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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 <<

שביעות רצון בקרב בכירי הענף ממינויו 
של ד”ר משה ברקת כמפקח על הביטוח

 לברקת יש מספר סוגיות בוערות בהן יצטרך לטפל עם כניסתו ללשכת הממונה  כבר מחר 
צפוי להתקיים דיון בבג”ץ בעתירה נגד המכרז השני לבחירת קרן ברירת מחדל  ברקת מקבל 

את הרפורמה בירושה אך העתירה עדיין תלויה ועומדת וברקת יקבל מעתה את ההחלטות 

ברקת  משה  ד”ר  של  מינויו 
הביטוח  על  המפקח  לתפקיד 
רצון בקרב  מתקבל בשביעות 
גורמי הענף. ברקת מביא עמו, 
לצד ניסיון רב בתחום הרגולטורי 
והאקדמי, גם היכרות מעמיקה 

עם השוק והבנה של צרכיו. 
לאופייה  מקדימים  סימנים 
של הקדנציה שלו ניתן למצוא 
מינויו  טרם  שכתב  במאמר 
“רגולטור,  ושפורסם בגלובס: 
כל  צריך קודם  כל מנהל,  כמו 

להיות אדם. אדם מכבד, מקשיב ולא מתלהם 
ומתנשא אפילו ובעיקר כלפי מפוקחיו... הכוח 
של המפקח הוא ברור... לא ניתן לערער עליו. 
בצורה מופרזת  בו  זו סיבה להשתמש  אין 
וללא הבחנה, להפך. עלינו לבסס את כוחנו 

על מקצוענות ולא על שררה”.
לברקת יש מספר סוגיות בוערות בהן יצטרך 
לטפל מיד עם כניסתו ללשכת הממונה על שוק 
ההון, הביטוח והחיסכון. ראשית, כבר מחר 
)יום ד’( צפוי להתקיים דיון בבג”ץ בעתירת 

הביטוח  חברות  התאחדות 
נגד המכרז השני לבחירת קרן 
ברירת מחדל. ברקת מקבל את 
הרפורמה בירושה מהמפקחת 
דורית סלינגר, אולם  הקודמת 
ועומדת  העתירה עדיין תלויה 
ומי שיקבל מעתה את ההחלטות 

הוא ברקת. 
של  התגמול  שיטת  שינוי 
הסוכנים צפוי אף הוא לתפוס 
חלק חשוב בסדר יומו של ברקת 
כמפקח, במטרה להגיע למצב של 
ייעוץ אובייקטיבי ללקוח תמורת תשלום, גם 
בקרב סוכני הביטוח ולא רק בקרב היועצים. 
ברקת צפוי להגביר את הפיקוח והאכיפה 
בתחום הדיגיטציה של חברות הביטוח ובעיקר 
ביכולתן לקלוט כספים, להוציא דוחות ולאפשר 
למעסיקים, לסוכנים וללקוחות לבדוק האם 
ההפקדות בוצעו כראוי. משימות נוספות הן 
ריבית  יציבות השוק בעידן של  לשמור על 
שצפויה לעלות, לרדת לעומקה של בעיית 
המוסכים, מוסדי ההסדר והשמאים ולבחון 

את יישום הרפורמה בנזקי המים. 
ברקת צריך לעקוב מקרוב אחר היישום של 
רפורמת סולבנסי וללוות את הענף בתהליך 
המכירה של הפניקס וכלל ביטוח, שקרובות 
מאוד להיות חברות ביטוח ללא גרעיני שליטה. 
בתחום הבריאות ברקת נדרש להמשיך לנסות 
לפתור את בעיית מבוטחי ביטוח הסיעוד 
הקולקטיבי ולהמשיך לעקוב אחר הרפורמה 

מ-2016.
ברקת גם יצטרך להחליט האם הוא ממשיך 
לתת רוח גבית לחברות ביטוח דיגיטליות 
את  מעט  לצנן  שמא  או  שקמות,  חדשות 
התחרות מתוך חשש שהתחרות העזה, שכבר 
לפגיעה  תביא  תעריפים,  לירידת  מובילה 

בחברות ובמבוטחים. 
ברקת מכהן כיום כיועץ בכיר לגופים פיננסיים 
בתחום הבנקאות להשקעות, שימש קודם לכן 
כיו”ר הפניקס החזקות והפניקס ביטוח, וכן 
כדירקטור בחברות דלק, דלק אנרגיה ואלעד 
אירופה. לפני כן כיהן ברקת כמנהל מחלקת 
תאגידים וכחשבונאי ראשי ברשות ניירות ערך.

ד”ר משה ברקת,
המפקח על הביטוח הנכנס

)המשך בעמוד הבא(

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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חטיבה עסקית חדשה תוקם בהראל ותכלול את 
דקלה, תביעות סיעוד, חיים ותאונות אישיות. כך 
החליט הדירקטוריון של חברת הביטוח. החטיבה 
החדשה תצא אל הפעולה החל מ ה-1 בנובמבר 
הקרוב. בראשה של החטיבה החדשה יעמוד רועי 

שקד, אשר ימונה למשנה למנכ”ל הראל.
בהראל מסבירים, כי החטיבה הוקמה על רקע 
ביטול הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים על ידי 
רשות שוק ההון. בנוסף, הצורך בחטיבה החדשה 
נעשה בעקבות זכייתה של הראל במכרז לביטוח 

קופת חולים כללית, שמקיף  הסיעודי של חברי 
יותר מ-2 מיליון מבוטחים בחמש עד שמונה 

השנים הבאות.
תחת החטיבה החדשה תרוכז פעילותה של דקלה 
סוכנות לביטוח, אשר תמשיך בפעילותה ותעניק 
ולהראל  כיום לכללית  את השירותים הניתנים 
בנושא הביטוח הסיעודי לחברי שירותי בריאות 
כללית. כן ירוכזו תחת החטיבה החדשה פעילויות 
נוספות, ביניהן פעילות אגף תביעות סיעוד, חיים 

ואובדן כושר עבודה.

רה ארגון בהראל: רועי שקד 
יעמוד בראש החטיבה 

החדשה לביטוח חיים וסיעוד

המבטחת של פוליגון הינה הראל, שמינתה את השמאי שרגא ארדן להעריך מטעמה את הנזקים

 שקד ימונה גם לסמנכ”ל בהראל  החטיבה העסקית החדשה תוקם החל 
מנובמבר הקרוב ותכלול את דקלה, תביעות סיעוד, חיים ותאונות אישיות

הערכות ראשוניות: נזקי השריפה 
במתחם פוליגון - מיליוני דולרים

שביעות רצון בקרב בכירי הענף ממינויו 
של ד”ר משה ברקת כמפקח על הביטוח

רועי שקד, מנהל חטיבת דקלה, 
תביעות סיעוד, חיים ותאונות אישיות

ור
דר

י-
מ

כר
ה 
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ם: 
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ברקת הוא רואה חשבון מוסמך וד”ר למנהל 
עסקים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, 
תואר שני מאוניברסיטת קולומביה, תואר 
שני נוסף במנהל עסקים בהתמחויות מימון 
וביטוח ובעל תואר ראשון בחשבונאות וחקר 

ביצועים מאוניברסיטת תל אביב.
מאיגוד חברות הביטוח נמסר: “אנו מברכים 
על בחירתו של ד”ר משה ברקת לראש רשות 
שוק ההון הביטוח והחיסכון ומאחלים לו 
הצלחה בתפקיד, לטובת יציבות הענף וציבור 

המבוטחים והחוסכים”.

נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, 
התייחס למינוי ואמר: ״אנו מאחלים למשה 
הצלחה רבה ומצפים לשינוי מערכת היחסים 
בענף הביטוח. פנינו לשיתוף פעולה מלא, 
לשכת סוכני ביטוח תעמיד ליו״ר הרשות את 

כל הנתונים והחומר שיידרש״.

)המשך מעמוד קודם(

השבוע  בסוף  שאירעה  השריפה  נזקי 
שעבר במתחם של חברת פוליגון שבחדרה 
מוערכים בשלב זה במיליוני דולרים – כך נודע 
לפוליסה. המבטחת של פוליגון הינה הראל, 
שרגא ארדן להעריך  שמינתה את השמאי 
מטעמה את הנזקים. השריפה נגרמה, על פי 
חשדות המשטרה, על ידי בני נוער שהציתו 

קרטונים. 
כשטח  המשמש  באזור  אירעה  השריפה 
התארגנות של השוכר המקים את מתחם 
כבר  יומיים לאחר האירוע  בתי הקולנוע. 
קיבלה החברה את אישור הרשויות לפתיחת 
מרבית המתחם. המבנה בו אירעה השריפה 
וכן אזורים סמוכים לו, יישארו בשלב זה סגור 
לצורך אומדן וטיפול בנזקי השריפה – כך 

הודיעה החברה לבורסה. 
כי עדיין “אין ביכולת  פוליגון  ציינה  עוד 
החברה להעריך את היקף הנזקים והשפעתם 
על פעילות המתחם ועל מועד פתיחת מתחם 

בתי הקולנוע לקהל הרחב”.
בתי קולנוע של סינמה סיטי – השוכרים 
העיקריים,  והנפגעים  במתחם  המרכזיים 
מבוטחים ככל הנראה באיילון. השמאי מטעם 

איילון הוא משרד שמאות רוברט מרכוס.
מאיילון נמסר: “איילון היא המבטחת של 
האחריות  בשריפה.  שניזוק  מהציוד  חלק 

לגרימת הנזק והיקף הנזק עדיין נבחנים”. 

השריפה במתחם פוליגון

ש
ת כיבוי א

צילום: דוברו
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נדונה  בהרצליה,  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של הראל חברה לביטוח בע”מ כנגד 
שלומי אלימלך וכנגד הפניקס חברה לביטוח 
בע”מ. שמות באי כוח הצדדים לא אוזכרו 
 ,2018 בפסק הדין, שניתן ב-21 באוגוסט 
בהיעדר הצדדים, מפי הרשם הבכיר אדי לכנר. 
התובעת היא חברת ביטוח, שבמועד הרלוונטי 
לתביעה ביטחה רכב ושילמה למבוטחה בגין 
נזקים שאירעו לרכבו עקב אש שהתפשטה 
מרכבו של הנתבע לעבר רכבו של מבוטחה. 
לפיכך, הגישה התובעת תביעה כנגד  בעלי 
וכנגד חברת  הרכב שממנו התפשטה האש 

הביטוח שלו. 
כי  נטען,  התובעת  מטעם  דעת  בחוות 
אירעה בעירה ראשונית בתוך תא המנוע של 
רכב הנתבעים, תוך התפתחות האש על גבי 
אלמנטים בעירים )חיווט חשמלי וחלקי גומי 
ופלסטיק( והתקדמות האש אל חלקו הקדמי 
של הרכב )פגוש ופנסים(. בחוות הדעת נקבע, 
כי לא נמצאו סימנים המעידים על נוכחותו 
של חומר מאיץ כלשהו וכן נקבע כי אין חשד 
להצתה. המסקנה של המומחה היא, כי השריפה 

נגרמה כתוצאה מכשל טכני. 
בחוות הדעת מטעם הנתבעים נקבע, כי האש 
התפשטה מכיוון חזית הרכב דווקא אל עבר 
חלקו האחורי. עוד צוין כי בקליפס תעלת ניקוז 
שמאלית בגג הרכב נדף ריח של מאיץ - כנראה 
בנזין. המסקנה אליה הגיע המומחה היא, כי 
השריפה נגרמה כתוצאה מהצתה בזדון על ידי 
כך ששפכו מאיץ על רכב הנתבעים ולאחר מכן 

השליכו חפץ בוער והציתו את הרכב. 
הנתבעים טענו, כי נוכח העובדה שרכבם הוצת 
הם פטורים מאחריות לנזקי התובעת והוסיפו 
כי גם אם לא היה מדובר בהצתה, מדובר על 
רכב בן שנה שנסע מעט ולא אמור להישרף כך 

סתם וכי לא ניתן היה לצפות זאת. 
בית המשפט קבע, כי על הנתבעים להראות 
נוכח התקיימותם של  שלא התרשלו, זאת 
)להלן  הנזיקין  ו-41 לפקודת   39 סעיפים 
“הפקודה”(  בנסיבות המקרה, אשר מעבירים 
את נטל הראיה מכתפי התובע לכתפי הנתבע. 
על פי סעיף 39 לפקודה: “בתובענה שהוגשה 
ידי אש  נגרם על  והוכח בה שהנזק  נזק  על 
או עקב אש, וכי הנתבע הבעיר את האש או 
היה אחראי להבער האש, או שהוא תופש 
המקרקעין או בעל המיטלטלין שמהם יצאה 
האש – על הנתבע הראיה שלא הייתה לגבי 
מקורה של האש או התפשטותה, התרשלות 

לפקודה:   41 סעיף  פי  על  עליה”.  שיחוב 
“בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע 
לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת 
מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר 
הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס 
שלנתבע הייתה שליטה מלאה עליו, ונראה 
לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק 
מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט 
זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט 
זהירות סבירה – על הנתבע הראיה שלא הייתה 
לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות 

שיחוב עליה”.
בית המשפט התייחס לעדותו של מומחה 
הנתבעים, אשר העיד כי מצא חומר מאיץ מסוג 
בנזין על פתח קליפס שהיה על גג הרכב. כאשר 
נשאל המומחה מדוע לא לקח את הדגימה 
למעבדה, השיב כי “חוש הריח שלו יותר טוב 
ממעבדה”. בית המשפט קבע, כי אין הוא חולק 
יודעים לזהות את  על כך שמומחי שריפות 
ריח הבנזין, אך כאשר מדובר על מקרה כזה, 
בו קיים רכב נוסף שנפגע ועתידה להתעורר 
תביעה, רצוי כי ייעשה טיפול קפדני על מנת 

לחזק ולשמר את הראיה. 
בית המשפט אף התייחס להבדלים בין חוות 
הדעת לבין עדות המומחה - בחוות הדעת נטען 

כי “ככל הנראה מדובר בבנזין” בעוד שבעדותו 
טען המומחה, כי “98% מדובר בבנזין”. על פי 
בית המשפט, הסתייגות זו מעוררת ספק בדבר 
ודאות החומר שנמצא לדעת המומחה. בית 
המשפט הוסיף, כי מבלי לשלול את ממצאי 
המומחה, אילו הייתה נבדקת דגימה מהחומר 
במעבדה, ניתן אולי היה לקבוע בוודאות אם 

מדובר בבנזין אם לאו. 
בית המשפט המשיך וקבע, כי נוכח ההבדלים 
בחוות הדעת של המומחים מטעם הצדדים, 
ונוכח טענתו של הנתבע לפיה אין לו אויבים 
ולא היה מאוים, המסקנה מתיישבת יותר עם 

גרסת התובעת כי לא אירעה הצתה בזדון. 
בית המשפט אף ביקר את הנתבעים, אשר 
טענו כי הרכב עבר טיפולים, אך לא הציגו את 
ספר הטיפולים ולבסוף קבע כי מאחר שנטל 
ההוכחה היה מוטל על הנתבעים, לא השתכנע 
כי הנתבעים עמדו בו )דהיינו בכך שהרכב הוצת 

ולכן אינם אחראים לנזקי התובעת(. 
בית המשפט קיבל את התביעה  וקבע, כי  
על הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת את 
סכום הנזק בתוספת אגרת בית משפט, שכר 

עדים ושכר טרחת עו”ד. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

הנתבעים לא הצליחו להוכיח כי מדובר בהצתה שאינם אחראים לה

התקבלה תביעתו של 
אדם שרכבו ניזוק מאש 

שהתפשטה מרכב הנתבעים

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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  הגשת תביעות להוצאות רפואיות באופן מיידי בעת השהות בחו"ל וקבלת החזר מהיר 

ישירות לכרטיס האשראי
  סיוע באיתור רופאים בחו"ל והגדלת מאגר הרופאים על ידי שימוש ב"חוכמת ההמונים"

  קבלת החזר גם עבור ילדים מתחת לגיל 18 ישירות לכרטיס האשראי של הוריהם
  רשימת מספרי חירום בעולם לפי מדינות

  התייעצות רפואית אונליין 

אפליקציית מגדל PAY זמינה להורדה מיידית בחנויות האפליקציות

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליניב שחר - 052-6710998 או לאלירן בהגלי - 050-4445291

מגדל חברה לביטוח בע"מ 
לא נדרשת הגשת קבלות על רכישת פריטים

טסתם לחו״ל
והמזוודה לא הגיעה? 

בנוסף, אפליקציית מגדל PAY מאפשרת:

גם בביטוח נסיעות לחו"ל, טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל PAY דואגת לפיצוי מידי!
פיצוי עבור איחור בהגעת כבודה
$150 ישירות לכרטיס האשראי

חדש!
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רשות שוק ההון אישרה 
לאיילון פוליסה לביטוח 
רוכבי אופניים חשמליים

אישרה  ההון  שוק  רשות 
לאיילון לשווק פוליסה חדשה 
לרוכבי אופניים חשמליים 
כך  האופניים”.  “בשביל 
בישרו ראשי אגפי הביטוח 
יריב  יעל  באיילון,  הכללי 
וגדעון רוזוליו, בכנס הדרכה 
מקצועית שערכה היום )ג’( 

חברת הביטוח לסוכניה. 
באיילון מציינים, כי פוליסת 
לרוכבים  חדשה  הביטוח 
במקרה  רק  תקפה  תהיה 
על  נהג באופניים  שהרוכב 
פי החוק. כמו כן, היא תוגבל 
לשיווק לרוכבי אופניים מעל 
18 בלבד ולאופניים עם  גיל 
הגבלת מהירות של 25 קמ”ש. 

הפרמיה השנתית של הביטוח החדש – החל 
מ-620 שקל לבני 21 שנים ויותר ואילו רוכבים 
21 ישלמו פרמיה שנתית של   18 עד  בגילאי 

775 שקל.
מהחברה נמסר, כי השקת הפוליסה נעשתה 
לייצר פתרונות למצב  במסגרת המאמצים 
הביטוחי המורכב שנוצר לאחרונה, בשל הריבוי 
בתאונות בהם מעורבים אופניים חשמליים. 
מתחילת השנה, 18 רוכבי אופניים חשמליים 
איבדו את חייהם ומאות אחרים נפצעו כתוצאה 
מתאונות. בחלק לא מבוטל מהמקרים נקבע כי 
האשם העיקרי בתאונה הוא רוכב האופניים. 
מעבר לאובדן החיים והפציעות הקשות, ישנה 
גם הסוגיה הקשה של פיצוי הקורבנות של 

הנסיעה הלא אחראית.
 הפוליסה מספקת ביטוח אחריות כלפי צד 
שלישי לרוכב על אופניים חשמליים - כלומר, 
הכיסוי הינו לאדם שעשוי להיפגע מהרוכב )בעל 

בני משפחתו  או  הפוליסה 
שישופה  ראשונה(  מדרגה 
מיליון  עד חצי  בסכום של 
קובעת,  הפוליסה  שקל. 
כי חובה על בעל הפוליסה 
להתקין על האופניים צופר או 
פעמון, פנס קדמי, פנס אחורי 
ומחזיר אור בהתאם לתקנות 
לחוקי  בהתאם  התעבורה. 
המבוטחים  על  התעבורה, 
נועדו  לרכוב בדרכים אשר 
הרכבת  וללא  בלבד  לכך 

נוסעים נוספים.
 מנכ”ל איילון, אריק יוגב: 
“לצערנו, תאונות הדרכים בהן 
מעורבים אופניים חשמליים 
הפכו מכת מדינה והן גובות 
מחיר דמים נורא ואיום. מעבר לאסון הנורא 
שרבים  נוכחנו  ופציעות,  חיים  שבאיבוד 

ים  ע ג פ נ ה מ
נותרים ללא 
מענה ביטוחי 
עם   . י ו א ר
יה  ה  , ת א ז
וד  א מ ו  נ ל
חשוב לעודד 
את הרוכבים 
וג  ה נ ל
ות  י ר ח א ב
פי  ל  ע ו
לפיכך  חוק. 
נו  ט ל ח ה
לוותר במודע 
על פלח שוק 
את  ולשווק 

וכדין.  באחריות  שרוכב  למי  רק  הביטוח 
למגוון  דוגמה  אך  היא  החדשה  הפוליסה 
נוספים  יצירתיים  ביטוח חדשים  פתרונות 
שתשווק איילון כבר בתקופה הקרובה במגוון 

תחומים”. 
הפוליסה  את  ורוזוליו חשפו  יריב  יוגב, 
החדשה בסדרת כנסים הנערכים בימים אלה 
למאות סוכני החברה במחוזות תל אביב, 

ירושלים וחיפה. 
השתתפו בכנסים: יעל יריב, סמנכ”לית בכירה, 
ומנהלת אגף ביטוח כללי-פרט באיילון, שסקרה 
האחרונים  החידושים  את  הסוכנים  בפניי 
ואסף  בתחום ביטוח הפרט, עודד צסרקס 
לוידס החדשני  על מיזם  פרי שסיפרו  חגי 
לסוכני איילון. מני ברזילי, מומחה בינלאומי 
בתחום הסייבר ומנכ”ל Forty Two העשיר 
את הסוכנים בהתפתחויות העדכניות בתחום, 
ופרשן חדשות ערוץ 2, עמית סגל, חשף טפח 
מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית.

 הפרמיה השנתית של הביטוח החדש היא החל מ-620 שקל  הפוליסה תוגבל לרוכבי אופניים 
חשמליים מעל גיל  18 אריק יוגב מנכ”ל איילון: האופניים החשמליים הם מכת מדינה

כדאי לדעת

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

מנכ”ל איילון, אריק יוגב

אילוסטרציה
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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

אופק התחזית של הפניקס שונה 
מיציבה לחיובית על ידי S&P מעלות

הפניקס  מעמדה העסקי של 
בשנים האחרונות התחזק בענף 
לעומת החברות המתחרות הודות 
לביצועיה התפעוליים הטובים, 
במיוחד בתחום הביטוח הכללי. 
S&P מעלות  כך מסבירים ב- 
את ההחלטה של חברת הדירוג 
לאשרר את דירוגה של הפניקס 
כ+ilA ולשנות את אופק התחזית 

של החברה מיציבה לחיובית.
עוד מוסיפים בחברת הדירוג, 
כי העלאת אופק הדירוג טמון 

גם בכוונת הפניקס לחזק את ההון של חברת 
הביטוח על ידי הנפקת הון ראשוני ושינויים 
מבניים שהקבוצה בוחנת. זאת, בהנחה שחיזוק 
מדיניות  באימוץ  ילווה  הפניקס  ההון של 
ניהול הון סבירה, שתאפשר ודאות גבוהה 
בנוגע להלימות ההון הצפויה בחברת הביטוח. 
נזכיר כי האמון שנותנת חברת הדירוג בחברה 
ובהנהלתה נרשם בתקופה שבה חברת דלק, 
המחזיקה העיקרית בהפניקס, מוכרת את 
אחזקותיה בשל אילוצי חוק הריכוזיות. דירוגה 
החיובי של הפניקס מגיע לאחר שבשבוע שעבר 

את  מעלות   S&P ב-  אישררו 
כלל ביטוח על רמה  דירוגה של 

 . ilA+ של
ים  ע ו צ י ב ב ה  י י ל ע ה ת  א
התפעוליים של הפניקס בתחום 
ב-  משייכים  הכללי  הביטוח 
של  להתמקדות  מעלות   S&P
החברה בהגברת היעילות בניהול 
התביעות, ובייעול ושיפור מערכי 
ההפצה, שכוללים הפצה ישירה 
במוצרי  חדשנות  שילוב  לצד 

הביטוח המסורתיים. 
בנוסף, העליות בשוק ההון תמכו ברווחיות 
תחום ביטוח החיים וסייעו לצמצם את השפעת 
התנודתיות בעתודות ביטוח החיים, שנגרמת 

בעיקר מסביבת הריבית הנמוכה.
בתחום ביטוחי הבריאות מעריכים בחברת 
הדירוג כי הפניקס תמשיך לצמוח בפעילות 
תחומי הפרט והזכייה שלה במכרז הביטוח 
הסיעודי של קופת חולים מכבי צפויה לחזק את 
 S&P -מעמדה בתחום הבריאות. עם זאת, ב
מעלות מציינים לשלילה את אי הוודאות בנוגע 

לרווחיות הצפויה מחוזה זה.

עוד מציינים בחברת הדירוג את הנחיצות 
של הפניקס באישור מדיניות ברורה לניהול 
בעתיד  ההון  הלימות  את  לשפר  כדי  הון, 
את  לשפר  האפשרות  את  ולהצדיק  לבוא 
דירוג החברה. הורדת אופק הדירוג חזרה 
ליציבה תיעשה במידה שחברת האחזקות 
תחליט על חלוקת דיבידנד רחבה שעשויה 
לפגוע בפעילות חברת הביטוח )להחליש את 

הפרופיל הפיננסי(. 
אלי שוורץ, סמנכ”ל הכספים של קבוצת 
S&P מעלות מודיעה על  הפניקס: “חברת 
אשרור הדירוג +ilAA של הפניקס ביטוח 
ושינוי  והדירוג +ilA של הפניקס אחזקות 
תחזיות הדירוג לחיוביות. מעלות מציינת 
שמעמדה העסקי של הפניקס חברה לביטוח 
הודות  האחרונות  השנים  לאורך  התחזק 
לביצועיה התפעוליים הטובים, במיוחד בתחום 
הביטוח הכללי, וזאת בהשוואה למתחרותיה 
המקומיות. כמו כן, צוין כי מעלות רואה בחיוב 
את כוונת קבוצת הפניקס לחזק את ההון של 
הפניקס ביטוח, באמצעות הנפקת הון ראשוני 
מורכב ובאמצעות שינויים מבניים נוספים 

שהקבוצה בוחנת”.

 בחברת הדירוג מאשררים את דירוגה של הפניקס כ+ilA ומציינים את העלייה בהכנסות והבולטות של 
החברה מבין מתחרותיה בענף  ב-S&P מעלות מאמינים שהזכייה של הפניקס במכרז הביטוח הסיעודי 

של קופת חולים מכבי צפויה לחזק את מעמדה בתחום הבריאות, אך הרווחיות מהזכייה אינה ברורה

מנכ”ל הפניקס אייל לפידות
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חפש 
*בכפ ף לתנאי הפ ליסה  להנחי ת החית ם של החברה.א תנ 

אלפי נהגים כבר נהנים מהביטוח הדיגיטלי המשתלם ביותר 

הצטרפו לחדשנות הדיגיטלית בענף הביטוח 

הכשרה מובילה א 

מהפכ  הביטוח הדיגיטלי

הביטוח הדיגיטלי לרכב

מספר 1 בישראל
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השקעות אלטרנטיביות: קרן 
הנדל”ן החדשה של הראל תצא 

בגיוס של 180 מיליון שקל 

השקעות  פיננסים  הראל 
ההשקעות  קרן   - בנדל”ן 
החדשה למשקיעים מסווגים 
יוצאת  פיננסים,  של הראל 
בגיוס ראשוני מתוכנן של 180 
מיליון שקל. הקרן מתמחה 
מניבים  בנכסים  בהשקעה 
לבנייני  דגש  עם  בארה”ב, 
באזורים  להשכרה  מגורים 
 )Prime Location( מרכזיים
בניו יורק. בהראל מאמינים 
יגיע  שחלק מהכסף המגויס 
המוסדיים,  מהמשקיעים 
כבר  הכשרה  כאשר הנהלת 
הביעה נכונות להשקיע בקרן, 

כך על פי הראל. 
עיתוי הקמת הקרן החדשה אינו מקרי. על 
פי הראל: “התקופה שבה מצד אחד משקיעים 
מוסדיים ממשיכים להגדיל חשיפה להשקעות 
אלטרנטיביות על חשבון מניות ואג”ח, אך מצד 
שני מחירי הנדל”ן בארה”ב נמצאים ברמה 
הובילה  ביותר בעשור האחרון –  הגבוהה 
ליצירת מנגנון ייחודי בקרן של הראל פיננסים. 
גידור  בין השאר, מאפשרת הקרן החדשה 
של העלאת הריבית, אופציית PUT למכירת 
הנכסים בתשואת מינימום אטרקטיבית בעת 

משבר, בטוחות ועוד”. 
הראל מנהלת פורטפוליו נדל”ן של כ-15 
מיליארד שקל במונחי שווי. השקעותיה של קרן 
הנדל”ן החדשה של הראל פיננסים מנוהלות 
בנפרד מהשקעותיה של הראל חברה לביטוח. 
זאת, בהתאם למדיניות השקעות נפרדת וצוות 

ניהול השקעות נפרד.
הקרן החדשה מנוהלת על 
הראל  הכללי  השותף  ידי 
נדל”ן  אלטרנטיב  פיננסים 
בבעלות  בת  חברה  בע”מ, 
פיננסים.  הראל  של  מלאה 
לקרן הוקמה ועדת השקעות 
חברים  שכוללת  ייעודית, 
כמו דוד לב )לבקו(, ששימש 
לקבוצת  מיוחד  יועץ  בעבר 
בהשקעות  ביטוח  הראל 
וכיהן  ובחו”ל  בנדל”ן בארץ 
במשך שנים כמנכ”ל חברות 
אזורים  בהן  שונות,  נדל”ן 

ונכסים ובניין.
המנכ”ל של קרן הנדל”ן הוא רו”ח גבי מושייב, 
אשר עמד בראש צוות החשיבה וההקמה בשנה 

האחרונה בהראל פיננסים. 
המודל העסקי של הקרן מבוסס על השקעה 
בנכסי value add, כאשר המטרה היא רכישה 
של נכסים מניבים שסובלים מתפוסה חלקית 
ניתנים לשדרוג, בעיקר בתחום הדיור.  או 
מדובר בהשקעות בודדות שניתן להשקיע 
בהן הון של 2-10 מיליון דולר בעסקה. לרוב, 
אסטרטגיית ההשקעה כוללת תכניות שיפוץ, 
שיפור בשיעורי תפוסה, החלפת חוזי השכירות 
והעלאת שכר הדירה לרמה הדומה לנהוג בשוק. 
  REIT המבנה המשפטי של הקרן החדשה הינו
אמריקאי לא סחיר )קרן השקעות בנדל”ן 

הנהנית מתנאי מיסוי מיוחדים(. 
תקופת חיי הקרן היא שש שנים, עם אפשרות 
לעד שתי הארכות של שנה כל אחת. לראשונה 

בישראל, לקרן יש מספר נייר ערך בורסאי, 
שמאפשר לכל משקיע לבדוק את ביצועיה 
ובמשך כל תקופת ההשקעה  באופן שוטף 
לאחד  אטרקטיבי  פתרון  שמספק  דבר   –
בקרנות  השקעה  של  הגדולים  החסרונות 

השקעה פרטיות.
מהחברה נמסר, כי בשנה וחצי האחרונות, 
תחת ההנהלה החדשה, נמצאת הראל פיננסים 
במומנטום חיובי וגיוסים בכל תחומי הפעילות 
והגיעה להיקף נכסים של כ49 מיליארד שקל 

בקרנות נאמנות, תעודות סל וניהול תיקים.
טל קדם, מנכ”ל הראל פיננסים, מסר: “הקרן 
מוצר  ומספקת  הערכים  שלושת  על  עונה 
וייחודי ללקוחות הקיימים  השקעה מעניין 
והפוטנציאליים. בעולם של ריביות נמוכות, אנו 
ממשיכים להשקיע מאמצים בלתי מתפשרים 
במטרה לשדרג את התשואה ללקוח ולשפר את 
תיק ההשקעות שלו”. קדם הוסיף: “להשקעות 
בנדל”ן קהל פוטנציאלי רב, מוסדי ופרטי, ולכן 
היה לנו חשוב לפתח מוצר שונה ייחודי ונגיש 
ללקוחותינו. התגובות החמות הראשונות 
שאנו מקבלים ממשקיעים מוסדיים ומלקוחות 
מסווגים גדולים שכבר הצטרפו לקרן, מעידות 
על כך בעצמן. לצד המוצרים המסורתיים שאנו 
מנהלים, נמשיך לפתח מוצרים אלטרנטיביים 
התשואה  את  לשדרג  שיכולים  וייחודיים 
הפוטנציאלית, כדי להמשיך להצדיק את האמון 
לו אנו זוכים מלקוחותינו. גבי מושייב, שבו 
בחרנו להוביל את הפעילות, הוא איש מקצוע 
מעולה והעובדה שהוא משלב הבנה בשוק 
הנדל”ן לצד התמחות בהיבטי מיסוי, הופכת 

אותו לאדם הנכון במקום הנכון”.

 תקופת חיי הקרן היא שש שנים, עם אפשרות לשתי הארכות של שנה, ויש לה נייר 
ערך בורסאי   הראל: חברת הביטוח הכשרה היא מבין המשקיעים הבולטים בקרן

לפרטים ולהזמנות:

סוכנים יקרים, גילוי מוקדם של הצפה או 
דליפה יסייע בחסכון משאבים ועגמת נפש

073-2007443sales@leak-tech.co.il

מנעו תביעות ביטוח בלתי רצויות באמצעות 
מערכת "ליק-טק" המובילה בעולם

מניעת נזקי מים 
מערכות חכמות למניעת נזקי מיםבבתי מגורים ובעסקים

פוליסה פיננסים

טל קדם מנכ”ל הראל פיננסים
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חברת עד 120 תעבור 
להפניקס כדי לחזק את 
ההון של חברת הביטוח

דיסקונט בחר במערכת החישוב 
תותים למערך הייעוץ הפנסיוני בבנק

120 תעבור להפניקס כחלק ממהלך  עד  חברת 
אישר  כך  הביטוח.  חברת  של  ההון  לחיזוק 
הפניקס  דירקטוריון החברה האם של הפניקס, 
מגורים  למרכזי  היא חברה   120 עד  אחזקות. 
לאוכלוסייה המבוגרת והעברתה להפניקס תגדיל 
את עודפי ההון כחלק מצרכי סולבנסי 2 בסך של 

עד 560 מיליון שקל. 

העברת עד 120 תיעשה כנגד הנפקת הון ראשוני 
והון ראשוני מורכב של הפניקס. השלמת המהלך 
כמו הסרת  תלויה בקיומם של מספר תנאים, 
השעבודים הקיימים על הנכסים של עד 120. בנוסף, 
המהלך מצריך קבלת אישור רשות שוק ההון לגובה 
הריבית בהנפקת ההון הראשוני המורכב של הפניקס 

והיקף דרישות ההון.

חברת תותים השלימה לאחרונה את הטמעתם 
של מנועי חישוב פנסיוניים במערך הייעוץ 
לאחר  זאת,  דיסקונט.  בנק  של  הפנסיוני 
הליך תחרותי שקיים הבנק בין מספר חברות 
פיתוח. מנועי החישוב הפנסיוניים הותאמו 
לאחר שאופיינו צורכי הבנק. מערכת החישוב 
של החברה היא פלטפורמה אחודה של מנועי 
החישוב עבור כל תכניות החיסכון ארוך הטווח 

לפרט.  
המערכת מבוססת על טכנולוגיה ייחודית, אשר 
פותחה על ידי החברה לייעול מערך הייעוץ של 
גופים פיננסיים. מדובר בשירות חישובי הנקרא 
“חיים ברשת” וכולל מנועי חישוב פיננסיים 
ותקנונים של מירב מוצרי הגופים המוסדיים 
במשק הישראלי, בין אם המדובר במוצרים 
ישנים ובין אם המדובר במוצרים קיימים. בנוסף, 
מאפשרת המערכת לבצע לוגיקה עסקית, כלומר 

חישוב חבילות מוצרים הכוללות 
שילוב בין מנועים שונים, בהתאם 

לדרישות הלקוחות.
כי המערכת  נמסר,  מתותים 
הוטמעה במערך הייעוץ הפנסיוני 
ארבעה  במהלך  דיסקונט  של 
חודשים בלבד מהודעת הזכייה 
של תותים בהליך התחרותי שערך 

הבנק. 
רועי אופיר, מנהל אגף  רו”ח 
הייעוץ בבנק דיסקונט, הסביר 

כי הייעוץ הפנסיוני כולל איסוף וניתוח של 
מרכיבים רבים שיש לקחת אותם בחשבון 
במתן הייעוץ, לרבות הסתכלות רחבה על התא 
המשפחתי, צרכיו ומאפייניו. לדבריו, “מתוך 
ייעוץ אובייקטיבי, מקיף  המחויבות למתן 
ומתקדם, המתכתב עם החזון הדיגיטלי של 

בנק דיסקונט, מצאנו את הפתרון 
המיטבי בפלטפורמה הדיגיטלית 
של תותים. פלטפורמה זו תסייע 
לנו להמשיך ולמנף את שירותי 
הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי 
ללקוחות, בצד חיסכון בעלויות 

פיתוח ותחזוקה”. 
צפריר קגן, מנהל השיווק של 
תותים, הודה לבנק דיסקונט 
על האמון בחברה ומסר: “אנו 
גאים כי בשיתוף פעולה הצלחנו 
תוך ארבעה חודשים בלבד להטמיע באופן 
מלא את המערכת במערך הייעוץ הפנסיוני 
של הבנק. נמשיך להעניק תמיכה דיגיטלית 
לדיסקונט ככל שיידרש, באמצעות הפתרונות 
החדשניים והמתקדמים של החברה ובהתאם 

לחזון הדיגיטלי שמוביל הבנק”. 

 מערכת החישוב של החברה כוללת מנועי חישוב עבור כל תכניות החיסכון ארוך הטווח  בנוסף, 
המערכת מאפשרת חישוב חבילות מוצרים הכוללות שילוב בין מנועים שונים, על פי דרישות הלקוח

עד 120 היא חברה למרכזי מגורים לאוכלוסייה הבוגרת והעברתה 
מהחברה האם, הפניקס אחזקות, להפניקס תגדיל את עודפי ההון 

במענה לחלק מצרכי סולבנסי 2 בסך של עד 560 מיליון שקל

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

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

www.estricher.co.il | 050-3648504

בני טרושינסקי, מנכ”ל תותים
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מגדל חברה לביטוח בע״מ.  המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות 
והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי פוליסה בלבד ובכל 

מקרה של סתירה בין עלון זה ובינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ 
המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

תחשבו ורוד

המודעות למחלת סרטן השד היא לא רק ללכת ולהיבדק,
אלא גם לוודא שעומדים לרשותך כל הכלים לנצח. 

חודש אוקטובר הינו חודש הגברת המודעות לסרטן השד, וחשוב לנו להזכיר לכם, שביטוח מחלות קשות, 
מגדל מזור לסרטן מעניק את הכיסוי הרחב ביותר למקרי מחלת הסרטן הכולל:

 פיצוי בסכום מלא ל-2 מקרים של מחלת הסרטן.
 בנוסף פיצוי בגובה 20% מסכום הביטוח בקרות סרטן מוקדם בהגדרה הרחבה ביותר הכוללת גם

    גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים Carcinoma In Situ בסרטן השד או דיספלציה קשה של צוואר 
    הרחם בדרגה Cin3 )ייחודי למגדל!(

 פרמיה אטרקטיבית במשך כל תקופת הביטוח.

זו הזדמנות אמיתית לדאוג למבוטחת שלך
לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח שלך במגדל
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היוזמה של המבטח הבריטי תתמוך ב-1,300 ברוקרים עצמאיים ותחל לפעול בימים אלו

 Aviva מכוונת לברוקרים 
העצמאיים הקטנים

הנחות בביטוח חיים יכולים להניע 
שינויים בהתנהגות הלקוחות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

יותר  השקיע   Aviva הבריטי  המבטח 
מ-1 מיליון ליש”ט כדי לשפר את הממשק 
קטנים  עצמאיים  ברוקרים  עם  העסקי 
ליש”ט.  מיליון  מ-1  נמוך  פעילותם  שהיקף 
היוזמה תתמוך ב-1,300 ברוקרים עצמאיים 

ותחל לפעול בימים אלו.
בהיקף  פרמיה  על  מדובר  פשוט  בחישוב 
של כמיליארד ליש”ט. הנתונים של המבטח 
הברוקרים  אצל  שחיקה  על  מצביעים 
עסקיהם  את  מציעים  אשר  הקטנים, 

הברוקרים  ידי  על  ונרכשים  למכירה 
לברוקרים  ייתן  העסקי  הממשק  הגדולים. 
יום,  באותו  עסקים  תמחור  כגון:  הטבות 
למערכות  חופשית  גישה  הנחות,  חבילת 
למידה וידע וכלים לפיתוח לרבות עסקאות 

כספיות לשירותי תמיכה. 
כי  אמר  המבטח  של  המשווקים  מנהל 
מהווה  שהיא  מאחר  מוצדקת  ההוצאה 
חלק מהאסטרטגיה, לטווח ארוך, לתמיכה 
רוצה  המבטח  העצמאיים.  בברוקרים 

שהברוקרים הקטנים ישרדו וישגשגו. ברור 
השירות  ואיכות  השירות  שרמת  שככל  לו 
שברוקרים אלו יקבלו תשתפר, כך תתעצם 

ותשתפר מערכת היחסים עימם.
על פי מחקר שנעשה על ידי Aviva עולה 
את  מקבלים  אינם  הקטנים  הברוקרים  כי 
מהמבטחים  תמיכה  של  המתאימה  הרמה 
בברוקרים  מתמקדים  אשר  הבריטיים, 

הגדולים.
איך אומרים במקומותינו – הלוואי עלינו. 

 Global ידי  על  לאחרונה  שנערך  מחקר 
 Echo Research של  במימון   Atlantic
מצא כי רוב הלקוחות יהיו מונעים לשמירה 
שגרתיות  בדיקות  ולערוך  גופם  משקל  על 
והבריאות  אם יקבלו הנחות בביטוח החיים 
הקשורים לשינויים בהתנהגות. המחקר מצא 

בין היתר:
על  לשמור  יסכימו  מהמשיבים   92%  •
לבצע  מוכנים  ו-81%  מסוימת  משקל  רמת 
להם  תוצע  אם  שנתיות  מקיפות  בדיקות 

הנחה בפרמיית הביטוח או הטבה אחרת. 
)של  וה-80  ה-70  שנות  מילידי   85%  •
הנחה  לקבל  מעדיפים  הקודמת(  המאה 

בדיקות  עריכת  בגין  הביטוח  בפרמיית 
הדור  מאוכלוסיית   79% לעומת  תקופתיות 
  95% ואילו   )1977 עד   1965 )ילידי  הקודם 
לשמור  מוכנים  וה-80  ה-70  שנות  מילידי 
הנחה  לקבל  כדי  מסוימת  משקל  רמת  על 

בביטוח לעומת 90% של בני הדור הקודם. 
משפחתית  הכנסה  בעלי  מפרטים   87%  •
של 50 אלף דולר לשנה או יותר מונעים לבצע 
מבעלי   75% לעומת  תקופתיות  בדיקות 
מבעלי   95% ואילו  יותר  נמוכות  הכנסות 
מוכנים  דולר  אלף  מ-50  גבוהות  הכנסות 
של   90% לעומת  תקופתיות  בדיקות  לבצע 

בעלי ההכנסות נמוכות מ-50 אלף דולר. 

הרחבה  מציע   Global Atlantic המבטח 
בשם  )סיכון(  חיים  ביטוח  לפוליסות 
הנחה  מעניק  אשר   ,Wellness for Life
בפרמיה למבוטח אם הוא מבקר אצל רופא 
גופו  משקל  על  ושומר  בשנה  פעם  לפחות 
הפוליסה.  רכישת  בעת  המוגדר  בטווח 
המבטח טוען, כי החיסכון בפרמיה בעקבות 
שמירה על בריאות המבוטח מקביל להנחת 
מאחר  זאת,  רכב.  בביטוח  תביעות  העדר 
שלמבוטח השומר על בריאותו תוחלת חיים 

ארוכה יותר. 
 1,003 ודגם   2018 ביולי  נערך  הסקר 

אמריקאים בוגרים.

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' לרוכבי אופניים חשמליים

חדש!

מאושר
לשיווק

ע״י הפיקוח
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לוי רחמני הודיע על פרישתו מהדירקטוריונים 
של איילון אחזקות ואיילון ביטוח

מנכ”ל כי”ל רביב צולר נפגש עם משקיעים 
מוסדיים במטרה להגדיל את השקעותיהם בחברה

לאחר שהודיע לפני כחודשיים 
על התפטרותו מתפקיד מנכ”ל 
איילון אחזקות לאחר כהונה של 
ארבעה עשורים, הודיע אתמול 
)יום ב’( לוי רחמני, בעל השליטה 
בקבוצת איילון, על פרישתו גם 
כדירקטור באיילון  מתפקידיו 
אחזקות ובאיילון חברה לביטוח. 
התפטרותו תיכנס לתוקף החל 

מה-1 בינואר 2019.
דירקטוריון  ליו”ר  בהודעה 
שלמה גרופמן  איילון אחזקות 

מוקי  ביטוח  איילון  דירקטוריון  וליו”ר 
אברמוביץ, כתב רחמני: “אני מאחל לקבוצת 
הביטוח וקבוצת איילון כולה, המשך הצלחה 
ושגשוג וכבעל המניות העיקרי, בעל השליטה 
ונשיא הקבוצה, אמשיך ליהנות מתוצאות 

החברות ומפעילותיהן המבורכות”. 
מדירקטוריון איילון אחזקות והיו”ר גרופמן 
נמסר: “איילון אחזקות היא מפעל החיים 
של לוי רחמני ואין מילים לתאר את תרומתו 

הגדולה. אני מצר על סיום תפקידו 
בחברה,  וכדירקטור  כמנכ”ל 
אך אני סמוך ובטוח כי נמשיך 
להצעיד את החברה קדימה בדרך 
הוא  וכי  רחמני  התווה  אותה 
ימשיך לתרום לחברה מניסיונו 

העשיר והמבורך”.  
בשנה  כי  נמסר,  ן  לו י מאי
דירקטוריון  מוביל  האחרונה 
איילון אחזקות תכנית אסטרטגית 
בפעילות  להתרכז  שמטרתה 
של הקבוצה. במסגרת  הליבה 
התכנית מכרה החברה בתחילת השנה את 
אחזקותיה )50%( באיילון  בית ההשקעות 
לנועם ברורמן. בעקבות המכירה החברה רשמה 
בדוחות הכספיים רווח של כ- 7.2 מיליון שקל. 
2018 ביצעה החברה  בחודשים מרץ-אפריל 
הנפקה של אגרות חוב בסל של כ- 68 מיליון 
שקל בריבית שקלית של 3.55% והנפקת מניות 
בסך של כ-99 מיליון שקל, במטרה לגייס 
הון לרכישת נכסים מניבים, השקעות וביטוח 

אשר יגדילו את רווחי החברה, וכצעד ראשון 
בכיוונים אלו רכשה איילון לפני כחודש 80% 
מבית דרום אפריקה במתחם הבורסה ברמת 
גן תמורת 45.5 מיליון שקל, בהכנסה שנתית 

של שכר דירה בהיקף של כ-3 מיליון שקל.
כי  ציין  יוגב,  אריק  מנכ”ל איילון ביטוח, 
“איילון, מפעל חייו של לוי רחמני, היוותה 
אך נדבך אחד בתרומתו החשובה של רחמני 
להתפתחות עולם הביטוח הישראלי”. בשנתיים 
האחרונות מוביל יוגב, בתמיכת הדירקטוריון, 
ודירקטוריון החברה האם  חברת הביטוח 
תכנית אסטרטגית נרחבת לשיפור הרווחיות, 
והשירות. במסגרת  התשתית הטכנולוגית 
זו, השלימה איילון ביטוח את רכישת חברת 
עסקי  את  מיזגה  וכן  פסגות  של  הביטוח 
מיטב  הפנסיה, הגמל וההשתלמות שלה עם 
דש וכיום היא בעלת 20% מהחברה הממוזגת.
היקף מאזנה של איילון ביטוח הינו כ-11.5 
מיליארד שקל, היקף הפרמיות שלה מגיע 
לכדי יותר מ-3 מיליארד שקל והיא מעסיקה 

כ-1,000 עובדים.

פסגות, עם מנהלי  מנכ”ל חברת כי”ל, רביב צולר, נפגש היום בבית ההשקעות 
השקעות ואנליסטים בכירים מהגופים המוסדיים וחברות קרנות גידור - לקוחות 

הברוקראז׳ וחברת ניירות הערך. 
במסגרת המפגש הציג צולר את ההזדמנויות והאתגרים בתעשיית האשלג ודשנים 

אחרים ואלו העומדים בפני החברה.
לדברי צולר, “בכל בוקר חדש אני מתרגש לגלות עד כמה ישראל היא מעצמה 
עולמית בתחום החקלאות”. עוד אמר: “אנחנו מספקים פתרונות לרעב העולמי 

ומיישמים טכנולוגיות חדשות במטרה לקדם את תעשיית המזון”. 
צולר עד לפני חצי שנה שימש כמנכ”ל ביטוח ישיר והיה מבין המנכ”לים הבולטים 
בענף כאשר במשך עשור הצעיד את החברה והפך אותה לאחת מחברות הביטוח 

הבולטות בשוק מבחינת גודל נכסים ורווחיות.

מבטחים ומבוטחים

 זאת, לאחר שהודיע לפני כחודשיים על התפטרותו מתפקיד מנכ”ל איילון 
אחזקות  מנכ”ל איילון אריק יוגב ציין כי איילון, מפעל חייו של רחמני, 

היוותה אך נדבך אחד בתרומתו החשובה להתפתחות עולם הביטוח הישראלי

צולר, שכיהן עד לפני חצי שנה כמנכ”ל ביטוח 
ישיר: בכל בוקר חדש אני מתרגש לגלות עד כמה 

ישראל היא מעצמה עולמית בתחום החקלאות

לוי רחמני

מנכ”ל בית ההשקעות פסגות, ברק סורני ומנכ”ל כי”ל, רביב צולר

ת
סגו

צילום: יח”צ פ

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות 
ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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רוזנפלד: מצפים מרשות שוק 
ההון לשיתוף פעולה ולא לכוחניות

“אנחנו מצפים מהמפקח על 
הביטוח החדש, ד”ר משה ברקת, 
לשיתוף פעולה ולא למבול של 
חוזרים וכוחניות”. כך אמר אתמול 
סוכני  לשכת  נשיא  ב’(  )יום 
הביטוח ליאור רוזנפלד, בכנס של 
מחוז תל אביב והמרכז בלשכת 
סוכני הביטוח. רוזנפלד הדגיש, 
את  לקיים  צריכה  הרשות  כי 
ההחלטה להקטין את הרגולציה. 
הקודמת,  המפקחת  לדבריו, 
דורית סלינגר, אמרה שתקטין 

את העומס הרגולטורי, אך בפועל עשתה אחרת. 
“אנחנו מצפים לפתוח דף חדש עם רשות שוק 

ההון” – כך רוזנפלד. 
במסגרת דבריו הציג רוזנפלד את פעילות 
הלשכה בראשותו. הוא התייחס לקשיים בהם 
נתקלים סוכנים במכירת ביטוח דירה עקב 
החובה להיכנס להר הביטוח. לדבריו, הלשכה 
ביטוח הדירות  ביקשה להחריג את תחום 
מהחובה להיכנס להר הביטוח – “אנחנו לא 

מזהים בעיית כפל ביטוח בתחום”. 
עוד הוא התייחס לכוונת הלשכה לצמצם את 
חובת הפגישה של הסוכנים עם המבוטחים, כך 
שתחייב פגישה אחת לארבע שנים ולא אחת 
לשנה. עוד אמר רוזנפלד, כי עם כניסת חוזר 
כתבי השירות המתוקן לתוקף – חברות הביטוח 
לא יוכלו לחייב את הסוכנים למכור את כתבי 

השירות שלהן. 
יו״ר מחוז ת״א והמרכז נגה עקל ויו”ר סניף 
רמת גן וגבעתיים זהבה פורת היו אמונות על 
הכנת הטקס, שהשתתפו בו כ-300 סוכני ביטוח. 

לדברי נוגה עקל בכנס: ״מחוז 
תל אביב והמרכז תמיד היה מחוז 
אחד ויישאר כך - כולנו פועלים 
אחד למען השני. זו המדיניות שלי 
ואני אלחם בכל האמצעים למען 
אחדות, אחווה ופרנסת הסוכן 
מעל הכל. שמחתי לפגוש עשרות 
סוכנים צעירים בכנס בתוכם רבים 
שהצטרפו לאחרונה ללשכה. זה 
לראות  עצומה  גאווה  לי  גרם 
את השילוב של צעירות וצעירים 
בכנס ובכלל בפעילות המחוז. אני 
אמשיך לפעול ולתת לסוכנות וסוכני המחוז 
כלים מקצועיים להצלחה. סוכנות וסוכני הביטוח 

היו ויהיו לעד, אין תחליף לידע ומגע אנושי״.
זהבה פורת: “הפעילות במסגרת לשכת סוכני 
הביטוח היא תמצית של התנדבות בקהילה 
עסקית, שכן כולה נעשית בתוך ולמען קהילה 
שהמשותף לה הוא העיסוק בביטוח. זו לא רק 

העובדה שהפעילות נעשית ללא תמורה, כי זו 
מהות ההתנדבות. יש תמורות אחרות שבאות 
לידי ביטוי בפעילות ההתנדבותית העסקית 
למשל: הסיפוק שבקידום רעיונות, היכולת 

להוציא מהכוח לפועל עבודת צוות ועוד״.
יו”ר הוועדה לביטוח  עוד השתתפו בכנס: 
נוימן, שסקר את השינויים  מיקי  פנסיוני 
הרגולטוריים בתחום החיסכון ארוך טווח 
והפנסיה, היועץ המשפטי של הלשכה עו”ד 
עדי בן אברהם והיועץ המשפטי לחברי הלשכה 

עו”ד ג’ון גבע.
סוכנים  פאנל  נערך  הכנס  סיום  לקראת 
בהשתתפות סוכני הביטוח שלמה אייזיק, מיכל 
שילה, דורון הורנפלד, שמוליק אבוטבול ומירב 
ג’והן. הפאנל נערך בהנחיית אורי לביא-פלג, 
סגן העורך של עיתון פוליסה. במסגרת הפאנל 
הציגו סוכני הביטוח את סיפורי ההצלחה שלהם 
ושיתפו את הקהל בהחלטות העסקיות שקיבלו 

ושהובילו אותם להצלחה.

מבטחים ומבוטחים

רוזנפלד התייחס לחובה שנכנסה לתוקף ב-1 באוקטובר להיכנס להר הביטוח לפני מכירת ביטוח, 
ואמר כי הדבר מקשה ללא צורך על מכירת ביטוח דירה – “אנחנו לא מזהים בעיית כפל ביטוח בתחום”

 מני יחליף את ברק בנסקי  אבי ברקוביץ מונה למשנה למנהל ההשקעות 
הראשי ויוביל את תחום ההשקעות האלטרנטיביות בבית ההשקעות

גיא מני מונה לתפקיד מנהל השקעות ראשי במיטב 
דש גמל ופנסיה. מני יחליף את ברק בנסקי ששימש 
בתפקיד בארבע השנים האחרונות. מני החל לעבוד 
וכיהן במגוון תפקידים.   2006 במיטב דש בשנת 
בתפקידו האחרון ניהל את ההשקעות של קרן הפנסיה 
במיטב דש, ולפני כן שימש כמנהל השקעות בתחום 
החיסכון ארוך הטווח וניהל תיקי השקעות וקרנות 

נאמנות.
מינוי נוסף במיטב דש הוא של אבי ברקוביץ שמונה 
לתפקיד משנה למנהל השקעות ראשי במסגרתו יוביל 
את תחום ההשקעות האלטרנטיביות בבית ההשקעות. 

ברקוביץ נמצא בחברה יותר מ-12 שנה בהן הקים 
ופיתח במקצועיות רבה את תחום האשראי וההשקעות 

הלא סחירות בבית ההשקעות.
אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש: “אני מברך על המינויים 
החדשים של גיא מני ואבי ברקוביץ לתפקידי מפתח 
במיטב דש.  מינויים אלה הם דוגמה ברורה למדיניות 
שלנו לקידום עובדים מצוינים ומקצועיים בתוך החברה. 
מחלקת ההשקעות שלנו היא מהאיכותיות בתעשייה 
ואני מאמין שגיא מני, אבי ברקוביץ וכל צוות המחקר 
וההשקעות ימשיכו להוביל אותנו לתוצאות מעולות 

בתחום והישגים חדשים”. 
גיא מני, מנהל השקעות ראשי 

במיטב דש גמל ופנסיה 

”צ
יח

ם: 
לו

צי

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד בכנס מחוז תל אביב של הלשכה

נגה עקל, יו”ר מחוז תל אביב 
והמרכז, אתמול בכנס

גיא מני מונה למנהל השקעות 
ראשי במיטב דש גמל ופנסיה
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

מסתמן: תוך חודש תסתיים 
מכירת תיקי הלקוחות של 

בנק הפועלים בשווייץ לבנק 
הפרטי ספרא

בנק  של  הלקוחות  תיקי  מכירת 
הפועלים בשווייץ לבנק הפרטי ספרא 
צפויה להסתיים בחודש הבא, כך נודע 
למערכת פוליסה. המכירה, שהייתה 
אמורה להסתיים כבר ברבעון הראשון 
של השנה הנוכחית, התעכבה עד כה 
הצדדים  משני  שנבעו  קשיים  בשל 
בנוגע למכירה ולאישורים רגולטוריים 

שונים בישראל ובשוויץ. 
ל  ע ב  י י ח מ ה ת  ו נ ב ה ה ר  כ ז מ
לקוחות  של  הנכסים  תיק  מכירת 
הבנקאות הפרטית הבינלאומית של 
כבר  נחתם  בשווייץ  הפועלים  בנק 
עצמה  העסקה   .2017 באוקטובר 
ועתה,  נחתמה רק באפריל האחרון 
לסיום.  קרוב  התהליך  שנה,  אחרי 

ההסכם כלל את כל הלקוחות למעט 
ועליהם  שנקבעו  לקוחות  קבוצות 
התנהל משא ומתן. גורמים בספרא 
מסרו, כי גם המשא ומתן על הלקוחות 
היה גורם מעכב של העסקה. התמורה 
הצפויה בגין העסקה היא כ-23-20 
מיליון פרנק שוויצרי )85-73 מיליון 

שקל(.
נמוכה  התמורה שנקבעה בהסכם 
סוכם  ו  שעלי מהמחיר   30% ב-
ההבנות.  במזכר  הדרך,  בתחילת 
הירידה במחיר המתקבל נבעה בעיקר 
מעזיבת לקוחות בתקופה שבין המזכר 

לחתימה על ההסכם. 
לא היה ניתן להשיג את תגובת בנק 

הפועלים עד סגירת העיתון.

מבטחים ומבוטחים

דוד לובצקי ימונה 
 IBI למנכ”ל

במקום עדו קוק
 כהונתו של קוק תסתיים ב-31 בדצמבר 

 2018 לובצקי מכהן כיום כדירקטור בחברה 
ובחברות נוספות ב- IBI קוק ישאר בחברה 

כדירקטור וכסגן יו”ר הדירקטוריון   החתימה על מזכר הבנות מחייב נחתמה כבר באוקטובר 
2017, אך מאז העסקה נתקלה בקשיים רגולטוריים  התמורה 

תפקידו הצפויה לבנק תמורת המכירה עומדת על 73-85 מיליון שקל את  יסיים  קוק  עדו 
IBI. כך הודיעה החברה  כמנכ”ל 
לבורסה היום )ג’(. על פי הנהלת 
על סיום הכהונה  IBI ההחלטה 
אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן 
לידיעת המחזיקים בניירות הערך 
של בית ההשקעות. מועד סיום 
בדצמבר   31 ל- נקבע  הכהונה 
2018 )יפורסמו דיווחים מתאימים 

במועד סיום הכהונה(. 
תמנה  כי  הודיעה   IBI הנהלת 
את דוד לובצקי, המכהן כיום כדירקטור בחברה ובחברות 
נוספות בקבוצת IBI, למנכ”ל. כמו כן, בכוונת החברה למנות 
את קוק לדירקטור ולסגן יו”ר דירקטוריון. שני המינויים 

תלויים באישור הדירקטוריון. 
קוק ימשיך לכהן כיו”ר דירקטוריון חברת שירותי בורסה 
השקעות בישראל- אי.בי.אי בע”מ וחברת אי.בי.אי קפיטל 
.IBI נאמנויות בע”מ וכדירקטור בחברות נוספות מקבוצת
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