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 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

סוכנים לד”ר 
משה ברקת: 

בדוק את 
איתנותן של 

קרנות ברירת 
המחדל

ספורט אתגרי 
– רמות סיכון 

גבוהות וביטוח 
מתאים ונטול 

חריגים

מה אמורה לעשות קרן פנסיה 
שמקבלת כסף ממעסיק ללא טופס 

הצטרפות וללא הסכם בתוקף?

כנס אלמנטר 2018 
של לשכת סוכני 

הביטוח ייפתח 
מחר באילת

מאת יחיאל רוזנטראובמאת אריה ויס

עמוד 7

ק.ש חתמים קיבלה 
רישיון לשווק 
ביטוח סייבר

את הפרויקט מטעם ק.ש חתמים מוביל 
אריק שפק, בנו של אחד ממייסדי הסוכנות 

- יורם שפק

 בפברואר 2017 פרסמה הרשות טיוטת חוזר שקובעת כי ללא טופס הצטרפות או הסכם ברירת 
מחדל – אסור לקרן הפנסיה לקלוט את הכספים  טיוטת חוזר עם הנחיה ברוח זו פורסמה 

בפברואר 2017, אולם חוזר סופי מעולם לא פורסם  ברשות שוק ההון מסרו לפוליסה: עמדת 
הרשות הובעה במכתב הנלווה לטיוטת החוזר

בין המשתתפים: שרת המשפטים איילת 
שקד, השר לשיתוף פעולה אזורי צחי 

הנגבי והממונה החדש על שוק ההון ד”ר 
משה ברקת  עמוד 16עמוד 2

 אסי ברטפלד, 
מנכ”ל דלק 

לפוליסה: יש תור 
ארוך של ארגונים 

שרוצים לרכוש 
את הפניקס

עמוד 5

הלך לעולמו 
מרדכי 

הרשקוביץ, 
מנהל שהשפיע 

רבות על ענף 
ביטוח החיים

מרדכי הרשקוביץ ז”ל

אריק שפק, סמנכ״ל ומנהל תחום 
חדשנות וסייבר בקבוצת אקורד

http://http://polisa.news/
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קרוב לשבועיים לאחר כניסתו לתוקף של 
ברירת מחדל  המכרז השני ברפורמת קרן 
– ובשוק קיימת לקונה שמקשה על יישום 
הרפורמה. מדובר בסיטואציה בה מעסיק ללא 
הסכם )בעיקר מקרים בהם הסכמי ברירת 
מחדל בדמי ניהול מקסימליים שפג תוקפם 
במרץ 2018( ממשיך להעביר כספים לאותה 
קרן. מתעוררת השאלה - האם לקרן מותר 
לקלוט את אותם כספים? ואם לא, כיצד היא 

אמורה לפעול?
נכון למועד זה, האמירה היחידה של הרגולטור 
בנושא זה באה לידי ביטוי במסגרת טיוטת חוזר 
“הוראות לעניין בחירת קופת גמל” מפברואר 
2017. בטיוטת החוזר נקבע, בין היתר, כי בגין 
עובד שלא מילא טופס הצטרפות, והקרן אינה 
קרן ברירת מחדל, על קרן הפנסיה להשיב את 
התשלומים למעסיק באופן מידי ולשלוח הודעה 
למעסיק על הכספים שהושבו, את הסיבה לכך 
ולציין את העובדה שהעובד לא צורף לקרן, על 

כל המשתמע מכך. 
אולם, למרות פרסום הטיוטה, נוסח סופי 
של הוראה זו, בחוזר מחייב - מעולם לא יצא.  
משמעות הדבר היא שכרגע אין כל הוראה 
רגולטורית רשמית האוסרת על קרנות הפנסיה 
רשות  לקלוט כספים באופן המנוגד לכללי 

שוק ההון. 
ברשות שוק ההון התייחסו לנושא ומסרו, כי 
“עמדת הרשות הובעה במכתב הנלווה לטיוטת 
החוזר”. יצוין כי המכתב הנלווה אכן כולל הוראה 
ברוח זהה, אולם לא ברור מה התוקף המשפטי 
של המכתב, שנלווה לטיוטת חוזר. ברשות שוק 
ההון רואים במכתב הנלווה הוראה תקפה, 

שמחייבת את כל ענף הביטוח. 
מנורה מבטחים נמסר:  מקרן הפנסיה של 
״מנורה מבטחים, בהיעדר הסכם ברירת מחדל, 
אינה קולטת כספים לקרן ללא טופס הצטרפות״. 
במנורה מבטחים הוסיפו כי החברה מחזירה את 

הכספים למעסיק במקרים מסוג זה. 

מהראל נמסר: “החברה פועלת על פי כל דין 
ולפי כל הוראות הממונה על רשות שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון”.
יתר קרנות הפנסיה )שלא זכו במכרז של קרנות 
ברירת מחדל( לא הגיבו לפניית פוליסה בנושא. 

לאורית גרינברג
ולבני משפחתה

ז”ל

אתכם באבלכם במות

שלמה
יעקב קיהל

 בפברואר 2017 פרסמה הרשות טיוטת חוזר שקובעת כי ללא טופס הצטרפות או 
הסכם ברירת מחדל – אסור לקרן הפנסיה לקלוט את הכספים  טיוטת חוזר עם 

הנחיה ברוח זו פורסמה בפברואר 2017, אולם חוזר סופי מעולם לא פורסם  ברשות 
שוק ההון מסרו לפוליסה: עמדת הרשות הובעה במכתב הנלווה לטיוטת החוזר

מה אמורה לעשות קרן פנסיה 
שמקבלת כסף ממעסיק ללא טופס 

הצטרפות וללא הסכם בתוקף?

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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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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התבררה  בקריות  השלום  משפט  בבית 
מכללת רמות בע”מ  נגד  תביעתו של פלוני 
כלל חברה לביטוח בע”מ )להלן: כלל  וכנגד 
ניתן ב-24 באוקטובר  ביטוח(. פסק הדין 
בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אלואז זערורה-
עבדאלחלים. שמות באי כוח הצדדים לא 

הוזכרו בפסק הדין. 
בזמנים הרלוונטיים לתביעה התובע היה 
סטודנט לניהול במכללת רמות בנצרת. לטענת 
יום  2012, במהלך  ב-17 באפריל  התובע, 
לימודים, בשעות הבוקר, יצא מחדר ההרצאות 
לכיוון חדר שירותים ליד הכיתה בה למד ותוך 
ונפגע  נפל  כדי כניסתו לשירותים, החליק, 
בכל חלקי גופו. מכאן התביעה כנגד המכללה 

ומבטחתה, כלל ביטוח. 
התובע טען, כי אינו יכול לדעת מה הנסיבות 
המדויקות שגרמו לנפילתו, וכי יש להחיל על 
המקרה את הכללים הראייתיים המעבירים 
את נטל השכנוע לנתבע “הדבר מדבר בעד 
עצמו” וחזקת “דבר מסוכן”. הנתבעות טענו, 
כי התובע לא הוכיח את תביעתו. הן כפרו 
באירוע התאונה ובאופן התרחשותה וטענו 
כי ככל שהתאונה התרחשה, היא התרחשה 

באחריותו הבלעדית של התובע. 
על פי בית המשפט, בחינת העדויות שנשמעו, 
תוך דגש על התרשמות בית המשפט מן התובע, 
מסירה כל ספק שאכן התובע נפל ונחבל ביום 
האירוע בשירותים במכללה. עדותו של התובע 
הייתה מהימנה וטיעוניו היו עקביים וברורים 
והתאימו למכלול הראיות בתיק ומצאו חיזוק 

בעדויות מטעם עדי הנתבעת. 
בית המשפט ציין, כי הנתבעת לא הציגה 
מסמכים המלמדים על כך שבמועד האירוע 
כי תא השירותים  עבדה במקום מנקה או 
נבדק ובוצעו בו עבודות ניקיון כנטען על ידי 
הנתבעת. על פי בית המשפט, הנתבעת יכלה 
להציג לעיון בית המשפט מסמכים המלמדים 
על זהות החברה שהייתה אחראית על הניקיון, 
או רישום מתאים המלמד על המועדים בהם 

עבדה המנקה בתא השירותים הרלבנטיים. 
בית המשפט התייחס לכך שהתובע ביסס 
המנויה  הרשלנות  עוולת  על  תביעתו  את 
בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין )נוסח חדש(, 
תשכ”ח-1968 )להלן: פקודת הנזיקין(. בית 
המשפט קבע, כי הנתבעת היא בעלת השליטה 
והמחזיקה במקום שבו אירעה התאונה, היא 
על  היא מפקחת  מפעילה במקום מכללה, 
זהירות  ובהתאם חלה עליה חובת  המקום 
מושגית כלפי צדדים שלישיים המבקרים בו. 
כן, נקבע שעל הנתבעת מוטלת חובת  כמו 
יכולה  הזהירות הקונקרטית, שכן הנתבעת 

הייתה לצפות, שאם השירותים יעברו ניקיון 
באופן שוטף, המים עלולים להרטיב את הרצפה 

ומשתמשי השירותים עלולים להיפגע.
בכל הנוגע לשאלת ההתרשלות, בית המשפט 
קבע כי הנתבעת לא הוכיחה שנקטה באמצעים 
סבירים כדי למנוע את הסיכון. על פי בית 
המשפט, לא הוכח כי קיים פיקוח בזמן אמת 
על מצב השירותים אלא פיקוח מזדמן של 
עובדים מטעם הנתבעת, שעשו זאת באופן 
רנדומלי. לא הוכחה שגרת הניקיון במקום, 
שכן הנתבעת נמנעה מהבאת פירוט מתאים 
על הגורם שהיה אחראי על הניקיון במקום, 
וממצאים המלמדים כי התקשרה עם חברת 
ניקיון או מנקה פרטית. בנוסף, לא הוכח פיקוח 
על שגרת הניקיון במקום, כאשר אין כל רישום 
על המועדים בהם נערך הניקיון בשירותים 
ואין תיעוד מתאים על אודות הפיקוח שנעשה 
כי  בית המשפט קבע  לבסוף,  הניקיון.  על 
הימנעות הנתבעת מלהביא כל ראיה להוכיח 
את פעולותיה על מנת לשמור על השירותים 

נקיים, נטולי מפגעים, נזקפת לחובתה. 
לעניין האשם התורם של התובע, בית המשפט 
קבע כי האירוע אירע בשעות הבוקר בתאורה 
מלאה, בסביבה המוכרת לתובע, כאשר יש 
לצפות כי התובע השתמש לא אחת בשירותים 
והוא מודע למבנה של השירותים ולעובדה כי 
בשעות הבוקר נעשה בהם שימוש אינטנסיבי 

וכי רצפת השירותים עלולה להיות רטובה. 
בנסיבות העניין, שיעור האשם התורם שנקבע 
הינו “מתון” על פי בית המשפט, בהתחשב 
בכך שלא מצופה מסטודנט “ללכת כשעיניו 
בקרקע”, וממילא על הנתבעות הייתה החובה 
העיקרית להעמיד לטובת באי המקום תא 
שירותים נטול מפגעים. לנוכח דברים אלה, 
נקבע כי אשמו התורם של התובע עומד על 

 .25%
לעניין הנזק, בית המשפט קבע כי בעקבות 
תלונותיו של התובע, הטיפולים להם נזקק, גילו 
של התובע ומועד התאונה, יש לפסוק פיצוי 
בגין כאב וסבל בסך של 8,500 שקל. התובע 
טען כי מגיע לו פיצוי בגין עזרת הזולת, אך 
במקרה דנן התובע לא הוכיח כי נזקק לסיוע 
צד ג’ ועיון במסמכים הרפואיים אינו מלמד 
ועזרה מצד  כי נסיבות המקרה חייבו סיוע 
שלישי. עם זאת, בית המשפט פסק לתובע, 
500 שקל. לבסוף,  בגין הוצאותיו, סכום של 
נקבע כי הסכום הכולל לפיצוי הינו 9,000 שקל, 
25%, דהיינו  בניכוי אשם תורם בשיעור של 

פיצוי על סך 6,750 שקל. 
יחד  והנתבעות חויבו  התביעה התקבלה 
ולחוד בסכום של 6,750 שקל בתוספת שכר 
טרחת עורך דין על סך 1,300 שקל. עד למועד 
כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור 

לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

תלמיד שהחליק בשירותי 
המכללה בה למד זכה בתביעת 

הרשלנות אותה הגיש
בכל הנוגע לשאלת ההתרשלות, בית המשפט קבע כי הנתבעת לא הוכיחה שנקטה באמצעים סבירים כדי למנוע את הסיכון

פנו למחלקת הסוכנים בטלפון: 073-2007443

פנסים ומראות צד - הכיסוי המקיף ביותר!
כיסוי למראות צד, פנסי חזית/ איתות/ ברקס/ ערפל.

בעת תביעה לתיקון לא נפגעת הנחת "העדר תביעות".
פתרון לתביעות בסכומים "נמוכים".

אחריות של חצי שנה – שירות בפריסה ארצית.
ללא הגבלה לכמות התביעות בתקופת המנוי.
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מנכ”ל דלק לפוליסה: יש 
תור ארוך של ארגונים 

שרוצים לרכוש את הפניקס
 מנכ”ל דלק אסי ברטפלד: דלק תיסחר בעתיד בחו”ל והפניקס מפריעה 

לנו - אף אחד לא רוצה להשקיע בחברת אנרגיה שסוחבת עליה חברת 
פיננסים  על עסקאות ה-SWAP: לא האמנו שנקבל סכום כל כך גבוה

“יש תור של ארגונים שמחפשים לרכוש את הפניקס” כך ענה אסי 
ברטפלד, מנכ”ל דלק, לשאלת פוליסה על סטטוס המכירה של חברת 
הביטוח. ברטפלד הציג הבוקר )א’( בכנס משקיעים שנערך במלון 
הרודס בתל אביב, את פעילות דלק בשנה החולפת ואת הצפי להמשך 

השנה של חברת האחזקות. 
הכנס נערך בנוכחות בעל השליטה יצחק תשובה שהכריז כי בשנת 
2019 חברת דלק תוכל לספק גז ממאגר לוויתן בנוסף לאספקת הגז 
ממאגר תמר. תשובה הבהיר כי אחת מהמטרות העיקריות של דלק 
היא להפוך לחברה גלובלית, כאשר היא ממשיכה לקדם את פעילותה 
במפרץ מקסיקו ובים הצפוני וככל הנראה להנפיק בחו”ל של פעילות 

האנרגיה שלה בשנתיים הקרובות. 
בנושא זה הרחיב מנכ”ל הקבוצה והזכיר את הפניקס. לדברי ברטפלד, 
“אף אחד לא רוצה להשקיע בחברת אנרגיה שסוחבת עליה חברת 
פיננסים”. לשאלה האם דלק ממשיכה לחפש אחרי רוכשים אסייתים 
דוגמת סיריוס ויאנגו, לאחר שאלו לא קיבלו את אישור רשות שוק ההון 
לרכוש את חברת הביטוח, ענה ברטפלד: “אנחנו מדברים עם כולם, יש 
יו”ר רשות חדש )ד”ר משה ברקת( ויכול להיות שדעתו שונה בנושא”.  
לגבי המשא ומתן עם סנטרברידג’ מסר ברטפלד, כי “היא רק אחת 
מהחברות שאיתן אנו מנהלים משא ומתן”. בנוגע להמשך מכירת מניות 
הפניקס בבורסה המקומית, הוא אמר: “אנחנו לא רוצים להציף את 

השוק, לכן מחפשים קונה מרכזי”. 
ברטפלד הסביר את פעולות דלק בשנים האחרונות בנוגע לניסיונות 
למכירת הפניקס: “חתמנו על שלושה הסכמים למכירה שלא יצאו 
לפועל, לא בגלל הקונה ולא בגללנו, אלא בגלל הרגולטור שלא נתן 
אישור לעסקה. בהיבט הזה לא ניזוקנו” )משום שמחיר מניית הפניקס 

עלה בשנים שחלפו מאז שהעסקה לא אושרה – מ.פ(.
 SWAP לדברי ברטפלד: “בחודשים האחרונים עשינו שלוש עסקאות
של מכירת מניות הפניקס לבנקים, שהן עסקאות מכירה לכל דבר 
772 מיליון שקל, ובנוסף  ועניין. תמורת שלוש העסקאות, קיבלנו 
למכירה נפרדת של 1.3% ממניות החברה קיבלנו עד כה סך של 850 
מיליון שקל תמורת מניות הפניקס. לא תיארנו לנו שנקבל סכום כל 

כך גבוה תמורת המניות”. 
לאחר שלוש עסקאות ה-SWAP, שיעור אחזקתה של דלק בהפניקס 
30%. ברטפלד הוסיף: “אני רוצה להסביר שבעסקאות  ירד לכמעט 
ה-SWAP הבנק אדיש למחיר המניות כי הוא משמש כמתווך. אם מחר 
נמצא קונה שרוצה לרכוש 50% ממניות הפניקס, אנחנו נוכל לספק 
לו את שיעור הרכישה הזה, על ידי שימוש במניות שנמכרו בעסקת 
ה-SWAP לבנק. בהתאם למחיר הסופי, נשלם )או נקבל כסף חזרה( 
לבנק על הפרש בין המחיר שהוא רכש את המניות לבין המחיר שהן 
נמכרו באופן סופי. אני מעריך שנקבל לבסוף בין 1.6 ל-1.7 מיליארד 

שקל על כל מניות הפניקס”.

אסי ברטפלד, מנכ”ל דלק, בכנס המשקיעים

יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק, בכנס

לק
 ד

ת
וצ

קב
ם: 

מי
לו

צי

http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%9b%d7%a9%d7%9c%d7%95-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%92-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c/
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%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%92-%d7%90%d7%99/
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אופניים חשמליים הם רכב לכל דבר.
לא רוכבים עליהם בלי ביטוח.

חדש במגדל! 
 ביטוח אופניים חשמליים 

הרחב ביותר בישראל!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל השיווק במרחב שלך במגדל

גם בביטוח אופניים חשמליים, טוב שיש מגדל מאחורייך

ב

-

פוליסת הביטוח המעניקה לרוכבי אופניים חשמליים: 

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים 
בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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ק.ש חתמים קיבלה רישיון 
לשווק ביטוח סייבר

אי.די.בי מצאה רוכשים למניות כלל 
ביטוח שהוחזקו על ידי בנק הפועלים

ק.ש חתמים בינלאומיים, 
קיבלה  אקורד,  מקבוצת 
בימים אלה רישיון לשווק 
את פוליסת ביטוח הסייבר 

שלה.
הפוליסה פותחה בשיתוף 
ני  ו ד נ ו ל ה ר  ק ו ר ב ה ם  ע
Shepherd Compello ועם 
Beazley, מהסינדיקטים 
הגדולים ביותר של לוידס, 
ובעלי נתח שוק משמעותי 
הסייבר,  ביטוחי  בשוק 

בעיקר בארה”ב וקנדה. 
עם  ט מ ט  ק י ו ר פ ה ת  א
אריק  ק.ש חתמים מוביל 
שפק, סמנכ״ל ומנהל תחום 
ובנו של  וסייבר,  חדשנות 

אחד ממייסדי הסוכנות - יורם שפק. אריק 
שפק למד לתואר שני במנהל עסקים בלונדון, 
הלונדוני  הביטוח  בשוק  עבד  מכן  ולאחר 
במשך כשנתיים, בתקופה זו גיבש את המוצר 

בתפקידו כברוקר בחברת שפרד קומפלו. 
“זיהיתי את פוליסת הסייבר כחשובה מאוד, 
שכן כל עסק וכל ארגון כיום חשופים לאין 
ספור סיכונים, בין אם מדובר בסיכוני מזג 
פיזיים, אשר  או  כלכליים  אוויר, סיכונים 
עשויים להשליך על התנהלות הארגון ועלולים 
לגרור עמם השלכות כלכליות, לעיתים אף 
כבדות”, אומר שפק. “עם התפתחות העולם 
הטכנולוגי והשימוש היום יומי בטכנולוגיה, 
עבור כל פן בניהול העסק והפעילות השוטפת 
של הארגון, כך גדלה באופן מהותי התלות 

בתקינותם  ארגון  כל  של 
מערכות  של  ואבטחתם 
המידע  ומאגרי  המחשוב 
ון  ג ר א ה  . ם י נ ו ר ט ק ל א ה
ישות  או  מידע,  כמאגר 
את  שמהווה  אינטרנטית 
כרטיס הביקור העסקי של 
לסיכונים  חשוף  החברה, 
כגון השבתת העסק, פריצה, 
פרסום מאגרי מידע, פגיעה 
כופר  דרישות  במוניטין, 
כל עסק היה  ועוד. עד כה 
מפני  הגנות  לרכוש  רגיל 
הסיכונים ה’רגילים’ – אש, 
כולם  כיום  וכיו”ב.  פריצה 
ניתן  לא  שכבר  מבינים 
להתעלם מסיכון הסייבר” 

– כך שפק. 
הפוליסה מכסה את כל סיכוני הסייבר – צד 
א’ וצד ג’, ומעניקה ללקוחותיה גם שירותים 

נוספים. 
 

• מה מיוחד בפוליסה שאתם משווקים?
שפק: בניתי את המוצר בעל הכיסוי הרחב 
מספר  גם  שכולל  לספק,  שאפשר  ביותר 
ללקוחות  ובלעדיים  חשובים  שירותים 
הפוטנציאליים שלנו. כך למשל, באמצעות 
הסטארט אפ הישראלי Sayata Labs אנחנו 
מבצעים סקר מיגונים - מתחברים למערכות 
החשיפה  את  ומעריכים  ובודקים  החברה 
התקפות  של  רחב  למגוון  העסק  בית  של 
מערכתיות וסיכוני סייבר פוטנציאליים וכן 

זאת  וכל  את מידת הפגיעות של החברה, 
בהליך של כ-10 דקות. בסוף התהליך הלקוח 
והמלצות  סיכוני אבטחה,  עם  דוח  מקבל 
כיצד לשפר את ההגנות שלו, וכל זאת ללא 

עלות כספית.
בקרות מקרה הביטוח אנו נעמיד לרשות 
לקוחותינו מערך שלם של פתרונות לטיפול 
באירוע, באמצעות השירותים של חברת פורס 
מז’ור – המתמחה במתן שירותים טכנולוגיים 
ופורנזיים בתחום הסייבר. החברה מתמחה 
בפתרון המשבר – השבת המצב לקדמותו 
ואיתור נקודת וטכניקת הפריצה(. אנו נעמיד 
ללקוחותינו שירותים נוספים כפי שיידרש 
לניהול וטיפול משבר סייבר, באמצעות משרד 
יחסי  דין שמתמחה בתחום, חברת  עורכי 
ציבור ומנהלי משא ומתן באירועי כופר. כך 
נותנים ללקוחותינו שירות הוליסטי  שאנו 

ומלא לכל אירוע ואירוע.

•מה תהיה עלות הביטוח?
שפק: המוצר הינו מוצר נגיש בעלות נוחה 
יחסית לכלל איומי הסייבר של בית העסק.

• כיצד ענף הסייבר משתלב בסוכנות?
שפק: ק.ש חתמים הינה סוכנות מורשית 
לוידס החל מ-2011, והיא פועלת בארבעה 
תחומים: משאיות, אוטובוסים, צמ”ה וסחורה 
בהעברה. מוצר הסייבר הופך להיות המוצר 
החמישי שלנו, ואנו רואים בו מוצר אסטרטגי, 
בגלל החשיבות שלו לכל בית עסק. לחברה 
סוכנים  וכ-500  רשומים  סוכנים  כ-800 
פעילים להם יוצע לשווק את המוצר החדש.

אי.די.בי פתוח מצאה מספר רוכשים למניות 
בנק  ידי  על  כה  עד  שהוחזקו  ביטוח  כלל 
הפועלים. כך הודיעה החברה ביום חמישי 
יימכרו מחוץ  כל המניות  לבורסה.  שחלף 
ובכך יתבטל הסכם בעלי המניות  לבורסה 
שיש לבנק בכלל ביטוח. פועלים החזיק 9.7% 
ממניות חברת הביטוח מאז 1998 אך בחודש 
אוקטובר הודיע כי הוא מבקש לסיים את 

אחזקותיו בחברה. בנק הפועלים צפוי להכניס 
כ-119 מיליון שקל ממכירת המניות – סכום 

שייכנס לדוח הרביעי של הבנק.
כי ביצעה עסקת  אי.די.בי דיווחה בנוסף 
SWAP  עם בנק מקומי למכירת 5% ממניות 
החברה )2.71 מיליון מניות( לפי מחיר של 
62 שקל למניה. מדובר במכירה עם הנחה של 
כ-6.5% לעומת מחיר החברה שנסחר בשוק 

)כ-66 שקל למניה(. 
המכירה נעשתה בהתאם למתווה המכירה 
שבו פעלה החברה במאי 2017, אוגוסט 2017, 
ינואר 2018, מאי 2018 ואוגוסט 2018 ונהגה 
על ידי הממונה על הביטוח הקודמת, דורית 
סלינגר. לאחר המכירה האחרונה, אי.די.בי. 
פתוח מחזיקה בכלל ביטוח בשיעור של 29.8% 
כש-24.8% מוחזקים בידי הנאמן משה טרי. 

 את הפרויקט מטעם ק.ש חתמים מוביל אריק שפק, בנו של אחד ממייסדי הסוכנות - 
יורם שפק  אריק שפק: עד כה כל עסק היה רגיל לרכוש הגנות מפני הסיכונים ה”רגילים” 

– אש, פריצה וכיו”ב. כיום כולם מבינים שכבר לא ניתן להתעלם מסיכון הסייבר

 בנק הפועלים החזיק ב-9.7% ממניות כלל ביטוח מאז 1998, אך הודיע 
שהוא מבקש למכור את אחזקתו  אי.די.בי הודיעה כי מכרה 5% נוספים 

מאחזקותיה בכלל ביטוח ומחזיקה ב-29.8% בלבד ממניות כלל ביטוח

אריק שפק, סמנכ״ל ומנהל תחום 
חדשנות וסייבר בקבוצת אקורד

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%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91-9-7-%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/
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חדש במגדל!
ביטוח סייבר שמגן על העסק
של הלקוחות שלך כל הזמן!

הצע עוד היום ללקוחותיך את מגדל סייבר לעסק הכולל:

פריצה למחשבי העסק של הלקוחות שלך 
היא כנראה רק עניין של זמן!

כיסוי עלויות ואובדן רווחים עקב אירוע אבטחת מידע וכיסוי בגין סחיטת סייבר  

כיסוי חבות המבוטח כלפי צד שלישי  

רק במגדל - שירות סקר אבטחת מידע ללא עלות!   

חיתום מהיר ודיגיטלי  

מוקד סייבר 24/7  

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים 
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב 

בצרכים המיוחדים של כל אדם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלי השיווק במרחבים
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הרשקוביץ היה איש שיווק יצירתי, איש חזון שידע לחלום אבל גם להגשים ולסחוף את 
מנהליו, את חברת הפניקס, את הסוכנים ואת ענף ביטוח החיים כולו להישגים מרשימים. הוא 

דגל במקצוענות, בהגינות ובקולגיאליות עסקית וברוח זו חינך מאות סוכנים ועובדי חברה
מאת אריה ויס

בנובמבר   7 ה- רביעי  ביום 
מרדכי  2018 הובא למנוחות 
הרשקוביץ, שהלך לעולמו בגיל 
80 כתוצאה ממחלת הסרטן. 
הרשקוביץ היה אחד המנהלים 
שהשפיע רבות על ענף ביטוח 

החיים.
“שמר  מרדכי,  כמו  מרדכי, 
פאסון” מהרגע בו התבשר על 
המחלה לפני פחות משנה. הוא 
הולך,  הוא  מה  לקראת  ידע 
אבל השתדל לא לתת לסביבה 
והמשיך  רע  זה  עם  להרגיש 
בפעילויותיו הרגילות, לרבות 

המפגשים השבועיים של ה”פרלמנט” שיסד לפני 
כמה עשורים, בו לקחו חלק מספר חברי ילדות 
וחברים מענף הביטוח, כמעט עד הרגע האחרון.

הרשקוביץ החל את הקריירה הביטוחית שלו 
בתחילת שנות ה-60 בסוכנות הביטוח איתנים. 
בשנת 1967 הצטרף לחברת הביטוח הפניקס 
הישראלי בניהולו של דוד חכמי ז”ל כדי לפתח 
ולנהל את השיווק של ביטוח חיים. בהמשך, 
כשהחליף יוסי חכמי את אביו כמנכ”ל, הורחב 
תפקידו לניהול האגף לביטוח חיים כולו. בשלב 
מאוחר יותר מונה גם לאחראי על אגף המחשוב 
ואת שני התפקידים אותם מילא עד פרישתו 

מהפניקס בשנת 1990. 
מ-1990 עד 1997 ניהל הרשקוביץ את האגף 

לביטוח חיים בחברת מנורה.
אפשר בהחלט לומר שהרשקוביץ היה אחד 
הפניקס  של  לשגשוג  העיקריים  הגורמים 
ידי  על  שנוהל  צוות  עם  וה-80  ה-70  בשנות 
היתר,  בין  הפניקס,  את  והצעיד  חכמי  יוסי 

להיות מובילה בענף ביטוח החיים בארץ.
הרשקוביץ היה איש שיווק יצירתי, איש חזון 
את  ולסחוף  להגשים  גם  אבל  לחלום  שידע 
מנהליו, את חברת הפניקס, את הסוכנים ואת 
מרשימים.  להישגים  כולו  החיים  ביטוח  ענף 
הוא דגל במקצוענות, בהגינות ובקולגיאליות 
ועובדי  סוכנים  מאות  חינך  זו  וברוח  עסקית 

חברה.
מספר נקודת המשקפות את 

פעילותו:
את  שהכניס  זה  הוא   •
בביטוח  ה”מפקחים”  מוסד 
העיקרי  שתפקידם  חיים, 
לסוכנים  וסיוע  הדרכה  היה 
ובטיפול  במכירה  להתמקצע 
קורס  בלקוחותיהם. 
הראשון  המקצועי  המפקחים 
שנמשך כחצי שנה נפתח בשנת 
1976 ובהמשך, לאור הצלחתו, 
הועתק גם על ידי יתר חברות 

הביטוח.
הביטוח  סוכן  של  בסיועו   •
יאיר רחלי, הכניס לעולם המושגים של סוכני 
כולו,  הביטוח  ענף  של  ובהמשך  הפניקס 
לעזור  שמטרתו  הפיננסי,  התכנון  רעיון  את 
צרכיו  ואת  הפיננסי  מצבו  את  ולמפות  לפרט 

הביטוחיים.
מחשוב  בהכנסת  מפתח  דמות  היה  הוא   •
אגף  על  האחראי  היה  בהפניקס,  מתקדם 
המחשוב בעת הקמתו ודאג לפיתוחו המתמיד 
על  לאחריותו  בנוסף  זאת,  השנים.  לאורך 

האגף לביטוח חיים. 
• הרשקוביץ היה פעיל במוסדות התאחדות 
בין  הקשרים  לפיתוח  ותרם  חיים  ביטוח 
הוא  הביטוח.  סוכני  לשכת  ועם  החברות 
והן  מקצועית  מבחינה  הן  בולטת  דמות  היה 

מבחינה חברתית בכנסים בארץ וגם בחו”ל. 
ובמסגרת  מבינוניות  סלד  הרשקוביץ   •
חיזוק  הביטוח,  סוכני  של  למצוינות  שאיפתו 
את  עודד  מעמדם,  ושיפור  מקצועיותם 
 Million Dollar-ה במועדון  השתתפותם 
האמריקאי   )MDRT( Round Table
היוקרתי. במקביל, שיתף פעולה, גרם לקבלה 
הדרכה  חומרי  הרבה  של  לעברית  ולתרגום 
מ-LIMRA, ארגון שווק ביטוח החיים בשוק 
בכנסים  והרצה  השתתף  ואף  האמריקאי 

שלהם בחו”ל.
המקצועיות  לשיפור  מפעילותו  כחלק   •

והידע, בעיקר למנהלים בענף הביטוח אבל גם 
לסוכנים, השתתף הרשקוביץ בקורס הראשון 
שנערך   ,CLU הבינלאומי  התואר  לקבלת 
איגוד  המכללה לביטוח שליד  בזמנו מסגרת 

חברות הביטוח ונמשך שנתיים.
• היו לו דעות מוצקות בנושאים רבים והוא 
ראה  שלא  דברים  על  להתפשר  מוכן  היה  לא 
הדוגמאות  אחת  הלקוחות.  טובת  את  בהם 
את  להפניקס  להכניס  סירובו   - הבולטות 
ידי  על  לראשונה  שהופעלה  “עדיף”  תכנית 
חברת הסנה ושרוב החברות הלכו בעקבותיה, 
לתנאי  התאים  זה  שמוצר  חשב  לא  כי  וזאת 
האינפלציה שהיו קיימים באותה תקופה ולא 

היה טוב עבור המבוטחים.
הרשקוביץ  אצל  הבולטות  התכונות  אחת 
יכולתו להבין ברגע  הייתה תפיסתו המהירה, 
וכשרונו  בפניו  שהוצגו  ותהליכים  רעיונות 
אותם  וליישם  להשתמש  להציג,  להפנים, 
לו  הייתה  שווק,  איש  היותו  עם  יחד  במיידי. 
הבנה רבה בנושאי ארגון ושיטות והוא השפיע 
לא מעט על פעילות החברה והסוכנים בתחום 

זה. 
גם אחרי שפרש, לפחות בתקופה הראשונה, 
כמו  בייעוץ.  בעיקר  מעורב,  להיות  המשיך 
בעבר, גם בשנים האחרונות, הציק להרשקוביץ 
היה  הוא  החיים.  ביטוח  בענף  שקורה  מה 
עושים  לא  שהסוכנים  מהעובדה  מוטרד 
למציאות  עצמם  את  להתאים  כדי  מספיק 
המשתנה, כשההחברות ולשכת סוכני הביטוח 

לא פועלים מספיק לקידום הנושא. 
הרשקוביץ התייצב תמיד ובכל מאודו לסייע 
למי שנזקק לעזרה בסביבתו ולא מעט אנשים 

ראו בו את חברם הטוב ביותר.
אחד  את  הביטוח  ענף  איבד  פטירתו  עם 

המנהלים הבולטים והמשפיעים בתקופתם.

אריה ויס היה בין היתר מנהל מחלקת ביטוח 
במשך  הרשקוביץ  עם  עבד  בהפניקס,  חיים 
ובהמשך  בהפניקס  היו  ששניהם  השנה  כ-25 
ניהל את האגף האלמנטרי בהפניקס ואת אגף 

הבריאות בהראל

הלך לעולמו מרדכי הרשקוביץ, מנהל 
שהשפיע רבות על ענף ביטוח החיים

פוליסה מארח

מרדכי הרשקוביץ

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

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

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

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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בעל רישיון נהיגה בתוקף. 

מהיום הלקוחות שלך יכולים להוסיף לביטוח הרכב
נהג נוסף )מגיל 17 ומעלה( למשך 4 ימים

דרך אתר מגדל והאפליקציה

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם 
לייעוץ המתחשב זו אינו תחליף  יגברו תנאי הפוליסה. האמור במודעה  זה לבינם,  בין עלון  ובכל מקרה של סתירה  תנאי הפוליסה בלבד 

בצרכים המיוחדים של כל אדם. השימוש בכלי זה )״הוספת נהג בקליק״( אינו גורע מחובות הסוכן עפ״י כל די והוראות הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון. קביעת סוג הפוליסות, שניתן יהיה לחדש באמצעות כלי זה )הוספת נהג בקליק(, הינה בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד

מהיום הרבה יותר פשוט להוסיף נהג
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מספר הפטנטים בתחום טכנולוגיות 
הביטוח שנרשמו ב-2017 גדל ב-40%

טכנולוגיות ביטוח מסייעות לבניית 
תשתיות לשירותי ביטוח חדשים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הביטוח  טכנולוגיות  בתחום  ההשקעות 
שנרשמו  הפטנטים  ומספר  גדלות 
בשנת  מ-657  גדל  זה  בתחום  בעולם 
גידול   –  2017 בשנת  ל-917   2016
מפרסום  עולה  כך  כ-40%,  של  בשיעור 
הבריטית  הדין  עורכי  חברת  של 
Reynolds Porter Chamberlain 
 2013 שנת  לעומת  הגידול  שיעור   .)RPC(

בה  שנה   ,116% על  ועומד  יותר  מרשים 
נרשמו 425 פטנטים בלבד. 

 Allstate Insurance המבטח האמריקאי
 35 של  ברישום   2017 שנת  את  מוביל 
 State פטנטים ואחריו המבטח האמריקאי
השלישי במקום  פטנטים.   34 עם   Farm 
פטנטים.   26 עם   Hartford Fire
פטנטים  23 עם   Ping An הסיני   המבטח 

ו-Swiss Re עם 12 פטנטים.
)כ-  2017 בשנת  שנרשמו  פטנטים   199
22%( היו בתחום תמחיר פוליסות ביטוח. 
הטלמטריה  בתחום  נרשמו  פטנטים   78
נסיעה(.  בעת  נהג  התנהגות  על  )תצפית 
בשנת  נרשמו  המלאכותית  הבינה  בתחום 
בשנת   73 )לעומת  פטנטים  כ-100   2017

2016( שעיקרם – למידת מכונה.

בתחום  הסיניות  בהשקעות  החד  הגידול 
ותשתית  בסיס  יצר  ביטוח  טכנולוגיות  של 
כך  חדשים,  ביטוח  מוצרי  של  ליצירה 
הישיר  המבטח  ידי  על  שהוכן  מדוח  עולה 
 ZhongAn המחקר  מכון   ,ZhongAn
 .KPMG China הייעוץ  וחברת   FinTech
טכנולוגיות בתחום של big data, מחשוב 
חפצים  של  אינטרנט  מלאכותית,  בינה  ענן, 
את  מאפשרים  ביניהן  ושילוב  ובלוקצ’יין 

פריצת הדרך הטכנולוגית.
מוצרי  של  הביטוח  פרמיות  הדוח,  פי  על 

ביטוח מקוונים גדל מ-1.59 מיליארד דולר 
)שנת 2013( ל-26.41 מיליארד דולר )שנת 

 .)2017
בתחום  מקצוענים   200 שדגם  הסקר, 
הביטוח, מצא ש-98% מאמינים שטכנולוגיה 
היא המפתח לתשתיות תמיכה להתפתחות 
עתידית של תעשיית הביטוח. 90% סוברים 
כי ל-big data ולבינה מלאכותית תהיה את 
ההשפעה הגדולה ביותר על תחום הביטוח. 
אחרי טכנולוגיות אלו צועדות הטכנולוגיות 
אינטרנט  ביו-טכנולוגיות,  ענן,  מחשוב  של 

של חפצים ובלוקצ’יין.
הביטוח  שלטכנולוגיות  סוברים   70%
השנים  בחמש  משמעותית  השפעה  תהיה 
ההשקעות  כי  סוברים   64% הקרובות. 
 89% מהנדרש.  נמוכות  אלו  בתחומים 
בעתיד,  ההשקעות  כי  סוברים  מהנשאלים 
יותר  יהיו  לא  הביטוח,  טכנולוגיות  בתחום 
ו-82%  הנוכחיות  מההשקעות  נמוכות 
צריכות  החברות  כי  סבורים  מהנשאלים 
עצמי  ופיתוח  מחקר  של  תמהיל  להפעיל 

ורכישה חיצונית.

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

 Reynolds Porter כך עולה מפרסום של חברת עורכי הדין הבריטית 
) )RPC שיעור הגידול לעומת שנת 2013 מרשים יותר ועומד על 116% Chamberlain
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בשנים האחרונות 
האתגרי  הספורט 
צה  ו א ת ס  פ ו ת
והפופולריות שלו 
ול  ד י ג ל ה  א י ב מ
ם  י פ ת ת ש מ ב
יו  ת ו י ו ל י ע פ ב
רווי  השונות. הוא 
סיכונים שבחלקם 
ים  ע ב ו נ ל  ו ד ג ה
הפעילות  מאופי 
הספורטיבית, וחלקם האחר מאי שמירה של 
כללי בטיחות מתחייבים, לעיתים עד כדי 
זלזול בחיי אדם. לעומת זאת ניכרת השקעת 
משאבים כספיים המתחייבים על מנת להבטיח 
בפעילויות  של המשתתפים  ביטחונם  את 

השונים. 
הספורט האתגרי מאופיין בלקיחת סיכונים 
כאלה או אחרים על ידי המשתתפים בו, אך 
מצד אחר הספורט הזה מחייב את מפעיליו 
לנקוט באמצעי בטיחות מחמירים כדי למנוע 

פגיעות גוף של הנוטלים בו חלק.
קשה עד בלתי אפשרי לבנות רשימה סגורה 
של הפעילויות הספורטיביות הנכנסות לרשימת 
הקטגוריה של ספורט אתגרי. ענף זה מתפתח 
במהירות ונוספים לו מעת לעת סוגי פעילויות 
חדשים. במסגרת הפעילויות הספורטיביות 
ביותר אנו מונים צלילה, באנג’י,  הנפוצות 
ומתקנים  ראפטינג, שימוש בטרמפולינות 
מתנפחים למיניהם, החלקה לסוגיה, פיינטבול, 
צניחה, ספורט ימי, רכיבת שטח ועוד. פעילויות 
- חלקן  זו  ספורטיביות הנכנסות להגדרה 

מסוכנות פחות וחלקן יותר.
בציוד  שימוש  כוללים  הבטיחות  אמצעי 
ואביזרים אמינים, הפעלת מדריכים מאומנים, 
הדרכה יסודית למשתתפים בפעילויות על 
ואמצעי הבטיחות המתחייבים,  הסיכונים 
קיום הוראות ורישוי מתאים כנדרש, על פי 

אופי הפעילות בחוקים ובתקנות. 
כחלק בלתי נפרד מהפעילות במסגרת ספורט 
זה, יש לדאוג לביטוחים מתאימים. יש להבחין 
בין ביטוח במסגרת כיסוי אישי לכל אחד 
מהמשתתפים בפעילות רציפה כנדרש בחוק 
הספורט או במסגרת ביטוח תאונות מקצועי 
לכאלה שספורט כזה מהווה פעילות קבועה 
ושוטפת, לבין ביטוח לכיסוי אחריותם של 

מפעילי הספורט האתגרי.

יש לתת את הדעת לכיסוי אחריותם של 
מפעילי הספורט האתגרי במסגרת פוליסת 
אחריות כלפי צד שלישי לנזקי גוף, במיוחד 
כלפי המשתתפים בפעילויות. בביטוח כזה 
צריך להקפיד לכלול דרישה בלתי מתפשרת 
לביטול חריג אחריות מקצועית לנזקי גוף. ככל 
שהפעילויות הספורטיבית האתגרית מסוכנת 
יותר ומספר המשתתפים בה גדל, כך יש צורך 
לדאוג לגבולות אחריות גבוהים יותר. זאת, 
בלי להתחמק מקיום החוק ורישוי מתאים 
ככל שנדרש. ככל שהמבטח מתנה את הכיסוי 
בעמידה מלאה בקיום הוראות החוק ורישוי 
מתאים, יש לתת את הדעת על כך במסגרת 
הכיסוי הביטוחי, מחיקת התנאי או ריכוך 
משמעותי של התנאי על מנת למנוע התחמקות 

המבטח מהכיסוי הביטוחי. 
התביעות בתחום מאופיינות לרוב בפגיעות 
קשות ונכויות גבוהות, על פי רוב של צעירים 
שכל חייהם לפניהם, ואף מקרי מוות, הגוררים 

תשלומי פיצויים בסכומים גבוהים מאוד.
ישנם מפעילי ספורט אתגרי המחתימים 
את המשתתפים בפעילויות על טופס הכולל 
לקיחת הסיכון לפגיעה על עצמם – סיכון 
מרצון לפגיעות בגין הפעילות ותנית פטור 
כלפי המפעיל בגין נזקי גוף. חשוב להדגיש 
כזה  במסמך  הבוטחים  מפעילים,  לאותם 

שישלול או יקטין את אחריותם ויחסוך מהם 
או יקטין השקעות בבטיחות ובביטוח, כי ברוב 
המקרים לא יוכל המפעיל להסתמך על תנית 
הפטור כלפיו, ככל שייקבע כי נמנע או התרשל 
בנקיטת אמצעי זהירות למניעת התממשות 

הסיכון בפעילות האמורה. 
פסק הדין המוביל בתחום הוא הערעור - 
גיל טרמפולין - בבית המשפט   285/73 ע.א. 
העליון שאישר את פסק הדין של בית המשפט 
המחוזי. מומלץ מאוד לפועלים בתחום לקרוא 

אותו בעיון רב.
לסיכום, בהפעלת ספורט אתגרי לסוגיו יש 
להקפיד על ציוד ואביזרים אמינים, מדריכים 
מקצועיים, הדרכה מעשית כלפי המשתתפים 
בפעילויות, קיום הוראות החוקים המתחייבים 
ותקנותיהם, וביצוע הביטוחים המתחייבים, 
ובמיוחד כלפי צדדים שלישיים והמשתתפים 
בפעילויות הספורטיביות. כל זאת, בגבולות 
אחריות המשקפים את רמות הסיכון וביטול 
חריגים ותנאים בפוליסת הביטוח, היכולים 
להיות לרועץ למבוטח – מפעיל הפעילות 

ביום פקודה. 

הכותב הוא יועץ ביטוח, לשעבר חתם ראשי 
בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת 

ענבל

ישנם מפעילי ספורט אתגרי המחתימים את המשתתפים בפעילויות על טופס הכולל לקיחת 
הסיכון לפגיעה על עצמם, אך חשוב להדגיש, כי ברוב המקרים לא יוכל המפעיל להסתמך על 
תנית הפטור כלפיו, ככל שייקבע כי נמנע או התרשל בנקיטת אמצעי זהירות למניעת הסיכון

ספורט אתגרי – רמות סיכון גבוהות 
וביטוח מתאים ונטול חריגים

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

מאת יחיאל רוזנטראוב

פוליסה מארח
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ארנון את וינשטוק הציגה 
מחולל ייחודי למשאיות

25 סוכנים מצטיינים מקבוצת 
שגיא יוגב שבו מטיול ביוון

 המחולל מבצע השוואה בין כל החברות בשוק בתחום המשאיות, בהתאם למספר  
 פרמטרים, ומעניק לסוכן כלי נגיש ומהיר למתן הצעה ללקוח עד לסגירת העסקה

 בתחום הדיגיטלי פתחה הסוכנות דף אינטרנטי לסוכנים לקבלת נתונים להצעה לביטוח

יעקב אלון, מנכ”ל שגיא יוגב: גם ב- 2019 נמשיך את המסורת של טיולי נישה 
למצטיינים ונמשיך לעודד כל יוזמה ופעילות להגברת המכירות בכל התחומים

סוכנות ארנון את וינשטוק הציגה 
לאחרונה מחולל ייחודי שיודע לבצע 
בשוק  החברות  כל  בין  השוואה 
בתחום המשאיות, בהתאם למספר  
לסוכן  נותן  ולמעשה  פרמטרים, 
ולצוות משרדו כלי נגיש ומהיר למתן 
הצעה ללקוח עד לסגירת העסקה. 
בתחום הדיגיטלי פתחה הסוכנות דף 
אינטרנטי לסוכנים לקבלת נתונים 

להצעה לביטוח.
של  הפעילות  הרחבת  במסגרת 
הסוכנות בתחום ביטוחי המשאיות 
לסוגיהם, פועלת הסוכנות בימים 
לקידום  מסלולים  במספר  אלו 

ביטוחי המשאיות עבור סוכניה ועבור סוכנים 
חדשים המחפשים פתרונות בתחום המשאיות, 

ממשאית בודדת ועד ציי משאיות.
הסוכנות גם בנתה, בעזרת כמה חברות ביטוח, 
חבילות ייחודיות - הן במחיר, הן בכיסויים והן 
בהשתתפות העצמית. בנוסף תעמוד לרשות 

הסוכנים רפרנטית ייעודית בעלת ניסיון רב 
בתחום, למתן פתרונות מהירים.

בנוסף מפתחת הסוכנות חבילת שירותים 
בתחום  גם  רכב  לציי  או  המשאית  לבעל 
האשראי החוץ בנקאי לצורך רכישת משאיות 
חדשות או משומשות, ריידרים מיוחדים ועוד 

פתרונות ושירותים אותם יוכלו בעלי 
סוכן  באמצעות  לקבל  המשאיות 

הביטוח שלהם. 
את  ארנון  לסוכני  ראשון  כנס 
וינשטוק נערך ב-8 בנובמבר השנה. 
שלמה וינשטוק,  את הכנס העביר 
יחד עם  מנכ”ל משותף בסוכנות, 
נותחו סוגי  צוות המנהלים. בכנס 
הפוליסות השונות בהתאם לאופי 
המשאית ולציוד שנמצא עליה, איזו 
לצורך  לקבל  חשוב  אינפורמציה 
מתן הצעה, החבילות של הסוכנות, 
והצגת  השוק  ניתוח  דיגיטציה, 

המחולל הייחודי למשאיות.
ארנון את וינשטוק מתכננת לפתח תחום זה 
בשנת 2019 בצורה מאסיבית תוך מתן שירות 
לסוכניה ולסוכנים חדשים המחפשים פתרונות, 
עסקים  ברכישת  והן  לקוחות  בשימור  הן 
חדשים. בטווח הקרוב מתוכננות סדנאות 

מקצועיות להכרת תחום ביטוחי המשאיות.

25 סוכנים מצטיינים מקבוצת  קבוצה של 
שגיא יוגב שבה השבוע מטיול בחבל ארקדיה 

שביוון.
זכו בטיול סוכנים שהצטיינו במבצע מיוחד 
של שגיא יוגב למכירת מוצרי בריאות וריסקים.

מסורת זו נמשכת כבר שנה שנייה ברציפות 
כאשר בשנה קודמת יצאו סוכני הקבוצה לטיול 

ג’יפים אתגרי בהרי הטרודוס שבקפריסין. 
המבצע אורגן ונוהל על ידי איריס ויזנפלד , 
מנהלת תחום ביטוחי הבריאות בשגיא יוגב, 
מרובה  בהצלחה  הקבוצה  עמדה  ולדבריה 
ביעדי המבצע הגבוהים והיקף המכירות היה 
גבוה בכל קנה מידה. הטיול כלל בין היתר  
טרקים בנחלים, רפטינג אתגרי בנהר הלוסיוס, 
ביקור בכפרים ציוריים וכמובן אוכל ומוסיקה 

בטברנות המקומיות.
ציין בפני  יוגב,  יעקב אלון, מנכ”ל שגיא 
הסוכנים: “על כל הקבוצה לשמור על המומנטום 
ולהמשיך ולעסוק באופן אינטנסיבי במכירות 
הבריאות, הריסק והפרט בהתמדה ובשיטתיות 

במשך כל השנה. הטיול הנהדר מהווה ביטוי 
להערכתנו ותודתנו לכל מי שהשתתף במבצע 
ולכל סוכני הקבוצה על המכירות וההישגים 
בתחום מכירות הפרט. גם ב-2019 נמשיך את 

המסורת המוצלחת של טיולי נישה מיוחדים 
לסוכנים מצטיינים בקבוצה ונמשיך לתמוך 
ולעודד כל יוזמה ופעילות להגברת המכירות 

בכל התחומים”. 

מבטחים ומבוטחים

כדאי לדעת

שלמה וינשטוק, מנכ”ל משותף בסוכנות, בכנס הסוכנות בנושא ביטוחי במשאיות

רה
חב

 ה
תר

 א
ם:

לו
צי

סוכני שגיא יוגב בטיול בחבל ארקדיה ביוון

”צ
יח

ם: 
לו

צי
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סוכנים לד”ר משה ברקת: בדוק את 
איתנותן של קרנות ברירת המחדל

אורי רבינוביץ מונה לסגן מנהל 
חטיבת ההשקעות של הראל

מבטחים ומבוטחים

ביצוע בדיקה  על  “אנו מבקשים להורות 
היתר בחינת  בין  ובקרה מקיפה, שתכלול 
האיתנות הפיננסית בחברות שנבחרו להיות 
קרנות פנסיה ברירת מחדל, שצריכות לתת 
מענה לצרכים של הציבור המקופח”. דרישה 
על  למפקח  אלה  בימים  הועברה  זו  ברוח 

הביטוח ד”ר משה ברקת.
עמוס  במכתב, עליו חתומים סוכנים, בהם 
גואטה )יו”ר ועדת טכנולוגיות בלשכת סוכני 
נורית  כהן,  הראל  סייפר,  אשר  הביטוח(, 
יעקובי, הראל פולק, גיא לוי עזר, אשר ליטטי 
ואחרים, נכתב: “אנו פונים מתוך דאגה לציבור 
שאנו משרתים... מדובר בקרנות חדשות וללא 
ניסיון בניהול מערכי פנסיה, בטיפול ובניהול 
כספי פנסיה בסדר גודל משמעותי, הצפויים 

לזרום כתוצאה מהזכייה שלהם במכרז”.
אותם סוכנים מבקשים מברקת לבדוק את 

הקרנות, בין היתר על פי הנושאים הבאים:

1. החוסן הכלכלי וההון העצמי העומד לרשות 
החברות.

2. כיצד מתבצעת קליטת מבוטחים חדשים, 
והאם יש ההתאמה למסלולים השונים בקרנות 
הפנסיה, כולל מסלולי השקעה של הצבירה 

בהתאם לצרכים של אותם המבוטחים.
הכספים  של  והשיוך  הקליטה  האם   .3
המועברים בגין המבוטחים החדשים נעשית 
בצורה נכונה, כולל קליטת כספים הנובעים 

מפעילות “עקוב אחרי”.
יעילה “ממשק  בצורה  4. האם מופעלים 

מעסיקים” ו”ממשק מתפעלים”.
“אנו סבורים שנדרשת ביקורת מתמשכת 
ומקיפה אצל כל קרנות הפנסיה ברירת מחדל 
ידי הרשות שהנך  על  שזכו במרכז שנערך 
עומד בראשה, וזאת על מנת למנוע בעתיד 
נכתב בפנייה  לציבור”,  ונזק  אנדרלמוסיה 

לברקת.

למנהל  ימונה  חסין  כפיר 
בית  של  הראשי  ההשקעות 
פיננסים,  הראל  ההשקעות 
קבוצת  של  הפיננסית  הזרוע 
הראל. חסין יחליף בתפקידו 
אשר  רבינוביץ  אורי  את 
חטיבת  מנהל  לסגן  ימונה 
הראל  בקבוצת  ההשקעות 

ביטוח ופיננסים.
כמשנה  שימש  רבינוביץ 
ההשקעות  ומנהל  למנכ”ל 
ההשקעות  בית  של  הראשי 
הזרוע  פיננסים,  הראל 
הראל,  קבוצת  של  הפיננסית 

במשך כ-12 שנים. 
שימש  הקודם  בתפקידו 
מחלקת  כמנהל  שנים  כ-4 
פיא  הראל  של  ההשקעות 
השקעות  כמנהל  כן  ולפני 

ביתא  ח.ב.ר  כמנכ”ל  שימש  בעברו  בחברה. 
במשרד  בכיר  כלכלי  וכיועץ  בע”מ  השקעות 

התמ”ת. 
חסין צפוי להיכנס לתפקידו החדש בתחילת 

השנים  בארבע  החדשה.  האזרחית  השנה 
ההשקעות  כמנהל  שימש  חסין  האחרונות 
כלל ביטוח, ובתפקידו  של תיק הפנסיה של 
ומנהל  הנוסטרו  מנהל  כסגן  כיהן  הקודם 

תחום האג”ח של מגדל.
פיננסים,  הראל  מנכ”ל 
הוא  “רבינוביץ  קדם:  טל 
אני  הראל.  לקבוצת  נכס 
ביטוי  לידי  שיביא  משוכנע 
המקצועיות  היכולות  את 
שלו  והבינאישיות 
וימשיך  החדש  בתפקידו 
בתחום  להצלחות  להוביל 
הוסיף  קדם  ההשקעות”. 
פיננסים  “הראל  כי:  עוד 
מקדמת כערך מרכזי מצוינות 
בחינת  ולאחר  בהשקעות 
את  שהביעו  רבים  מועמדים 
לקבוצה  להצטרף  רצונם 
בחרנו בכפיר חסין. ההצלחה 
יחד  האחרונים  בתפקידיו 
הרחב  המקצועי  הרקע  עם 
מערכי  בבניית  חסין  של 
השקעה  אסטרטגיות  ניהול  השקעות, 
מורכבות וניהול צוותי מנהלי השקעות מגוון 
את  לשים  להמשיך  פיננסים  להראל  יסייעו 
הדגש המרכזי שלנו בניהול השקעות מצוין”.

אורי רבינוביץ

המפקח על הביטוח ד”ר משה ברקת
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כפיר חסין
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 אנו פונים מתוך דאגה לציבור שאנו משרתים  מדובר בקרנות חדשות וללא 
ניסיון בניהול מערכי פנסיה, בטיפול ובניהול כספי פנסיה בסדר גודל משמעותי

 רבינוביץ מחליף את עופר נרגסי, שהודיע על פרישה  רבינוביץ שימש עד 
כה כמנהל ההשקעות הראשי של הראל פיננסים והוא יוחלף על ידי כפיר חסין 
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

כנס אלמנטר 2018 של לשכת 
סוכני הביטוח ייפתח מחר באילת

מבטחים ומבוטחים

בין המשתתפים: שרת המשפטים איילת שקד, השר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי, הממונה 
החדש על שוק ההון ד”ר משה ברקת, יו”ר הקואליציה דוד אמסלם, יו”ר ועדת הכנסת מיקי 

זוהר, מנכ”ל איגוד חברות הביטוח ד”ר גיא רוטקופף ואלוף פיקוד העורף לשעבר אייל אייזנברג
כנס אלמנטר ה-32 
ני  כ ו ס ת  כ ש ל ל  ש
תח  פ י י ח  ו ט י ב ה
 12 )ה- באילת  מחר 
וה  ו ל י ו  ) ר ב מ ב ו נ ב
“מקצוענות  בסלוגן 
 .” י ל ט י ג י ד ם  ל ו ע ב
יום  עד  לכנס שייערך 
חמישי יגיעו כ-1,800 
רב  ע ב  . ם י פ ת ת ש מ
חו  ר א ת י ה  ח י ת פ ה
שרת המשפטים איילת 
לשיתוף  השר  שקד, 
י  ח צ י  ר ו ז א ה  ל ו ע פ
איגוד  מנכ”ל  הנגבי, 
ד”ר  הביטוח  חברות 
נשיא  רוטקופף,  גיא 

להב עו”ד רועי כהן ונשיאת לשכת רו”ח איריס 
ליאור  נשיא לשכת סוכני הביטוח  שטרק, 
ישראל  ויו”ר הוועדה האלמנטרית  רוזנפלד 
גרטי. את אירוע הפתיחה כמו גם את אירועי 

הכנס כולו ינחה העיתונאי קובי אריאלי.
משה  הממונה החדש על שוק ההון ד”ר 
יום  בבוקר  דברים  לראשונה  יישא  ברקת 

יו”ר  כנסת:  חברי   12 ישתתפו  ג’.בכנס 
הקואליציה דוד אמסלם, יו”ר ועדת הכנסת 
נורית קורן, עליזה לביא, שולי  מיקי זוהר, 
מועלם, מיכל בירן, יעקב אשר, לאה פדידה, 
מרב מיכאלי, נאווה בוקר, עיסאווי פריג’ 
וסאלח סעד. 9 האחרונים ברשימה ישתתפו 
את  שינעל  משתתפים  מרובה  ברב-שיח 

הכנס ב-15 בנובמבר, 
שא  ו נ ב ק  ו ס ע י ש
רגולציה – טוב או רע 

למבוטח. 
קד  מ ת י ס  נ כ ה
מקצועיים  בנושאים 
כמו דיגיטציה, רעידת 
אדמה, נושא שיסוקר 
ל’  י מ ב ף  ו ל א י  ד י ב
אייל אייזנברג, מפקד 
פיקוד העורף לשעבר; 
סמנכ”לית  יריב,  יעל 
בכירה באיילון, תדבר 
ום  כ ס ת  ו ב י ש ח ל  ע
רעידת  בביטוח  נוסף 
במיל’   תא”ל  אדמה. 
ירון רוזן, לשעבר ראש 
מטה הסייבר בצה”ל ירצה בנושא חשיבות 

עולם הסייבר. 
מושבים ייחודיים ופעילויות מיוחדות ייערכו 
במהלך הכנס לצעירי הלשכה. עוד יתקיימו 
במהלך הכנס: חידון הסוכנים, סקר שביעות 
רצון מחברות הביטוח ופעילויות חברתיות 

והופעות.

הוועדה המיוחדת לזכויות 
הילד תדון בביטוח תאונות 

אישיות לתלמידים

בכירים בענף 
מתריעים: 

הסוכנים אינם 
ערוכים ליישום 

חוזר השירות
ביום ב’ הקרוב )12 בנובמבר( תדון 
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראשות 
ח”כ יפעת שאשא ביטון, בנושא ביטוח 
תאונות אישיות לתלמידים, בהשתתפות 

של נציגי לשכת סוכני הביטוח. 
משרד  עוד הוזמנו לישיבה בכנסת: 
מרכז השלטון  משרד האוצר,  החינוך, 
של  החברה למשק וכלכלה  המקומי, 
ועדי  פורום  מרכז השלטון המקומי, 

משרד הבריאות,  ההורים היישוביים, 
העבודה,  משרד  המשפטים,  משרד 
הרווחה והשירותים החברתיים, משרד 
הכלכלה, משרד הפנים, המוסד לביטוח 
חינוך,  איגוד מנהלי מחלקות  לאומי, 
המועצה  מרכז המועצות האזוריות, 
הלאומית לשלום הילד, רשתות חינוך, 
ארגוני מורים, מועצת התלמידים והנוער 

הארצית ולשכת עורכי הדין.

השבוע בכנסת:

בישיבה ישתתפו גם נציגי לשכת סוכני הביטוח

סוכני הביטוח אינם ערוכים ליישום חוזר השירות – כך 
מתריעים גורמים בכירים בענף. פחות מחודשיים נותרו 
עד כניסתו לתוקף של החוזר, שקובע שורת כללי עבודה 
לסוכנים, אולם עד כה לא הושגו הבנות מול רשות שוק 

ההון בנושא. 
בכירים עימם שוחח פוליסה אמרו כי יש צורך לדחות 
את חוזר השירות מה-1 בינואר, ולהידבר עם הרשות, 
ובאותה הזדמנות לבצע תיקונים בחוזר החידושים 

והצירוף, בעיקר לגבי ביטוח דירה ותאונות אישיות.

בכירי הענף בכנס הלשכה הקודם

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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