אך 
הסכימו לחתום על הצהרה משותפת

תקדים  חסר  בצעד 
בלשכת סוכני הביטוח 
התבקשו השבוע חברי 
הוועד המנהל לחתום 
רה  י מ ש ל ם  כ ס ה ל  ע
נודע  על סודיות – כך 

לפוליסה. אולם בעקבות סירובם של חלק 
מחברי הוועד לחתום על המסמך כפי שהובא, 
נערך דיון בנושא. בסופו של הדיון הוחלט לא 
לחתום על המסמך, וכי במקום המסמך האישי 
יחתמו חברי הוועד על הצהרה משותפת הכוללת 
את ההתחייבויות של כל חברי הוועד לשמור 

על סודיות.
בישיבת הוועד המנהל שנערכה ביום א’ בשעה 
עדי בן אברהם  15:00, הציג היועץ המשפטי 
בפני חברי הוועד את המסמך. במסגרת המסמך 
נדרשים חברי הוועד המנהל לחתום, בין היתר, 
על התחייבות שלא להעביר מידע וחומר ולא 
לעשות בו שימוש שלא למטרות העמותה, בלי 
לקבל אישור מהעמותה או מיו”ר הוועד המנהל 

– נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד. 
עוד נכתב במסמך, כי חבר הוועד מתחייב 
להחזיר לעמותה את כל המידע שהגיע לידו, 
ואף לשפות את העמותה בגין כל ההוצאות 
אשר ייגרמו לה במידה שהחבר יפעל בניגוד 

לאמור במסמך.
גורמים בכירים בלשכה התייחסו למסמך, 
וכינו אותו “ניסיון להשתיק את חברי הוועד”. 
לדבריהם, לא הגיוני שפעילות הוועד המנהל, 
שפועל למען כל סוכני הביטוח, תהיה סודית. 
בוועד דווקא הביעו  גורמים אחרים  מנגד, 
נחוץ. מרבית  כי הוא  וטענו  תמיכה ברעיון 
פוליסה בנושא הזכירו  הגורמים עמם שוחח 
דיונים בקשר למינוי סגן  על  את ההדלפה 

נוסף לנשיא. חלק טענו, 
כי הדלפה מעין זו הינה 
נזק  שגורמת  הדלפה 
הצורך  את  ומצדיקה 
במסמך סודיות. אחרים 
היה  מדובר  כי  טענו, 
בעניין פוליטי ולא בהדלפה מתוך דיוני הוועד 

המנהל. 
מלשכת סוכני הביטוח נמסר: “הסיבה הינה 
הדלפות חוזרות ונשנות מישיבות הוועד המנהל 
שאמורות להיות חסויות. הדלפות אלו גרמו 

נזקים ללשכה מול גורמי חוץ”. 
יוסי אנגלמן, סגן הנשיא, מסר בתגובה: “לא 
הגיוני שמצד אחד מבקשים בוועד המנהל 
לחתום על סודיות, ולמחרת מודלפת לפוליסה 
‘מקורות בלשכה’ על פגישה  ידיעה מטעם 
שהייתה בעניין סגן נשיא במגזר. זאת, שעתיים 
בלבד לפני התכנסות הוועד המנהל, שדן בין 
היתר בנושא הסודיות. הפוסל במומו פוסל - מי 

שדורש, צריך גם בעצמו להימנע מהדלפות”.

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 <<

 בכירים בלשכה התייחסו למסמך הסודיות וכינו אותו “ניסיון להשתיק את חברי הוועד”  מנגד, גורמים אחרים 
בוועד דווקא תמכו ברעיון  הלשכה בתגובה: הדלפות חוזרות ונשנות מישיבות הוועד המנהל גרמו נזקים ללשכה 

מתוך מסמך הסודיות

http://bp-lp1.webempire.co.il/


20 בספטמבר 2018                                                                                                                   עמוד 3 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

את  משדרגת  הפניקס 
בתחום  שלה  הדגל  מוצר 
זהיר”,  “הפניקס  הרכב – 
של  השווי  את  ומגדילה 
טח  ב ל ן  ת י נ ש ם  י ב כ ר ה
במסלול ל-1 מיליון שקל. 
שינוי זה ייכנס לתוקף החל 

מה-2 באוקטובר. 
עד כה )מאז דצמבר 2017( 
ניתן היה לבטח רק רכבים 
ששווים עד 750 אלף שקל. 
בחברה מציינים כי השדרוג 
של המוצר לרכבים ששווים 

עד 1 מיליון שקל הופך את תכנית “הפניקס 
הרכבים  מרבית  עבור  לרלוונטית  זהיר” 

והמבוטחים במדינת ישראל.
לנהגים  המיועדת  התכנית,  כללי  פי  על 
טובים, ב”הפניקס זהיר” ניתן לבטח נהגים 
מגילאי 21 ומעלה, בעלי ותק נהיגה של יותר 
משנה, וכן מבוטחים עם תביעה אחת בשלוש 

שנים אחרונות או עם שנתיים אחרונות נקיות 
מתביעות. 

בהפניקס מדגישים, כי המהפך החיתומי 
עליו הכריזה לאחרונה הפניקס חל גם בתכנית 
זהיר. במסגרת המהפך שמובילה  הפניקס 
הפניקס נקבע כי מבוטח שהגיש תביעה אחת 
במהלך ארבע השנים האחרונות יקבל תעריף 

הה  ז י  ס י ס ב
לזה של מבוטח 
ות  ע י ב ת א  ל ל
השנים  בשלוש 

האחרונות. 
מילר,  שלמה 
בכיר  סמנכ”ל 
למנהל  ומשנה 
וח  ט י ב ם  ו ח ת
כללי בהפניקס: 
ים  ח מ ש ו  נ א “
להמשיך ולשדרג 
קס  י נ פ ה ‘ ת  א
זהיר’, מוצר הדגל 
הרכב  ענף  של 

אצלנו. העדכון הנוכחי נעשה לאור הצלחת 
מסוכני  מקבלים  שאנו  ומשובים  המוצר 
הפניקס, שמסייעים לנו להפוך את המוצר 
לאטרקטיבי יותר על ידי שיפור תנאי הביטוח 

והוספת האלמנטים שבו”.

הפניקס משדרגת את מוצר 
הדגל  - “הפניקס זהיר”

 הפניקס מגדילה את השווי של הרכבים שניתן לבטח במסלול מ-750 אלף שקל ל-1 מיליון 
שקל  שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר בהפניקס: העדכון נעשה לאור הצלחת המוצר ומשובים 

שאנו מקבלים מסוכני הפניקס, שמסייעים לנו להפוך את המוצר לאטרקטיבי יותר

כדאי לדעת

שלמה מילר,
סמנכ”ל בכיר בהפניקס

אילוסטרציה

לרגל החגים

בדיקת עמלות לסוכני ביטוח

ללא עלות ראשונית!
הבדיקה רלוונטית לסוכנים הפעילים 10 שנים ומעלה. 

במהלך חודש ספטמבר, הבדיקה תיוחד לעמלות 
שנתקבלו מכלל חברה לביטוח בלבד.

מבצע “שוברים 
את השוק”!!!

קבוצת תמיר חישובים

info@idan.biz | 09-9563006 :לפרטים ומידע נוסף

http://polisa.news/%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%93%D7%92/
http://polisa.news/%d7%9b%d7%93%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa/%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97/
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בבית המשפט השלום בחדרה נדונה תביעתם 
של ג’אמנה אגבריה וופיק אגבריה )התובעת 
1 והתובע 2(, שיוצגו על ידי עו”ד בן אישטי, 
כנגד הראל חברה לביטוח בע”מ, שיוצגה על 
ידי עו”ד לוזון. פסק הדין ניתן ב-39 באוגוסט 
יעקב  2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופט 

גולדברג. 
התובע 2 הוא בעל רכב ובעלי פוליסת ביטוח 
מקיף שהוצאה אצל הנתבעת. ב-23 בנובמבר 
2016 אירעה תאונה בעת שהתובעת 1 נהגה 
ברכב. מכאן התביעה נגד הנתבעת עבור נזקי 
רכוש שנגרמו לרכב מכוח הפוליסה ופיצוי בגין 
עוגמת נפש, טרחה ואובדן זמן. תוקף רישיונה 
של התובעת 1 פג כ-33 חודשים לפני אירוע 
התאונה בעוד שבהתאם לתנאי הפוליסה, 
הורשו לנהוג ברכב נהגים בעלי רישיון נהיגה 
תקף )אף אם לא היה בתוקף משך 24 החודשים 
שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפסלו מלקבל או 
להחזיק רישיון על פי הוראות חיקוק, פסק דין, 
החלטת בית משפט או רשות מוסמכת אחרת(. 
התובעים טענו, בין היתר, כי במועד כריתת 
1 לא  הסכם הביטוח, רישיונה של התובעת 
היה בתוקף מטעם טכני של אי חידוש ולא 
מחמת שנפסל או נשלל או שנפל פגם מהותי 
כלשהו ברישיון או בכושרה של התובעת לנהוג. 
משכך, פקיעת הרישיון אינה משליכה על כושר 
הנהיגה שלה ואינה משנה את הסיכון הביטוחי 

הטמון בנהיגתה.
 עוד נטען, כי הוראת הפוליסה, לפיה לא ינהג 
אדם ברכב שרישיונו אינו בתוקף משך יותר 
משנתיים קודם ליום האירוע, יסודו בסעיף 
172א לתקנות התעבורה, שכבר בוטל )על 
פי תקנה זו, רישיון נהיגה שפקע מכל סיבה 
לתקופה העולה על שנה היה בטל ובעל הרישיון, 
אם היה מבקש לחדשו, היה מחויב בהוצאת 
נהיגה חדש, לרבות עמידה במבחן  רישיון 
נהיגה עיוני ומעשי(. עוד נטען, כי משבוטלה 
התקנה כאמור, המצב המשפטי הוא שכל נהג 
אשר הסיר את המחדל הטכני שבעטיו פקע 
תוקף רישיון הנהיגה שלו, יכול לקבל לידיו 
רישיון נהיגה ללא תנאי, אשר התאריך הרשום 
על גביו הוא תאריך הוצאת הרישיון המקורי.

ההוראה  כי  היתר,  בין  טענה,  התובעת 
בפוליסה בדבר מגבלת השנתיים היא הוראה 
מהותית, המשליכה על הכיסוי הביטוחי של 
זהות  נוכח  עניין טכני;  ואינה  הנוהג ברכב 
אין  לפוליסה התקנית,  ההוראה בפוליסה 
172א לתקנות  כל משמעות לביטול תקנה 
התעבורה; הנתבעת הצביעה על האינטרס 
הציבורי שבהרתעת נהגים מפני ניתוק מוחלט, 
בלתי מוגבל בזמן, של הקשר עם הרשויות 

האחראיות על מתן ההיתרים לנהוג. 

 1 ראשית, בית המשפט קבע, כי התובעת 
לא ידעה כי רישיונה פקע ושאין בידה רישיון 
מספק ולמרות זאת אחזה בהגה. משכך, נבחנה 
השאלה המרכזית האם מגבלת השנתיים 
הקבועה בפוליסה סבירה והוגנת, כאשר היא 
מתייחסת לאדם, כמו התובעת 1, שנהג בתום 

לב ללא רישיון נהיגה תקף. 
במסגרת התשובה לשאלה זו, בית המשפט 
דחה את ההנחה, עליה הצביעו הנתבעים, 
לפיה הזהות בין הוראת הפוליסה לבין הוראה 
בפוליסה התקנית, מעניקה להוראה בפוליסה 
חסינות מפני ביקורת שיפוטית בהתאם לכללי 

הפרשנות החלים על פוליסת ביטוח. 
לאחר מכן, נערך דיון ענף בפסיקה הרלוונטית 
לנסיבות המקרה, אך בית המשפט קבע, כי 
בפסיקה זו: “...סמכו בתי המשפט את הטעם 
המהותי למגבלת התקופה הקבועה בפוליסה 
על הוראת תקנה 172א... פסקי דין אלה נסמכו 
באופן כמעט בלעדי על הוראת תקנה 172א, 
וראו בה הבעת עמדה תעבורתית-מקצועית 
של מחוקק המשנה, לפיה אי החזקת רישיון 
תקף משך יותר משנה תיראה כפגימה בכושר 
הנהיגה של בעל הרישיון, גם אם בסמכותה  
של רשות הרישוי לפטור נהג באופן מלא או 

חלקי מבדיקות ובחינות”.
172א   על פי בית המשפט, כל עוד תקנה 
עמדה בתוקף, היה מקום לדחות התביעה 
1 לא החזיקה  )נזכור שהתובעת  הנוכחית 
חודשים   33 של  תקופה  במהלך  ברישיון 

שקדמו למקרה הביטוח(, אולם ביטול התקנה 
“טרף את הקלפים ושינה מן היסוד ההשקפה 
התעבורתית המקצועית אשר עליה התבססה 

הפסיקה”.  
לאחר דיון במשמעות ביטולה של התקנה, 
הגיע בית המשפט למסקנה, כי: “עם ביטול 
המקצועי  הבסיס  התערער  172א  תקנה 
שעליו עמדה פסיקת בתי המשפט בסוגיית 
מגבלת התקופה עד כה. משכך ומשהנתבעת 
לא הציגה תימוכין מקצועיים, תעבורתיים 
או ביטוחיים להצדיק את מגבלת השנתיים 
בסיס  כל  בנמצא  אין  בפוליסה,  הקבועה 
להנחה כי כושר נהיגתו של נהג נפגם כעבור 
שנתיים לאחר פקיעת רישיונו מטעם טכני וכי 
החל מאותה נקודה בזמן טמון בנהיגתו סיכון 

ביטוחי מוגבר”. 
לאחר דיון בעקרון הפרשנות נגד המנסח 
בחוזי ביטוח, קבע בית המשפט כי הסעיף 
בפוליסת הביטוח, בדבר מגבלת השנתיים, 
אשר אינו מבחין בין נהג שידע על פקיעת 
רישיונו או קיבל הודעה פורמלית על כך, לבין 
נהג תם לב )כמו התובעת 1(, אינו סביר, אינו 
הוגן ואינו משרת אינטרס לגיטימי של חברת 

הביטוח. 
לסיכום, התביעה התקבלה בחלקה בכל 
הנוגע לנזקי הרכוש. בנוסף, חברת הביטוח 

חויבה בתשלום הוצאות.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

תובעת שרישיונה לא היה בתוקף 33 
חודשים לפני קרות האירוע הביטוחי 
זכתה בתביעתה נגד חברת הביטוח

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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לאחר העסקאות למכירת מניות הפניקס מחוץ לבורסה

סוגיית סגן הנשיא הנוסף עולה 
שוב לדיונים בלשכה ומעוררת 

מחלוקות פוליטיות קשות

דלק החלה למכור את מניות הפניקס 
לציבור ומתקרבת לחיסול גרעין השליטה

החדשה,  השנה  בפרוס  גם 
המחנאות בלשכת סוכני הביטוח 
מסרבת לדעוך, למרות הצהרות 
הצדדים  שני  של  משותפות 
בלשכה על “החלטה לשים את 
ולהתמקד  בצד  המחלוקות 
עולה  אלה  בימים  בעשייה”. 
שוב לדיון סוגיית סגן הנשיא 
נוסף לנשיא הלשכה – סוגיה 
כל  ת  א ש  ד ח מ ת  ר ר ו ע מ ש

המחלוקות הפוליטיות. 
מחנה  שאיפת  הינו  הרקע 
רוזנפלד למנות סגן נשיא מהמגזר 

הערבי – בהתאם להבטחת הבחירות של נשיא 
הלשכה. פגישה מרובעת שהתקיימה בתחילת 
ליאור רוזנפלד  השבוע )יום א’( בין הנשיא 
ומ”מ הנשיא ליאור הורנצ’יק לבין סגן הנשיא 
אורי צפריר  יוסי אנגלמן ויו”ר ועדת תקנון 

עסקה בנושא זה. 
על פי מידע שהגיע לפוליסה, אנגלמן וצפריר 
הציעו כפתרון למנות סגן נשיא, שיחליף את 
אנגלמן בתפקידו, בתמורה לתפקיד אחר בוועד 
המנהל, כאשר הכוונה היא ככל הנראה למנותו 
לראשות אחת הוועדות. שמות הוועדות שעלו 
על הפרק הן ועדת הכספים או הוועדה לביטוח 
פנסיוני, אך הצעה זו לא התקבלה והפגישה 

הסתיימה ללא תוצאות. 
רוזנפלד  במחנה  בכירים  גורמים  אולם, 
מסרו לפוליסה, כי “אורי צפריר ויוסי אנגלמן 
מקיימים סבב פגישות עם המגזר הערבי על 
מנת למנות סגן לוועד המנהל במקום יוסי 
אנגלמן ובכך לייצר רוב למחנה צפריר בוועד 
צפריר  שבמחנה  הן,  ההערכות  המנהל”. 
לגייס מראש את סוכני המגזר  מעוניינים 
הערבי, כך שסגן הנשיא יצביע בסופו של דבר 

עם מחנה צפריר.
במחנה רוזנפלד טוענים, כי הפגישות נעשות 
מאחורי גבו של רוזנפלד וכי מדובר בחתירה 

תחת הנשיא. 
בשבועות  המונהג  צפריר,  במחנה  מנגד, 
יוסי אנגלמן, טוענים כי  ידי  האחרונים על 
פגישות מסוג זה הן לגיטימיות ונעשות לטובת 

הלשכה. 
נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד מסר בתגובה: 
״אינני מתעסק בפוליטיקה פנימית, באתי 
לשנות ולהצליח ועל כך סוכני הביטוח מברכים 
ומוקירים. לא אתן לפוליטיקה קטנה שבאה 
לחבל להשתלט על סדר היום. אני מתפלא 
שאורי, שהכריז שהוא זז אחורה והוא לא פעיל 
פוליטי, נוסע לפגוש סוכנים בענייני הלשכה 

בלי אישור נשיא הלשכה”.
״כמשנה  הורנציק:  ליאור  הנשיא,  מ”מ 
לנשיא אני רואה בחומרה רבה את הניסיון 
הנוסף לחבל בפעילות הלשכה ועוד יותר את 
פגישותיהם של סגן הנשיא ויו״ר ועדת התקנון 
עם מגזר שלם, ללא ידיעת ההנהגה או סנכרון 
אתה. יש להם אחריות והיא קודם כל לדאוג 

לעתידנו ולא לפוליטיקה פנימית”.
סגן הנשיא יוסי אנגלמן: “בכנס הפיננסים 
האחרון הייתה פנייה של הורנצ’יק לצפריר 
בנושא מינוי סגן מהמגזר. אורי, שהעביר את 
ולכן  זו,  יידע אותי על שיחה  תפקידו אלי, 
ישיבה דחופה. אתמול אכן  ביקשתי לכנס 
נפגשנו. בפגישה זו העלה הנשיא רעיון לייצר 
תפקידים של עוד סגן או שניים, שאחד מהם 
אני הבעתי את  נציג המגזר.  לטובת  יהיה 
התנגדותי האישית, שכן מינויים אלה אינם 
חוקיים בכפוף לתקנון העמותה. הדרך היחידה 
ליישם מהלך זה היא שאחד משני התפקידים 

– סגן או מ”מ, מתפנים”. 
יו”ר ועדת תקנון אורי צפריר מסר בתגובה: 
“אין בכוונתי להתייחס להשמצות המופנות 
כלפיי חדשות לבקרים על ידי גורמים עלומים. 
מי שכל הזמן פונה אלי בעניין מינוי סגן נשיא 
למגזר מחוץ לוועד המנהל, תפקיד שאינו קיים 
על פי תקנון, הוא הנשיא עצמו וחברים מטעמו, 
כולל חברים מהמגזר אותם הוא מפנה אלי. 
מעבר לכך יש לפנות בכל עניין ליוסי אנגלמן 

שנבחר במקומי”.

מניות  את  למכור  החלה  אחזקות  דלק 
הפניקס בבורסה. לאחר שמכרה לשלושה 
 15% כמעט  של  שיעור  שונים  בנקים 
מאחזקותיה בהפניקס, דלק מכרה ביום א’ 

וב’ האחרונים )ה-16-17 בספטמבר 2018( 
נעשתה  בו  3.7 מיליון מניות. שער המניה 

העסקה עמד על כ-20 שקל למניה.
שיעור  ירד  האחרונה  המכירה  בעקבות 

אחזקתה של דלק בהפניקס ל-30.14% בלבד 
והיא קרובה מאוד לסיים את גרעין השליטה 
בחברת הביטוח, כפי שנדרש ממנה בעקבות 

חוק הריכוזיות.

 בכירים במחנה רוזנפלד מסרו לפוליסה כי צפריר ואנגלמן מקיימים סבב פגישות עם 
המגזר הערבי על מנת למנות סגן לוועד המנהל ובכך לייצר רוב למחנה צפריר בוועד המנהל 

 מנגד, במחנה צפריר טוענים כי פגישות מסוג זה הן לגיטימיות ונעשות לטובת הלשכה

 לאחר שמכרה לשלושה בנקים 15% ממניות הפניקס, דלק אחזקות החלה למכור את מניות 
חברת הביטוח לציבור כדי להיפרד מגרעין השליטה  שיעור אחזקתה הנוכחי הוא 30.14%

ליאור הורנצ’יק, ליאור רוזנפלד, יוסי אנגלמן ואורי צפריר

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%93%D7%9C%D7%A7-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%94-5-%D7%9C%D7%91/
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%93%D7%9C%D7%A7-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%94-5-%D7%9C%D7%91/
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ייצוגית נגד הפניקס: פתחה פוליסות 
הפרשיות ללא הליך שיווק פנסיוני 

וגבתה דמי ניהול מקסימליים 

שלמה השיקה מערכת למוקדי השירות 
בהשקעה של כחצי מיליון שקל

לטענת התובע, הפניקס פתחה אוטומטית את הפוליסות ההפרשיות, בלי שנדרש התהליך 
המקובל לפתיחת מוצר פנסיוני, וקבעה את דמי הניהול שתגבה בשיעור המרבי המותר בחוק

מדובר במערכת של מלם תים לניהול קשרי לקוחות, שתשרת את עובדי שלמה ביטוח במוקד השירות

הפניקס פתחה פוליסות הפרשיות ללא הליך 
שיווק פנסיוני וגבתה דמי ניהול מקסימליים 
נגד  ייצוגית שהוגשה  נטען בתביעה  כך   –
החברה. לטענת התובע, הפניקס ביצעה את 
צו ההרחבה,  ההפקדות הנוספות בעקבות 
שחייב הגדלה של ההפרשות לתגמולים לכל 
העובדים במשק, עבור מבוטחים בפוליסות 

ביטוח מנהלים שנפתחו לפני ה-1 ביוני 2001. 
הגדלת ההפקדה נעשתה בפוליסות חדשות 

המכונות פוליסות הפרשיות.
פתחה  הפניקס  כי  התובע  טוען  עוד 
אוטומטית את הפוליסות ההפרשיות, מבלי 
מוצר  לפתיחת  המקובל  התהליך  שנדרש 
שתגבה  הניהול  דמי  את  וקבעה  פנסיוני 

מהמבוטחים, בשיעור המרבי המותר בחוק. 
בכך, טוען התובע, “הפרה הפניקס את חובות 
וכן את חובות האמון המיוחדות  תום הלב 

שהיא חייבת למבוטחיה”.
בדיווח של החברה לבורסה נאמר, כי  החברה 
לומדת את פרטי התביעה, ולפיכך לא ניתן 
עדיין להעריך את הסיכויים לאשרה כייצוגית. 

חברת שלמה השיקה בימים אלה מערכת  
 Microsoft Dynamics CRM מבוססת 
של מלם מערכות, מקבוצת מלם תים, במוקדי 
השירות  בחברה. מדובר במערכת לניהול קשרי 
לקוחות, שתשרת את עובדי שלמה ביטוח 
במוקד השירות. עלות השלב הראשון בפרויקט 

מוערכת בכחצי מיליון שקל .
הפרויקט כולל הקמת מוקד שירות במתכונת 
כל  את  ומאגד  המרכז   ,one stop shop
נציגי השירות   ידם של  המידע שעבר תחת 

ו-backoffice - למוקד אחד. 
המערכת מתממשקת לשלל מערכות הליבה 
של שלמה ביטוח ומאפשרת לנציגי המוקד 

החברה  לקוחות  על  מלאה  תמונה  לקבל 
באמצעות פלטפורמה ניהולית נוחה ויעילה. 
האינטראקציה  עיבוי  מתוכנן  הבא  בשלב 
הדיגיטלית של שלמה עם לקוחותיה באמצעות 

פייסבוק, ווטסאפ וכדומה.
אבי בר-זכאי, מנהל אגף טכנולוגיות מערכות 
  CRM ה  “מערכת  ביטוח:  בשלמה  מידע 
שהוקמה הינה  בחזית השירות מול לקוחות 
וסוכני שלמה ביטוח. המערכת מאפשר מענה 
מהיר ויעיל ללקוחות והסוכנים תוך בקרה, 
וייעול תהליך האוטומציה בשירות  למידה 
ושיפור המענה הדיגיטלי. הבחירה להקים מאת 
 Microsoft Dynamics המערכת בתשתית

מענה  ומתן  מהיר  יישום  אפשרה    CRM
לשינויים בשלבי ההקמה”.

CRM במלם  משה בן בסט, מנהל תחום 
מערכות: “האתגר הטכנולוגי שהתמודדנו 
עמו  היה להקים מערכת שתשמש סוגי פניות 
שונות של שלל לקוחות החברה וסוכני הביטוח 
שלה, תוך התממשקות למערכות הליבה של 
 CRM Dynamics-שלמה ביטוח. תחום ה
במלם הוא מן הגדולים והמובילים שקיימים 
היום בשוק ובעל ניסיון רב בעולמות מוקדי 
השירות והמכירות, לצד  ההיכרות העמוקה 
של  עולם הביטוח, המשתנה, לנוכח הרגולציה 

המתעדכנת”. 

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״

ביטוח וטכנולוגיה
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רוזנפלד מינה את כבודי לראש מערך 
קשרי חוץ ויח”צ בכפיפות לנשיא

הנשיא לשעבר אברמוביץ יהיה מועמד הלשכה 
לנשיאות להב בתום הקדנציה של רועי כהן

זאת, בעקבות ביטול הוועדה בראשות כבודי על ידי הוועד המנהל באוגוסט השנה

 רוזנפלד הציג את התכנית האסטרטגית של הלשכה, שהוכנה בשיתוף עם סגן הנשיא יוסי 
אנגלמן וממלא מקום הנשיא ליאור הורנצ׳יק  מוטי דהרי נבחר כסגן נשיא להב מטעם הלשכה

ליאור  לשכת סוכני הביטוח  נשיא 
רוזנפלד מינה את רחל כבודי לעמוד 
בראש מערך קשרי חוץ ויחסי ציבור 

בכפוף לנשיא הלשכה. 
הלשכה  נשיא  שהוציא  בדיווח 
לחברי הוועד המנהל התייחס רוזנפלד 
באוגוסט  מה-19  הוועד  להחלטת 
כבודי  הוועדה בראשות  לבטל את 
וכתב: “במסגרת דיון וישיבת הוועד 
ועדת  יו”ר  ובעקבות עמדת  המנהל 
הביקורת, ביחס לעובדה כי הוועדה 
של יחסי הציבור בראשה עמדה רחל 
כבודי לא אושרה במועצה ולכן היא 

‘ועדה’, החלטתי בו במקום על ביטול  אינה 
הגדרתה כ’ועדה’ לאלתר”. 

בהודעתו הכריז רוזנפלד על “הקמת מערך 
סמכותי  בתוקף  ציבור  ויחסי  חוץ  קשרי 

להדגיש  לי  חשוב  לנשיא.  בכפיפות 
‘דף  פי  ועל  בשמי  פועל  זה  כי מערך 
משימות’ שיינתן לו על ידי בלבד, על 
מנת שכל נושא הדיווח החיצוני יבוצע 
לאחר אישורי,  כמי שאחראי בלעדית על 
הנושא וזאת על מנת לסייע לנו בשיפור 
תדמית סוכן הביטוח בישראל כלפי פנים 

וכלפי חוץ”.
עוד ציין רוזנפלד, כי על מנת להעמיק 
יחסי  והרחבת פעילות  את הפעילות 
החוץ: “אבקש לקדם ממשק עבודה 
ישיר מול כל אחת ואחד מחברי הוועד 
המנהל,  על מנת לקבל הצעות ורעיונות 
לפעילות כאמור מול גורמי החוץ מחוץ ללשכה 
והעמקת החשיבות של סוכני הביטוח בציבור”.

ישיבת המועצה הארצית השלישית של לשכת 
סוכני הביטוח נערכה בשבוע שעבר בירושלים. 
נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד הציג את התכנית 
האסטרטגית של הלשכה, שהוכנה בשיתוף 
יוסי אנגלמן וממלא מקום  עם סגן הנשיא 
הנשיא ליאור הורנצ׳יק. עיקרי התכנית: שדרוג 
המכללה לפיננסים וביטוח ופיתוח קורסים 
והכשרות חדשים, גיוס סוכנים חדשים והגעה 
ל-5,000 חברי לשכה, חיזוק שיתופי הפעולה 
עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות ובניית 
אמנת שירות, ביטול הנחה על חשבון עמלה, 
צמצום השיווק הישיר, שילוב הסוכנים בעולם 
הדיגיטלי, עיבוי הלובי הפוליטי, קירוב מובילי 

דעה וראשי ארגונים כלכליים.
כי נשיא  רוזנפלד הודיע במהלך הישיבה, 
הלשכה לשעבר, אריה אברמוביץ, יהיה מועמד 
הלשכה לנשיאות להב בתום הקדנציה של רועי 
כהן, אם ייבחר לרוץ לכנסת. כהן, שהקדנציה 
שלו מסתיימת בסוף אוקטובר השנה, הודיע 

כי ימשיך לקדנציה נוספת של שלוש שנים.
מוטי דהרי נבחר כסגן נשיא להב  כמו כן, 
טוביה צוק  מטעם הלשכה. דהרי יחליף את 

שמסיים את תפקידו הנ”ל בלהב.
יו״ר ועדת סוכנים צעירים והכשרת הסוכן, 
דביר רפ, סקר את עבודת הוועדה: ״בחודש 
יוני ערכנו ערב ייחודי לסוכנים צעירים שהפך 
למסורת בסינמה סיטי, בו השתתפו סוכנות 
וסוכנים רבים. הוועדה עובדת כעת על התכנים 
הייחודיים לסוכנים צעירים לכנס אלמנטר 
הקרוב. בנוסף, אנו מקיימים שיח עם מנהלים 

בכירים  בחברות לגבי מתן הטבות ייחודיות 
לסוכנים צעירים חברי לשכה. כמו כן, התחלנו 
לעבוד על כנס דו יומי לסוכנים צעירים שייערך 

באחד מבתי המלון בארץ. 
בחודש הבא ייפתח לסוכנים צעירים בעלי 
רישיון פנסיוני קורס תכנון פנסיוני ומיסוי 
בשיתוף פעולה עם הועדה לפיננסים, המעוף 
וחברת הפניקס. הצעירים שישתתפו בקורס 
חשוב זה יזכו לליווי על ידי מנטורים מהמעוף 
ומימון חלקי מהפניקס. תודה גדולה לחברי 

היקר אודי אביטל יו”ר הוועדה לפיננסים על 
שיתוף הפעולה והרצון הרב להקמת הקורס 

והוצאתו לפועל״. 
רפ:  באשר למערך הכשרת הסוכן הוסיף 
״הוועדה ערכה פאנל משפטי במכללה לפיננסים 
וביטוח בת”א אותו העבירו עורכי הדין עדי בן 
אברהם, ג’ון גבע וניצן הראל. פאנל זה יתקיים 
בקרוב גם בסניף חיפה. בנוסף, אנו פועלים 
לבניית השתלמויות חדשות עם צוותים בכל 

הוועדות המקצועיות״.

רוזנפלד בישיבת המועצה הארצית של הלשכה

יש לדרוש מהפיקוח לבטל את 
המונופול של המסלקה הפנסיונית

“לא יעלה על הדעת מצב שבו גוף ממשלתי 
מעודד לאורך תקופה ארוכה מונופול של 
חברה אחת,  ומונע בכפייה תחרות פתוחה 
מול חברות נוספות בשוק החופשי. המסלקה 
הפנסיונית היא גוף מונופוליסטי שהוקם על 
ידי רשות ממשלתית והגיע הזמן לבטל את 
המצב המעוות שבו לא מאפשרים לשחקנים 
המידע  כריית  לתחום  להצטרף  נוספים 

הדיגיטלי”.
כך אמר בישיבת המועצה שערכה הלשכה 
וועדת  יו”ר  גואטה,  עמוס  בשבוע שעבר 
הטכנולוגיה של לשכת סוכני הביטוח. לדבריו, 
בבדיקה שערך נמצא שחברות תוכנה רבות 
מסוגלות לטפל במידעים האלה באיכות 

ובמקרים רבים  נופלים  ובתנאים שאינם 
אף עולים על הקיים. גם אם הייתה הצדקה 
בתחילת הדרך להעניק לחברה אחת את 
הבלעדיות לפתח את המיזם מאחר וכמו כל 
דבר חדש האופק הכלכלי לא היה ברור, הרי 
כיום יחד עם החובה שחלה על כל מי שעוסק 
בתחום להשתמש בשרותי המסלקה אין כבר 
ספק שמדובר במיזם עם כדאיות כלכלית 

עצומה”.
לדברי גואטה, יש לדרוש מהפיקוח את 
ביטול המונופול החריג הזה ובמקרה של 
דחיית הבקשה אף לפנות לעזרת המחוקקים 
התחרות  בעידוד  רבה  חשיבות  שרואים 

חופשית.

עמוס גואטה, יו”ר ועדת הטכנולוגיה:

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד ורחל כבודי
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Chaucer רוכש את China Re 

הברוקרים בבריטניה מתמודדים עם אתגרים מורכבים

הטייפון Jebi גרם נזק עצום ביפן

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 China בסין  ביותר  הגדול  המשנה  מבטח 
המבטח   ,Chaucer את  ירכוש  כי  הודיע    Re
 The בבעלות   לוידס  של  מיוחדים  לסיכונים 
Hanover Insurance Group, Inc - תמורת 
950 מיליון דולר. העסקה כוללת גם את החברות 
 Hanover Insurance International
בלונדון(,  הרשום  )מבטח   Holdings Ltd
 Chaucer Insurance Company DAC
)מבטח הרשום באירלנד שהוקם בשנת 2017( 
 Hanover Australia HoldCo Pty Ltd ואת

)מבטח רכוש אוסטרלי(. 
על פי מתווה העסקה, הצוות הניהולי הבכיר 

החברה  את  להנהיג  ימשיך   Chaucer של 
ו-1176   1084 הסינדיקטים  באמצעות 

ובאמצעות שלוחת החברה באירלנד. 
ידי על   2011 בשנת  נרכשה   Chaucer 
The Hanover Insurance Group תמורת 
474 מיליון דולר – מחיר שהביא לרווח )לפני 
 .2014 משנת  דולר  מיליון  כ-500  של  מס( 
מיליון   865 לשניים:  מחולק  העסקה  מחיר 
דולר במזומן ו-85 מיליון דולר דיווידנד שלפני 

החתימה על העסקה. 
הראשון  ברבעון  להסגר  שאמורה  העסקה 
הרשויות,  אישורי  את  לקבל  צריכה   2019 של 

 ,Prudential Regulation Authority אישור
הסיניות  הרשויות  של  אישור  לוידס,  אישור 
ובעלי המניות של מבטח המשנה הסיני. מניות 
משרד  ידי  על  מבטח המשנה הסיני מוחזקות 
ההשקעות  וחברת   )12.72%( הסיני  האוצר 
 Central Huijin Investment LLC הסינית
71.56%((. ההון הרשום של China Re מוערך 
שלו  הפרמיה  והיקף  דולר  מיליארד  ב-6.2 

נאמד ב 16 מיליארד דולר.
רואה את העסקה באור חיובי   A.M. Best  
ומשאיר את הדירוג של החוסן הפיננסי כמצוין 

.”a”-ואת האשראי לטווח ארוך כ

הטייפון Jebi אשר פגע ביפן בתחילת חודש 
ספטמבר הגיע לדרגת נזק טבע קטסטרופלי 
המובילים  היפניים  המבטחים  שלושת  של 
 Sompo-ו  MS&AD, Tokio Marine
 ,3 בעוצמה  הטייפון,   .Japan Nipponkoa
מ-208  הגדולה  במהירות  רוח  משבי  עם 
קמ”ש, הוא הטייפון החזק ביותר זה 25 שנה.

AIR Worldwide מעריך את נזקי הטייפון 
בטווח בין 2.3 מיליארד דולר ל-4.5 מיליארד 
המבטחים  נזקי  את  כוללת  ההערכה  דולר. 
עסקים,  מכוניות,  ובתים,  דירות  לבעלי 
תעשיה וחקלאות, אולם הערכה אינה כוללת 
גשמים  קרקע,  מגלישת  כתוצאה  נזקים 
ושיטפונות וכן נזקים לכלי שיט וקווי מטען. 

RMS מעריך שהנזקים הגדולים נגרמו לנמל 
שיגרמו  נזקים   -  Osaka ולנמל   Kobe למטענים משמעותיים  תוצאתיים  לנזקים 

הן  ההערכות  אלו  בנזקים  בהתחשב  ימיים. 
מיליארד  ל-6  שבין  בטווח  שיהיו  לנזקים 

דולר. 
הטייפון לא דילג גם על התחום האווירי והציף 
ונחיתה,  המראה  )מסלולי  התעופה  נמל  את 
ומבני  מטוסים  למטוסים,  חנייה  משטחי 
)בינלאומיות  טיסות   800 הנתיבות(.  בית 
 60 על  שהשפיע  דבר   - בוטלו  ומקומיות( 
מכלית  ניתק  הטייפון  בנוסף,  אדם.  בני 
שעגנה במפרץ אוסקה, נסחפה לחוף וגרמה 
ק”מ,   3.2 של  באורך  לגשר  משמעותי  נזק 
שמהווה את הדרך היחידה בין שדה התעופה 
לעיר Izumisano. הטייפון גם פגע באולם 
האיטלקיות  המכוניות  יצרן  של  התצוגה 
 9 בשווי  מכוניות  ל-53  נזק  וגרם   Ferrari

מיליון דולר.

)ולא רק שם( חייבים  הברוקרים בבריטניה 
למערכת  מוספים  ערכים  במציאת  להתמקד 
כדי להתמודד  היחסים שלהם עם הלקוחות, 
וטכנולוגיות  המלאכותית  הבינה  עם 

מתקדמות, כך טוען ג’רום ברנג’ר
של  השנתי  בכנס  שהתקיימה  בהרצאתו 
עולם הביטוח וביטוח המשנה במונטה קרלו. 
של  הדיגיטליים  היועצים  מגדולי  הוא  ברנג’ר 
 Algorithm אירופה וממייסדי חברת הייעוץ
לדבריו,   .)ADEL( Data Ethics Label
תפקידים  לבצע  יכולה  המלאכותית  הבינה 
אדם.  בני  ידי  על  כיום  המתבצעים  רבים 
השימוש בבינה מלאכותית, מעבר לכך, ישפיע 
בטכנולוגיות  השימוש  האנושית.  החברה  על 
סוגיות  מעלה  מלאכותית  ובבינה  מתקדמות 
הבריטי  העיתון  לדוגמה,  רבות.  אתיות 
האלקטרוני  הדואר  משתמשי  כי  מצא   SUN
 30 משלמים  מיקרוסופט(  )של   HotMail
האלקטרוני  הדואר  ממשתמשי  יותר  ליש”ט 
של Google. המבטח הודה כי הוא בחר בניתוח 
הבינה  האלקטרוני.  הדור  אתר  לפי  סיכונים 

והאלגוריתם  אדם  מעשי  היא  המלאכותית 
צריך להתאים את עצמו לגיוון ולתרבות. 

מצאה   Ecclesiastical המחקר  חברת 
שואפות  בבריטניה  הברוקרים  חברות  שרוב 
 52% אולם  צעירים,  כישרונות  להעסיק 
)פחות  צעירים  עובדים  לגייס  כדי  נאבקים 
הברוקרים.  עושים  מה  מושג  ללא   )30 מגיל 
החוקרים גילו ש-80% מתוך 250 הברוקרים 
הבריטיים שנדגמו מעוניינים לאתגר עובדים 
צעירים. 46% מהברוקרים מודאגים מהחוסר 
של כישרונות צעירים בתעשיית הביטוח ואילו 
כישרונות  של  חוסר  שקיים  חושבים   56%
אינה  הביטוח  שתעשיית  מאחר  צעירים, 

מהווה קריירה אטרקטיבית.
27% הנדגמים סבור כי הכישרונות הצעירים 
אינם  כי  הביטוח  לתעשיית  מגיעים  אינם 
סבורים  ו-18%  הברוקר  עבודת  את  מבינים 
שלכישרונות הצעירים יש תפיסה שלילית של 

ברוקרים. 
בתעשיית  לעבודה  הפונים  הצעירים  מעט 
המעסיקים  הבוקרים  ולכן  הבריטית  הביטוח 

ללא  לעבודה  קבלתם  על  להתמודד  מוכנים 
 58% ואיכויות.  מיומנויות  מספיק,  ניסיון 
מהברוקרים חושבים שגיוס כישרונות צעירים 
צעירים  שגיוס   49% אסטרטגי,  עניין  הוא 
לתחרות  חשוב  חדשות  מיומנויות  ופיתוח 
רואים  ו-35%  טכנולוגיות  יכולות  ופיתוח 

בגיוס צעירים גישה לאוכלוסייה צעירה. 
המחסור  עם  להתמודד  מוכנים  הברוקרים 

בכישרונות צעירים בדרכים שונות ומגוונות:
• 48% מוכנים לתת חניכה לעובדים הצעירים 

החדשים או תכניות למידה.
• 40% פונים לרשתות החברתיות כדי להגיע 

לקהל היעד. 
את  לשמר  כדי  אימון  תכניות  הכינו   66%  •

הכישרונות הצעירים. 
• 52% מתמקדים בהטבות כספיות.

• 43% מציעים תנאי תעסוקה גמישים. 
בבתי  ביטוח  לימודי  לכלול  33%מציעים   •

הספר.
הברוקרים  מיצוב  את  שישפרו  רוצים   79%  •

באופן רחב יותר.

 על פי מתווה העסקה, הצוות הניהולי הבכיר של Chaucer, המבטח לסיכונים 
מיוחדים של לוידס, ימשיך להנהיג את החברה  התמורה – 950 מיליון דולר

Jebi המסלול של הטייפון
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יועץ פנסיוני שלא לוקח בחשבון 
את דירת הלקוח, מחמיץ בגדול 

תכנית לפרישה נכונה
 השכלנו בחברת ויאז’ה לפתח תכנית ולשכלל אותה לרמת ודאות מוחלטת, כדי שכלום 
לא ילך לאיבוד וכדי שגם היורשים יוכלו ליהנות מפירות הנכס  כתבה ראשונה בסדרה

לא סתם אדם בעל נכסי מקרקעין נחשב 
ומעולם  ויציב כלכלית. מאז  לאדם עשיר 
נחשב בעל מקרקעין לעשיר ולמי שלא ידע 
נכס מקרקעין הוא הנכס היחיד  מחסור. 
המניב לך הכנסות מעצם הבעלות והשימוש 
בו ומאפשר לך יכולות מינוף כלכליות כאשר 

ערכו בדרך כלל עולה עם השנים.
ב-DNA של כל מי שעוסק במקרקעין, יזם, 
משקיע וכמובן שמאי מקרקעין, זורם הידע 
והמידע הזה, שעצם האחזקה במקרקעין 
מאפשרת מינוף וניצול המקרקעין להתקדם 

ליעד הבא. 
הנדל”ן שהופך למזומן כזה שיודע להפיק מזומן. נדל”ן מאז ומעולם 

היה סקסי וזו הסיבה:

זוהי בעצם כל התורה כולה ומכאן הרצון העז להיות בעליו של נכסי 
מקרקעין, כדי להבטיח יציבות כלכלית וכדי להיעזר במקרקעין להשגת 

תזרים הכנסות או מזומנים.
את חברת ויאז’ה חנכתי בכנס בהשתתפות בכירי שמאי המקרקעין 
בישראל, ושם גם הצגתי את מצוקת העוני של הקשישים בישראל 

המונים היום יותר מ-650 אלף איש, כולם בעלי נכסים.
לשמאים של מקרקעין זה הדבר הכי טבעי בעולם לקחת נכס ולמנף 
יועד בראש  זה ברור, לכן הכנס הזה  לנו  אותו כמקור למזומנים. 
ובראשונה לשמאי המקרקעין שהם יועצי הנדל”ן והמומחים הגדולים 
ביותר לנושא, כדי שאנחנו נהיה אלו שנביאו את הבשורה הזו לשוק. 
את השם “מחיר למזדקן” נתנה כתבת כלכליסט, דיאנה בחור ניר, זו 
הברקה שלה. היא גם זו שחשפה את התכנית שלי ואת החברה שלי. 

השם הזה בהחלט מצא חן בעיני והקרדיט הזה כולו שלה.
התכנית עליה שקדתי מאפשרת לקשיש למכור את הנכס היום, בעודו 
בחיים, ולהמשיך להתגורר בו עד יומו האחרון, כשהנכס יעבור לידי  
הרוכש רק במותו או בתום התקופה שהוגדרה בעת כניסת הקשיש 
לתכנית, בהתאם לגילו ולתחשיבי הלמ”ס לתוחלת חיים, לפי המאוחר 

מביניהם.
התמורה עוברת לקרן מתאימה, שמשלמת רנטה מובטחת ומבוטחת 
לכל חייו של הקשיש, גם אם זו תתארך מעבר לתוחלת החיים החזויה 
של הלמ”ס. הרי לא ייתכן שאישה ערירית, המתגוררת בכרם התימנים 
בנכס ששווה 5 מיליון שקל, תתקיים מקצבה של 1,850 שקל ותחייה 
כמו ענייה מרודה ותחסוך בהוצאות על חימום, חשמל, מזון ותרופות 
וביום מותה היא תוכרז כבעלת מיליונים, כאישה עשירה. זהו אבסורד.

באתר החברה מפורטים כל המקרים והתגובות שעולים במוחו של כל 
מי ששומע לראשונה על התכנית. בעניין הזה, לא המצאתי כלום - יש 
תכניות דומות בכל העולם שעובדות ופועלות שנים. בחברת ויאז’ה 
השכלנו לפתח תכנית ולשכלל אותה לרמת ודאות מוחלטת, כדי שכלום 
לא ילך לאיבוד וכדי שגם היורשים יוכלו ליהנות מפירות הנכס, אם 
חלילה הקשיש נפטר בטרם עת. היריעה קצרה מלהקיף את כל המקרים 
והאפשרויות, אך העיקרון הוא שכלום לא הולך לאיבוד. נכון שכאשר 
יש מתחים בין היורשים להורים זו בעיה מבחינתי, ואז אני ממליץ 
לבעל הזכויות לגלגל את התהליך עם עורך דין מטעמו. זו הדרך הנכונה 
והבטוחה ביותר עבור הלקוח הפוטנציאלי, כדי שיחוש מוגן ובטוח. 
לאחר מכן אנחנו בדרכנו ליעד הבא – להביא את התכנית לידיעת כל 
עורכי הדין, כדי שיוכלו לדעת כיצד ללוות את המוכרים ולהבטיח להם 

שלווה וביטחון בעסקה ואת המשך מגוריהם בנכס לאריכות ימיהם.
לגבי מציאת משקיעים, אין קושי. אם משקיעים מבצעים רכישות של 
קרקעות חקלאיות, שיופשרו אולי רק בעוד 50-60 שנה, שכל מה שהם 
יכולים לעשות בהן בעשורים הקרובים זה לגדל גזר או קישואים - רכישת 
דירה, גם אם היא תפוסה למספר שנים, זו העסקה הכלכלית הנפלאה 
ביותר שאפשר להציע היום למשקיע. כשאנחנו מחשבים את שיעור 
ההיוון לדחייה בטווח של 3-4%, בהתאם לנכס ומידת האטרקטיביות 

שלו, הרכישה בערך נוכחי כבר נותנת תשואה”.

דוגמה לתחשיב ולסכום הרנטה

75, בעלי דירת ארבעה חדרים  בני זוג - הגבר בן 79 והאישה בת 
ברחוב גאולה בתל אביב עם חנייה. אין להם פנסיה והם חיים מקצבת 

ביטוח לאומי.
תוחלת חיים לאישה לפי הלמ”ס: גיל 85. 

שווי הדירה: 4 מיליון שקל בהתאם לדוח שמאי הכלול ברשימת ויאז’ה.

הערך הנוכחי דחוי ב-9 שנים בריבית של 4% הוא: 2,810,346 שקל.
בהתמחרות הושג מחיר של 3 מיליון שקל – מעניק רנטה מובטחת 

ומבוטחת של לא פחות מ-15 אלף שקל לחודש.
נניח שכעבור 6 שנים הבעל נפטר והאלמנה רוצה לעבור לדיור מוגן. 
המשמעות היא שהנכס יושכר ב-7,000 שקל לחודש לפחות, מה שמותיר 
לה ההכנסה של כ-22 אלף שקל שיכולה להספיק לאלמנה להתגורר 

בדיור המוגן המפואר והיוקרתי ביותר בארץ.
יש לשים לב  שלפני כן לבני הזוג הזה הייתה הכנסה של ביטוח לאומי 
בלבד וכעת, בלי לעשות מאומה, הפכנו את חייהם לעשירים ומאושרים 

וכולם נהנים, הילדים הנכדים.
אם נתייחס להתארכות תוחלת החיים והעדר הפנסיה לציבור גדול 
וכן פעילות שוק הפנסיה התלויה במשברים עולמיים, זהו עוגן כלכלי 
בטוח למי שחפץ לחיות חיי רווחה בזקנתו וזו גם הסיבה שאני ממליץ 
לכל אחד לרכוש דירה ולהיות בעליו של נכס מקרקעין – דירה. זהו 
אבסורד, אדם שמת מצמא מחזיק בקבוק מים שיכול להרוות את 
צימאונו לכל חייו. חייבים להאיר בזרקור את האופציה הזו על מנת 
לאפשר לו לא למות מצמא. מי שבכל זאת מחליט למות מצמא כשהוא 
מחובק עם בקבוק המים זו כבר בחירה שלו, אבל אנחנו חייבים להביא 

לידיעתו את העובדה שיש לו מים לשתות לרוויה, לכל חייו.

הכותב הוא שמאי מקרקעין, רכוש וחקלאות

מאת חיים אטקין

פוליסה מארח

  
מהשבחה רווח   

השנים רךלאו ערך מעליית רווח    דירה משכר הכנסות - תשואה ירווח   

משולש הערך של משקיע / מחזיק בנדל”ן
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 AIG תקים שתי יחידות שירות 
חדשות במסגרת רה ארגון בחברה

תקים שתי יחידות שירות   AIG
מבנה  שינוי  במסגרת  חדשות 
ארגוני בחברה. היחידה הראשונה 
ים  י ק ס ע ת  ו ח ו ק ל ף  ג א א  י ה
הבכיר  הסמנכ”ל  של  בראשותו 
ליאור שיינין. היחידה השנייה היא 
חטיבת לקוחות פרטיים בראשות 
הסמנכ”לית הבכירה נורית קנטור.  
אגף הלקוחות העסקיים ומכירות 
השטח יאגד את פעילות הביטוח 
מכירות  פעילות  ואת  המסחרי 
השטח. חטיבת הלקוחות הפרטיים 
ות  ר י כ מ ה י  ד ק ו מ ת  א ד  ג א ת
ות  ר י ש ה י  ד ק ו מ  , ת ו י נ ו פ ל ט ה

ושימור הלקוחות, ואת מחלקות החידושים 
והתביעות. 

על פי הנהלת החברה, “באמצעות המבנה 
AIG את מבנה  הארגוני החדש, מתאימה 
פעילותה למבנה פעילות לקוחותיה וזאת על 
מנת להעניק חווית לקוח טובה ועקבית יותר”. 

שיינין מילא שורה של תפקידים בכירים 
בתחום המכירות, ניהול מוצרי הפרט ושירות 
גביש,  אבירם  עו”ד  ויחליף את  הלקוחות, 
כיועץ המשפטי של אזור  שמונה לאחרונה 
MEA, האזור הגיאוגרפי אליו משתייך המטה 
 AIG הישראלי. תחת ניהולה של קנטור זכתה

באופן עקבי במקומות הראשונים 
במדד השירות של משרד האוצר.

AIG הסביר  שי פלדמן, מנכ”ל 
“מדובר  הארגוני:  השינוי  את 
בשינוי טבעי ונדרש, לאור הסינרגיה 
כי  י ל ה ת ן  י ב ה  ל ד ג ו ת  כ ל ו ה ה
המכירות והשירות וההכרח ללוות 
הלקוח,  מסע  את  עקבית  בצורה 
 AIG .הפרטי והעסקי, לכל אורכו
היא חברת ביטוח אחרת והמיקוד 
משמעותי  גורם  מהווה  בלקוח 
העסקיות,  ההחלטות  בקבלת 
שלנו.  הפעילות  מתכונת  לרבות 
ללקוחות שונים יש צרכים שונים 
המשתנים ללא הרף, ואנו מזהים את המגמות 
ומתאימים את עצמנו בהתאם. השינוי טוב 
לחברה, טוב לעובדים ובעיקר טוב ללקוחות, 
שיינין  ליאור  קנטור,  לנורית  מאחל  ואני 
וצוותיהם הצלחה רבה באתגרים הניצבים 

בפניהם”.

מבטחים ומבוטחים

יוקם אגף לקוחות עסקיים בראשותו של הסמנכ”ל הבכיר ליאור שיינין 
וחטיבת לקוחות פרטיים בראשות הסמנכ”לית הבכירה נורית קנטור

נורית קנטורליאור שיינין

רג’
 פ

ון
סי

ם: 
לו

צי

רג’
 פ

ון
סי

ם: 
לו

צי

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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יוסי סירוטה מונה למנהל חטיבת 
חיסכון ארוך טווח במגדל

AIG-ההסתדרות אישרה סכסוך עבודה ב

יוסי סירוטה מונה היום למנהל 
חטיבת חיסכון ארוך טווח ובריאות 
במגדל, כך דיווחה היום )ה’( החברה. 
וחבר  למנכ”ל  ימונה למשנה  הוא 
הנהלה, ויהיה אחראי על תחום ביטוח 
חיים ובריאות, ותחום אקטואריה, 
ביטוח חיים ובריאות. סירוטה נכנס 
למעשה לתפקיד של גיל יניב, שעזב 

בתחילת 2016.
בחברה מציינים כי “מדובר בחיזוק 
ארוך  חיסכון  לתחום  משמעותי 
הטווח של החברה, שכן סירוטה הוא 
מאנשי המקצוע המנוסים והבולטים 
לייצר  היא  מינויו  בתחום. מטרת 

חיבור ואחידות בין תחומי הפעילות במגדל על 
מנת להתאים את התנהלות התחומים למגמות 
עולם הביטוח, ולפתח מוצרים חדשים ומובילים 

בתחום”.
 Swiss 2004 למנכ”ל  סירוטה מונה בשנת 
בחברה,  רבים  תפקידים  מילא  ומאז   Re
כאשר בתפקידו האחרון שימש כדירקטור 

טרנספורמציה טכנולוגית, שבמסגרתו עסק 
בחדשנות טכנולוגית בביטוח משנה ובגיבוש 

פתרונות טכנולוגיים לאתגרים עסקיים.
לסירוטה ידע מקצועי וניסיון רב במבטחי משנה 
ובענפי ביטוח חיים ובריאות, בביטוח אלמנטרי - 
רכוש וחבויות. בנוסף, סירוטה מומחה בסולבנסי 
שתיים ובקיא באמצעים בהם ניתן להקטין את 

דרישות ההון באמצעות ביטוח משנה.  
בין השנים 2015-2017 כיהן כמנהל 
 ,Swiss Re-אזור המזרח התיכון ב
במהלכן זכה במספר פרסים עבור 
ביניהם פרס  הישגיו המקצועיים, 
בינלאומי עבור נועזות בעסקאות – 
 Bold in Transaction Award
וכן בהוקרה נוספת עבור ניהול סגירת 

עסקים גדולים ומורכבים.  
מנכ”ל מגדל, דורון ספיר, בירך על 
מינויו של סירוטה: “מגדל פועלת 
כל העת למתן מענה לצרכי עמיתיה 
בתחום חיסכון ארוך טווח, והצטרפותו 
של יוסי סירוטה לשורות החברה הוא 
חיזוק משמעותי, שיעניק מקצועיות וניהול ראוי 

ונכון לתחום העיקרי של החברה”. 
מינוי נוסף שאושר כעת, בהמשך לדיווח מה-

יוסי בן  16 באוגוסט השנה, הוא המינוי של 
ברוך כמנהל הכספים של מגדל. מגדל הודיעה 
כי רשות שוק ההון הודיעה ב-17 בספטמבר כי 

אינה מתנגדת לאישור המינוי המבוקש.

ההסתדרות אישרה ביום ב’ האחרון )ה-17 
 .AIG-בספטמבר 2018( את סכסוך העבודה ב
בין העילות לסכסוך, לפי ההסתדרות: שורת 
צעדים חד צדדיים מצד ההנהלה כגון פגיעה 
בהשתכרות חלק מעובדי המכירות, סיכון 
בטיחותם של עובדי הדואר והסריקה אשר 
הועברו לחדר חדש, העברת עובדי ניקיון מקבלן 
לקבלן תוך פגיעה בזכויותיהם וכן שינויים במודל 
השכר של עובדי השטח ובשעות הפעילות של 
צוותי השירות. מ-AIG נמסר לפוליסה כי: 
“החברה לא קיבלה כל הודעה על סכסוך עבודה”.

סכסוך העבודה ב-AIG נבנה על בסיס מאבק 
עובדי החברה מאז תחילת חודש  ועד  של 

אוגוסט.
לדבריהם, כבר חודש שהם מנסים בדרכים 
שונות להפנות את תשומת הלב של האחראים 
בהנהלה למשבר בחברה, אך לדבריהם, נתקלנו 
באטימות גדולה לבעיותיהם של עובדי החברה 

ועובדי הקבלן. 
כך או אחרת, ההכרזה על סכסוך עבודה היא 
התפתחות מפתיעה ביחסי העבודה בחברת 
וועד העובדים של   AIG-הביטוח, מאחר ש

החברה חתמו בסוף יולי על הסכם קיבוצי חדש. 
הבסיס להסכם היה ההסכם הישן של העובדים, 

אך כזה שכלל שיפורי שכר ותנאים. 
על  פי ההסכם, העובדים שמועסקים  על 
בסיס שעתי יעברו לתשלום על בסיס חודשי 
ומעמד של עובד קבוע יוענק לכל היותר תוך 
שלושה חודשים. ההפרשות הפנסיוניות יוגדלו 
ויכללו את סעיף התמריצים המוענק לעובדים. 
ההסכם החדש כולל הטבה נוספת, המקנה 
לעובדים ולבני משפחותיהם ביטוח בריאות 

במימון החברה.

מבטחים ומבוטחים

מנכ”ל מגדל, דורון ספיר, בירך על מינויו של סירוטה: הצטרפותו של סירוטה לשורות 
החברה הוא חיזוק משמעותי, שיעניק מקצועיות וניהול ראוי ונכון לתחום העיקרי של מגדל

יוסי סירוטהמנכ”ל מגדל דורון ספיר

יופיע ביום ג', ה-2 באוקטובר 2018לרגל חג הסוכות, הגיליון הבא של
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

חיים לייבוביץ’ ימונה לסמנכ”ל 
התפעול של שגריר

ניסים מזרחי, סמנכ”ל התפעול של קבוצת שגריר, 
יוצא לפרישה מוקדמת לאחר 35 שנות עבודה בקבוצה. 
עם פרישתו של מזרחי, מונה חיים )לייבו( לייבוביץ’ 
כמחליפו. לייבוביץ’ יקבל את האחריות על פעילות 

התפעול והשירות.
מזרחי גדל בחברה ושימש במגוון רב של תפקידי 
תפעול ושירות במהלך השנים. בשנים האחרונות שימש 
כסמנכ”ל שירות ותפעול, וכפי שמציינים בחברה, “פעל 

ללא ליאות, שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, על 
מנת להעניק ללקוחות החברה, חברות ביטוח, סוכני 
ביטוח, לקוחות אסטרטגיים ומבוטחים את השירות 
הטוב ביותר לצד ביצועי תפעול ברמה הגבוהה ביותר”. 
דוד מיכאל מנכ”ל שגריר הודה לניסים על שנות 
עבודתו ותרומתו הרבה לחברה: “ניסים משאיר אחריו 
דור שלם של עובדים ומנהלים מחויבים, מקצוענים 

ומנוסים”.

 ניסים מזרחי פורש מהתפקיד לאחר 35 שנה  מנכ”ל שגריר: ניסים 
משאיר אחריו דור שלם של עובדים ומנהלים מחויבים מקצוענים ומנוסים

חיים לייבוביץ’

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%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-aig-%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93/

