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הממונה על הביטוח הנכנס, ד”ר משה ברקת, 
נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה  פנה אל 
מרים כבהא והכחיש שהעביר נהגת מתפקידה 
בעקבות חשש לכך שיעלילו עליו. ברקת הסביר 
במכתב אל כבהא, כי הכתבה שפורסמה על 
הנושא “אינה מתבססת על שיחה איתי, בנושא 
זה או בכל נושא אחר, ובין היתר לא מביאה 
דברים כהווייתם ומוציאה דברים מהקשרם”. 
על פי פרסומים, ביומו הראשון לתפקיד, 
ברקת החליט להעביר מתפקידה את הנהגת 
של הממונה לשעבר על הביטוח דורית סלינגר. 
ברקת הסביר כי מדובר בעבודה בתוך מרחב 
אינטימי והוא מעדיף להיות לנהוג במשנה 
זהירות. הפעולה גררה מחאה בקרב קבוצות 
פמיניסטיות. בעקבות הפרסומים, נציב שירות 
המדינה, פרופ’ דניאל הרשקוביץ’, ביקש לברר 
אם ברקת עבר על הקוד האתי של עובדי ציבור 

)התקשי”ר(. 
ברקת הסביר במכתב: “נכנסתי לתפקידי 

 .2018 באוקטובר   22 ב-
פעולה  כל  מלבצע  נמנעתי 
ולקבל כל החלטה טרם אישור 
וכניסתי לתפקיד.  הממשלה 
ממילא לא גייסתי ולא העברתי 
ביומי  אדם  אף  מתפקידו 
הראשון לעבודה, לרבות משרת 
הנהג אשר לא הייתה מאוישת 
לתפקיד.  כניסתי  במועד 
למיטב ידיעתי, עומדות לזכותי 
מספר משרות אמון אותן אוכל 
לאייש כרצוני באנשים בהם יש 
לי אמון ונוח לי לעבוד איתם, 
כל  דרישות  פי  ועל  בהתאם 
תפקיד ונסיבותיו. אני דוחה 
כל ניסיון לקשור את המקרה 

שלפנינו עם העניין הזה בכל צורה ודרך”.
עוד הוסיף ברקת: “במהלך הקריירה שלי 
פעלתי תמיד חדור בהכרה זו. בין היתר פעלתי 

נשים,  ייצוגן של  להרחבת 
וקידומן בעבודה עד  גיוסן 
ביותר  הבכירות  למשרות 
ודאגה לתנאי עבודתן, תוך 
היתר  בין  דגש אישי,  מתן 
לאימהות לילדים רכים. אני 
רואה בזה חלק משליחותי, 
כמו הדאגה לקידום שכבות 

חלשות בחברה”.
כי  ברקת  סיכם  במכתב 
במקום  מיניות  “הטרדות 
העבודה הן דבר בזוי ומגונה 
בו  להילחם  שיש  בעיניי, 
ולמגר אותו מן השורש. אישה 
להרגיש  צריכים  גבר,  וגם 
ובנוח  מוגנים  בטוחים, 
במקום עבודתם. בכוונתי לפנות אל נציבות 
שירות המדינה ולקבל הנחיות ברורות באשר 

לאיוש משרות האמון להן אני זכאי”.

 הממונה על הביטוח הנכנס, ד”ר משה ברקת, שלח מכתב בנושא לנציבת שוויון הזדמנויות בעבודה 
 והסביר כי הפרסומים אינם מתבססים על שיחה אתו ומוציאים דברים מהקשרם

 לדבריו, “לא גייסתי ולא העברתי מתפקידו אף אדם ביומי הראשון לעבודה”  עוד ציין כי בכוונתו 
לפנות לנציבות שירות המדינה ולקבל הנחיות ברורות באשר לאיוש משרות האמון להן הוא זכאי 

ברקת מכחיש כי העביר נהגת מלשכתו 
בשל חשש שמישהו יעליל עליו

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 <<

הממונה על הביטוח הנכנס, 
ד”ר משה ברקת

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.

ביטוח הנסיעות של הפניקס
SMART TRAVEL 

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

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

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

כולם בדקו ומצאו

ועכשיו גם

וגם וגםגם

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*

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

הביטוח הוא 5 מיליון דולר.

)אוגוסט 2018(
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בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו 
כבית משפט לערעורים אזרחיים, נדונה בקשת 
רשות ערעור של AIG ישראל חברה לביטוח 
בע”מ )להלן: המערערת(, שיוצגה על ידי עו”ד 
גילה ערד, כנגד המשיבה, שיוצגה על ידי עו”ד 
רונן וייזל.  פסק הדין ניתן ב-10 באוקטובר 
2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אביגיל 

כהן. 
שהגישה  ערעור  רשות  בבקשת  מדובר 
משפט  בית  של  דינו  פסק  על  המערערת 
לתביעות קטנות בהרצליה ולפיו התקבלה 
תביעת המשיבה לתגמולי ביטוח. המשיבה 
הגישה ב-21 בינואר 2018 תביעה קטנה בשם 
עיזבון המנוח )בעלה של המשיבה( לקבלת 
לפוליסת תאונות  ביטוח בהתאם  תגמולי 
אישיות שרכש. בכתב התביעה נטען, כי בתאונה 
שאירעה למנוח ב-7 במאי 2014, כאשר התקלח, 
הוא שבר את גבו. מצבו הרפואי הוחמר עד 

שנפטר ב-14 באוגוסט 2014. 
המערערת טענה, בין היתר, כי דין התביעה 
תקופת  כי  התיישנות  מחמת  להידחות 
ההתיישנות על פי הדין והפוליסה היא שלוש 
שנים מקרות מקרה הביטוח )כלומר ממאי 
2014(, ואילו התביעה הוגשה בינואר 2018. 
עוד נטען, כי המשיבה, אשת המנוח, ידעה על 
הפוליסה שהייתה בביתה, אלא שלא מצאה 
לנכון לקרוא אותה. המערערת הוסיפה כי 
למשיבה היה פרק זמן של לפחות שנתיים 
ותשעה חודשים מפטירת המנוח להגיש תביעה, 
ובנסיבות העניין לא מתקיימים תנאי סעיף 
8 לחוק ההתיישנות, לפיו כאשר נעלמו מן 
התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, 
מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות 
סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת 
ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.

הייתה  כי לא  בין היתר,  המשיבה טענה, 
מעורה בפוליסות שערך המנוח וכי התובענה 

לא התיישנה. 
בית המשפט קבע כי במקרה דנן, על סמך 
התשתית העובדתית שהונחה בפני הערכאה 
הקודמת, נפלה טעות ביישום הדין המחייבת 
התערבות ערכאת הערעור. תאונתו של המנוח 
הייתה במאי 2014 ולכן תקופת ההתיישנות 
2017. המנוח נפטר באוגוסט  חלה עד מאי 
2014. מחקירתה הנגדית של המשיבה עולה, 
כי הפוליסה הייתה כל העת בביתה וכי ב-2012 
היא חתמה באופן אישי על טופס אימות נתונים 
והצהרת מבוטח )על המסמך חתום המנוח 
כבעל הפוליסה וגם המשיבה כבת זוגו(. בנוסף, 
פניית המשיבה באמצעות עורך דין למבקשת, 
בדרישה לתגמולי ביטוח, נעשתה בספטמבר 
2017 בחלוף תקופת ההתיישנות לפי הדין 

והפוליסה. 
השאלה היא, לפי בית המשפט, האם בחירתה 
של המשיבה לטפל במסמכים המצויים בביתה 

רק בשנת 2017, כאשר מקרה הביטוח אירע 
ב-2014 וגם פטירת המנוח המצערת הייתה 
8 לחוק  נופלת לגדר תנאי סעיף  ב-2014, 
ההתיישנות המצוטט לעיל. על פי בית המשפט, 

“התשובה לשאלה שלילית באופן מובהק”. 
בית משפט ציטט מן הפסיקה, כי נטל ההוכחה 
על הגילוי המאוחר רובץ על הטוען לו. כמו 
כן, סעיף 8 דורש קיומם של ארבעה תנאים: 
קיומן של עובדות שנעלמו מן התובע, העובדות 
מהותיות ויורדות לשורשה של עילת התובענה, 
העובדות נעלמו מעיני התובע מנסיבות שאינן 
תלויות בו, התובע לא יכול היה למנוע אותן 
סיבות אף אילו נקט זהירות סבירה. בנוסף, 
 8 בית המשפט ציטט מן הפסיקה, כי “סעיף 
לחוק ההתיישנות כולל את מבחן הסבירות, 
ובכוח  בפועל  ידיעתו  את  לבחון  המבקש 
של התובע, שעליו להראות כי נעלמו מעיניו 
העובדות המהוות את עילת התובענה מסיבות 
שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא 

יכול היה למנוע אותן...”.
במקרה דנן, הערכאה הקודמת קבעה, כי עלה 
בידי התובעת להוכיח כי מבחינה סובייקטיבית 
לא היו בידיה העובדות המהוות את עילת 
התביעה ושלא מצאה ראיה לכך שהתובעת 
ידעה, בעת הפטירה, כי קיימת פוליסה. נקבע, 
ידעה התובעת  כי עצם העובדה שב-2012 
תאונות  ביטוח  פוליסת  הייתה  שלבעלה 
אישיות, אין בה ללמד על מה שקרה ב-2014. 
על פי בית המשפט, מדובר במסקנה עובדתית 
אליה הגיעה הערכאה הקודמת המבוססת על 
עדות התובעת והתרשמות בית המשפט ממנה, 
טופס אימות נתונים מה-3 ביולי 2012, עליו 

הסתמכה התובעת ושיחה מוקלטת משנת 2012 
ואין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב 

בקביעה כגון זו. 
בית המשפט, הגם שאינו מתערב  פי  על 
היעדר  בדבר  הקודמת  הערכאה  בקביעת 
ידיעה סובייקטיבית של העובדות המהוות 
את עילת התביעה, אין הוא יכול להסכים עם 
הקביעה ולפיה מבחינה אובייקטיבית הוכח על 
סמך חומר הראיות, כי לא היו בידי התובעת 
העובדות המהוות את עילת התביעה. על פי 
קביעת בית המשפט, אי הידיעה של התובעת 
אינה עומדת במבחני הסבירות - מבחן האדם 
הסביר והאמצעים לגילוי קיומה של הפוליסה. 
כי  ידעה ב-2012,  זאת, מאחר שהתובעת 
לבעלה הייתה פוליסת ביטוח תאונות אישיות. 
היא העידה כי הפוליסה הייתה מצויה בביתה, 
ומשום מידת המאמץ המועטה הכרוכה בגילוי 
קיומה של הפוליסה, בשים לב לכך שהיו לה 
כמעט שלוש שנים ממועד הפטירה ועד תום 
תקופת ההתיישנות, בהן יכלה לפנות לחברת 
הביטוח ולברר אם קיימת פוליסה או לבדוק 

את הפוליסה שהייתה מצויה בביתה. 
לסיכום, הערעור התקבל לגופו. המשמעות, 
הזמן  במסגרת  להגיש  יש  ביטוח  תביעת 
שנקבעה בחוק, דהיינו תוך שלוש שנים ממועד 
קרות מקרה הביטוח )חריג לכלל הזה מצוי 
באירועי נכות, שם מקובל לחשב את תקופת 
ההתיישנות ממועד גיבוש הנזק וקביעת הנכות 

לצמיתות(.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקבל ערעור נגד המבקשת שלא 
הצליחה להוכיח שפעלה בסבירות כאשר 

לא תבעה לפני תום תקופת ההתיישנות

            

           

 073-2007443 sales@shr.co.il
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 על פי התביעה, ביטוח ישיר שלחה מכתב למבוטח שעיסוקו עריכת דין והציעה לו להעסיק 
קלדנית  ביטוח ישיר: שני הרופאים קבעו באופן חד משמעי וללא כל ספק שהמבוטח כשיר 

לעבוד בעבודתו  אם קיימים מסמכים עדכניים יותר, נשמח לבחון את המצב בשנית

בעקבות הסירוב לשלם למבוטח שאיבד את יכולת ההקלדה מפאת מחלה

ביטוח ישיר: בקשת המבוטח נדחתה 
לאחר שנבחנה על ידי שני רופאים מומחים 

“בקשת המבוטח נבחנה ביסודיות על ידי 
שני רופאים מומחים בתחום, שאחד מהם 
הינו רופא תעסוקתי, ושניהם קבעו באופן 
חד משמעי וללא כל ספק שהמבוטח כשיר 
לעבוד בעבודתו כעורך דין”. כך מסרה ביטוח 
ישיר לפוליסה כתגובה לטענתו עו”ד רפאל 
אלמוג, בא כוחו של התובע, כי חברות הביטוח 
דוחות באופן כמעט אוטומטי תביעות של 

אובדן כושר עבודה.
הוגשה  בתל אביב,  בבית משפט השלום 
בימים אלו תביעה נגד ביטוח ישיר שסירבה 
לשלם גמלת אובדן כושר עבודה לעורך דין 
עצמאי המבוטח בחברה, שאיבד את יכולת 

ההקלדה שלו בגין מחלת פרקים. 
על פי התביעה, עורך הדין, תושב רחובות, 
ולחוצה,  תובענית  בעבודה  כעצמאי  עובד 
הדורשת שעות ארוכות של כתיבה ועבודה מול 
מחשב. על פי התביעה, בשנים האחרונות לקה 
עורך הדין במחלת פרקים הגורמת לקרעים 

בגידים ולנפיחות בכפות הידיים. בנוסף, הוא 
סובל מטנטון באחת מאוזניו וממצב נפשי 
ירוד. אל התביעה צורפו מספר חוות דעת 
של רופאים מומחים וביניהן חוות דעת של 
רופא תעסוקתי. אותו רופא קבע, כי מצבו 
של עורך הדין לא מאפשר לו לעסוק בהקלדה 
ובשימוש בעכבר וכל עבודה שתדרוש ממנו 
הקלדה ממושכת עלולה להחריף את מצבו.  
פי התביעה, הרופא התעסוקתי קבע  על 
כי הטנטון באוזנו ומצבו הנפשי של התובע 
רק יחמירו אם הוא ימשיך בעיסוקו, הדורש 
ממנו לעמוד בלוחות זמנים נוקשים ובמועדים 

דחופים. 
על פי התביעה, כאשר פנה העו”ד לחברת 
הביטוח כדי לממש את הפוליסה אותה רכש, 
התנערה החברה מאחריותה לתשלומי תגמולי 
הביטוח, בטענה כי “לא הוכח אובדן כושר 

עבודה מעבר לתקופת ההמתנה”. 
הדחייה  במכתב  כי  בתביעה,  נכתב  עוד 
ששלחה לו החברה נטען, כי “גם אם הייתה 
הרי  ההקלדה,  ביכולת  מסוימת  מגבלה 
שכעורך דין יכולת להעסיק קלדנית, וכן לעבוד 
לסירוגין בעיון מסמכים - קיום פגישות מצד 
אחד והקלדות מצד שני, כך שלא מתקיים רצף 
הקלדה לאורך יום עבודה מלא”. לדברי עוה”ד 
אלמוג, דרישת החברה להעסקת קלדנית 
לא רק שאיננה מן העניין, אלא גם סותרת 
באופן מובהק התנהלות של עורך דין עצמאי. 

“העסקת קלדנית איננה פרקטיקה נהוגה, לא 
כיום ולא בעשורים האחרונים. גם השימוש 
בביטוי ‘קלדנית’ הוא אנכרוניסטי להכעיס 

ונגוע בשוביניזם”, טוענת התביעה. 
בית המשפט מתבקש מהתביעה להורות 
לחברת הביטוח לשלם למבוטח את מלוא 
התגמולים החודשיים המגיעים לו שנתיים 
לאחור, מאז החל לסבול ממצבו הרפואי. כמו 
כן, בית המשפט מתבקש להשית על חברת 
התנהלותה  בשל  עונשית,  ריבית  הביטוח 

בחוסר תום. 
מביטוח ישיר נמסר לפוליסה בנושא המכתב 
והעסקת קלדנית: “נבקש להדגיש כי החברה 
לשימוש  אפשרות  בשל  לדחייה  טענה  לא 
בשירותי הקלדה והדחייה מבוססת כאמור על 
כך ששני רופאים קבעו שאין מניעה שהמבוטח 

ימשיך לעבוד במקצועו כעורך דין”. 
מביטוח  נמסר  הבקשה  דחיית  בנושא 
ישיר: “מטעמי צנעת הפרט לא נוכל להיכנס 
כי  להדגיש  נבקש  אולם  המקרה,  לפרטי 
ידי  על  ביסודיות  נבחנה  המבוטח  בקשת 
רופאים מומחים בתחום שאחד מהם  שני 
ושניהם קבעו באופן  הינו רופא תעסוקתי 
חד משמעי וללא כל ספק שהמבוטח כשיר 
לעבוד בעבודתו כעורך דין. ככל שיש ברשות 
יותר המעידים  המבוטח מסמכים עדכניים 
אחרת, נשמח לקבלם ולבחון את החלטתנו 

בשנית”.

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

השביתה בקרנות 
הפנסיה הוותיקות 

תיכנס היום 
ליומה השישי

שביתתם של כ-350 עובדי קרנות הפנסיה 
ביום  שהחלה  מיוחד,  בניהול  הוותיקות 
ד’ ה-17 באוקטובר, נכנסת ליומה השישי 
)ד’(. במסגרת השביתה  גם היום  ותימשך 
עמיתים לא מבצעים את מטלותיהם  עובדי 
השוטפות, לרבות קבלת קהל, רישום זכויות, 
ולמנהלי הסדרים  מתן שירות למעסיקים 

בחברות הביטוח ועוד.
ההסתדרות,  לטענת  לשביתה,  ברקע 
התנהלותה החד צדדית של הנהלת הקרנות 
וסירובה לחתום עם ההסתדרות והעובדים 
על הסכם שיסדיר סוגיות. המדובר בנושאים 
כמו שחיקה בזכויות העובדים והטלת מטלות 
נוספות עליהם, אפליה בתנאי העסקתם של 
עובדים במרכזי השירות, הימנעות מקידום 

עובדים בהסכמים קיבוציים ופגיעה בוועד. 
מההסתדרות נמסר, כי בחודש פברואר הוכרז 
סכסוך עבודה בקרנות, אולם “למרות האחריות 
והאיפוק בהם נקטה נציגות העובדים, הנהלת 
הקרנות ממשיכה להתבצר בעמדותיה ומסרבת 
המשבר  לפתרון  ענייניות  הצעות  להניח 

ולהיפגש עם העובדים”. 
מהנהלת עמיתים לא התקבלה תגובה עד 

סגירת הגיליון.
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חדש!
לקבל פלוס כפול בפוליסת מנהלים

"Plus מסלול מנהלים"

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

הפניקס מאפשרת לך לחסוך יותר כסף לגיל הפרישה

להצטרפות פנה לסוכן הפניקס או חייג 3455*

 ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות 

 דמי ניהול*

הנחה קבועה של 
25% על הריסק** 
למקרה מוות לכל 

חיי הפוליסה

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

מוצר ריסק כאמור תינתן למצטרפים חדשים בלבד.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן ההטבות בכל עת על פי שיקוליה בלבד.
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תשואות נאות למשתתפות 
ברווחים בספטמבר: הפניקס 

ומגדל הניבו תשואה של עד 0.5%

פוליסות המשתתפות ברווחים רשמו תשואה 
נאה של עד 0.5% בחודש ספטמבר. זאת, למרות 
ששוק ההון התאפיין במגמה מעורבת במדדי 
המניות המובילים, בהשפעת ירידות השערים 

בנאסד”ק ופרסום הדוחות הכספיים. 
מבין פוליסות י’, הפוליסה של הפניקס היא 
זו שהשיגה את התוצאה הגבוהה ביותר עם 
תשואה של 0.48% בחודש ספטמבר. הפוליסה 
מגדל השיגה תשואה של 0.46% בחודש  של 
זה ונמצאת במקום השני. מגדל קרן י’ עלתה 

מתחילת השנה 4.8%, התשואה הגבוהה ביותר. 
בטווח הארוך, הקרן של הפניקס מובילה את 
המסלול עם תשואה של 24.1% ו-38.3% בשלוש 
ובחמש השנים האחרונות בהתאמה. הפוליסה 
מגדל  של  הפוליסה  היא  במסלול  הגדולה 

שמנהלת נכסים בסך של 64 מיליארד שקל. 
במסלול הכללי, הפוליסה של מגדל הניבה 
תשואה של 0.4%, התשואה הגבוהה במסלול. 
אחריה נמצאת הפוליסה של הפניקס שהניבה 
תשואה של 0.39%. מתחילת השנה, הפוליסה 

של הפניקס הניבה תשואה של 4.4% הגבוהה 
במסלול ואחריה הפוליסה של מגדל עם תשואה 

של כמעט 4%. 
בטווח הארוך, הפוליסה של הפניקס הניבה 
תשואה של 22.5% וכ-35.1% בשלוש וחמש 
השנים האחרונות בהתאמה. אחריה נמצאת 
הראל עם תשואה של 20.8%  הפוליסה של 
האחרונות  השנים  וחמש  בשלוש  ו-33% 
בהתאמה. הפוליסה של מגדל היא הגדולה 

במסלול עם 27 מיליארד דולר. 

 בטווח הארוך, הקרן של הפניקס מובילה עם תשואה של 24.1% ו-38.3% בשלוש ובחמש השנים 
האחרונות במסלול הכללי  הפוליסה הגדולה בענף שייכת למגדל עם נכסים של 64 מיליארד שקל

תשואה מתחילת תשואה חודשית
השנה

תשואה 12 
חודשים

תשואה 3 
שנים

תשואה 5 
סך נכסים מיליוניםשנים

0.48%4.68%7.88%24.08%38.28%28,039הפניקס י’
0.46%4.80%8.04%21.52%35.05%63,766מגדל קרן י’
0.40%3.89%6.81%21.63%35.67%21,632הראל קרן י’

0.33%4.12%7.03%18.45%31.62%35,668כלל ביטוח קרן י’
0.02%3.76%6.52%17.61%31.75%11,586מנורה מבטחים קרן י’

תשואה תשואה חודשית
מתחילת השנה

תשואה 12 
נכסים )מיליון(תשואה 5 שניםתשואה 3 שניםחודשים

0.40%3.94%6.64%18.36%29.27%27,022מגדל כללי
0.39%4.39%7.44%22.52%35.07%9,496הפניקס מסלול כללי

0.36%3.70%6.59%20.77%33.03%18,872הראל כללי
0.28%3.84%6.71%17.05%28.83%6,329כלל ביטוח מסלול כללי

0.02%3.76%6.52%17.61%31.75%10,388מנורה מבטחים קרן י’ החדשה

www.shagrir.co.il

תשואות משתתפות ברווחים קרן י’ בספטמבר

תשואות משתתפות ברווחים בספטמבר מסלול כללי
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ועדת העבודה והרווחה 
תדון בדיון מהיר 

בטענות להתעמרות 
חברות הביטוח 
בחולים סופניים

 על פי טענתם של הח”כים מאיר כהן וטלב 
אבו עראר, חברות הביטוח שולחות חוקרים על 
מנת להערים על מבוטחים גוססים  הוועדה 

תתכנס בעקבות הפרסומים על כלל ביטוח 

“חברות הביטוח מפעילות מניפולציות על מבוטחים גוססים, כדי לא 
לשלם למבוטחים את המגיע להם” - כך הסבירו חברי הכנסת מאיר כהן 
)יש עתיד( וטלב אבו עראר )המשותפת( את בקשתם מיו”ר הכנסת 
לקיים “דיון מהיר” בנושא טיפול חברות הביטוח במבוטחים חולים 

וסופניים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. 

בקשתם של שני חברי הכנסת אושרה והדיון הראשון יתקיים ביום ב’ 
הקרוב )ה-29 באוקטובר 2018(. בהתאם להגדרת הדיון כדיון מהיר, 
הוועדה תדון בנושא בתוך עשרה ימים מיום העברת החומרים. עם 

סיום הדיונים, יונחו מסקנותיה על שולחן הכנסת. 
על פי כהן ואבו עראר, השבוע דווח על מספר מקרים בהם חברות 
הביטוח שלחו חוקרים פרטיים על מנת להערים על מבוטחים גוססים, 
כדי לא לשלם להם את הכספים המגיעים להם. החוקרים מתחזים 
לשליחים ומגיעים לבתי המבוטחים, מחבלים במעלית ואומרים להם 
שיש באמתחתם חבילה עבורם והם אינם יכולים לעלות אליהם. הם 
מתעקשים ומפצירים בהם בכל דרך לרדת אליהם. כאשר המובטחים 
יורדים אליהם בכוחותיהם האחרונים – החוקרים מצלמים אותם 

במצלמה נסתרת ואומרים שזו הייתה טעות. 
לדברי חברי הכנסת, “מדובר במניפולציה בלתי אנושית. לא ייתכן 
שמבוטח שמשלם ממיטב כספו כל חייו, לא יקבל את הטיפול והכספים 
המגיעים לו בשל העובדה שחברות ביטוח משתמשות בשיטות נלוזות”. 
“כנסת ישראל חייבת להתערב בדחיפות על מנת שמקרים כאלה לא 

יקרו יותר לעולם”, סיכמו חברי הכנסת במכתביהם. 
הוועדה הזכירה, כי תדון גם בהתעמרות כלל ביטוח במבוטחיה. ככל 
הנראה, כהן ואבו עראר מתייחסים במכתבם ליו”ר הכנסת למקרה 
של ג’ני לי נעים שפרסמה את  המקרה הביטוחי שהיה למשפחתה עם 
כלל ביטוח בפייסבוק וזכה לתהודה גדולה בתקשורת. חברת הביטוח 
סירבה להכיר במצבה של אימה המנוחה כסיעודית לאחר שחלתה 

בסרטן הלבלב. 

אלפי נהגים כבר נהנים מהביטו 

הדיגיטלי המשתלם ביותר!

הצטרפו לחדשנו 

הדיגיטלי  בענף הביטוח.

הכשרה מובילה א 

מהפכ  הביטוח הדיגיטלי

הביטוח הדיגיטלי לרכב

מספר 1 בישראל

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

ח”כ מאיר כהן

יה
מד

קי
וי

ם: 
מי

לו
צי

ח”כ טלב אבו עראר
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נזק בהיקף של 590 מיליון אירו 
בשריפה שפרצה במספנה גרמנית

65 אלף עסקים קטנים 
בבריטניה חווים 

התקפות סייבר כל יום

ההכנסה של המבטחים הבריטיים 
קפצה ל-26.3 מיליון ליש”ט

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

שבעיר   Lürssen במספנה  שפרצה  אש 
השנה  בספטמבר  ב-14  )גרמניה(  ברמן 
RSA ו-Lancashire לתת  גרמה למבטחים 
אזהרות רווח ברביע השלישי של 2018. נזקי 
השריפה גרמו נזקים בהיקף של 590 מיליון 

אירו למבדוק הצף ולמבנים שסביבו. 
Marsh מחלק את  ידי  הביטוח שנערך על 
אירו  מיליון   700 בסך   )line slip( הסיכון 

המובילים  כשהמבטחים  מבטחים   37 בין 
 Lancashire, Beazley, Aterium, הם 
Ascot ועוד. על פי מידע שנמסר מהמספנה 
הם הצליחו לייצב את המבדוק הצף. למבנה 
וליכטה  משמעותיים  נזקים  נגרמו  ולציוד 
)כינוייה עד השקתה Project Sassi( באורך 
שווי  כליל.  נזק  נגרם  מטר  מ-100  יותר  של 
 Sheikh Mansour עבור  שנבנתה  היכטה, 

כסגן  המשמש   bin Zayed Al Nahyan
ראש הממשלה של איחוד האמירויות והשר 
מיליון  ב-140  מוערך  הנשיאות,  לענייני 
ענף  את  מטלטלת  במספנה  השריפה  דולר. 
הרכוש בביטוח הימי כי הנזק מצטרף לנזקים 
)נזק  הקונקורדיה  כתביעת  משמעותיים 
טיינג’ין  בנמל  האסון  דולר(,  כמיליארד  של 

)מוערך ב-3 מיליארד דולר( ועוד.

השריפה במספנה מטלטלת את ענף הרכוש בביטוח הימי

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

מספר התקפות הסייבר על עסקים קטנים בבריטניה 
ליום.  אלף   65 ובממוצע  ליום  אלף  ל-35   900 בין  נע 
התקפות הסייבר המוצלחות מוערכות ב-4,500 ליום, 
נפגע  הקטנים  מהעסקים  אחד  שניות   19 כל  משמע, 
בפועל. כך עולה מדוח שהתפרסם ע”י המבטח הבריטי 

 .Hiscox
סייבר  התקפת  של  )הממוצעת(  הישירה  העלות 
נאמדת ב-25,700 ליש”ט )נתוני 2017( כאשר העלות 
ואי  קיימים  לקוחות  אובדן  מוניטין,  כגון  העקיפה, 
למדידה  ניתנת  אינה  חדשים,  לקוחות  לרכוש  יכולת 

אך אפשר להעריך כי אינה נופלת מהעלות הישירה.

המבטחים  של  מפרמיות  ההכנסה 
מיליארד  ל-26.3  קפצה  הבריטיים 
כ-16%  של  בשיעור  )גידול  ליש”ט 
עולה מדוח שערך  כך  לעומת אשתקד(, 
 the International Underwriting
ברוטו  הפרמיה   .)IUA( Association
 18.331 הייתה  ב-2017  שנרשמה 
נוספת  שפרמיה  בעוד  ליש”ט  מיליארד 
בסך של 7.984 מיליארד ליש”ט זוהתה 
כרשומה באופן אחר. הפרמיה שנרשמה 
בלונדון גדלה בשיעור של 14.3% ואילו 
הפרמיה שנרשמה במקומות אחרים אך 
מפוקחת על ידי מבטחים בלונדון גדלה 

בשיעור של 19.3%. 77% מהפרמיה של 
לונדון מיוחסת לעסקים ישירים ועסקים 
מיוחסת   23% ואילו  פקולטטיביים 
לשוק החוזים. בתחום הפרמיה שנרשמה 
מהפרמיה   75% אחרים,  במקומות 
מיוחסת לעסקים ישירים ופקולטטיביים 
הכוללת  ההתפלגות  לחוזים.  ו-20% 
מצביעה על 65% עסקים ישירים ו-35% 
מהשנה  שינוי  ללא  פקולטטיבי,  ביטוח 
הקודמת. 26% מהפרמיה הייתה בתחום 
 17% ימי,  בביטוח   15% הרכוש,  ביטוח 
בסיכונים   10% החבויות,  בתחום 

מקצועיים ו-10% בביטוח הרכב. 
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מחיר למזדקן
 מי שיש בבעלותו דירה - יש לו 100% כיסוי ביטוחי ללא חריגים  כתבה שנייה בסדרה

עלויות  בארה”ב 
הבריאות  ביטוח 
גבוהות כל כך, עד 
כי חלק מהאנשים 
הנזקקים לטיפולים 
חולים  או  יקרים 
סופניות  במחלות 
גם  המונעים מהם 
ות  ר ש פ א ה ת  א
לעבוד,  להמשיך 
מוכרים את ביתם בעודם בחיים, ונשארים 
לגור בו עד יומם האחרון ובכסף שקיבלו הם 

מממנים טיפולים רפואיים יקרים.
גופים שנוהגים כך, כמו הסוכנות  יש עוד 
היהודית, שמשלמת רנטה ליהודים שתורמים 
את ביתם למדינת ישראל. בתחשיב מתאים 
שהיא עושה משקלל את שווי הנכס ואת תוחלת 

החיים של התורם.
בפריז, השילוב של שווי הדירות הגבוה מאד 
ויוקר מחייה שהרקיע שחקים, הוליד את 
ויאז’ה. נכסי ויאז’ה - זהו שמם של הנכסים 
הנמכרים על ידי בעליהם בעודם בחיים כנגד 
תשלום רנטה חודשית שמשולמת עד למותם 

ובמותם עובר הנכס לבעלות הרוכש.
הסרט דירה בפריז מספר בדיוק סיפור מסוג 
זה. גרוש חסר כל, בשלהי שנות החמישים 
בלב  ונדיר  יוקרתי  מידות  בית  יורש  שלו, 
פריז. כשהוא מגיע לנכס, הוא מגלה שבבית 
גרה אלמנה זקנה, ממנה רכש אביו העשיר 
את הנכס בתמורה לרנטה שהוא שילם לה 
חודש בחודשו. כעת, הבן, שירש את הבית, 
צריך להיכנס לנעליו ולשלם את הרנטה עד 
מותה ורק אז יקבל את הבית לחזקתו. זהו 

סרט משעשע וחביב.
אפשר ללמוד ממה שסופר כאן, ש”מחיר 
למזדקן” אותו אנחנו מפעילים הוא לא המצאה 
ג’י.פי.אס היה  חדשה. כמו ה-waze - הרי 
וייז שכללו  קיים כבר עשרות שנים קודם. 
והנגישו אותו לכל אחד. כך שכללתי ופיתחתי 
את התכנית, בעיקר כדי לתת מענה לסוגיית 
ה”פראייר” - כדי שדבר לא ילך לאיבוד מהשווי 

ומהנכס, אפילו לא שקל אחד.
י’  הוא בעל סוכנות ביטוח - מגה סוכנות 
ביטוח, סוכנות בבעלות פרטית. כן, עוד יש 
כאלה. הוא חבר נפש עוד מימי הצבא בהן נעלתי 
נעליים אדומות, כאשר רצנו יחד בסמטאות 
ביירות. עוד קודם לכן הוא היה קצין מודיעין 
בכיר. הוא זימן אותי לארוחת צהריים לאחר 
ש”עף” על תכנית “מחיר למזדקן”, עליה קרא 
בפוליסה, כשהוא מבין מיד שיש פתרון כלכלי 

פנסיוני רחב ומקיף גם למי שאין קרן פנסיה 
או שבקרן נצבר סכום קטן מדי, והוא ביקש 
לשתף פעולה וללמוד עוד על התכנית וגם ודעת 
מה הטריגר של הילדים-היורשים שרואים את 

הירושה נעלמת ומתפוגגת מהם.
הוא הבין שסוכן הביטוח הפנסיוני חייב 
לכלול את המוצר הזה בסל המוצרים שהוא 
מציע ללקוח כדי לתת מענה למצוקתו. “זו 
יכולים לטרפד  בעיה קשה” אמר, “הילדים 

את העניין”. 
השבתי, “נכון, יש כאן לא מעט בעיות, כולן 
בהיבט התפיסתי פסיכולוגי. אבל תחשוב שאני 
יכול להציע בקבוק מים שלעולם איננו מתרוקן, 
לאדם שמדדה במדבר ועומד להתייבש ולמות 

מצמא”.
הוספתי: “את האבסורד הזה - שאדם חי כמו 
עני מרוד, כמו מסכן ממש, עד כדי שהוא לא 
מתקלח בשל חיסכון בחשמל וחוסך מעצמו 
מזון ותרופות וחי חיי דלות של אביון, וביום 
שהוא מורד מטה ונטמן באדמה, כשהוא עוזב 
את העולם הזה, הוא מוכרז מיליונר - צריך 
ואפשר לפתור וזה הפתרון על ידי שינוי תפיסתי 

ומחשבתי בלבד”.
הוא הקשה: “או קיי, אבל מה הטריגר של 
הילדים-היורשים שרואים את הירושה נעלמת 
ומתפוגגת מהם?”. סיפרתי לו, שכשההורים 
עוברים למוסד סיעודי ומקבלים קוד ממשרד 
הבריאות, בהעדר מקורות כספיים מספקים 
לכיסוי מלוא סכום והוצאות האשפוז, המדינה 
מגיעה לילדים ומקזזת מהם את הכספים. 
הוא הביט בי במבט מזוגג ופסק: “אין דבר 
כזה!” ולאחר שתיקה המומה הוסיף “זה לא 
יכול להיות”, ופסק כבר סמכא וכידען כשהוא 

מחזיר אותי לימי הצבא.
“בחיי”, השבתי. “נחשפתי לזה ולעוד ממגעיי 
עם הציבור. הילדים נדרשים, בלי שהם יכולים 
להתנגד, וזה בכלל לא משנה אם הם לא דיברו 
עם ההורה ארבעים שנה, להשתתף בתשלום 

למוסד הסיעוד”.
“לא יכול להיות”, פסק בעל סוכנות הביטוח 
שהוא גם עורך דין, וחייך חיוך מלא סיפוק של 
מי שיודע מה הוא אומר. שלחתי לו את חוזר 
מנכ”ל משרד הבריאות בעניין: עדכון תחשיב 
השתתפויות של האזרח הוותיק ובני משפחתו 

בסידורו בבית אבות.
שלא תבינו, אינני מציע להסב את כספי 
הפרמיות לרכישת נכס – דירה נוספת למטרות 
ביטוח וביטחון כלכלי, למרות שזה בדיוק מה 
שקרה והתרחש כאן בעשור האחרון ומה שניפח 

את מחירי הדירות אל מעבר לשווי.

תופעת אספני הדירות נולדה ונוצרה בדיוק 
בגלל זה, בעקבות המשבר הכלכלי ששמט את 
תחושת הביטחון הכלכלי של הציבור בשוק 
ההון הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח מתחת 
רגלי רבים. הם הבינו שנכס מקרקעין הוא 
השקעה בטוחה ורבים רצו והצטיידו בדירות 
וכל המרבה הרי זה משובח. מה שאני מציף 
כאן זה את העובדה שאנשים נוטים להתעלם 
מנכס המקרקעין שבבעלותם, בית או דירה, 
כבסיס כלכלי איתן ובטוח, שברגע האמת לא 
יכזיב. 100% כיסוי ביטוחי, בלי חריגים ובלי 

אותיות קטנות.
א’. הוא חבר ילדות שלי שגילה לפני ארבע 
שנים שהוא זקוק להשתלת כליה. זו הייתה 
מכה מורלית קשה לכולנו, כי הבנו שאנחנו 
יש מהמורות  ושבמסע החיים  לא חסינים 

והלא נודע גדול.
היה לו ביטוח בריאות וגם ניתוח השתלות. 
כאלה אנחנו. לא משאירים פרצה בלי שסגרנו 

אותה.
הוא מכר דירה ומימן את הניתוח וההשתלה, 
מכיוון שכאשר פנה למבטחיו לקבלת התשלום 
עבור ההשתלה שעבר, הוא גילה כי חוק השתלת 
איברים, שנועד למנוע סחר באיברים, מאיין 
ולא מאפשר למבטח לשלם תמורת האיבר 

המושתל.
כנכס  דירה  על  בבעלות  העצום  היתרון 
מקרקעין הוא מיעוט המיסים, אם בכלל, 
החלים על מכירת דירת מגורים יחידה. לא כך 
הוא למי שיש משרד או חנות, שם סוגיות המס 
מורכבות ומסובכות ומסבכות את העסקה 
וכדאיותה ולעיתים מותירות את המוכר עם 

נזיד עדשים.
גם הבעלות על בית מגורים ומימושו מורכב 
יותר בשל סוגיות המס הנובעות מזכויות 
הבנייה הבלתי מנוצלות, כך שכל העניין חייב 

להיבחן לגופו במהלך מקדמי.
הקודמת  בכתבה  שהצגנו  הערך  משולש 
מגלם את יתרון נכס המגורים של הפרטים 
חסרי פנסיה תקציבית או למי שיש פנסיה 
צוברת דלה וקטנה, הזקוקים לתזרים הכנסות 
מובטח ומבוטח והוא מבטחם למחייה בכבוד 
ורשת ביטחון כלכלית. רבים מהלקוחות שאני 
פוגש מספרים כולם את אותו סיפור כשאני 
שואל אותם איך הגיעו לגיל 75 ללא חסכונות. 
בפי כולם אותה תשובה: “עזרנו לילדים. היה 
לנו חשוב לסדר אותם, רצינו לראות אותם 

מסודרים”.

הכותב הוא שמאי מקרקעין, רכוש וחקלאות

מאת חיים אטקין

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

 Tel Aviv Re 2019 – מצפים 
לשיא חדש של משתתפים

כ-100 סוכנים השתתפו בכנס 
אשכול צפון של הפניקס

מבטחים ומבוטחים

כנס מבטחי המשנה הבינלאומי בישראל יתקיים בין ה-20 ל-23 במאי 2019

שלמה מילר הרצה על עולם הפרט בביטוח כללי ויתרונות הפניקס ותומר 
plus סינואני סקר את יתרונותיה של פוליסת המנהלים החדשה מסלול

 Tel Aviv בכנס מבטחי המשנה הבינלאומי  
Re 2019, שייערך השנה זו הפעם ה-13 בשיתוף 
עם איגוד חברות הביטוח, מצפים מארגני הכנס 
לשיא חדש של מבטחי משנה שיגיעו מכל העולם: 
מהמזרח הרחוק, אירופה, ארה”ב ואפריקה. כמו 
כן, השנה צופים שיגיעו גם מספר שיא של חתמי 
גוברת  לוידס, שלאחרונה מראים התעניינות 

בעבודה ישירה עם חברות הביטוח בישראל. 
נמסר כי כנס ביטוח המשנה הבינלאומי בישראל, 
2019, רכש  ל-23 במאי  בין ה-20  שיתקיים 
לעצמו מקום מכובד ונחשב כיום לאחד מכנסי 
ביטוח המשנה הבינלאומיים החשובים בעולם. 
הכנס נערך במתכונת דומה לכנסי ביטוח המשנה 

המתקיימים מדי שנה במונטה קרלו, באדן-באדן 
וסינגפור.

במהלך הכנס ייפגשו המשתתפים מכל העולם, הן 
עם נציגי חברות הביטוח הישראליות והן עם נציגי 
המשלחות השונים. הכנס מתקיים בישראל החל 
משנת 2007 ביוזמת גדעון המבורגר, נשיא קבוצת 
הראל ביטוח ופיננסים, בשיתוף איגוד חברות 

הביטוח ומאורגן על-ידי חברת כנס ישראל.
לדברי המבורגר, יוזם הכנס: “מדי שנה קיימת 
התעניינות רבה יותר בכנס זה, אשר קיומו חשוב 
במיוחד לענף הביטוח בישראל. אין ספק שהכנס 
הינו בעל חשיבות מדרגה ראשונה לכלכלת ישראל 

ובכלל זה גם לתיירות לישראל”. 

כ-100 סוכנים של הפניקס השתתפו בכנס 
אשכול צפון של החברה, שהתקיים בשבוע 
ביקב בנימינה. בכנס נדונו נושאים  שעבר 

שונים, ביניהם:
1. עולם הפרט בביטוח כללי - מוצרי הפרט 
בביטוח אלמנטרי ויתרונות הפניקס, הרצאה 
שניתנה על ידי שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר, 

משנה למנהל תחום ביטוח כללי.
)מסלול  החדשה  המנהלים  פוליסת   .2
תומר סינואני, מנהל  plus( - הרצאה של 
ביטוח מנהלים, חיסכון ופיננסים, שסקר את 

יתרונות המוצר והיותו כיום שובר שוויון.
3. מחלות קשות - הרצאה שנשאה נעמה ניר, 
מנהלת פיתוח מוצרי בריאות בחברה, ובה 
הוצג לראשונה המוצר החדש של הפניקס 

- בתחום מחלות קשות. פרישה(  לזמן  )מסלול  לז”פ  מסלול   .4

הרצאה של מתן משה, מנהל לקוחות מוצרי 
חיסכון, שנתן הסבר על המוצר הייחודי של 

הפניקס באיחוד קופות.
- הרצאה בת  וכלים לסוף שנה  5. העצמה 
שעה שניתנה על ידי מ”מ מנהל אשכול צפון, 
שינויים  בנושא  היה  שעיקרה  צמח,  נאור 
שינויים?  להוביל/להכיל  קושי  יש  ומדוע 
ההרצאה גם עסקה בשאלות שכל בעל עסק 
שינוי  לחולל  כדי  עצמו,  את  לשאול  חייב 
ולהביא ערך מוסף אמתי ללקוחותיו ולעצמו. 
צמח גם  התייחס לכלים העומדים לרשות 
בריאות,  ח.א.ט,  התוכן:  בעולמות  הסוכן 

ריסק ופיננסים.
בין  ובהפסקה  ביקב  סיור  כלל  הכנס 
ההרצאות התקיימו טעימות יין באמצעות 

מדריך מהיקב.

גדעון המבורגר, יוזם הכנס ונשיא קבוצת הראל
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כנס אשכול צפון של הפניקס ביקב בבנימינה
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