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עמוד 10

עמוד 13

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 פסגות גמל ופנסיה מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות קרנות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

עמוד 13 עמוד 2

גבי מי זהב עבד במשך שנים ארוכות 
בענף הביטוח, ושימש בשיא הקריירה 

כמנכ”ל חברת הביטוח אליהו, וכשותף 
וכמנכ”ל בחברת הביטוח איתן, 

שנמכרה לכלל ביטוח 

לפוליסה נמסר כי בעקבות המומנטום החיובי בחברה גברה לאחרונה 
ההתעניינות ברכישה, אך מדובר בתהליך ארוך שלא יסתיים בקרוב 

רייך משמש כיום כמשנה 
למנכ”ל איילון ביטוח 
ומנהל אגף הפיננסים 

בחברה

מסתמן:
שרון רייך 

ימונה למנכ”ל 
איילון אחזקות

זעזועים 
בסינדיקטים 

של לוידס 

מקורבים לדלק: קרן 
ההשקעות סנטרברידג’ 

אינה היחידה שמתעניינת 
ברכישת הפניקס

מימין: ספי מי זהב, בנו של גבי מי זהב,
אלמנתו רבקה, שלמה אליהו וליאור הורנ’ציק

בית הפניקס

קתדרה טיפולית על 
שם גבי מי זהב הוקמה 

בבית איזי שפירא 
ברעננה

עמוד 8

שיחת                עם אסף גבאי, 
סמנכ”ל בגבאי סוכנות לביטוח

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

לאילנה ואבי 
אלקיים,

ברכות לנישואי הבת

גיטה ואריה לביא
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

בזכות העובדה שאנחנו 
מנהל הסדר בבעלות 
פרטית אנחנו יכולים 

להתאים לכל לקוח את 
המוצר המתאים לו

שיר עם בח”ל דור

http://http://polisa.news/
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לאחר שהחלו  לקיים משא ומתן עם קרן 
פסגות, קרן ההשקעות  לרכישת  אייפקס 
סנטרברידג’ החלה לקיים משא ומתן לרכישה 
פי הערכות,  הפניקס. על  פוטנציאלית של 
אחזקות, בעלת  סנטרברידג’ תרכוש מדלק 
השליטה בהפניקס, את גרעין השליטה שלה 
העצמי  מההון  כ-95%  תמורת  )כ-30%( 
של הפניקס. כלומר, ההצעה עומדת על 1.6 
מיליארד שקל, כאשר ההון העצמי של הפניקס 
עמד על שישה מיליארד שקל בסוף הרבעון 

הקודם. 
כי  לפוליסה,  מסרו  לדלק  מקורבים 
סנטרברידג’ אינה המתעניינת היחידה בחברה, 
לאור “המומנטום החיובי שנוצר סביב החברה” 

לאחרונה.
מניות הפניקס נסחרו היום במגמה חיובית 
לאור פרסום המשא ומתן עם דלק. שווי השוק 
של חברת הביטוח, נכון לתחילת השבוע, עמד 

על 5.4 מיליארד שקל. 
מתייחסים  אליו  החיובי  המומנטום 
יכול להיות מוסבר  המקורבים בדלק אינו 
על ידי השינוי בהצעות הקנייה של החברה. 
ביולי האחרון הסתיימה התקופה בה הייתה 

דלק אמורה לקבל אישור למכירת הפניקס 
לידי חברת האחזקות סיריוס. אותה סיריוס 
ביקשה לרכוש 47% ממניות חברת הביטוח 
2.3 מיליארד שקל, אך  הישראלית תמורת 
לא קיבלה אישור לעסקה )וגם לא סירוב( 
מצד רשות שוק ההון. אם ננרמל את ההצעות, 
סיריוס הייתה מוכנה לרכוש 1% מהפניקס 
תמורת 20.4 מיליון שקל, בעוד סנטרברידג’ 
 18.75 1% מהחברה תמורת  מוכנה לרכוש 
מיליון שקל. הסבר אפשרי לכך הוא הפרמיה 
שחברות אחזקות מסין מוכנות לשלם תמורת 
חברות ישראליות גבוהה יותר לעומת חברות 
אמריקאיות. זאת, כי יש לשכנע אותן בכדאיות 

המכירה. 
בחודש האחרון, דלק אחזקות החלה למכור 
את מניות הפניקס בבורסה, לאחר שמכרה 
לשלושה בנקים שונים שיעור של כמעט 15% 
ספטמבר.  בחודש  בהפניקס  מאחזקותיה 
שיעור  ירד  המוזכרות  המכירות  בעקבות 
אחזקתה של דלק בהפניקס ל-30.14% בלבד 
והיא קרובה מאוד לסיים את גרעין השליטה 
בחברת הביטוח, כפי שנדרש ממנה בעקבות 

חוק הריכוזיות.

לפוליסה נמסר כי בעקבות המומנטום החיובי בחברה גברה לאחרונה 
ההתעניינות ברכישה, אך מזהירים כי מדובר בתהליך ארוך שלא יסתיים בקרוב 

מקורבים לדלק: קרן ההשקעות סנטרברידג’ 
אינה היחידה שמתעניינת ברכישת הפניקס

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 <<

בית הפניקס

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

2,000,000₪

גבול אחריות 
לצד ג'

דירה
)עם כיסוי
לתכולה(

הפניקס 
זהיר - 

מקיף

רכב שני

- צד ג'

EXTRA
TRUCK

- מקיף

EXTRA
TRUCK

הפניקס
זהיר - 

צד ג'

הכיסוי הביטוחי כפוף לתנאי הפוליסה ולתנאי החיתום של החברה

חדש
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הכשרה השיקה מוקד לנזקי מים

קבוצת אשטרום יוצאת במכרז לבחירת 
קרן השתלמות כברירת מחדל בארגון

 עו”ד ערן אופיר, סמנכ”ל וראש אגף אלמנטרי ותביעות בהכשרה: יש כאן שינוי 
תפיסתי ולקיחת אחריות וניהול מלא של התביעה לטובת המבוטח  באמצעות 

מערך הטיפול החדש, החברה תנהל  את התביעה כולה משלב פתיחת התביעה, תוך 
הזמנת השרברב, מעקב אחר הטיפול ועד סיום הטיפול בנזק והשבת המצב לקדמותו

 מהלך היציאה למכרז מהווה חידוש בענף הפנסיוני  ההצטרפות לקרן תעשה בדרך דיגיטלית 

כדאי לדעת

הכשרה השיקה מוקד לנזקי מים, שהחל בסוף 
יודגש שפעילות  השבוע שעבר את פעילותו. 
נזקי המים של החברה מנוהלת עצמאית על ידי 
החברה, וללא חברה חיצונית לניהול שרברבים.  
ערן אופיר, סמנכ”ל וראש אגף  לדברי עו”ד 
אלמנטרי ותביעות בהכשרה: “כחלק ממהפכת 
אצל  חיובית  לקוח  חווית  ויצירת  השירות 
המבוטחים וכדי להוביל שינוי של ממש בכל 
הקשור לטיפול בתביעות נזקי מים, פתחנו את 
המוקד לטיפול ניהול כל התביעה בתחומי נזקי 
המים. יש כאן שינוי תפיסתי ולקיחת אחריות 
וניהול מלא של התביעה לטובת המבוטח. אנו 
יוביל לשיפור במספר  זה  כי שינוי  מאמינים 
במשך  התגובה,  בזמני  בשירות,  פרמטרים: 
רמת  תוך  בתביעה  הטיפול  ובאופן  הטיפול 
מקצועיות גבוהה – אשר היא נר לרגליה של 

הכשרה”. 
לדברי אופיר, “באמצעות מערך הטיפול החדש, 
החברה תנהל  את התביעה כולה משלב פתיחת 
התביעה, תוך הזמנת השרברב, מעקב אחר 
הטיפול ועד סיום הטיפול בנזק והשבת המצב 
לקדמותו וזה רק כאשר המבוטח אישר כי הטיפול 
הסתיים לשביעות רצונו המרבית. רק כך נוכל 
להוביל שינוי אמיתי ולעלות רמה בכל הקשור 
לטיפול מקיף בנזקי מים תוך יעילות מרבית, 
במהירות, ותוך לקיחת אחריות מלאה לאירוע” .

יהיו  יכלול צוות של מוקדנים אשר  המערך 
זמינים 24 שעות ביממה, ינהלו את כל הפניות 
וילוו את הפונים החל משלב פתיחת התביעה, 
המצב  השבת  ועד  בנזק  הטיפול  כל  לאורך 
לקדמותו.  תחת המערך יעבדו עשרות שרברבים 

שיהיו מצוותים אך ורק להכשרה.

קבוצת הנדל”ן אשטרום תצא במכרז לבחירת 
קרן השתלמות כברירת מחדל בארגון, כך 
פרסמה החברה היום )א’(. המהלך של יציאה 
למכרז בתחום קרנות ההשתלמות מהווה 
חידוש בענף ויאפשר למעסיקים בארגון לצרף 
עובדים לקרן השתלמות בקלות יחסית, ללא 
טפסים וחתימות. כלומר, ההצטרפות לקרן 

תהיה דיגיטלית.
באשטרום מועסקים כ-1,200 עובדים במגוון 

חברות הקבוצה השונות, בשכר גבוה ובעלי 
ותק תעסוקתי לטווח ארוך. מסגרת המכרז 
רשות שוק  מתנהלת בכפוף להנחיות חוזר 
ההון בנושא הוראות לעניין בחירת קופת גמל, 
בהתייחסות לפרמטרים של הבחירה שנקבעו 
בחוזר. בין השאר: תשואה, שירות, דמי ניהול. 
התפתחויות  “לאור  נמסר:  מאשטרום 
הפנסיה  הביטוח,  בתחומי  והשינויים 
ידי קבוצת  והרגולציה השונים, הוחלט על 

אשטרום לקיים הליך בחירה לקבלת הצעות 
מגופים מוסדיים למיסוד קרן השתלמות 
ברירת מחדל בארגון. זאת, מתוך רצון לתת 
מענה עדכני, שירותי וכלכלי מיטבי להנהלת 
להסדרי  זכותם  במימוש  ועובדיו  הארגון 
קרן השתלמות בארגון באמצעות הצטרפות 
דיגיטאלית, בקלות ובמהירות מרבית, ללא 
כל צורך במילוי טפסי הצטרפות וחתימות 

עובדים”.

לפרטים נוספים לחץ כאן ‹

חדש!
לקבל פלוס כפול בפוליסת מנהלים

"Plus הפניקס מאפשרת לך לחסוך יותר כסף לגיל פרישה"מסלול מנהלים

ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות

  דמי ניהול*

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

עו”ד ערן אופיר, סמנכ”ל וראש אגף 
אלמנטרי ותביעות בהכשרה

https://www.fnx.co.il/sites/docs/polarchive/lifeinsurance/menahalim_schirim_alon.pdf
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בבית משפט השלום ברמלה התבררה תביעתו 
של סמיח אלקרם נגד הפניקס חברה לביטוח 
בע”מ. פסק הדין ניתן ב-11 באוקטובר 2018, 
בנוכחות בא כוח הנתבעת ובהיעדר בא כוח 
זכריה ימיני.  התובעת, מפי השופט הבכיר 
שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין. 
בזמן הרלוונטי לתביעה היה התובע הבעלים 
של טנדר מסוג טויוטה ויגו )להלן: הטנדר(, 
ידי  על  שהיה מבוטח בביטוח רכוש מקיף 
2016 נהג התובע  הנתבעת. ב-9 בספטמבר 
בטנדר בכביש בן שמן, כאשר בנו יושב לצדו. 
על פי התובע, לפתע התפוצץ צמיג אחורי ימני 
בטנדר, הטנדר התהפך על צדו ונגרם לו נזק 
גדול. התובע צירף לכתב התביעה חוות דעת 
שמאי רכב מטעם הנתבעת, שהעריך את עלות 
תיקון הנזקים לטנדר בסך 61,651 שקל וכן 
נגרמה לטנדר ירידת ערך בשיעור 11% מערך 

הרכב.  
התובע טען, כי על הנתבעת לשלם לו תגמולי 
ביטוח בגין הנזקים שנגרמו לטנדר בתאונה 
עקב חובתה על פי פוליסת הביטוח. הנתבעת, 
מצדה, הפעילה חוקרת פרטית שדרשה מהתובע 
ובנו להמציא לה פלטי שיחות של הטלפונים 
הסלולריים שלהם. משלא קיבלה מהתובע ובנו 
את פלטי השיחות, המליצה לא לשלם לתובע 
את תגמולי הביטוח עקב החשד שלא התובע 
נהג ברכב אלא בנו, שפוליסת הביטוח אינה 

מכסה את נהיגתו בטנדר. 
התובע העיד, כי לבנו יש רכב משלו, וכי לא 
מסר לחוקרת את פירוט שיחות של הטלפונים 
הסלולריים ושל בנו עקב צנעת הפרט. התובע 
נחקר על התאונה ונזקי הגוף שנגרמו לו ולבנו 
ובית המשפט מצא, בתגובה לשאלה שנשאל 
התובע במהלך ההליך המשפטי, שאין לצפות 
מאדם שמתהפך עם רכב לזכור באיזה תנוחה 
היה כל נוסע ברכב בכל שלב של ההתהפכות. 
בית המשפט הוסיף, כי נמצא סיוע לעדות 
התובע בדוח השמאי שכלל בדוח נזקים לשני 

צמיגים ימניים של הטנדר. 
הנתבעת הגישה לבית המשפט דוח חקירה של 
החוקרת שחקרה את נסיבות התאונה מטעם 
הנתבעת. הנתבעת הודיעה לבית המשפט, כי 
לא תעיד את החוקרת ולמעשה לא תעיד כל עד 
מטעמה. בנסיבות אלו קבע בית המשפט, לא 
ניתן להסתמך כלל על דוח החקירה, ולמעשה 
עומדת בפני בית המשפט עדותו של התובע 

בלבד. 
בנוגע לשאלה מי נהג בטנדר בעת התאונה, 
נקבע שהתשובה לכך ניתנה רק על ידי התובע. 
לעניין הסתירות הנטענות בעדותו נקבע, שאין 
לצפות מנפגע בתאונת דרכים שידע באיזה מנח 
)תנוחה( היה גופו בכל שלב של ההתהפכות. 
בית המשפט קבע, כי בעת ההתהפכות מצוי 

האדם בבלבול חושים והוא נמצא בלב לבה של 
הטראומה אותה הוא עובר. משכך, יש לדחות 
את טענת הנתבעת. בנוגע לטענה נוספת של 
הנתבעת, כי מדובר בעדות יחידה של בעל דין, 
בית המשפט קבע כי מול טענה זו עומדת טענת 
התובע לפיה הנתבעת יכולה הייתה להביא את 
החוקרת לעדות מטעמה, אך לא עשתה כן, 
דבר המלמד שלא היה לחוקרת, ובעקבות כך 
לנתבעת, כל בסיס לטענה שלא התובע  הוא 
זה שנהג בטנדר. על פי בית המשפט, מחדלה 
של הנתבעת להביא את החוקרת לעדות עולה 
עשרות מונים על המחדל הנטען של התובע, שלא 
הביא לעדות את בנו שהיה עמו בעת התאונה. 
נקבע, כי התובע הוא זה שנהג בטנדר בעת 
התאונה ולא בנו, שנהיגתו לא הייתה מכוסה 

על פי הפוליסה. 
לכך,  בית המשפט התייחס  לנזק,  בנוגע 
שבסיכומיה הנתבעת זנחה לחלוטין את שאלת 
הנזק ולא התייחסה אליה כלל. על כן, נקבע 
שיש לקבל את חוות הדעת של השמאים מטעם 
התובע וכי בגין התאונה נגרם לטנדר נזק בסך 
61,651 שקל, ירידת ערך בסך של 13,107 שקל, 
ובסה”כ 74,758 שקל, ועל הנתבעת לשלם סכום 
זה לתובע. בנוסף, התובע הוכיח נזק בסך 500 
שקל בגין תשלום לשמאי שמסר חוות דעת 

לעניין שווי הרכב. 
התובע ביקש לחייב את הנתבעת לשלם לו 
ריבית מיוחדת בהתאם לסעיף 28א לחוק חוזה 
הביטוח בנוסף לריבית והצמדה כחוק. בית 
המשפט ציין, כי מאחר שביטוח רכב )רכוש( 

הינו ביטוח אישי, אזי רשאי הוא לחייב את 
הנתבעת לשלם לתובע ריבית מיוחדת. לצורך 
כך יש לקבוע האם הנתבעת לא שילמה את 
תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום 

לב ומה שיעור הריבית המיוחדת. 
בית המשפט מצא, כי התובעת נהגה שלא 
בתום לב, שכן אין כל חובה חוקית או חוזית 
על התובע לגלות לתובע את כל פרטי השיחות 
בהם  יש  שכן  שונים,  גורמים  עם  לו  שהיו 
פוטנציאל רב לפגיעה בפרטיות התובע. בנוגע 
מטעם  השמאי  הנתבעת,  שתשלם  לסכום 
הנתבעת המליץ לשלם לתובע את מלוא הערך 
המוסכם של הטנדר, סכום של 119,153 שקל, 
אך הנתבעת לא עשתה כן. במקום זאת, תבע 
74,758 שקל כאשר הטנדר  התובע סך של 
נותר ברשותו. דבר זה מלמד שנגרם לתובע 
נזק נוסף אותו לא תבע, שנגרם כתוצאה מאי 
תשלום תגמולי הביטוח. בנסיבות אלו נקבע, 
כי הנתבעת תשלם ריבית מיוחדת בשיעור של 
פי חמישה מהריבית הקבועה בהגדרת הפרשי 
הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה. 
התביעה התקבלה כך שהנתבע יקבל מהתובעת 
סכום של 74,759 שקל, בתוספת הפרשי ריבית 
והצמדה מיום הגשת התביעה ויום התשלום 
בפועל, בתוספת ריבית מיוחדת בשיעור פי 
חמישה מהריבית הקבועה בהגדרה בחוק 
פסיקת ריבית והצמדה, 500 שקל בגין הוצאות 

השמאי, הוצאות משפט ושכ”ט עורך דין. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקבלה תביעה לתגמולי ביטוח 
בגין תאונה, על אף שנטען שבנו של 

התובע, שאינו מכוסה, נהג ברכב
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ביטוח דירה 
בהתאמה אישית

 לא משנה אם אתם גרים בדירת סטודנטים, 
 בבית עם גינה או בפנטהאוז יוקרתי, 

 יש לנו ביטוח דירה בתנאים מצוינים עבור כל אחד מכם, 
בהתאמה אישית לכל שלב בו אתם נמצאים בחיים.

Basic Classic Premium
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פוליסה פיננסים

הפניקס גייסה חצי מיליארד 
שקל בהנפקת אג”ח

חובת בדיקה של תקינות כריות האוויר ברכב 
עלתה היום לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה

  סך הביקושים בשלב המוסדי הגיע ל-1.1 מיליארד שקל
 שיעורי הריבית עומדים על 3.3% בסדרה ט’ ו-1.34% בסדרה י’

בענף הביטוח מתריעים, כי ההצעה עלולה להקשות על חברות הביטוח למכור רכבים שהוגדרו 
אובדן להלכה, כאשר בעליהם קיבלו פיצוי לפי שווי הרכב והרכב עבר לבעלות חברת הביטוח

הפניקס גייסה בשוק ההון חצי מיליארד שקל 
דרך שתי סדרות אגרות חוב. ביום שני שעבר 
הושלם השלב המוסדי להנפקת האג”ח, כאשר 
סדרה ט’ היא בריבית שקלית וסדרה י’ היא 
בריבית משתנה – כך דיווחה החברה לבורסה 

בסוף השבוע.
סך הביקושים שהצטברו בשלב המוסדי הגיע 

לסך כולל של 1.1 מיליארד שקל. מתוך אותם 
ביקושים, החליטה הפניקס לקבל התחייבויות 
מוקדמות ממשקיעים מסווגים בסך של 500 

מיליון ע.נ. אגרות חוב סדרות ט’ ו-י’. 
308 מיליון שקל,  במסגרת סדרה ט’ גויסו 
י’  בשיעור ריבית קבועה של 3.3%. בסדרה 
גויסו 192 מיליון שקל בשיעור מרווח ריבית 

שמעל ריבית בנק ישראל בשיעור של 1.34%.
גיוס החוב, היקפו, מבנהו ועיתויו אינו ודאי 
וכפוף לקבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים 
על פי הדין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך 
לפרסום דוח הצעת מדף, אישור הבורסה לרישום 
למסחר של אגרות החוב והאישורים הנדרשים 

על ידי מוסדות הפניקס גיוסי הון.

התעבורה -  פקודת  לתיקון  חוק  הצעת 
חובת בדיקת תקינות כריות האוויר ברכב 
בעת מתן רישיון רכב, חידושו או העברתו, 
התשע”ו–2016, עלתה היום לדיון בוועדת 
שרים לענייני חקיקה. ההצעה היא להוסיף 
כריות  תקינות  “בדיקת   - 4א’  סעיף  את  
האוויר ברכב בעת מתן רישיון רכב, חידושו 
או העברתו - רשות הרישוי לא תיתן רישיון 
כן  ולא תעבירו, אלא אם  רכב, לא תחדשו 
בוחן או מעבדה מוסמכת אישרו כי כריות 
האוויר תקינות וראויות לשימוש, כפי שתורה 
הרשות; לעניין זה, ‘בוחן’ ו’מעבדה מוסמכת’ 

– כמשמעותם לפי פקודה זו”. 
עשוי  הדבר  כי  מתריעים,  הביטוח  בענף 
להקשות על חברות הביטוח למכור רכבים 
שהוגדרו אובדן כהלכה, כאשר בעליהם קיבלו 
והרכב עבר לבעלות  לפי שווי הרכב  פיצוי 

חברת הביטוח.
יוזמי ההצעה שהונחה על שולחן הכנסת כבר 
במאי 2016 הם חברי הכנסת חמד עמאר, עודד 

פורר,  אורי מקלב,  אורן חזן, איציק שמולי, 
סופה לנדבר, נאוה בוקר ובצלאל סמוטריץ’.
על פי דברי ההסבר להצעת החוק, במקרים 
רבים, בהם רכב עובר תאונת דרכים, נפתחות 
כריות האוויר ברכב לשם הגנה על הנוסעים 
ולא  תקינות  אינן  הן  פתיחתן  ולאחר  בו 
יאפשרו עוד את ההגנה הנדרשת לנוסעים. 
לא אחת רכבים המוגדרים כרכב באובדן גמור 
עוברים שיפוץ ועולים חזרה לכביש, כאשר יש 
סבירות כי כריות האוויר ברכב זה נפתחו בעת 
התאונה ואינן תקינות עוד. אמנם תקנה 309 
לתקנות התעבורה קובעת שבעליו של רכב, 
קצין בטיחות או מי שהשליטה ברכב בידו, 
לא ישתמשו ברכב ולא ירשו לאחר להשתמש 
בו, אם נגרם נזק, בין היתר, שגרם לפתיחת 
כריות אוויר, אלא לאחר שהרכב תוקן על ידי 
מפעל בודק וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי 
מנהל מקצועי של מפעל בודק. עם זאת, בפועל 
קיימים מקרים בהם בעל הרכב אינו מציית 
להוראות אלה, ולעיתים אף הרכבים נמכרים 

על ידי בעל הרכב, לאחר שהוראות תקנה זו 
לא בוצעו במלואן. 

יצוין כי בבדיקה השנתית המתבצעת לרכב 
לשם חידוש רישיונו או בבדיקה המתבצעת 
להעברת הבעלות ברכב, לא מחויבת בדיקה 

של תקינות מערכת כריות האוויר ברכב. 
ייתכן מצב  לפיכך, אומרים המציעים, לא 
בו בדיקת תקינות מערכת כריות האוויר לא 
זו נועדה  תיכלל בבדיקות אלה. הצעת חוק 
להגן על נוסעי הרכב ולמנוע מצב בו ייתכן 
שכריות האוויר ברכב אינן תקינות, על ידי 
קביעת מנגנון נוסף למנגנון שנקבע בתקנה 

309 לתקנות התעבורה.
לפיכך, ההצעה קובעת, כי לפני מתן רישיון 
לרכב, חידושו או העברתו, בוחן או מעבדה 
מוסמכת, המבצעים בדיקה לרכב בעת מתן 
הרישיון, חידוש הרישיון השנתי או העברת 
ברכב,  הרישיון במסגרת העברת הבעלות 
יבצעו בדיקה של מערכת כריות האוויר ברכב 

ויאשרו את תקינותה. 

לט
בי

יו 
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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
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“בזכות העובדה שאנחנו מנהל הסדר בבעלות 
פרטית אנחנו יכולים להתאים לכל לקוח את 
אסף גבאי,  המוצר המתאים לו”, כך אומר 
ומנהל שיווק הסדרים פנסיוניים  סמנכ”ל 
בגבאי סוכנות לביטוח. גבאי הינו דור ממשיך, 

בנו של מייסד ויו”ר הסוכנות עזרא גבאי. 
אסף גבאי מנהל את אגף ניהול ההסדרים 
קת  ל ח מ ת  א ם  ג ל  ל ו כ ה  , ם י י נ ו י ס נ פ ה
תחתיו  בריאות.  בביטוח  הקולקטיבים 
נמצאת מנהלת הרגולציה ליאת שניר, ושניהם 
אחראים על כעשרה משווקים שכירים, כולם 
“מגוון העסקים שנמנים על  רישיון.  בעלי 
לקוחותינו מגוון מאוד, וכולל עסקי היי טק, 
תעשיה, ארגונים מוניציפליים, משרדי עורכי 
דין ועוד. בנוסף, אנחנו מטפלים גם בלקוחות 

פרטיים”, מציין גבאי. 
לצד חלקו השיווקי של האגף, כולל האגף גם 
מחלקת שירותי תפעול וסליקה למעסיקים, 
שמעניקה ללקוחות הסוכנות את כל השירותים 

הנלווים בתחום הפנסיוני. 
באגף יש גם מחלקת הקולקטיבים, שעם 
גדולים,  נמנים מספר ארגונים  לקוחותיה 
בהם גופים ציבוריים, פרטיים ועוד. המחלקה 
התמודדה לאחרונה עם האתגר של העברת כל 
מבוטחי המחלקה בביטוח סיעודי – מביטוח 
קבוצתי לביטוח פרט. גבאי מסביר כי בזכות 
הליווי האישי והמקצועי, המעבר לפוליסות 

פרט עבר בהצלחה. 
את רישיון הסוכן שלו הוציא גבאי עוד בזמן 
שירותו הצבאי, דבר שהפך אותו באותו מועד 
לאחד מבעלי הרישיון הצעירים בארץ. הוא החל 
את עבודתו בסוכנות בתפקידים זוטרים, כגון 
בקרה על הפקות, שינויים בפוליסות, תיוק 
– “עברתי בכל הנקודות האפשריות”. לאחר 
השחרור מהצבא התחיל לעבוד בסוכנות, ואת 
לימודיו האקדמיים במכללת נתניה, סיים עם 

תואר בביטוח, בהצטיינות יתרה. 
בתחום הפנסיוני גבאי סוכנות לביטוח עובדת 
כיום בעיקר עם הראל, מנורה מבטחים, מגדל 
ואיילון מבחינת תפוקה חדשה, אולם הסוכנות 
עובדת עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות 
בכל הקשור למתן שירות במוצרים קיימים.  

גבאי בוחן את המציאות בענף המשתנה 
ואומר: “תהליכי הדיגיטציה  באופן מהיר, 
שהתרחשו בשנים האחרונות בענף הפנסיוני 
נכונים, אבל הם קרו מהר מדי. ניתן לראות 
זאת בכמות הכספים הלא משויכים ששוכבים 
בחשבונות המעבר של חברות הביטוח”. עוד 
מציין גבאי כי הסוכנות גייסה עובדת שעוסקת 
רק בזה – “גם אני אישית מעורב בזה, ומוודא 
שכל הכספים ישויכו לקופות”. אולם לדבריו, 
לצד האתגר המקצועי שעומד בפני הסוכנות, 
למעסיקים קשה עוד יותר – “בשביל זה אנחנו 

פה, בשביל ללוות אותם”. 
על רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל אומר 
גבאי: “אין תחליף לפגישה אישית עם סוכן 
ביטוח”. אולם על מנת לתת מענה לאוכלוסיות 
נמוך התקשרה הסוכנות עם בית  עם שכר 
ההשקעות הלמן אלדובי, לעובדים שמתאימה 

להם קרן ברירת מחדל. 
נוספת של הסוכנות היא  פעילות חדשה 
מחלקת לקוחות פרימיום, בה ניתן שירות בכל 

תחומי הביטוח למנהלים ובעלי השליטה בקרב 
לקוחות החברה. גבאי מוסיף כי הסינרגיה 
וההפריה ההדדית בין שני האגפים המרכזיים 
בסוכנות )הפנסיוני והאלמנטרי( מהוות אחד 

ממנועי הצמיחה של הסוכנות.
לצד הפעילות הפנסיונית של גבאי סוכנות 
לביטוח מקיימת הסוכנות פעילות ענפה בתחום 
האלמנטרי, בניהולו של מנכ”ל הסוכנות אלון 
טאקו. הפעילות האלמנטרית של גבאי סוכנות 
לביטוח ממוקדת בשלושה תחומים מרכזיים: 
1. ביטוח עסקים גדולים )לאחרונה זכתה 
החברה במכרזי הביטוח של חברת התרופות 

נובולוג והמוסד לביטוח לאומי(.
2. ביטוח הנדסי )עבודות קבלניות, צמ”ה 
וכיו”ב( בו מבטחת הסוכנות מאות קבלנים 
בכל תחומי הפעילות )תשתיות, בנייה, תמ”א 

38 ועוד(.
בסוכנות   – המוניציפלית  הפעילות   .3
מבוטחים יותר מ-60 רשויות ותאגידי מים, 
זכתה גבאי סוכנות לביטוח גם  ולאחרונה 

במכרז הביטוח של עיריית תל אביב.
גבאי מתייחס גם לשיתוף הפעולה האישי שלו 
עם אביו עזרא גבאי – יו”ר ומייסד הסוכנות, 
ואומר:  טאקו  אלון  הסוכנות  מנכ”ל  ועם 
“למזלי זכיתי בשני מנטורים בעלי ניסיון רב 
בתחום הביטוח, אשר תורמים לי מניסיונם 
רב השנים, הן בפן הניהולי והן בפן המקצועי. 
השילוב הכפול – של הפעילות האלמנטרית 
עם  האיכותי  הניהול  ושל  הפנסיונית,  עם 
המקצועיות – הוא זה שמוביל אותנו להצלחה”.  

בזכות העובדה שאנחנו מנהל הסדר 
בבעלות פרטית אנחנו יכולים להתאים 

לכל לקוח את המוצר המתאים לו

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

והפיננסיםשיחת                עם אסף גבאי, מנהל שיווק הסדרים פנסיוניים בגבאי סוכנות לביטוח הפנסיה  הביטוח  עיתון 

אסף גבאי
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מור בית השקעות 
מייצר ערוץ הפצה 

ומקים סוכנות ביטוח

ליברה הגישה בקשה 
לרישום פטנט למנגנון 

שיתוף המבוטחים ברווחים

בית ההשקעות מור )More( מקים סוכנות ביטוח שתשווק באופן ישיר 
את מוצרי החברה. 

בית ההשקעות מחפש בימים אלו משווקים פנסיוניים בעלי רישיון במטרה 
לאייש את סוכנות הביטוח שיקים. הסוכנות בהקמה תשווק מוצרים פנסיוניים 

ופוליסות ביטוח. 
גורמים המקורבים לחברה מסרו כי הסוכנות תשווק פוליסות של כלל 

חברות הביטוח, אך לא ידוע עדיין באילו תחומים תתמקד.
הקמת סוכנות הביטוח מהווה מהלך נוסף של החברה שנועד לבסס את 
מעמדו של בית ההשקעות בענף. במרץ האחרון חתמה הנהלת מור על הסכם 

רכישה בשיעור של 100% של חברת הגמל אינטרגמל. 
חברת אינטרגמל הינה אחת מהחברות הקטנות בענף, אך היא צומחת 
מדי שנה באחוזים ניכרים. אינטרגמל מנהלת 26 קופות גמל וסך הנכסים 
המצטבר, נכון לסוף חודש ספטמבר השנה, עומד על יותר מ-200 מיליון 

שקל. אינטרגמל החלה את פעילותה בענף בתחילת 2016. 
את בית ההשקעות מור מובילים יוסי לוי ואלי לוי. בית השקעות, מנהל 
)נכון לסוף 2017( נכסים בהיקף של כ-20.5 מיליארד שקל  בשלושה תחומים 
עיקריים: קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות וקרן השקעות אלטרנטיביות 

)קרן גידור(.

חברת הביטוח הדיגיטלית ליברה הגישה 
בקשה לרישום פטנט על מנגנון שיתוף 
המבוטחים ברווחים שפיתחה. הבקשה 
לרישום פטנט הוגשה למשרד הפטנטים 
וסימני המסחר בארה”ב, באמצעות משרד 

עורכי הפטנטים לוצאטו את לוצאטו.
ליברה פיתחה מודל לשיתוף המבוטחים 
ברווח. במסגרת זו, לכל מבוטח מוקם, 
כבר בעת רכישת הביטוח, ארנק דיגיטלי 
בו הוא צובר “ליברות”, המהוות את חלקו 
ברווח. באמצעות הליברות החברה תחלק 

עד 25% מרווחיה למבוטחים שלה.
בעת חידוש הפוליסה, הליברות מומרות 
וניתן לממש   )1:1 לשקלים )ביחס של 
אותן באמצעות העברה לחשבון הבנק, 

או לחלופין בחידוש ביטוח ורכישת כיסויים נוספים בליברה.
את כמות הליברות שנצברו בארנק הדיגיטלי ניתן לראות און-ליין באזור 
האישי של כל מבוטח במהלך כניסה לאתר האינטרנט החדש שהעלתה החברה 

.)www.lbr.co.il(  לאחרונה

 חברת הביטוח הדיגיטלית פיתחה מודל לשיתוף 
במסגרתו לכל מבוטח מוקם ארנק דיגיטלי בו הוא 

צובר “ליברות”, המהוות את חלקו ברווח  באמצעות 
הליברות החברה תחלק עד 25% מרווחיה למבוטחיה

בית ההשקעות מחפש בימים אלו משווקים 
פנסיוניים בעלי רישיון במטרה לאייש סוכנות 

ביטוח חדשה שתשווק את מוצרי החברה

INSURTECH 

אתי אלישקוב,
בעלת השליטה בליברה

מועלם
צילום: אבי 

לפרטים: פנו למחוזו 

 3453
או למוקד נזקי מים

 6200

 כשר  עוש 

 מ פכ ,מקימ  

מערך טיפול במים 

ומציג  את:

סוכנים יקרים,

הכשרה מובילה שינוי  פיס י 

בכל הקשור לטיפול ב ביעו  נזקי מים.

מהיום מבוטחי החברה יוכלו ליהנו  

משירו  מקצועי משלבפ יח  הקריאה, 

דרך הזמנ  השרברב, מעקב אחר 

הטיפול ועד סגיר  ה יק 

באישורו ולשביעו  רצונו של הלקוח.

 צטרפו אלינו על מנת ל פוך את  שירות  מקיף בנושא 

נזקי  מים לטוב ביותר. בברכת  משך שיתוף פעול  פור !
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זעזועים בסינדיקטים 
של לוידס

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

שנת 2018 מאופיינת ביציאה של סינדיקטים 
הפעילות.  צמצום  או  בלוידס  מהפעילות 
מגמת הצמצום מושפעת משני גורמים: הגורם 
הראשון הוא הנהלת לוידס שאינה רואה בעין 
עליהם  ולוחצת  מפסידים  סינדיקטים  יפה 
הגורם  פעילות.  להפסיק  או  ביצועים  לשפר 
השני הוא המשקיעים, שאינם מוכנים להמשיך 

ולהפסיד על ההון שהשקיעו. 
חברת  הודיעה  אוקטובר  חודש  בסוף 
 ,Securis Investment Partners ההשקעות
 Novae(  6129 בסינדיקט  המחזיקה 
Syndicates Limited( על הפסקת הפעילות 
 Standard הכללי.  הביטוח  בתחום  בלוידס 
בתחום  עסקים  הכותב   )1884(  Syndicate
על  באוקטובר  ב-22  הכריז  הימי,  הביטוח 
עקב   2019 שנת  מתחילת  הפעילות  הפסקת 

חוב מצטבר של 35 מיליון דולר.
 Pembroke Liberty Mutual שהשתלט על 
הרכישה  בתהליך   Managing Agency Ltd
 Ironshore Inc ההשקעות  חברת  של 
)בשנת 2017(, מתכוון לבצע בדיקה מעמיקה 
שלושה  המנהל   Pembroke פעילות  של 
סינדיקטים )2014, 4000, 6125(. זאת, לנוכח 

חברה,  הקים   Liberty Mutual-ש העובדה 
אשר   Liberty Managing Agency Ltd
כשלישי  המדורג   4472 סינדיקט  את  מנהלת 
מיליארד   1.66( הפרמיות  מדד  פי  על  בגודלו 

ליש”ט – נתוני 2017(. 
כי  הודיע   )2015( Channel Syndicate
גופי  ימיים,  מטענים  בתחום  לפעול  יפסיק 
אוניות, תאונות ובריאות וכן בתחום החבויות 
הפסקת  מקצועית.  ואחריות  הכלליות 
הפעילות באה בעקבות הפסד בסך של כ-47 
בשיעור  משולב  ליחס  שהביא  ליש”ט,  מיליון 
של 127%. התוכנית העסקית, 2019, שאושרה 
 Canopius Managing  4444 לסינדיקט 
 80 של  ירידה  על  מצביעה   Agents Limited
להביא  בניסיון  וזאת  בפרמיה  ליש”ט  מיליון 
לרווח בסך של 1.9 מיליון ליש”ט. הסינדיקט 
מיליון   182.3 בסך  הפסד   2017 בשנת  הציג 
ליש”ט )יחס משולב של 120%( הנובע בעיקר 
 Hiscox במקביל,  טבע.  נזקי  של  מתביעות 
הקיבולת  את  לצמצם  מתכוון  הוא  כי  הודיע, 
של הסינדיקט המוביל שלו – 0033, בסך של 

200 מיליון ליש”ט.
Neon Syndicate 2468 הודיע ב-2 בנובמבר 

השנה, כי הוא מפסיק לכתוב סיכונים בתחום 
ההפסקה  אישיות.  ותאונות  החיים  בעלי 
גרועות  תוצאות  בעקבות  היא  בפעילות 
והפסדים חיתומיים בשלוש השנים האחרונות. 
אם  עובדים.  מ-30  יותר  יפטר  גם  הסינדיקט 
התוצאות בשנת 2019 לא ישתפרו, הסינדיקט 

.Run off-יפסיק את פעילותו ויעבור ל
כיום פועלים בלוידס 105 סינדיקטים לעומת 
111 סינדיקטים שפעלו בלוידס בשנת 2017. 
בין השנים  עשרה סינדיקטים הפסיקו לפעול 
לפעול  החלו  חדשים  סינדיקטים  וארבעה 

בשנת 2018. 
Asta Managing Agency Limited מחזיק 
 Beazley Furlonge סינדיקטים,  ב-13 
 QBE Underwriting-ו  Limited
)כל  סינדיקטים  בשישה  מחזיקים   Limited
 Hiscox Syndicates Limited-ו אחד( 
של  הקיבולת  סינדיקטים.  בחמישה  מחזיק 
 22.23 הייתה   2017 בשנת  הסינדיקטים 
מיליארד   19.8 )לעומת  ליש”ט  מיליארד 
הייתה  התחזית  כאשר   ,)2016 בשנת  ליש”ט 
)למקרה הגרוע ביותר( שההפסד יהיה כ-12% 

מהקיבולת.

כיום פועלים בלוידס 105 סינדיקטים לעומת 111 סינדיקטים שפעלו בלוידס בשנת 2017

SINCE 1935

*3155 | www.autoglass.co.il

83 
שנותעם

ניסיון
לא מתווכחים

סוכנים יקרים,
אתם יכולים להיות בטוחים בבחירה שלכם.

אוטו גלס, חברת זגגות הרכב הותיקה בישראל מזמינה 
הגדול  השמשות  ממלאי  וליהנות  להמשיך  אתכם 
בארץ לכל סוגי הרכבים )פרטיים, משאיות, אוטובוסים 
וצמ"ה( וממערך השירות המתקדם והמקיף ביותר, 
בפריסה  תחנות  ו-30  בבעלותנו  סניפים   8 הכולל 

ארצית.

* חדש - כיסוי לפנסים ומראות
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ברקת בוועדת הטייקונים: השוק 
התבגר - בניגוד לעבר, אשראי ניתן 
היום עם התניות פיננסיות ובטוחות

)א’( את  היום  “ועדת הטייקונים” אירחה 
משה  ד”ר  ההון  שוק  רשות  על  הממונה 
ברקת שסקר את פעילות רשות שוק ההון 
בנוגע להתנהלות סביב מתן אשראי במשק. 
יו”ר הוועדה ח”כ איתן כבל פתח את הישיבה 
ואמר כי הוא סבור שהממונה הקודמת, דורית 
סלינגר, שגתה שגיאה קשה כשלא התייצבה 
בפני הוועדה. הוא הוסיף כי הוועדה שוקלת 
בכובד ראש לזמן את בכירי המערכת הבנקאית 
שהיו מעורבים בקבלת החלטות ב”זמן אמת” 

וסיימו את תפקידם זה מכבר.
לדברי כבל, “לוועדה חשש כבד כי הבעיות 
הבנקאים  לדעת  גם   – שבעבר  באשראי, 
עצמם – היו מרוכזות אצל הבנקים, עברו גם 
למוסדיים. ולכך יהיו השלכות על כל אחד ואחת 
מאתנו, כולל על הגברת כהן מחדרה”. כבל 
הוסיף: “קיים פער בהיקף ועוצמת הפיקוח של 
רגולטורים שונים שמנוצלים על ידי שחקנים 

בשוק לטובת קידום האינטרסים שלהם”.
ברקת השיב: “עיקר הפעילות של המוסדיים 

זה פעילות באג”ח, שם  בשנים הבעייתיות 
חשובים הסחירות והנזילות לא פחות מנזילות 
המוסדיים  של  האשראי  ככלל,  האשראי. 
שניתן על ידי אג”ח הוא לא תוצאה של יחסים 
עסקיים כמו בבנקים. הכסף הפנוי במערכת 
המוסדית מצא את מקומו קודם כל באזורי 

הנוחות, בישראל ולא בחו”ל, אצל הקבוצות 
הגדולות במשק. מאוחר יותר השוק מתבגר 
והיום מסתכלים על אשראי שניתן עם התניות 
ואף בטוחות. היה פה ארביטרז’  פיננסיות 
רגולטורי מסוים, אבל תיכף נראה איך על 

 יו”ר הוועדה איתן כבל: קיים פער בהיקף ובעוצמת הפיקוח של רגולטורים 
שונים, שמנוצלים על ידי שחקנים בשוק לטובת קידום האינטרסים שלהם  כבל 
התלונן שעדיין לא קיבל תשובה אם יש דוח על ההלוואות שניתנו לדנקנר אם לאו

)המשך בעמוד הבא(

 הרכב התיק המוסדי
 2017 

2 

23.2% 

18.9% 

7.9% 

6.1% 

10.5% 

3.3% 

9.0% 
11.8% 

1.2% 2.4% 5.9% 

 ח ממשלתיות סחירות"אג ח ממשלתיות לא סחירות"אג
 ישראל-הלוואות מזומנים ופיקדונות

 ל"חו-אשראי ישראל-ח קונצרני"אג
 ל"חו-מניות ישראל-מניות
 ל"חו-קרנות השקעה ישראל-קרנות השקעה

 השקעות אחרות

 ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון

 הלוואות

 הרכב התיק המוסדי
 2007 

3 
 ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון

15.8% 

21.8% 

3.7% 

 [ערך] 2.3%

2.5% 

12.9% 

1.9% 
0.5% 1.6% 11.1% 

 ח ממשלתיות לא סחירות"אג ח ממשלתיות סחירות"אג
 ישראל -הלוואות  מזומנים ופקדונות

 ל"חו -אשראי  ישראל -ח קונצרני "אג
 ל"חו -מניות  ישראל -מניות 
 ל"חו -קרנות השקעה  ישראל -קרנות השקעה 

ון השקעות אחרות
הה

ק 
שו

ת 
שו

 ר
ר:

קו
מ

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

PassportCard Pocket היכנסו ל: להורדת 

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס
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ההסתדרות: עובדי רוב חברות הביטוח 
ישתתפו ביום ד’ בשביתה הכללית במשק

 השביתה הוכרזה במחאה על מה שההסתדרות מגדירה כזילות בחיי אדם במקומות 
עבודה ומספר התאונות הרב באתרי הבנייה שמסתיימות במוות ובפציעות  בנוסף 

למגזר הציבורי, צפויה השתתפות משמעותית של עובדים במגזר הפרטי
מאוגדים  שעובדיהן  הביטוח  חברות 
ד’ הקרוב כחלק  ביום  ישבתו  בהסתדרות 
העובדים  ארגון  שעורך  כוללת  משביתה 
במשק. כך הודיעה ההסתדרות היום )א’(. 
בנושא  כחלק מההכנות לשביתה הכללית 
הבטיחות בעבודה וכחלק מהמאבק על חיי 
העובדים במדינת ישראל, הורה היום )א’( 
יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לכל מקומות 
העבודה הכלולים בשביתה להיערך להפסקה 

מלאה של פעילותם החל מיום ד’ הקרוב.

לצד חברות הביטוח, בין מקומות העבודה 
והחברות  הממשלה  משרדי  כל  שישבתו: 
הממשלתיות, עיריות ורשויות מקומיות, חברות 
תחבורה ציבורית ועוד מאות רבות של מקומות 
עבודה, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. 
יו”ר הוועד הארצי הממונה של מנהלי העבודה 
באתרי הבנייה המאוגדים בהסתדרות, אמנון 
המלאה  תמיכתו  את  היום  הביע  שינדלר, 
במאבק שמובילה ההסתדרות כנגד התאונות 
בענף הבניין. “כמי שאחראים על כל העובדים 

באתרי הבנייה, בכללם הפועלים והמנופאים, 
אנחנו נמצאים בחזית המאבק ותומכים ביו”ר 
ההסתדרות תמיכה מלאה במהלך הצודק”, 

מסר שינדלר.
והפרסום  הדוברות  ההסברה,  אגף  יו”ר 
בהסתדרות, יניב לוי, מסר: “די לקטל ולזילות 
בחיי אדם. האדישות למצב שבו עובדים יוצאים 
לעבודתם ולא יודעים אם יחזרו בחיים – חייבת 
להיפסק. ההסתדרות נערכת לשביתה כללית 

קשה החל מיום רביעי”.

מבטחים ומבוטחים

היו  נסגרו. למוסדיים  פני השנים הדברים 
כספים פנויים להשקעה שהצטברו עוד יותר 
אחרי הרפורמה בפנסיה ב-2008. לאחר מכן, 
נוצרה הסדרה מקיפה של  גם אם לא מיד, 

הרגולטורים”. 
להחיל  שנים  מספר  “לוקח  לדברי ברקת, 
עובר,  לשוק  המסר  אבל  מקיפה  הסדרה 
והשוק מרוסן.  כשהרגולטורים מתערבים 
ההסדרה נעשית תוך כדי תנועה ותוך כדי גידול 
בשוק הזה. אין לצפות להקבלה לפיקוח על 
הבנקים. רשות שוק ההון פעלה ופועלת להגן 
על כספי החוסכים הפנסיוניים. מתכוונים 
להשקיע משאבים רבים להבטיח לעם ישראל 
שהפנסיה שלו מנוהלת באופן תקין, האחריות 
למעל 1.6 טריליון שקל היא גדולה ואני מקווה 

שיינתנו לה המשאבים לשם כך”.
מעקב  מבצעת  לא  הרשות  אם  שאל  כבל 
ובקרה על הגופים המוסדיים שנותנים אשראי 
לקבוצות העסקיות הגדולות, כפי שהציגה 
הרשות בפגישה מקדימה עם הוועדה, והמשיך 
ואמר: “עוד ביולי האנשים שלכם השיבו לנו 
שהנתונים של כמות הכספים שניתנו לקבוצות 
הגדולות אינם זמינים וכדי לענות על השאלה 
הזו יידרש לכם חודש לפחות, וזה יהיה תהליך 
שהוא ‘סיוט לרשות’. מה יש לך לומר? שלושה 
חודשים עברו מאז ולא קיבלנו את החומר”. 

ברקת השיב: “עד 2012, ואפילו 2015, רשות 
שוק ההון לא ראתה את זה כנושא דרמטי 
בניהול סיכוי אשראי. לא נאסף מידע שיטתי 
 .2012 ושוטף לגבי הקבוצות הגדולות עד 
במאי 2018 יצאה הנחיה שמחייבת דיווח על 
הלווים הגדולים. מ-2012 נעשה איסוף שוטף 
של מידע ורק לגבי אג”ח קונצרני”. על כך העיר 
היו”ר כבל: “סלינגר קיבלה אולי רגליים קרות 

כי הייתה צריכה לענות על שאלות בתקופה 
שלה?”. 

ביצעה  הרשות  כי  ציין  פולקמן  רועי  ח”כ 
מ-2003 שישה דוחות ביקורת וביקש לדעת 
בדיקה,  לבצע  לרשות  שגורם  מה הטריגר 
נכון,  כי המספר שש הוא לא  ברקת השיב 
ונעשו עוד 25 ביקורות על אשראי לא סחיר 
ועוד 100 צעדי ביקורת לניטור סיכונים, עם 
זאת הוסיף כי יש לו מגבלה לתת מידע לגבי 
גופים מפוקחים ספציפיים. פולקמן שאל האם 
יש דוחות ביקורת באשר לכספים  לרשות 
שניתנו לאפריקה ישראל, לאליעזר פישמן, 
אילן בן דב ונוחי דנקנר. סגן הממונה יואב גפני 
השיב: “אני לא יכול לומר שיש דוח בכל אחד 
מהמקרים שציינתם”, וביקש שלא להתייחס 
לדוח ספציפי. על כך אמר היו”ר כבל: “סלינגר 
אמרה שאין דוח על דנקנר. לא ביקשתי לדעת 
את סודות האטום של ישראל. עצם קיום הדוח 
הוא סודי? יש דנקנר או אין?”. על כך השיב 

גפני: “נבדוק ונשוב לוועדה”.
בצלאל סמוטריץ’ התייחס לעיצומים  ח”כ 
הכספיים שהטילה הרשות ואמר כי מ-2008 
16 מיליון  הוטלו שמונה עיצומים בסך של 
שקל, וביקש לדעת האם היו מקרים שהמלצה 
להטיל עיצום נעצרה בדרך. על כך השיב גפני: 
“ההסקה כאילו כל ליקוי שמצאנו יכול להוליד 
עיצום כספי היא לא נכונה”. ברקת הוסיף: “יש 
מקומות שיש הפרה ויש עיצום ויש מקומות 
שזה לא מגיע להפרה, אבל הרגולטור רוצה לחנך 
את השוק לכן הוא אומר שכך לא מתנהגים. 
זו אכיפה רכה יותר ואם מכבדים את המפקח, 
כאשר נאמרת אמירה ערכית השוק מתיישר”.

ח”כ דב חנין התייחס לכשלי האשראי ואמר: 
“ראינו את כל השערוריות שהציבור שילם 
עליהם את המחיר”. הוא שאל כמה כשלים 

מצאה הרשות מראש וכמה לא, על כך ברקת 
וגפני לא השיבו. חנין הוסיף ושאל על השפעת 
בעלי השליטה הדומיננטיים ועל ניגודי העניינים 
של בעלי תפקידים בגופים המוסדיים, ושאל 
ניגוד  ענישה במקרים של  הייתה  למה לא 
עניינים. “למרות שאמרתם דברים חמורים 
)על ניגוד עניינים( לא פעלתם נגד מי שעשה 

אותם”, אמר. 
ברקת השיב: “פה זה כמעט אפס סובלנות”. 
ח”כ חנין הגיב: “אני רוצה לראות את זה”, 
וברקת אמר: “יכול להיות שהיו דברים בשטח 
האפור”. ח”כ חנין המשיך ואמר כי ניגוד עניינים 
זה שחור משחור והוועדה מצפה שהרשות תפעל 
בעניין, וברקת אמר: “אם ככה, כל עם ישראל 
בניגוד עניינים, כי זה משק קטן”. היו”ר כבל 
וח”כ חנין שאלו האם הרשות פעלה במקרים 
בהם התפרסמו בזמן אמת ידיעות על לחצים 
על חברי כנסת וכל חברי ועדות השקעה, כמו 
לחץ על ח”כ שלי יחימוביץ’, וגפני השיב: “לא 

שמעתי על המקרה הזה”.
עיסאווי פריג’ אמר “אחרי שהקשבתי  ח”כ 
שעתיים וחצי אני מבין למה הממונה )סלינגר( 
לא רצתה לשבת פה. אני מבין שאין מה להגיד, 
יש מה להסתיר ויש אי סדר. יש חרטא ברטא 
בשוק ההון. אני רוצה לדבר על שוק ההלוואות. 
בעשר השנים האחרונות ממה שלמדנו חלה 
עלייה והסטת מתן הלוואות מהשוק הבנקאי 
למוסדי. האם בדקתם איזה סוגי לווים באים 
אליכם?”. ברקת התייחס לדברים ואמר כי 
הוא לא מסכים שיש פיקוח מופקר. לדבריו, 
“השוק הזה צמח בצורה מהירה והרגולציה ידעה 
להסדיר אותו בזמן קצר, תוך כדי ריצה”. ח”כ 
פריג’ הוסיף: “האם רמת הפיקוח שלכם עכשיו 
מסוגלת לתת הגנה לציבור ולכספי החוסכים?” 
וברקת השיב: “צריכים לחזק את הרגולטור”.

)המשך מעמוד קודם(

ברקת בוועדת הטייקונים: השוק התבגר - בניגוד לעבר, 
אשראי ניתן היום עם התניות פיננסיות ובטוחות
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מסתמן: שרון רייך 
ימונה למנכ”ל 
איילון אחזקות

קתדרה טיפולית על שם גבי מי זהב 
הוקמה בבית איזי שפירא ברעננה

עו״ד טל הפלינג 
מצטרפת להנהלת 

רשות שוק ההון

מבטחים ומבוטחים

רייך משמש כיום כמשנה למנכ”ל איילון 
ביטוח ומנהל אגף הפיננסים בחברה

גבי מי זהב עבד במשך שנים ארוכות בענף הביטוח, ושימש בשיא הקריירה כמנכ”ל 
חברת הביטוח אליהו, וכשותף וכמנכ”ל בחברת הביטוח איתן, שנמכרה לכלל ביטוח

הממונה על שוק ההון ד”ר משה 
ברקת צירף אותה לצוות הייעוץ שלו 

במשרת אמון, לצד אוהד מעודי
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מסתמן כי מי שימונה למנכ”ל הקבוצה הוא שרון רייך, המשמש כיום 
כמשנה למנכ”ל איילון ביטוח ומנהל אגף הפיננסים בחברה. 

כאמור, רחמני הודיע לפני כשלושה חודשים על פרישתו מתפקיד 
מנכ”ל איילון אחזקות, וחודשיים לאחר מכן אף הודיע על פרישה 
מהדירקטוריונים של איילון ביטוח ושל איילון אחזקות. בכך מסיים 

רחמני את דרכו בחברה שהקים לפני 42 שנה. 
רייך הצטרף לאיילון ביטוח ב-2007 כסמנכ”ל כספים, וקודם לכן 

שימש בתפקיד דומה בהראל.

הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, ד״ר משה ברקת, צירף 
טל הפלינג במשרת  את עו״ד 
אמון לצוות הייעוץ הבכיר שלו, 
לצד היועץ הבכיר אוהד מעודי.
עו״ד הפלינג מתמחה בממשל 
תאגידי ורגולציה פיננסית, ועד 
חודשים  מספר  לפני 
לת  ה נ מ כ ה  נ ה י כ
המחלקה של מזכירות החברה 
כן,  לפני  מבטחים.  במנורה 
מילאה שורת תפקידים בגופים 
פעילים בשוק ההון הישראלי, 
ערך,  ניירות  רשות  ביניהם 
משרד עו”ד שמעונוב-רוזנבוך, 
פירמת הייעוץ גיזה זינגר אבן 
וסטרטאפים בתחום הפינטק.

עו״ד הפלינג מרצה במשותף בתכנית ה-EMBA באוניברסיטה 
העברית.

ו’, ה-2  בכירים בענף הביטוח השתתפו ביום 
בנובמבר, באירוע חנוכת קתדרה טיפולית על שם 
גבי מי זהב )ז”ל( בבית איזי שפירא ברעננה. מדובר 
בקתדרה לטיפול בשיטת סנוזלן – שמשמשת 
לטיפול בילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. 
בילדים  הינו מוסד לטיפול  איזי שפירא  בית 

ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים.
באירוע חנוכת הקתדרה השתתפו, בין היתר, 
בעל השליטה במגדל שלמה אליהו ומ”מ נשיא 
לשכת סוכני הביטוח ליאור הורנצ’יק וענת עופרי, 
מנהלת תחום אחריות חברתית במגדל, ספי מי 
זהב, בנו של גבי והבעלים של מי זהב סוכנות 

לביטוח ויתר בני משפחתו של גבי מי זהב. 
זהב עבד במשך שנים ארוכות בענף  גבי מי 
הביטוח, ושימש בשיא הקריירה כמנכ”ל חברת 
הביטוח אליהו, וכשותף וכמנכ”ל בחברת הביטוח 
איתן, שנמכרה לכלל ביטוח. במהלך הקריירה שלו 
היה מי זהב אחד המועמדים לתפקיד המפקח 

מימין: ספי מי זהב, בנו של גבי מי זהב, אלמנתו רבקה, שלמה אליהו וליאור הורנ’ציקעל הביטוח. 
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