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“אנחנו לא נגד דיגיטציה. 
אנחנו לא נילחם בה, אלא 
נצטרף אליה. אנחנו דורשים 
לשלב את הסוכנים, בעמלה 
ראויה ומוסכמת”, כך אומר 
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת 
הביטוח, בהתייחס  סוכני 
למגמה הכי דומיננטית בתחום 
הביטוח האלמנטרי-פרט – 
השיווק הדיגיטלי של ביטוח. 
שנה לאחר בחירתו לתפקיד, 
הישגי  את  פורט  רוזנפלד 
הלשכה בראשותו, ומתייחס 

לנושאים הבוערים. 

 , ך ת י י א ר ב  , ם ה ה  מ  •
ההישגים העיקריים שלך 

בשנת כהונתך הראשונה?
רוזנפלד: אני מסיים שנה מאוד מאתגרת, לא 
קלה. מרובת הצלחות יחסית לתקופה ולציפייה 
שלי מעצמי. הצלחות כמעט בכל מישור. הידקנו 
את הקשרים עם חברות הביטוח ורתמנו אותן 
מחדש לפעילות של הלשכה. לא מתוך התרפסות, 
אלא מתוך עוצמה והבנה של שני הצדדים שהם 
תלויים זה בזה. קיים קשר פתוח עם מנכ”לי 

חברות הביטוח, לכל בעיה של 
סוכן ולכל סוגיה שעולה על 
הפרק ושמשפיעה על סוכני 

הביטוח. 

שאתה  לנושא  בנוגע   *
השיווק   – כבוער  הגדרת 
הדיגיטלי - בימים אלה קמות 
שתי חברות ביטוח דיגיטליות 
חדשות, שמצטרפות לחברות 
הישירות, למיזם הישיר של 
הכשרה GO ולשיווק הישיר 
של כמעט כל החברות, בוודאי 
הגדולות. שאלת הדיגיטל אכן 
עולה ביתר שאת. האם המודל 
של ביטוח דיגיטלי, עם עמלה 
מופחתת לסוכן, מחזיק מים?

רוזנפלד: אנחנו לא נגד דיגיטציה. אנחנו לא 
נילחם בה, אלא נצטרף אליה. אנחנו דורשים 
לשלב את הסוכנים, בעמלה ראויה ומוסכמת. 
עצם זה שחברות הביטוח מצאו פלטפורמה 
לשיווק דיגיטלי לא מצדיק עמלה מופחתת. בסוף 
המבוטח מגיע לסוכן ועל זה הוא צריך להיות 
מתוגמל. הסוכן הוא איש הקשר וגם השכפ”ץ 

של החברה. על זה הוא צריך להיות מתוגמל.

• מה המדיניות שלך בנוגע להפעלת מוקדים 
על ידי סוכנויות ביטוח?

רוזנפלד: הדעה שלנו היא שמכירת ביטוח צריכה 
להיות על ידי בעל רישיון ולא מוקדן. ההיסטוריה 
הקצרה של מוקדים מראה שבעת מכירה של 
מוקד לא מוכשר, הפוליסה נגמרת בביטול או 

אי שביעות רצון. 

• האם תפעלו על מנת לצמצם את התופעה?
רוזנפלד: כן. כאשר מגיעה תלונה מהאוצר על 
סוכן שהפעיל מוקד שגרם נזק, והלשכה משותפת 
בתלונה – אנחנו פועלים יחד עם רשות שוק ההון. 
אנו מתנגדים למכירת מוצרים כפולים בצורה לא 
מקצועית. מאז בחירתי עמדו שלושה סוכנים 
כאלה לבית הדין של הלשכה, ומקרה אחד ממתין 

להחלטת הרשות. 
יש כאן משהו לא חוקי רק אם לא עובדים לפי 
הכללים ויש הנחיות מפורטות כיצד מפעילים 
מוקד. לדעתי, אין למוקדים זכות קיום כלכלית. 

עשרות מוקדים כאלו נסגרים בעת האחרונה. 

)הראיון המלא עם רוזנפלד יפורסם במהדורה 
מיוחדת של פוליסה, שתופץ בכנס אלמנטר 

2018 של לשכת סוכני הביטוח(

הסוכן הוא השכפ”צ של היצרן וחומת המגן 
של המבוטח ועל זה הוא צריך להיות מתוגמל

והפיננסיםשיחת                עם ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח הפנסיה  הביטוח  עיתון 

ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת 
סוכני הביטוח

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 <<

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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חבילת הפניקס 
לעצמאיים!

להרוויח מההפקדות של סוף השנה

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

עצמאי, מגיע לך לקבל יותר בסוף שנה:

כיסוי מוות מתאונה חיסכון פרטקרן השתלמות

כיסוי אובדן כושר עבודה  PLUS  מסלול לעצמאיים

* דמי ניהול מפרמיה 3% דמי ניהול מצבירה 0.5%, בכל 100,000 ש"ח צבירה דמי הניהול יורדים ב-0.05% אך לא פחות מ-0.2% **ההנחה מתעריפי הספר של מוצר ריסק 
כאמור תינתן למצטרפים חדשים בלבד. ***להפקדה מ- 100,000 ש"ח ומעלה. 

הקבועים  התעריפים  בגין  הינה  מוות  למקרה  ריסק  פוליסת  תעריף  בגין  ההנחה   .05/09/2018 ה-  מיום  החל   Plus מנהלים  לפוליסת  חדשים  למצטרפים 
או  ההשקעה  לכדאיות  באשר  דעת  חוות  או  המלצה  יעוץ,  מהוה  אינו  לעיל  האמור   .01/09/2018 ליום  נכון  בע"מ  לביטוח  חברה  הפניקס  של  ספר(  )תעריפי 
הפוליסה  לתנאי  בהתאם  יהיו  המבוטח  וזכויות  בלבד  תמצית  הינו  לעיל  האמור  כל  לחוק.  בכפוף  הניתן  אישי  ליעוץ  תחליף  אינו  והוא  השונים  במוצרים  החיסכון 
בחברה. כמקובל  חיתום  להליך  בכפוף  הינה  לביטוח  ההצטרפות  אדם.  כל  של  האישיים  בנתונים  ובהתחשב  דין  כל  להוראת  כפופה  המוצר  מכירת   וסיגיה. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן ההטבות בכל עת על פי שיקוליה בלבד.

ללא עלות למשך שנה בגובה  דמי ניהול של 0.8% מצבירה***דמי ניהול מצבירה של 0.69%
של 100,000 ₪

ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות דמי ניהול*

הנחה קבועה של 25% על 
הריסק** למקרה מוות 

לכל חיי הפוליסה

פרטים באשכולות

20% הנחה מתעריף הספר למשך 3 שנים
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התקבלה תביעה נגד נהג שגרם לתאונת דרכים אך חברת הביטוח 
שלו לא הצליחה להוכיח כי היעדר רישיון מאיין את הכיסוי הביטוחי 

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו, נדונה 
תביעתה של כלל חברה לביטוח בע”מ נגד יוסף 
נשיא )להלן: “נשיא”( ושומרה חברה לביטוח 
בע”מ. פסק הדין ניתן ב-16 בספטמבר 2018, 
בהיעדר הצדדים, מפי השופטת עידית קצבוי. 
שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין.   
נזקי  בגין  תביעתה  את  הגישה  התובעת 
רכוש שנגרמו לרכב המבוטח על ידה בעטיה 
 2016 של תאונת דרכים מה-10 בנובמבר 
שהתרחשה בפתח תקוה. בתאונה היו מעורבים 
מבוטחה של התובעת, כפיר מרציאנו, והנתבע 

נשיא. 
הצדדים  התאונה,  קרות  נסיבות  לעניין 
כי התאונה התרחשה שעה שרכב  הסכימו 
התובעת פנה ימינה מרחוב סיני בפתח תקוה 
לרחוב החמישה, כאשר רכב הנתבעים נסע 
ברחוב החמישה. לטענת התובעת, התאונה 
ביצע עקיפה  אירעה בעת שרכב הנתבעים 
מסוכנת ואסורה על קו הפרדה רצוף ובשל כך 
פגע בחזית רכב התובעת מיד לאחר שהשלים 
את פנייתו ימינה. מנגד, הנתבעים טענו כי רכב 
התובעת הוא שפגע ברכב הנתבעים לאחר 
שנכנס לצומת לא פנוי, סטה מנתיבו בעודו 

פונה ימינה ופגע ברכבם שנסע בנתיב ישר. 
בכתב הגנתה טענה שומרה, כי על פי תנאי 
הפוליסה, תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי הינו כי 
הנהג המבוטח יחזיק ברישיון נהיגה בתוקף. על 
פי שומרה, ביום התאונה נשיא נהג ללא רישיון 
רשות  בתוקף, מאחר שרישיונו נשלל על ידי 

ההוצאה לפועל כבר בשנת 2009. 
לעניין נסיבות קרות התאונה, בית המשפט 
פסק לטובת התובעת, מהטעמים הבאים: 
של  גרסתו  כי  ציין  המשפט  בית  ראשית, 

מרציאנו אמינה, עקבית וקוהרנטית. על גרסתו 
לחברת הביטוח לפיה רכב הנתבעים עקף רכב 
אחר על קו לבן רצוף ופגע בו בחלק הקדמי 
שמאלי של הרכב חזר גם בעדותו בפני בית 
המשפט. לעומת זאת, עדותו של נשיא לא 
הייתה עקבית באותו אופן. בהודעתו לחברת 
הביטוח ציין נשיא, שרכב התובעת לא עצר 
בתמרור “האט ותן זכות ומעבר חציה” ושפשף 
את צד ימין של רכבו. מאידך גיסא, בעדותו 
בבית המשפט לא דובר על רמזור כלשהו אלא 
נשיא ציין שהרכב נכנס לנתיב שלו תוך עקיפת 
מכוניות והתנגש בו בצד שמאל. שנית, בית 
המשפט קבע כי חיזוק נוסף לגרסת מרציאנו 
מהווה העובדה, שנשיא העיד על כך שנגרם 
לרכבו נזק בשיעור של 4,500 שקל. עם זאת, 
נשיא לא הצליח להבהיר מדוע לא פעל לתבוע 
את נזקיו אלו מהתובע ככל שהוא סבור שהלה 
אשם בתאונה, וזאת חרף העובדה, כי לתובע לא 
היה ביטוח מקיף ועל אף שהוא נמצא בקשיים 

כלכליים לא מבוטלים. 
לאחר שנקבע, כי נשיא הינו האחראי לקרות 
דן בשאלת הכיסוי  התאונה, בית המשפט 
שומרה  נשיא.  לבין  שומרה  בין  הביטוחי 
טענה, שבמקרה דנן, נוכח הזמן הממושך בו 
היה הנהג פסול מלנהוג, יש לראות בפסילה 
שלילה מהותית של רישיון נהיגה הפוטרת 
בין המסמכים שהציגה  אותה מאחריותה. 
שומרה הוצגה רשימת הגבלות לחייב, בה 
מצוינת הגבלתו של נשיא מ”לקבל, לחדש או 
להחזיק רישיון נהיגה”, הגבלה מה-27 בינואר 

2010 ועד ה-5 בנובמבר 2017. 
עם זאת, בית המשפט קבע כי שומרה לא 
עמדה בנטל ההוכחה המוטל על כתפיה כדי 

לשלול את הכיסוי הביטוחי מנשיא. בראש 
ובראשונה, נקבע כי שומרה לא הוכיחה שנשיא 
ידע ידיעה של ממש על אודות שלילת רישיונו 
וזאת נוכח ההלכה לפיה לצורך שלילת רישיונו 
של נהג נדרשת ידיעה של ממש על הפסילה 
ולא ידיעה קונסטרוקטיבית. בית משפט הגיע 
זו נוכח העובדה, שתיק ההגבלות  למסקנה 
של רשות ההוצאה לפועל לא נמסר לתובע 
פי המצוין דרי הבית  בכתובתו, אלא שעל 
בכתובת אליה נשלח התיק סירבו לפתוח את 
הדלת ולחתום על אישור המסירה. בנוסף, 
נשיא הציג בפני בית המשפט רישיון נהיגה תקף 
למועד קרות התאונה וכן רישיון נהיגה שחודש 
לאחר מועד התאונה בשנת 2017. על פי נשיא, 
הוא לא נדרש לעבור קורס או הכשרה כלשהי 
על מנת לחדש את רישיון הנהיגה, ובמעמד 
הגשת הבקשה לרישיון רכב לא נאמר לו דבר 

על ידי נציג משרד התחבורה.
בית המשפט מצא, ששומרה לא סתרה את 
הטענות הנ”ל, וכי הן מחזקות את הטענות 
פסילת  אודות  על  ידע  לא  נשיא  לפיהן 
רישיון הנהיגה שלו וכי הגורמים המוסמכים 
במשרד התחבורה לא ראו בהגבלת רישיונו 
של הנתבע פסילה מהותית המחייבת אותו 
לעמוד במבחנים או בקורסים מסוימים לצורך 

חידוש רישיונו. 
68 לחוק חוזה  לפיכך, נוכח הוראות סעיף 
הביטוח ומאחר שהנתבעים לא סתרו את הנזק 
הנתבע בכתב התביעה ובחוות הדעת המצורפת, 
חבה שומרה בתשלום תגמולי הביטוח הנתבעים 
על ידי התובעת. לסיכום, התביעה התקבלה. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

העדר רישיון לא מאיין 
את הכיסוי הביטוחי

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' 
לרוכבי אופניים חשמליים

חדש!
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INSURTECH 

מורן זיסר, מנכ”לית ביקום )המפתחת והמפעילה של באפי(, לפוליסה: המהלך 
מהווה חלק מהמגמה של באפי לחזק את התחום האלמנטרי לכיוון של הפקת 

פוליסות און ליין, כאשר בעתיד תציג החברה גם פיתוח בתחום היעדר התביעות

שת”פ בין LeO לבאפי: יציעו 
לסוכני הביטוח צ’טבוט לחידוש 

ביטוח ומתן שירות ללקוחות

LeO, בשיתוף פעולה עם חברת 
ביקום המפתחת של תוכנת ניהול 
משרד הסוכן באפי, תציע לסוכני 
הביטוח צ’טבוט לחידושי ביטוח 

ומתן שירות ללקוחות. 
LeO, בהנהלת לירי הלפרין סגל, 
היא חברת סטארטאפ המתמחה 
בענף הביטוח שבנתה צ’טבוטים 
ייעודיים לענף זה. עד כה מכרה 
שפיתחה  המוצר  את  החברה 
בעיקר לסוכנויות ביטוח בחו”ל 
ולאחרונה התחילה לשווק את 

המוצר לענף הביטוח גם בארץ. 
 LeO במסגרת שיתוף הפעולה של
 LeO של  הצ’טבוט  באפי,  עם 
יתממשק עם באפי, שמשמשת בין 
היתר כמערכת ה-CRM של סוכן 
הביטוח. על בסיס המידע שב-

CRM של הסוכן, הצ’טבוט ״ישוחח״ עם הלקוח 
וואטסאפ, כשמאחורי  באופן דומה לשיחת 
הצ׳אט נמצא רובוט ולא בן אנוש. הצ׳טבוט 
יבצע פעולות של שימור לקוחות ומכירה בזמן 
שהמידע מתעדכן ממערכת CRM של באפי. 

)המפתחת  ביקום  מנכ”לית  זיסר,  מורן 

כי  והמפעילה של באפי(, מסרה לפוליסה, 
המהלך מהווה חלק מהמגמה של באפי לחזק 
הפקת  של  לכיוון  האלמנטרי  התחום  את 
פוליסות און ליין, כאשר בעתיד תציג החברה 

גם פיתוח בתחום היעדר התביעות.
בשלב הבא, אמרה זיסר, הצ’טבוט ייתן מענה 

כולל טיפול בתביעה,  שירותי, 
שיוכלו  הסוכן  של  ללקוחות 
גם בערוץ הזה -  לפנות לסוכן 
“אנחנו לא מנסים להחליף את 
להציע  אלא  האנושי,  הגורם 
נוסף  ערוץ  ללקוחות הסוכנים 
לפנות לסוכן שלהם. הטכנולוגיה 
והדיגיטציה זה רק אמצעי, לא 

מטרה”.
על  ו  נ ח מ ש ״  : ל ג ס ן  י ר פ ל ה
שיתוף הפעולה עם באפי כחלק 
מהאסטרטגיה שלנו לייצר מוצר 
שעונה לצרכי ענף הביטוח ומביא 
וקידמה  חדשנות  של  בשורה 
טכנולוגית. באפי חולקים אתנו 
את אותו החזון כך שהיה טבעי 
פעולה״, מסבירה  ונכון לשתף 
הלפרין סגל, ״עיצבנו את המוצר 
בצורה כזאת שיהיה קל ומהיר לתפעול ויהיה 
ניתן לראות תוצאות מהירות להתייעלות, 

חיסכון כספי והגדלת מכירות״. 
יוצג לסוכני הביטוח בכנס  שיתוף הפעולה 
הלשכה שייערך בנובמבר השנה, ועל פי הערכות 

ייכנס לשימוש מלא בתחילת 2019.

מורן זיסר, מנכ”לית ביקום LeO לירי הלפרין סגל, מנכ”לית

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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פרטים נוספים בקרוב...

חדש באיילון!
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הפניקס משיקה את “חבילת 
הפניקס לעצמאיים”

הפניקס משיקה את “חבילת 
הפניקס לעצמאיים” – חבילת 
מוצרים שנותנת לעצמאים מענה 
ומקנה  שלהם,  לצרכים  כולל 
להם את הטבות המס שמעניקה 

המדינה לאוכלוסייה זו.
תומר סינואני, מנהל ביטוח 
ופיננסים  חיסכון  מנהלים, 
השקת  כי  מסביר  בהפניקס, 
החבילה נועדה “לעודד את ציבור 
העצמאיים להפקיד לקופת גמל 
וקרן השתלמות לפני תום שנת 

המס הנוכחית”. 
סינואני מציין, כי לקראת סוף 
ניצול  שנת המס כדאי לבחון 

הטבות המס שמעניקה המדינה לעצמאיים 
החוסכים בקופת גמל וקרן השתלמות. לדבריו, 
מדינת ישראל מעודדת את ציבור העצמאיים 
גמל  לקופות  שנה  מידי  להפקיד  בישראל 
וקרנות השתלמות באמצעות מתן הטבות 
מס משמעותיות. “סך שווי הטבות המס על 
ההפקדות בקופת הגמל וקרן ההשתלמות עשוי 
להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה ולכן לקראת 
סוף שנת המס כדאי לעצמאי לבחון ולמצות את 

הטבות המס המגיעות לו”.
ישראל מעניקה שתי הטבות מס  מדינת 
לעצמאי אשר הפקיד כספים בקופת גמל וקרן 

השתלמות:
• ניכוי - הקטנת ההכנסה החייבת במס. ההכנסה 
החייבת של העצמאי תופחת בסכום ההפקדות 
שביצע לקופת הגמל/קרן ההשתלמות בכפוף 
לתקרת ההפקדה ואיתה את תשלום מס ההכנסה 
וביטוח לאומי אותו ישלם העצמאי. )שווי ההטבה 

תלוי במדרגת המס בה הוא נמצא(;
• זיכוי - הטבת מס בשיעור של 35% מהסכום 
אותו הפקיד העצמאי לקרן פנסיה/ביטוח 
מנהלים/קופת גמל. עבור כל שקל שהופקד 
עד תקרת ההפקדה, יתקבל החזר מס של 35 

אגורות.
לדברי סינואני, עבור הפקדות 
לקרן השתלמות העצמאי זכאי 
להטבת מס מסוג ניכוי, ועבור 
הפקדות לקופת גמל לעצמאים 
מס  להטבות  זכאי  העצמאי 
מס.  זיכוי  ו/או  ניכוי   מסוג 
בהפקדה לקרן השתלמות, עצמאי 
יכול להפקיד עד 4.5% מהכנסתו 
לקרן השתלמות. תקרת ההפקדה 
המוכרת כהוצאה היא 11,745 
מסביר  סינואני  בשנה.  שקל 
כי המשמעות היא שההכנסה 
החייבת תופחת )ניכוי( ב-11,745 
שקל. מעבר לכך, מציין סינואני, 

ניתן להפקיד גם יותר, אך ללא הכרה במס.
בהפקדה לקופת גמל )קרן פנסיה, ביטוח 
מנהלים, קופת גמל(, בהתאם לחובה החוקית 
מאז 2017 עצמאי שהכנסתו גבוהה ממחצית 
השכר הממוצע במשק חייב להפקיד לקופת גמל 
בשיעור ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות 
המס הינו 16.5% מההכנסה השנתית המזכה, 
עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של 208,800 
שקל, על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו-5.5% 
לזיכוי במס )יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת 
עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור 
ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד 

ולא על 5.5%(.

סינואני: “כדי לעודד את העצמאיים להפקיד 
לקופת גמל וקרן השתלמות לפני תום שנת 
‘חבילת  משיקה  הפניקס  הנוכחית,  המס 
הפניקס לעצמאיים’ - מגוון מוצרים בהטבות 
אטרקטיביות שתיתן לעצמאים מענה כולל 
לצרכים שלהם ואף תקנה להם את הטבות המס 
שסקרנו מעלה. התנאים המוצעים בכל המוצרים 
מטה ניתנים לעצמאים שרוכשים את פוליסת 

מסלול לעצמאיים: 
 3% • מסלול לעצמאיים  – בדמי ניהול של 
מפרמיה ו-0.5% מצבירה. בכל 100 אלף שקל 
צבירה דמי הניהול יופחתו ב-0.05% אך לא 

פחות מ-0.2% מצבירה. 
• כיסוי ריסק למקרה מוות בפוליסת מסלול 
לעצמאיים בהנחה של 25% לכל חיי הפוליסה.
• כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה – בהנחה 

של 20% מתעריף הספר למשך 3 שנים.
• כיסוי למקרה מוות מתאונה בגובה 100 אלף 

שקל ללא עלות למשך שנה.
 0.69% ניהול של  • קרן השתלמות - בדמי 

מהצבירה.
• חיסכון פרט - בדמי ניהול של 0.8% מהצבירה 
100 אלף שקל  בלבד )למפקידים סכום של 

ומעלה(
של  שהשילוב  מאמינים  בהפניקס  “אנו 
הטבות המס והחבילה האטרקטיבית שאנו 
מציעים יגרמו לאוכלוסיית העצמאיים להצטרף 

להפניקס”, סיכם סינואני. 

תומר סינואני, מנהל ביטוח מנהלים, חיסכון ופיננסים בהפניקס מסביר כי השקת החבילה נועדה 
“לעודד את ציבור העצמאיים להפקיד לקופת גמל וקרן השתלמות לפני תום שנת המס הנוכחית”

כדאי לדעת

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

)זיכוי 5.5% )זיכוי במס סה״כ
בשיעור 35% מההפקדה

 ניכוי 11% )סכום
שיוכר כהוצאה(

שקל 11,484  שקל  34,452  גובה ההפקדה שקל  22,968

שקל  10,795  שקל 4,019 שקל  14,814
סכום הטבת המס

 מתוך הנחה )בהפקדה מרבי
שהמס השולי הינו 47%(

הטבות המס לעצמאים בהפקדה לקופת גמל

* הטבת ביטוח לאומי. כמו כן העצמאי ייהנה מהטבה נוספת בגין הפחתת דמי ביטוח 
לאומי בשיעור של 17.83% מהניכוי )עד 22,968 שקל כאמור לעיל(.

תומר סינואני, מנהל ביטוח 
מנהלים, חיסכון ופיננסים 

בהפניקס
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היועמ”ש דחה את ההסדר של הכשרה 
במסגרת תביעה ייצוגית נגד החברה

קרן סל הראל תל בונד שקלית בנקים 
וביטוח קיבלה “הכשר” של הרב אריה דביר 

 חברת הביטוח נתבעה על הפרת ההתחייבות בפוליסות לביטוח מנהלים בכך שהיא גורעת כספים מרכיבי הגמל 
והפיצויים לטובת רכיב אובדן כושר עבודה  היועץ המשפטי מבקש למנות מומחה חיצוני למתן חוות דעת בנושא

 הרב דביר הוא ראש מכון “כלכלה ע”פ ההלכה”  תעודת הכשרות תאפשר גם לחרדים 
להשקיע בקרן הסל ללא חשש לעבירה  תעודת הכשרות ניתנה גם לקרנות סל זרות

היועץ המשפטי לממשלה דחה את ההסדר 
נגד  ייצוגית  הכשרה במסגרת תביעה  של 
מפנה  הביטוח  חברת  פיה  שעל  החברה, 
לטובת  והפיצויים  הגמל  מרכיבי  כספים 
רכיב אובדן כושר עבודה. כך הודיעה חברת 
המשפטי,  היועץ  לבורסה.  היום  הביטוח 
שהגיש את חוות הדעת אתמול, הציע למנות 
מומחה חיצוני שיעביר את חוות דעתו בנוגע 

לתובענה.
בנובמבר  לאישור  הוגשה  הייצוגית 
2016. לטענת המבקשות, החברה מפרה 
לביטוחי  פוליסות  התחייבויות במסגרת 
מנהלים ולאובדן כושר עבודה, בכך שהיא 
גורעת כספים מתוך רכיבי הגמל והפיצויים 
המופרשים על ידי המבוטחים לטובת רכיב 
“אובדן כושר עבודה”, מקטינה את הסכומים 

ומגדילה את הפרמיות  הנצברים כפנסיה 
הנגבות עבור רכיב “אובדן כושר עבודה”. 

כל זאת, בניגוד לתנאי פוליסת הביטוח.
על פי התביעה, סכום הנזק המצרפי של 
חברי הקבוצה הינו עד 5 מיליון שקל, לשנת 
2015 בלבד. בדוח הכספי של הכשרה מיוני 
2018, הודיעה החברה שהגיעה להסדר עם 
התובעות,  אך זה, כאמור, נדחה על ידי היועץ.

תעודת כשרות של הרב אריה דביר 
בונד  תל  הראל  סל  לקרן  הוענקה 
ולקבוצת  וביטוח  בנקים  שקלית 
קרנות סל זרות. דביר עומד בראש 
כלכלה ע”פ הלכה, אשר מנחה  מכון 
ומפקח שההשקעות בקרנות יושקעו 

בדרך המותרת ע”פ ההלכה. 
מצטרפים  המוזכרים  המוצרים 
לשלושת הקרנות הכשרות: הראל 
60, הראל  קרן סל כשרה תל-בונד 
והראל   125 ת”א  כשרה  קרן-סל 
קרן-סל כשרה תל-בונד שיקלית. 
הרב  העניק  הכשרות  תעודות  את 

דביר במהלך ביקור במשרדי הנהלת הראל 
פיננסים. במהלך ביקורו הרצה בפני ראשי 
הראל פיננסים כיצד ניתן להתאים את הכלכלה 
הישראלית לציווי ההלכה היהודית, תוך אזכור 

של גדולי הפוסקים, שיצרו פתרונות הלכתיים 
כלכלית,  והתנהלות  השקעה  המאפשרים 
שאינם פוגעים באיסורי תורה. הדוגמאות 
שהביא עסקו בסוגי השקעות והלכות הנוגעות 

לאחזקות נכסים פיננסיים, חילול שבת, 
ריביות וכדומה.

אורי שור מנכ”ל הראל קרנות מדד, ציין: 
“הראל פיננסים פועלת כל העת להתאים 
ציבור המגזר  עבור  את עצמה הלכתית 
הדתי-חרדי במטרה לספק אפיקי השקעה 
בציבור  רואה  פיננסים,  הראל  כשרים. 
הדתי והחרדי שותפים חשובים לנו כבית 

ההשקעות להמשיך ולהוביל בשוק”. 
שור בירך את דביר: “ההכרה החשובה של 
הגאון רבי אריה דביר העומד בראש מכון 
‘כלכלה ע”פ ההלכה’, הינה אבן דרך חשובה 
ומשמעותית עבור בית ההשקעות, בקרב 
הציבור הדתי שנותן חשיבות הלכתית לאפיקי 
ההשקעה שונים ומגוונים, לרבות מתן הכשר 
הלכתי לקרנות השקעה שיעמדו בדרישות 

ההלכה היהודית”.

מימין: אורי שור מנכ”ל הראל קרנות מדד והרב אריה דביר 

”צ
יח

ם: 
לו

צי

קרן אייפקס מנסה למכור את פסגות 
לפי שווי של שלושה מיליארד שקל

 הרוכשת הפוטנציאלית היא קרן סנטרברידג’ האמריקאית  יו”ר הוועד בפסגות: ועד העובדים 
נכון להיכנס למו”מ קיבוצי מול כל גורם, במטרה להבטיח שעובדי פסגות ייהנו מפירות המכירה

שמחזיקה  אייפקס,  ההשקעות  קרן 
השקעות  בית  למכירת  במגעים  בפסגות, 
 3 סנטרברידג’ האמריקאית תמורת  לקרן 

מיליארד שקל. 
המשא ומתן מול קרן סנטרברידג’ מתנהל 
לאחר שהנהלת פסגות ונציגות העובדים חתמו 
בספטמבר על הסכם קיבוצי ראשון, שתוקפו 
יהיה עד תום שנת 2022. ההסכם נחתם לאחר 
שוועד העובדים של פסגות אירגן שביתות 
יוני. מסתמן כי הוועד לא  לסירוגין בחודש 
יעמוד בפני ההנהלה במימוש המכירה אם 

תתבצע. 

על פי יו”ר הוועד שלומי לוגסי: “אנו שמחים 
על ההתעניינות בפסגות. אין לנו ספק כי הרוכש 
מדהים  אנושי  הון  עם  חברה  יקבל  החדש 
שימשיך להצעיד ולהצדיק את פסגות כבית 
ההשקעות הגדול והמוביל ביותר בישראל”. כך 
מסר לפוליסה יו”ר ועד פסגות שלומי לוגסי. 
“ועד העובדים נכון להיכנס למו”מ קיבוצי מול 
כל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להבטיח כי 
עובדי פסגות ייהנו מפירות המכירה, ובכלל 
זה מהמשך קיומם של ההסכמים הקיבוציים 
וההסדרים החלים בחברה וכמובן, מתן רשת 

ביטחון לעובדים מפני פיטורים”, הוסיף.

לאחר  נעשה  בשוק  רוכש  אחרי  החיפוש 
שבתחילת השנה ביקשו באייפקס להנפיק את 
פסגות בבורסה בשווי של 3.7 מיליארד שקל, 
אך בעקבות הערכות כי שווי בית ההשקעות 
לא יגיע למחיר המבוקש על ידי ההנהלה, ויתרו 

באייפקס על המהלך. 
קרן אייפקס רכשה את השליטה בפסגות 
 2.76 2010 לפי שווי של  יורק בסוף  מקרן 
מיליארד שקל, עד כה השקיעה הקרן ברכישה 
סכום מוערך של 2.5 מיליארד שקל. מאז היא 
משכה מפסגות דיבידנדים של 350 מיליון שקל.

באייפקס ובפסגות בחרו לא להגיב.

http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%aa%d7%9c-%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%93-%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%aa%d7%9c-%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%93-%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99/
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הצמיג הינו אביזר הבטיחות החשוב ביותר ברכב!
הוא הקשר היחידי של הרכב לכביש!

בלעדי למבוטחי הפניקס!

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 51/2018 מה-17/10/18

 60% 
 הנחה ברכישת
לרוכשי הצמיגיםצמיגים חדשים

תיקון פנצ'רים 

בחינם

המותגים הנכללים במיזם הינם:

צמיג תקין 
מציל חיים!

)CONTINENTAL מבית(
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גידול בשיעור של 8.7% בשוק החיסכון 
הפנסיוני בחודשים ינואר-ספטמבר 2018

 הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב-891 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל 
בראשית השנה  התשואות תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק

ון  כ ס י ח ה ק  ו ש
הפנסיוני בישראל 
וף  ס ב ם  כ ת ס ה
השלישי  הרבעון 
 891 ב-  2018 של 
ל,  ק ש ד  ר א י ל י מ
 8 2 0 ת  מ ו ע ל
קל  ש ד  ר א י ל י מ
השנה,  בראשית 
מיליארד   718 ו-
שקל בראשית שנת 

2017. לאחר גידול בשיעור של 14% 
החיסכון  בשוק  הכספים  בהיקף 
גידול  חל   2017 הפנסיוני בשנת 
בשיעור של 8.7% בחודשים ינואר-

ספטמבר 2018. 
בקרנות פנסיה חדשות )מקיפות 
נצברו בסוף  וכלליות משלימות( 
חודש ספטמבר כ-340 מיליארד 
נצברו  ביטוח  בפוליסות  שקל, 
כ-324 מיליארד שקל ובקופות גמל 
לתגמולים כ-227 מיליארד שקל. 
במהלך תשעת החודשים הראשונים 
2018 הופקדו בקרנות פנסיה  של 
חדשות מקיפות וכלליות משלימות 
יותר מ-29 מיליארד שקל ובניכוי 

כ-5.6 מיליארד שקל  משיכות בהיקף של 
כ-0.6  של  בהיקף  שליליות  נטו  והעברות 
מיליארד שקל, הייתה צבירה נטו בהיקף של 

23 מיליארד שקל. 
במהלך  הייתה  לתגמולים  גמל  בקופות 
תשעת החודשים הראשונים של 2018 צבירה 
חיובית בהיקף של 3.4 מיליארד שקל בזכות 
עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ-2.3 
מיליארד שקל והעברות נטו בהיקף של כ-1.1 

מיליארד שקל. 
מרביתם של הכספים הפנסיוניים בישראל 
מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר 
משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות 
שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. חודש 
יולי התאפיין במגמה מעורבת. מרבית מדדי 
המניות בתל אביב ירדו בחודש ספטמבר, כאשר 
מדד תל אביב 35 רשם ירידה בשיעור של 1.4% 
ומראשית השנה רשם עלייה של 8.81%. מדד 
תל אביב 125 ירד בחודש ספטמבר ב-0.55% 
אך מראשית השנה רשם עלייה של 8.83%%. 
מדד תל אביב 90 לעומת זאת, רשם עלייה של 
1.98% כאשר מראשית השנה רושם תשואה 
של6.51%. מדד הבנקים ירד בחודש ספטמבר 
ומראשית השנה רשם עליה של  ב-1.78% 
אגרות החוב הקונצרניות  11.95%. מדדי 
רשמו בספטמבר מגמה מעורבת כאשר מרבית 
המדדים של אגרות החוב השקליות רשמו 

עליות, מדד בונד שקלי 50 עלה ב-0.26%, מדד 
תל בונד שקלי 3-5 עלה ב-0.49% ומדד בונד 
שקלי 5-15 עלה ב-0.19%. לעומת זאת, מדד 
בונד 20 רשם ירידה של 0.08%. מדד בונד 40 
ירד בחודש ספטמבר בשיעור של 0.03%, אך 
מראשית השנה רשם עלייה של 1.43%. מדד 
בונד 60 ירד בחודש ספטמבר ב-0.06% ומאז 
ראשית השנה עלה ב-1.39%. מדד בונד שקלי 
עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר ומאז ראשית 

השנה רשם ירידה של 1.35%. 
מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם 

מגמה מעורבת בחודש ספטמבר. מדד אגרות 
החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בחודש 
ומראשית השנה רשם  ספטמבר ב-0.29% 
עלייה בשיעור של 0.26%. מדד אגרות החוב 

הממשלתיות השקליות ירד ב-0.04% בחודש 
ספטמבר וירד ב-0.79% בחודשים ינואר עד 
2018. אגרות החוב הממשלתיות  ספטמבר 
בחודש  עלו  שנתיים  עד  לטווח  השקליות 
ספטמבר בשיעור מינימלי של 0.03%, לטווח 
2-5 שנים עלו ב-0.05% ולטווח של 5 שנים 

ויותר ירדו ב-0.15%. 
בעולם רשמו בחודש  המדדים הבולטים 
ספטמבר מגמה מעורבת, כאשר בארה”ב מדד 
הדאו ג’ונס עלה בשיעור של 1.90% ומראשית 
השנה רשם עלייה מצטברת בשיעור של 7.04%. 
מדד הנאסד”ק 100 ירד ב-0.35% 
בספטמבר ומראשית השנה רשם 
 S&P 500-עלייה של 19.25% וה
עלה בשיעור של 0.43% בספטמבר 
ומראשית השנה רשם עלייה בשיעור 
של 8.99%. הדאקס רשם בספטמבר 
ירידה בשיעור של 0.95% ומראשית 
השנה הניב תשואה שלילית בשיעור 
עלה   100 הפוטסי   .5.19% של 
ובסיכום  בספטמבר   1.05% ב-
שלושת הרבעונים של השנה רשם 
ירידה בשיעור של 2.31%. גם היורו 
סטוקס 600 רשם עלייה של 0.24% 
בספטמבר, אך בתשעת החודשים 
ירידה  2018 רשם  הראשונים של 

מצטברת בשיעור של 1.54%.

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום 
החיסכון הפנסיוני.

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

אולם הבורסה בניו יורק
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שיטפון של תביעות בעקבות הוריקן מייקל

פלטפורמת המחשוב של שוק הביטוח הלונדוני הושלמה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

נזקי  את  מעריך   AIR Worldwide
נזקים  של  מודלים  פי  )על  מייקל  ההוריקן 
דולר.  מיליארד  ב-6-10  קטסטרופאליים( 
נזקי  את  מעריכים   Karen Clark & Co
 Corelogic דולר.  מיליארד  ב-8  ההוריקן 
הנזקים  היקף  את  אומד  השנייה  בהערכתו 
מעריך   Demotech דולר.  מיליארד  ב-3-5 
מיליארד   15-20 בטווח  ההוריקן  נזקי  את 

דולר. 
כל ההערכות הן בגין נזקי הסופה ואינן כוללות 
 The באמצעות  המבוטחים  שיטפון,  נזקי 
National Flood Insurance Program 
להגנה  ממשלתית  ביטוח  )תכנית   )NFIP(
 RMS ארה”ב(.  ברחבי  שיטפונות  נזקי  על 
מעריך את נזקי ההוריקן ב-6.8-10 מיליארד 
בסך  המוערכים  שיטפונות  נזקי  כולל  דולר 
דולר. RMS מעריך את  מיליון   250-750 של 
הנזקים הכלכליים הכוללים בסך של 8.5-14 

מיליארד דולר. 

בצפון  ההוריקן  פגע  מאז 
המסומן  )החלק  פלורידה 
באדום במפה( הוגשו 69,950 
תביעות )עד ל-18 באוקטובר( 
ב  מוערך  התביעות  כשהיקף 

680.7 מיליון דולר.
54,607 מהתביעות שהוגשו הן 
בגין בתי מגורים כש-52,452 
תביעות עדיין נותרו פתוחות. 
התביעות  שמספר  צופים 

הנזקים  סכום  גם  יגדל  ועימם  ויגדל  ילך 
על  מכוסות  מהתביעות   60% המבוטחים. 
ידי כ-50 מבטחים קטנים ובינוניים ממדינת 
לרכוש  חייבים  אלו  מבטחים  פלורידה. 
ביטוח משנה משמעותי בתחום סיכוני טבע. 
 Munich Re הם  המובילים  המשנה  מבטחי 
 ,Allianz SE, Tokio Marine Holdings
מבטחים   .Lloyd’s of London-ו  Inc
,State Farm כגון  ארה”ב  של   הגדולים 

הקטינו  ואחרים   Allstate
לסיכוני  שלהם  החשיפה  את 
אנדריו  ההוריקן  לאחר  טבע 
ב-1992.  בפלורידה  שפגע 
בדרגה  )הוריקן  אנדריו  לאחר 
מבוטחים  לנזקים  שגרם   ,)5
25 מיליארד דולר,  בהיקף של 
להפסיק  מבטחים   13 נאלצו 

את פעילותם. 
בניגוד לשנת 1992, המבטחים 
הנוכחיים ערוכים לנזקי טבע במבנה הון הולם 
התומכים  מתאימים  משנה  ביטוח  וסידורי 
הנזקים  כי  ההערכה  ושרידותם.  ביציבותם 
ב-40  נאמדים  ההוריקן  שגרם  הכלכליים 
המבוטחים  הנזקים  כאשר  דולר,  מיליארד 

נאמדים ב-10-12 מיליארד דולר. 
בגין הנזקים שהסופה גרמה בג’ורג’יה צפויות 
יותר מ-35 אלף תביעות באומדן ראשוני - כך 

מדווח המפקח על הביטוח של המדינה.

 Placing Platform Limited (PPL( Ltd
לברוקרים  המאפשרת  מחשוב  )פלטפורמת 
ומבטחים לתמחר, לנהל מו”מ, לקבל עסקים 
מלא(  דיגיטלי  באופן  עסקים  ולעשות 
המשנה  ביטוח  רכיב  גם  הופעל  כי  הודיעה 

כעת,   .)treaty reinsurance( החוזי 
כאשר הושלמו כל רכיבי הפלטפורמה, תפעל 
שלה  התפקוד  הטכנולוגיה,  לשיפור  החברה 

והשימוש בה. 
בתחום   2016 ביולי  החל   PPL-ב השימוש 

2017 הכריזה  של סיכוני טרור. בחודש מרץ 
שירותים  לתת  יכולה  המערכת  כי  החברה 
בתחום הביטוח הימי. בנובמבר 2017 הופעל 
גם תחום הרכוש והתאונה וב-11 ביוני 2018 

הופעל הביטוח האווירי.

הנזקים המבוטחים נאמדים ב-10-12 מיליארד דולר

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

אזורי הפגיעה של ההוריקן 
)מסומן באדום(
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אושר בקריאה ראשונה: הגבלות 
על שיווק טלפוני מטריד
 אישור החוק ישפיע על חברות הביטוח וסוכנויות משום ששיווק מוצרים 

ושירותים מרחוק הופך להיות חלק משמעותי מעולם הביטוח  השרה גילה גמליאל: 
אנחנו נמצאים כאן בניסיונות רבים לפתור את בעיית העושק של האזרחים הוותיקים

חוק “אל תתקשרו אלי”

רה  ש י א ת  ס נ כ ה ת  א י ל מ
בקריאה ראשונה את הצעת חוק 
 )61 הגנת הצרכן )תיקון מס’ 
)מאגר צרכנים להגבלת שיחות 
שיווק מרחוק(, התשע”ט-2018. 
מדובר בהצעה ממשלתית של 
והמשרד  הכלכלה  משרדי 
לשוויון חברתי, אליה הוצמדו 
הצעות פרטיות של חברי הכנסת 

מיקי רוזנטל ואיציק שמולי.
הרשות  את  להסמיך  מוצע 
הוגן  ולסחר  הצרכן  להגנת 
מספרי  מאגר  ולנהל  להקים 

טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל שיחות 
)“אל תתקשרו  שיווק מרחוק של עוסקים 
אלי”(. לפי המוצע יחול על העוסק איסור לפנות 
בשיחת שיווק אל צרכנים הרשומים במאגר.

אישור החוק ישפיע על חברות וסוכנויות 
הביטוח, משום ששיווק מוצרים ושירותים 
מרחוק )באמצעות האינטרנט או הטלפון( 
הופך להיות חלק משמעותי מעולם הביטוח, 
את  מגדילות החברות  ובשנים האחרונות 
מאמציהן לשווק לציבור הרחב פוליסות ביטוח 

מסוגים שונים באופן זה. 
“בישראל  נכתב:  לחוק  ההסבר  בדברי 
אגרסיבי  שיווק  של  פרקטיקה  התפתחה 
שבעקבותיהן  טלפון,  שיחות  באמצעות 
גבוהים  בסכומים  עסקאות  מתבצעות 
המגיעים לכדי מאות אלפי שקלים חדשים. 
השימוש בפרקטיקה זו בולטת במיוחד כלפי 
ועולים  כגון קשישים  אוכלוסיות חלשות, 
חדשים. ההגנות שהחוק נותן היום מאפשרות 
אכיפה במקום שבו בוצעה פרקטיקה מטעה, 
או פרקטיקה שיש בה השפעה לא הוגנת, אלא 

שאכיפה של מעשים או של מחדלים מטעים 
או לא הוגנים מעוררת במקרים רבים קשיים 
ראייתיים, במיוחד כאשר השיחה הטלפונית לא 
הוקלטה )או שלא ניתן להשיג את ההקלטה(, 
ושההוכחה לגבי תוכן השיחה היא מילה של 

הצרכן מול מילתו של העוסק.
“זאת ועוד, ההוראה בחוק המאפשרת ביטול 
עסקה שנעשתה בעקבות שיווק טלפוני, אינה 
פותרת את הבעיה המקדמית בשלב עשיית 
העסקה, שהיא שימוש בלחץ שיווקי והטעיה 
וכן הטרדת הצרכן בשיחות שיווק. לפיכך מוצע 
זה לטפל בתופעת השיווק הטלפוני  בחוק 
האגרסיבי וכן בשיווק הטלפוני המטריד, בכך 
שיוטלו מגבלות על יכולתו של העוסק לפנות 

לצרכן בשיחת שיווק טלפונית”.
שר הכלכלה אלי כהן: “אנחנו מביאים כאן 
בשורה צרכנית לכלל האזרחים. אותם אנשים 
שנופלים לידי אותם חברות, לא רק ניזוקים 
כספית, אלא גם עוברים פגיעה נפשית. לרוב 
נוכל לרשום אוכלוסיות חלשות באותו מאגר, 
שינוהל בצורה איכותית וראויה. הצעד הזה, 

יסייעו  נוספים,  צעדים  לצד 
למנוע את הפגיעה באוכלוסיות 
הקשישים ובסופו של דבר ניצור 
אותם  על  שתגן  ברזל  כיפת 

אוכלוסיות”.
“אין  זנטל:  רו מיקי  ח”כ 
אדם בישראל שלא מכיר את 
הפרקטיקה הטורדנית לשיווק 
ן.  ו פ ל ט ת  ו ח י ש ת  ו ע צ מ א ב
ועמותות  מחברות  טלפונים 
עמן,  התקשרנו  לא  שמעולם 
המציעות באגרסיביות מוצרים 
ושירותים או קמעות ושידוכים, 
אוכלוסיות  ושקרי.  מטעה  באופן  לעיתים 
חלשות כגון קשישים, עולים חדשים ואנשים 
עבור  קל  טרף  משמשות  מוגבלויות  עם 
המשווקים, שאינם בוחלים באמצעים להשגת 

עוד מספרי כרטיסי אשראי”.
השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל: “בשנים 
וגוברת תופעה מכוערת.  האחרונות הולכת 
אנחנו נמצאים כאן בניסיונות רבים לפתור 
את הבעיה של העושק של האזרחים הוותיקים. 
חברות מנצלות את המצב כדי למכור להם 
שקלים.  אלפי  בעשרות  מיותרים  מוצרים 
היותם  בשל  קורבן  נפלו  ותיקים  אזרחים 
בודדים או חסרי גב משפחתי והם מהווים 
מטרה קלה לאותם נוכלים. אי אפשר להישאר 
אדישים לנוכח עומק התופעה המחרידה הזו. 
אנשים מוכנים לשדוד לאור יום את ההורים 
והסבים שלנו עבור בצע כסף. החלטנו לעצור 
את התופעה הנוראית הזו ולקדם את הליך 

החקיקה הזה יחד עם צעדים נוספים”.
וההצעה תועבר  ללא מתנגדים  49 תמכו 

לוועדת הכלכלה.

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

סטרציה
אילו
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מינוי משה ברקת לממונה על 
הביטוח עבר פה אחד בממשלה

ליאת גולץ הצטרפה 
 LeO לסטארטאפ

כמנהלת פיתוח עסקי

מיכאל ישיל מסיים 
את תפקידו בהראל

הממשלה אישרה בתחילת השבוע )א’( את 
משה כחלון, למנות את  שר האוצר,  הצעת 
משה ברקת לממונה על רשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון. זאת, לאחר שוועדת האיתור 
סיימה את עבודתה והחליטה להמליץ על שני 
מועמדים שנמצאו מתאימים וראויים ביותר 
לכהן בתפקיד. משה ברקת נבחר בזכות ניסיונו 
בניהול חברות גדולות, ברגולציה ובעבודה 
ממשלתית. זאת, לאור ניסיונו כמנהל מחלקת 

תאגידים ברשות לניירות ערך.
בהחלטתו נתן שר האוצר משקל רב ליכולותיו 
וניסיונו הרב של ברקת בתחום הפיננסים על 
כלל היבטיו ובהם חשבונאות, רגולציה, ניהול 
סיכונים, אשראי והשקעות ויתרונו המובהק 
ובניהול עובדים  ביכולת להובלת תהליכים 
והנעתם. במסגרת זו נתן שר האוצר גם משקל 
לאופן בו מילא ברקת את תפקידיו האחרונים 
ברשות  ראשי  וכחשבונאי  הפניקס  כיו”ר 

לניירות ערך.
עוד נתן השר משקל לניסיון שצבר מר ברקת 
ובראייה  אסטרטגיים  תהליכים  בהובלת 
כלכלית רוחבית. שר האוצר התרשם כי יכולות 
אלו יאפשרו לברקת למלא את תפקיד הממונה 
על רשות שוק ההון בצורה המיטבית ביותר 
ולעמוד בפני האתגרים הצפויים לרשות בשנים 

הקרובות.
כיום  מכהן  ברקת,  משה 
כיועץ בכיר לגופים פיננסיים 
בתחום הבנקאות להשקעות 
וכן כדירקטור בחברות דלק, 
דלק אנרגיה ואלעד אירופה. 
כחלון:  משה  האוצר,  שר 
“אני מברך על אישור מינויו 
של משה ברקת לשמש כראש 
בשנים  ההון  שוק  רשות 
הקרובות. מקצועיותו וניסיונו 
הרשות,  עבודת  את  יחזקו 
שלה תפקיד מרכזי בפיקוח 
והסדרה של תחומי השירותים 
הפיננסים המשפיעים על כל 

אזרחי ישראל. אני מאחל הצלחה רבה למר 
ברקת בתפקידו - הצלחתו הצלחתנו”.

משבר ביום הראשון לתפקיד

ביומו הראשון לתפקיד החליט ברקת להעביר 
מתפקידה את הנהגת של הממונה על הביטוח 
לשעבר דורית סלינגר. ברקת הסביר כי מדובר 
בעבודה בתוך מרחב אינטימי והוא מעדיף 

לנהוג במשנה זהירות.

אה  ח מ ה  ר ר ג ה  ל ו ע פ ה
בקרב קבוצות פמיניסטיות. 
פרסמה  מיכאלי  מרב  ח”כ 
ממונה  “נבחר  בפייסבוק: 
וזה.  ברכות  ההון.  שוק  על 
ואז הוא נכנס לתפקיד ומה 
הדבר הראשון שהוא עושה? 
מפטר את הנהגת של הממונה 
הקודמת. למה? כי היא אשה 
עליו.  שיעלילו  והוא מפחד 
שאמור  האיש  מאמינות? 
להיות שומר הסף של שמירת 
אזרחיות  על  והגנה  החוק 
ואזרחים מתחיל בעבירה על 
באזרחיות.  ובפגיעה  החוק 
אסור לפטר אף אחת ואף אחד על רקע מין 
או מגדר. אסור לפטר אותך בגלל מי שאת. 
ובטח שאסור להאשים אותך שבטח תעלילי 
על מישהו. ובטח שאסור לגרום לנשים לשלם 

כפל מחיר על זה שגברים מטרידים מינית”.
בעקבות המחאה מסר ברקת: “אני מתנצל אם 
דבריי פגעו במישהו, כוונתי לא הייתה לפגוע 
בנשים, לרבות הנהגת. לאורך כל תפקידיי 
בתפקיד  מדובר  נשים.  וקידמתי  כיבדתי 

המאויש במשרת אמון”.

משרד האוצר: שר האוצר בהחלטתו למינוי ברקת העניק משקל לאופן בו מילא 
ברקת את תפקידיו האחרונים כיו”ר הפניקס וכחשבונאי ראשי ברשות לניירות ערך

בתפקידה האחרון שימשה גולץ 
כסמנכ”לית בכירה בהפניקס

בעקבות הרה ארגון בהראל, שכלל הקמת 
חטיבת דקלה, תביעות סיעוד, חיים ותאונות 

אישיות, החליט ישיל לסיים את תפקידו 
כמנכ”ל סוכנות הביטוח דקלה מקבוצת הראל

מבטחים ומבוטחים

לאחרונה  שפרשה  גולץ,  ליאת 
מהפניקס, הצטרפה לסטארטאפ 
עסקי.  פיתוח  כמנהלת   L e O
גולץ  שימשה  האחרון  בתפקידה 
כסמנכ”לית בכירה בהפניקס, וניהלה 

את אשכול מרכז.
LeO היא חברה טכנולוגית שפיתחה 
צ’טבוט ייחודי בענף הביטוח לסוכנים 
לקוחות  שירות  למתן  ולחברות 
ומכירות מתקדם, לרבות תהליכי 
חידוש, הצעות חדשות, תביעות ועוד. 
הצ’טבוט מבוסס בינה מלכותית והוא 
היחיד מסוגו בענף שממוקד בלעדית 

בענף הביטוח.
בין לקוחותיה החברה ניתן לציין 

 LeO קש ביטוחים, שמפתחת יחד עם אקורד ובכלל זה  את קבוצת 
ממשקים טכנולוגיים לשירות מתקדם ללקוחותיה.

)לידיעה על שיתוף פעולה בין LeO לתוכנת ניהול
משרד הסוכן באפי – ראו עמוד 5(.

מיכאל ישיל מסיים את תפקידו 
סיום  על  החליט  ישיל  בהראל. 
תפקידו כמנכ”ל סוכנות הביטוח 
דקלה מקבוצת הראל. זאת, בין היתר 
על רקע הרה ארגון בהראל, שכלל 
הקמת חטיבת דקלה, תביעות סיעוד, 
חיים ותאונות אישיות. רה הארגון 
כשבועיים.  לפני  הושלם  בחברה 
פעילותה של סוכנות דקלה, בראשה 
נכנסה תחת החטיבה  ישיל,  עמד 
החדשה שהוקמה, שבראשה עומד 

רועי שקד. 
טרם מינויו למנכ”ל דקלה במאי 
2017, שימש כמשנה למנכ”ל ומנהל 
חטיבת ביטוח כללי-פרט בהראל, 

וקודם לכן ניהל את אגף ביטוחי השיניים בחברה. לפני כן שימש כמנכ”ל 
סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה.

באגרת שנשלחה לעובדים, הודה מנכ”ל הראל, מישל סיבוני, לישיל 
על פעילותו במסגרת החברה במשך יותר מעשור.

מיכאל ישיל ליאת גולץ

משה ברקת, הממונה 
על רשות שוק ההון
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