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“היו מקצועיים והיו אנושיים” – זה המוטו 
שקבע ד”ר משה ברקת, המפקח על הביטוח, 
בנאום פומבי ראשון מאז כניסתו לתפקיד. 
אלמנטר  בכנס  )ג’(  היום  שנשא  בדברים 
2018 באילת, אמר ברקת: “אנחנו רואים מול 
העיניים שלנו את מי שנמצא בקצה. זה האיש 
שאנחנו רוצים לעזור לו. כמפקח, אני לא צריך 
להסתכל על נקודה אחרת אחת. יש שרשרת 
ערך ארוכה, כולל אפילו מבטחי משנה, חברות 
צריך לשרת את  זה  וכל  ביטוח, סוכנים – 

מבוטח הקצה”.
רשות שוק  לדבריו, הוא הציג יעד לאנשי 
אולם,  מוביל.  מקצועי  גורם  להיות  ההון: 
לדבריו, “זה חשוב אבל לא מספיק. לכאורה 
יותר קל להיות בן אדם, אבל בתעשייה כל כך 
חזקה, קל מאוד לאבד פרופורציה ולא לראות 

את מי שעומד מולנו”. 
הוא התייחס לתהליכי הדיגיטציה בענף 
הביטוח ואמר: “מכונות חכמות יעשו הרבה 
במקום האנשים, אבל הן לא יכולות להחליף 
יש לב”.  ולאנשים  צ’יפ  יש  כי להן  אנשים, 

הוא חשף את אחד ההרגלים שסיגל לעצמו 
מאז נכנס לתפקיד: בכל שבוע להרים טלפון 
לרשות.  תלונה  שהגישו  מהאנשים  לאחד 
“אני לא פותר להם במקום את הבעיה, אבל 
מעביר להם את המסר שאנחנו רואים אותם”. 
לדבריו, אנחנו מבקרים את התהליך ביסודיות: 
“דירקטורים צריכים להבין שהם מטפלים 
במקרים אנושיים ולא רק ביישוב תביעות. 
אני רוצה שתהיה אקסגרציה לא רק ללקוחות 
גדולים אלא גם למצוקות אנושיות. אני רוצה 

שנראה את האנשים מאחורי הפוליסות”. 
ברקת פנה לסוכני הביטוח ואמר: “הקשר 
לא  אם  שלכם.  העסקי  היתרון  זה  האישי 
תשמרו עליו,  תפסידו בקרב מול המכונות. 
לצד מכירת מוצרים, הערך שלכם הוא בהתאמה 
אישית למוצר, ולתת למבוטח מענה”. ברקת 
 PUSH-הוסיף ואמר: “הרבה מכם עובדים ב
כשאתם צריכים לעבוד ב-PULL של הצרכים 
והמאפיינים של הלקוח וכך להתאים לו את 
המוצרים שעובדים עבורו, ולהנחות אותו בעת 
אירוע. זה הסיכוי היחיד של הסוכן להתמודד 

עם האלגוריתמים שסוגרים על פער המידע, 
אבל לא על פער האמון וההבנה האנושית. אני 
יודע, זה דורש עבודה וקשר הדוק וממושך יותר 
מול הלקוח, אבל היום יותר מתמיד זה אופי 
השירות. הימים של ביצוע מכירה תמורת עמלת 
היקף יחלפו. אם תהיו רק אנשי מכירה, תוחלפו 

על ידי אגפי המכירות בחברות הביטוח”. 

התוויית דרך

ברקת התקבל באהדה גדולה בקרב סוכני 
סלינגר  דורית  של  כהונתה  הביטוח. מאז 
מייחלים הסוכנים ואנשי הלשכה מייחלים 
למפקח על הביטוח שיכיר בערכם של הסוכנים. 
ברקת קנה את עולמו כאשר התווה את הדרך 
לסוכנים. אולם מילותיו – “הימים של ביצוע 
מכירה תמורת עמלת היקף יחלפו”, הדהדו 
היא  משמעותן  כי  מעריכים  ורבים  בענף, 
שהפיקוח בראשותו יקדם את ביטול סעיף 
19 א’ ויסלול את הדרך לגביית שכר טרחה 

מהמבוטחים. 

 ברקת לסוכני הביטוח: הקשר האישי זה היתרון העסקי שלכם. אם לא תשמרו עליו – תפסידו בקרב מול 
המכונות  לצד מכירת מוצרים – הערך שלכם הוא בהתאמה אישית למוצר, ולתת למבוטח מענה  הימים 

של ביצוע מכירה תמורת עמלת היקף יחלפו. אם תהיו רק אנשי מכירה - תוחלפו על ידי אגפי המכירות

המפקח על הביטוח ד”ר משה ברקת: אני 
רוצה שנראה את האנשים מאחורי הפוליסות

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 <<

יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018
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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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 נשיא הלשכה על עודף הרגולציה: מה שקרה בשנים האחרונות בענף הביטוח היה שבירת 
כללי המשחק הדמוקרטי  ראש רשות שוק ההון הקודמת ביטלה כל דעה מנוגדת, והוזילה 
את מעמדה של ועדת הכספים  הפופוליזם ששלט בקרב בעלי עמדות מפתח חייב להסתיים

מנכ”ל איגוד חברות הביטוח ד”ר גיא רוטקופף: סוכני הביטוח יודעים 
מה טוב ללקוחות שלהם - הם לא צריכים שומרי סף ורגולטורים

טווח קובעים את  “הביטוחים ארוכי 
עתיד החוסכים והמבוטחים. בבריאות, 
בחיסכון, בסיכונים, בפנסיה ובכל ענפי 
האלמנטר זה מקום רק לאנשי מקצוע. 
לטלפנים.  הזו  אל תתנו את האחריות 
אני מודיע ומתריע – המפגע הזה יעבור 
מעולם הביטוח. טוב שנעשה זאת בהבנה 
כך אמר  ובהידברות מאשר בחקיקה”. 
אתמול )יום ב’( נשיא לשכת סוכני הביטוח 
ליאור רוזנפלד, בטקס הפתיחה של כנס 

אלמנטר 2018 באילת. 
על  עמלנו  האחרונה  “בשנה  לדבריו, 
בניין הכוח של הלשכה. זו משימה שאין 

לה תאריך סיום. בניין הכוח שלנו זה מעשה 
שאין לו תאריך תפוגה. על עוצמתנו וכוחנו 
וללא הפסקה. בשנה  צריך לעבוד כל הזמן 
הזאת גם למדתי שכוחנו הוא באחדות הבית 

המשותף שלנו”.
רוזנפלד סקר בנאומו את הישגי הלשכה, 
בהם ניצחון בבג”ץ הסדר לרבים – “הוכחנו 
כי הצדק חזק מכל דבר, מה שהציג לכולנו את 
מעמדו וחשיבותו של הסוכן”. לדבריו, מנענו 
ביטוח  ולשווק  מסוכני הנסיעות להמשיך 
נסיעות לחו”ל, הגדלנו את כמות חברי הלשכה 
בכ-400 חברים והרחבנו את קשרי הממשל 

של הלשכה”.

לדברי נשיא הלשכה, “את בניין הכוח הזה 
לא בנינו בשביל עצמנו, עשינו זאת כדי שיהיו 
בידינו את הכלים להגן על המקצוע. כדי שנוכל 
להבטיח ענף ביטוח עם עתיד, ענף ביטוח עם 
אופק. בשנה האחרונה גם נפגשתי וראיתי 
מקרוב את המנהיגות הלאומית של מדינת 
בשנה החולפת למדתי שהוויטמין  ישראל. 
שהכי חסר לנו בישראל הוא ויטמין האומץ. 
המנהיגות הלאומית חייבת להתחזק דחוף 
בוויטמין האומץ. חסרה לנו מנהיגות שמבטלת 
את הפופוליזם והחנופה ומובילה להחלטות 
בעלות אומץ ותעוזה. מנהיגות שאין לה אומץ 

– לא ראויה להוביל ציבור”. 

רוזנפלד פנה לשרת המשפטים איילת 
שקד )הבית היהודי( שהשתתפה באירוע, 
ואמר: “את יודעת להבחין בין דרג מקבלי 
ההחלטות ומעצבי המדיניות לבין הדרג 
מה שקרה פה  המבצע את המדיניות. 
בשנים האחרונות בענף הביטוח היה 
שבירת כללי המשחק הדמוקרטי. ראש 
רשות שוק ההון הקודמת ביטלה כל דעה 
מנוגדת, והוזילה באופן חד ובוטה את 
מעמדה של ועדת הכספים ופגעה בנבחרי 
שיחזור.  שאסור  מצב   זה   – הציבור 
הפופוליזם ששלט בקרב בעלי עמדות 
מפתח חייב להסתיים. הידברות ושכל 

ישר הם הדרך לבנות ענף ביטוח הוגן”. 
עוד אמר רוזנפלד: “דרג נבחר צריך לקבוע 
מדיניות ודרג מבצע צריך לבצע – ואם לא יבצע, 

המחוקקים צריכים לדאוג שיבצע”.
לגבי  תקוותו  הנשיא את  הביע  לסיכום, 
המפקח הנכנס: “בחודש האחרון נכנס לתפקיד 
משה ברקת. משה  ראש רשות  חדש, ד”ר 
יישא כאן דברים מחר ואני בטוח שמה שהיה 
לא יהיה. הימים בהם הענף מדווח על חוזרים 
דרקוניים דרך התקשורת, הזמנים בהם כל 
חמישה ימים נוחת חוזר חדש הימים האלו 
מה שהיה, לא  לא ישובו עוד לענף הביטוח. 

יהיה עוד”. 

“אני רואה חשיבות רבה בעצמאות סוכני 
הביטוח. יש לכם גב בכנסת ובממשלה”. כך 
שקד  איילת  המשפטים  שרת  אמרה אתמול 
כנס  של  הפתיחה  בטקס  היהודי(  )הבית 
אלמנטר 2018. לדבריה, “אנחנו מסיטים את 
הממשלה והכנסת לכיוון ליברלי, עם פחות 
התערבות רגולטורית. אנחנו מקפידים שתהיה 
רק רגולציה הכרחית ושלא ישתמשו בה כדי 
להנדס תחומים. כל שבוע מונחות 40 הצעות 
חוק בוועדת השרים לחקיקה ואנחנו מעבירים 
רק את הנחוצות”. שקד הוסיפה: “הרגולטורים 
צריכים לנהוג באיפוק וצריך ליצור מנגנון שיפקח 

עליהם”. 
גיא  ד”ר  הביטוח  חברות  איגוד  מנכ”ל 
ליאור  של  כניסתו  “מאז  אמר:  רוטקופף 
הלשכה הקשר עם  נשיא  רוזנפלד לתפקיד 

הלשכה התחזק. מדובר בקשר 
אמיץ וחברי, ושיתוף פעולה 
כמעט יומיומי ופורה. רוטקופף 
הוסיף: “כשאדם נבחר לתפקיד, 
הוא צריך גיבוי. אפילו אם יש 
ויכוחים, אסור שהם יגיעו לכדי 
ירי בתוך הנגמ”ש. על חברי 
הלשכה להתאחד תחת ההנהגה 

החדשה”. 
על המפקח החדש ד”ר משה 
ברקת אמר רוטקופף: “יש לנו 
ציפיות גבוהות ממשה ברקת 
איתו”.  לעבוד  מצפים  ואנו 

מנכ”ל האיגוד פנה למנהלי חברות הביטוח 
ואמר: “חבקו את סוכני הביטוח. הם השגרירים 

של החברות”. 

לסוכנים הוא קרא להמשיך 
המבוטחים:  למען  להילחם 
למען  הכל  לעשות  “נמשיך 
המבוטחים. אנחנו פה כדי לשלם 
תביעות. סוכני הביטוח יודעים 
מה טוב ללקוחות שלהם. הם לא 
צריכים שומרי סף ורגולטורים. 
בשנים האחרונות שוק הביטוח 
השתנה. אבל אני חש שיש שינוי, 
ומבינים שמי שדואג למבוטח 
חברות  הביטוח.  סוכן  הוא 

הביטוח אתכם לעד”.
עוד השתתפו בטקס הפתיחה: 
השר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי, נשיאת 
לשכת רואי החשבון איריס שטרק, נשיא להב 

עו”ד רועי כהן, ובכירים רבים בענף הביטוח.

יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018

רוזנפלד על השיווק הישיר: 
תוציאו את החאפרים מהמקצוע; 
המפגע הזה יעבור מעולם הביטוח

שרת המשפטים איילת שקד: רואה 
חשיבות רבה בעצמאות סוכני הביטוח

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד

סוכני הביטוח
ת 

שכ
צילום: ל

שרת המשפטים איילת שקד
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יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018

 לצערי, לעיתים אנו עדים לחברות ביטוח שפועלות לייתר את סוכן הביטוח על ידי הקמת מבנים 
ארגוניים שמטרתם להחליף את סוכני הביטוח, תוך מכירת ביטוחים ישירים  אני בטוח שתחליפים אלו, 
מתקדמים ככל שיהיו, לא יוכלו להחליף את מקצועיותו של סוכן הביטוח, שומר הסף האמיתי של המבוטח

 לדברי שחר שרצקי, סמנכ”ל ומנהל תחום ביטוח באיתוראן, ענף ביטוח הרכב פיגר אחר 
עולם הרכב בכל מה שקשור לטכנולוגיות, אך המצב הזה הולך להשתנות  יכולת ניטור 
הנהיגה הפחיתה משמעותית את מספר התאונות, הנפגעים וההרוגים בתאונות דרכים

“דיגיטציה עשויה להיות פס האטה או, מצד 
ולענף  אחר, מקפצה לסוכן הביטוח בפרט 
בכלל”, כך אמר אתמול סוכן הביטוח ישראל 
גרטי, יו”ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכת 
סוכני הביטוח. בדבריו בטקס הפתיחה של 
2018, אמר גרטי כי סוכן היום  אלמנטר  כנס 
חייב להיות סוכן מקצועי ודיגיטלי, המקדם 
עצמו ומשרת את מבוטחיו באמצעות דיגיטציה 
מתקדמת ומתאימה – “לשם כולנו צריכים 
לשאוף”. לדבריו, “אנחנו פה, חברי הוועדה 
את  למנף  מנת  על  ואנוכי,  האלמנטרית 
השינוי ולהשתמש בו כמקפצה עבור כולנו, 
על מנת שהענף יהיה בחזית הטכנולוגית ולא 
ישתרך מאחור, שסוכני הביטוח לא יתמודדו 
יובילו  אל מול השינויים הטכנולוגיים אלא 

באמצעותם”. 
נושאים בהם  גרטי למספר  עוד התייחס 

עסקה הוועדה: 
• מבוטח עם שתי תביעות או ללא עבר ביטוחי.

• בעיות בטיפול בתביעות מול חברות הליסינג 
וההשכרה שבה מקדמת הלשכה הצעת חוק 

לפתרון הבעיה.

ביטוח  נושא  • שותפות הלשכה בהסדרת 
האופניים החשמליים שמטופל כעת בוועדת 

הכלכלה.
• הוגשה הצעת חוק בנושא איסור אפליה 
בהתקשרות בין סוכן ביטוח למבטח, שמטרתה 
בעיקר לפתור את בעיית ביטוח החובה לסוכני 

המגזר.
• אישור קיום ביטוח שנמצא כעת בטיוטה 

שנייה.
• חוזר השרברבים -  צריך לבצע חישוב מסלול 

מחדש.
• קידום שירותי דיגיטציה המותאמים לסוכן.
“סוכני הביטוח הם עבר, הווה ועתיד. הם אנשי 
מקצוע מומחים בתחומם. אין שום אפשרות 
להפקיר את מבוטחינו, אזרחי המדינה, בידי 
פקיד, מחשב או בידי בעל אינטרס להעצמת 
רווחים. אף אחד מהנ”ל, אף אחד, אינו יכול 
להתחרות במקצועיותו, מומחיותו ושירותיו 

של סוכן הביטוח” – אמר גרטי.
גרטי פנה למנהלי חברות הביטוח ואמר: “אנו 
השותפים הטבעיים, הנאמנים, המקצועיים 
והטובים ביותר שלכם. אנו נכונים ללכת אתכם 
יד ביד תוך שיתוף פעולה לקידום ענף הביטוח. 
ביטוח  אנו עדים לחברות  לעיתים  לצערי, 
שפועלות לייתר את סוכן הביטוח על ידי הקמת 
מבנים ארגוניים שמטרתם להחליף את סוכני 
הביטוח, תוך מכירת ביטוחים ישירים. אני 
בטוח שתחליפים אלו, מתקדמים ככל שיהיו, 
יוכלו להחליף את מקצועיותו של סוכן  לא 

הביטוח, שומר הסף האמיתי של המבוטח”.

ישראל גרטי, יו”ר הוועדה לביטוח אלמנטרי, בכנס

ישראל גרטי, יו”ר הוועדה לביטוח אלמנטרי:

סוכני הביטוח לא יתמודדו 
אל מול השינויים הטכנולוגיים 

אלא יובילו באמצעותם

להוביל את ענף ביטוח הרכב

תלוי  הביטוח  תפיסת  את  שיאמץ  “מי 
בשנים  הביטוח  ענף  את  יוביל  שימוש, 
הקרובות”, כך אמר היום )ג’( שחר שרצקי, 
ביטוח באיתוראן,  ומנהל תחום  סמנכ”ל 
בכנס אלמנטר 2018 של לשכת סוכני הביטוח 

באילת.
 UBI – Usage-שרצקי הציג את תפיסת ה
based insurance. לדבריו, ענף ביטוח 
הרכב פיגר אחר עולם הרכב בכל מה שקשור 
לטכנולוגיות, אך לטענתו, “המצב הזה הולך 
 Disruption להשתנות. הענף הולך לעבור

– שיבוש, או המצאה מחדש”. 
הוא הציג את הטכנולוגיות שמאפשרות 
לנטר את איכות וכמות הנהיגה של הרכב, 
ואת היכולת לעבד כמויות גדולות של מידע 
ולהתאים את המחיר למאפיינים האישיים של 
הלקוח. שרצקי הציג לדוגמה שני מבוטחים 
פוטנציאליים: לכאורה, שניהם אמורים לשלם 

מחיר זהה – גבר בן 35, ללא תביעות. אולם 
אחד מהם נוסע 10,000 ק”מ בשנה בזהירות 
בתוך גוש דן, השני נוסע 40 אלף ק”מ בכל 
הארץ. אחד מהם טס לחו”ל בכל חודש ל-5 
ימים לעבוד, השני טס פעמיים בשנה. אחד 
נוסע בזהירות, השני – פחות. לדבריו, אין 
סיבה שהראשון יסבסד את מחיר הביטוח 

של השני. 
לדברי שרצקי, המוצר מוצע בחינם ללקוח 
הקצה, כאשר מספר חברות ביטוח עומדות 

לממן עבור הלקוח את התקנת המוצר. 
שרצקי הציג נתונים של איתוראן, המבוססים 
עם שיתוף הפעולה עם צה”ל, לפיהם יכולת 
ניטור הנהיגה הפחיתה משמעותית את מספר 
התאונות, הנפגעים וההרוגים בתאונות דרכים 
ואמר כי הדבר יכול לעבוד גם בקרב מבוטחי 
חברות הביטוח – “המוצר יעניק תמריץ כספי 

שחר שרצקי, סמנכ”ל ומנהל תחום ביטוח באיתוראןאמיתי לנהגים לנהוג טוב יותר”.

סוכני הביטוח
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בבית המשפט העליון התבררה בקשת רשות 
ערעור של להק תעופה בע”מ ושפירית תעופה 
בע”מ, אשר יוצגו על ידי עו”ד שלום סביון, עו”ד 
עידן עקיבא ועו”ד חיים קליר, נגד מגדל חברה 
לביטוח בע”מ, שיוצגה על ידי עו”ד גיל עטר 
ועו”ד רם פרדס. מגדל הגישה, מצדה, בקשת 
רשות ערעור כנגד להק ושפירית ושתי בקשות 
רשות הערעור נדונו במאוחד. פסק הדין ניתן 
ב-28 באוקטובר השנה, מפי השופט ניל הנדל. 
המשנה לנשיאה חנן מלצר ושופט נוסף הסכימו 

עם פסק הדין של  השופט הנדל. 
מד”א חוזה, בו נקבע  המבקשות כרתו עם 
שמד”א תפנה למבקשות כאשר יהיה צורך 
בפינוי בהיטס של נפגעי תאונות דרכים, ואילו 
המבקשות יקיימו תשתיות ויספקו שירותי 
פינוי בהיטס לפצועים הזקוקים לו. לפי החוזה, 
מימון פעילותם של להק ושפירית אינו מוטל 

על מד”א. 
כי  בערכאות הקודמות טענו המבקשות, 
מי שחייב לפצות את פצוע תאונת הדרכים 
לפי חוק הפלת”ד צריך לשאת בעלות הפינוי 
)חברת הביטוח שהוציאה את פוליסת ביטוח 
החובה המבטחת את הנהג שנושא באחריות 
לנזקי הגוף בתאונת הדרכים(. לפיכך, הגישו 
תובענה  המבקשות בבית המשפט השלום 
נגד מגדל, לתשלום שכרן בשמונה מקרים, 
בהם פונה פצוע תאונת דרכים לבית החולים 
מגדל  המבקשות.  של  מסוק  באמצעות 
הכחישה את חבותה, בין היתר מכוח הטענה, 
שאין מקור חוקי לחייבן בתשלום הוצאות 
המבקשות ושכרן וכי פינוי באמצעות מסוק 
דין  פי  של פצועי תאונות דרכים מוטל על 
על קופות החולים. זאת, מכוח חוק ביטוח 

בריאות ממלכתי.
עמדת  את  אימץ  השלום  משפט  בית 
המבקשות ביחס לסוגיה העקרונית של חובת 
התשלום וקבע, כי חברות הביטוח נושאות 
בעלויותיהם של פינויים בהיטס. זאת, מכוח 
החוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים )הטבת 
“חוק  )להלן:  התשכ”ד-1964  גוף(,  נזקי 
ההטבה”( וסעיף 2 לחוק לפיו “גרם אדם לזולתו 
נזק גוף, רשאי מי שהיטיב את הנזק להיפרע 
את הטבת הנזק מן המזיק”. עוד הוכרע, כי 
בשבעה מתוך שמונה המקרים, שבגינם הוגשה 
התובענה, זכאיות המבקשות לתשלום הסכום 
הנתבע, שכן “ההטבה” שהעניקו המבקשות 
לפצועי התאונות הייתה סבירה, כדרישת סעיף 

5 לחוק ההטבה.
זו הוגש ערעור לבית המשפט  על החלטה 
המחוזי מצד מגדל. בית המשפט המחוזי קבע, 
שבשניים מן המקרים לא הוכיחו המבקשות, 
כי עצם הזמנת המסוק הייתה סבירה לפי 
הקריטריונים שקבעה מד”א. כן נקבע, כי כאשר 
ההטבה לא הייתה סבירה - מיטיב נזק לא יהיה 

זכאי לתשלום בגינה, וכי אין מקום ל”שולי 
טעות” שבהם יזכה המיטיב לתשלום חרף אי 
סבירות ההטבה. מכאן שתי הבקשות למתן 

רשות ערעור שהוגשו לבית המשפט העליון. 
במחוזי הסכימה מגדל לכך שהיא חייבת 
הזמנת  שבהם  במקרים  למבקשות  לשלם 
סבירה  הייתה  הפצוע  פינוי  לשם  המסוק 
מכוח חוק ההטבה. זו גם העמדה אליה הגיעו 
הערכאות הקודמות ושאליה הסכים בא כוח 
היועמ”ש. תחולת חוק ההטבה במקרה זה 
מקובלת גם על העליון, אשר לנוכח ההסכמה 

הדיונית לא נדרש להאריך בנקודה זו. 
העליון דן בשאלה: “מי צריך לשאת בעלויות 
מסוקים שהוזמנו לשווא?”. העליון ציין, כי 
סוגיית סבירות ההוצאות מורכבת, מכיוון 
שהקושי נעוץ במעורבותם של שני גורמים - 
מד”א והמבקשות. על פי המבקשות, פעילותן 
היא לעולם סבירה, שכן מד”א קוראת להן 
לשם הטסת הפצוע לבית החולים, והן נענות 
העליון,  פי  על  אוטומטי.  באופן  לקריאה 
פעולות המבקשות אינן חסינות מפני בחינה 
עניינית, ואין לומר כי ההחלטה לשלוח מסוק 
לעולם סבירה היא. אולם, סבירות ההחלטה 
לשלוח מסוק אינה נבחנת לפי ההתאמה בין 
הקריטריונים שנקבעו לשם פינוי בהיטס אל 
מול הכרעת מוקד מד”א להזמין מסוק, אלא 
המידע  בהינתן  המבקשות  התנהלות  לפי 
שבידן. התוצאה בנסיבות העניין היא, שאין 
צורך לבחון, בכל אחד מן המקרים שבהם דנו 
הערכאות הקודמות, את סבירות שיקול דעתו 
של הגורם הרפואי שהורה על פינוי בהיטס, אלא 

רק את השאלה האם המבקשות נענו לקריאת 
מד”א. על פי בית המשפט, לא הועלתה כל 
טענה אחרת נגד המבקשות, למשל כי פעלו 
בלי שנקראו על ידי מד”א. לפיכך, יש לקבל 
את ערעור המבקשות בנקודה זו ולקבוע כי 
עצם הזנקת המסוק הייתה סבירה וניתן לגבות 

עבורה שכר שירות. 
העליון עבר לדון בגובה הסכום שיש לשלם 
עבור פינוי בהיטס, כאשר פינוי כזה הוא סביר 
כשלעצמו. על פי מגדל, על המדינה לשאת 
במימון מערך המסוקים כולו, ואילו על חברות 
הביטוח לשאת רק בהוצאות הישירות שאותן 
מוציאות המבקשות בכל פינוי ופינוי )כ-10% 
מהסכום אותו תבעו המבקשות עבור כל פינוי(. 
העליון דחה את עמדת מגדל וקבע, כי המדינה 
לא הקימה מערך ציבורי של פינוי בהיטס, ואף 
לא נקבע כי מוטלת עליה חובה כזו על פי חוק. 
מצב עובדתי זה אינו מוביל לפטור של המבטחת 
מתשלום לגורם שביצע פעולה במסגרת השוק 
הפרטי. טענה נוספת של מגדל נגעה לגובה 
התשלום אותו גובות המבקשות בפועל. העליון 
קבע, כי קביעותיהן של הערכאות הקודמות 
בשאלה זו נטועות בתשתית הראייתית, באופן 

שאינו מצדיק דיון בגלגול שלישי. 
בקשת רשות הערעור של המבקשות התקבלה 
בעוד בקשת רשות הערעור שהגישה מגדל 
נדחתה, כך שפסק דינו של בית המשפט המחוזי 
בטל, תוך השבת התוצאה אליה הגיע בית 
משפט השלום על כנה. מגדל תישא בהוצאות 
המבקשות ובשכר טרחת עורכי דין בסך של 
50 אלף שקל בגין ההליכים בעליון ובמחוזי. 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

העליון: החברה המבטחת בביטוח חובה 
נהגים שגרמו לתאונת דרכים אחראית 

לפינוי מוטס של נפגעי התאונות

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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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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פאנל נזקי הצנרת הציף את 
קשיי הסוכנים בתחום נזקי המים

בתחום  הרפורמה  לאחר  משנה  יותר 
נזקי המים, סוכני הביטוח חווים קשיים 
לתחום.  שקשור  מה  בכל  פשוטים  לא 
פאנל שנערך במסגרת כנס אלמנטר 2018, 
הביטוח  בחברות  בכירים  בהשתתפות 
בנושא,  לדון  נועד  השרברבים,  וחברות 
אולם ההתרחשות האמיתית הייתה בקהל 
הסוכנים, שהציפו סיפורים אישיים של 

מבוטחים והקשיים אותם הם חווים. 
בפאנל השתתפו אלעד אלקובי - ממונה 
תחום רכוש ברשות שוק ההון, יוסי סודרי 
במנורה  אלמנטר-פרט  תחום  מנהל   –
מבטחים, עו”ד זיו קדרי -  מנהל תביעות 
חיים עידו – מנכ”ל חברת  רכוש בהראל, 
ניהול השרברבים נץ ואפרת פוזן, מנהלת 
מילגם.  תחום ביטוח במאסטר מקבוצת 
יו”ר  ישראל גרטי,  הפאנל נערך בהנחיית 
סוכני  בלשכת  כללי  לביטוח  הוועדה 

הביטוח. 
כהצלחה  הרפורמה  את  תיאר  אלקובי 

רואים  “אנחנו  ואמר:  הרשות  מבחינת 
את מעורבות חברות הביטוח לצד הגברת 
התחרות על השירות, ומבחינים בהפחתה 
משמעותית בפניות ציבור. דרשנו שקיפות 
למבוטחים, כך שאחרי הטיפול המבוטח 
צופים בכניסת  יקבל דוח מסכם. אנחנו 
טכנולוגיות חדשות לתחום, שמעידה על 
הצלחה, אך אני סבור שעדיין מוקדם לטפוח 
על השכם, ויש עוד עבודה לדאוג שהמבוטח 

יקבל שירות מצוין”. 
סודרי התייחס אף הוא להצלחת הרפורמה 
ואמר: “לדעתי המצב השתפר מאוד. בעברי 
יודע עם מה הסוכנים  ואני  הייתי סוכן, 
לטיפול  האחריות  היום.  מתמודדים 
בתביעות היא שלנו. תעבירו את האחריות 

אלינו ותתעסקו בעיקר במכירות”. 
קדרי אף הוא ציין לחיוב את הרפורמה 
והדגיש כי הראל הינה החברה שמבטיחה 
לסוכן ולמבוטח את חופש הבחירה הגדול 
ביותר, כאשר היא מאפשרת לו לבחור בין 

שתי חברות שרברבים. 
עידו: “אנחנו פועלים מול שלוש חברות 
ביטוח, שהדבר העיקרי שמעניין אותן הוא 
השירות למבוטח, ועל פי זה אנחנו נמדדים”. 
פוזן: “כיום אנחנו רואים שחברת הביטוח 
מעורבת בכל תביעה. מדובר בתהליך ארוך 
שלא  לומר  יכולה  אני  אבל  פשוט.  ולא 
נחסך אף משאב כדי שהמבוטח יקבל מה 

שמגיע לו”. 
כאמור, הדיון עורר סערה גדולה בקרב 
נפתרו  לא  שהבעיות  שטענו  סוכנים, 
והשירות ממשיך להיות גרוע. בנוסף היו 
קריאות לבטל את הסעיף ולהוציאו מתוך 
הפוליסה. סוכנים אחרים השמיעו קריאות 
ומנהלי  הביטוח  חברות  שמנהלי  וטענו 

חברות הניהול לא מחוברים לשטח. 
אלקובי התייחס לתלונות הסוכנים ואמר: 
“תנו לתחרות לעבוד. תתלוננו על החברות 
ואנו  הלא טובות, תעבדו עם הטובות – 

מאמינים שזה הדרך לפתור את הבעיה”.

 הפאנל כלל נציגים מרשות שוק ההון, מנורה מבטחים, הראל, נץ ומאסטר  נציגי החברות 
תיארו את הצלחת הרפורמה בתחום נזקי המים  הסוכנים בקהל: השירות ממשיך להיות גרוע

יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018

משמאל לימין: יוסי סודרי, אלעד אלקובי, זיו קדרי, חיים עידו ואפרת פוזן. מנחה הפאנל – ישראל גרטי 

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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ביום ב’ השבוע דנה הוועדה 
הילד  לזכויות  המיוחדת 
בביטוח של תלמידי ישראל 
ה  ע י צ מ ש י  ו ס י כ ה ב  י ט ב ו
תאונות  לביטוח  הפוליסה 
יו”ר  לתלמידים.  אישיות 
שאשא ביטון,  הוועדה, ח”כ 
“עסקנו  הדיון:  את  פתחה 
כאשר  בעבר,  הזו  בפוליסה 
הכיסוי  אי  על  תיגר  קראנו 
של ילדים חולים או אלרגיים 
שאנו  ככל  אבל  במסגרתה, 
מתעמקים בה ומגיעות אלינו 
פניות ותלונות, זה נראה שצריך 
כדי לקבל  עלינו,  לא  למות, 
משהו מהפוליסה. מטרת הדיון 

היא להבין מה מקבלים ההורים תמורת 49 שקל 
בשנה. המכרז הבא חייב להחזיר לילדי ישראל 

רמת כיסוי ראויה”. 
ועדי ההורים  פורום  זאב גולדבלט, מנכ”ל 
היישוביים: “המדינה מחייבת את ההורים לשלוח 
את הילדים לבתי ספר ומחייבת את הרשויות 
המקומיות לבטח. אבל אותה מדינה אישרה 
לרשויות לגלגל את עלויות הביטוח על ההורים, 
כ-112 מיליון שקל בשנה. בעבר הביטוח נעשה 
על ידי חברת הביטוח של המדינה, ענבל, אולם 
מאז המדינה הסירה אחריותה גם למימון וגם 
לביטוח עצמו. עד לפני חמש שנים עלות הפוליסה 
35 שקל לתלמיד, ואז תוך שלוש שנים  הייתה 
קפצה לעלות ממוצעת של 75 שקל. בכך שהרשות 
המקומית, ולא ההורים, היא המבוטח, נוצרה בעיה 
של חוסר שוויון. בעוד שהיו רשויות כמו פתח תקוה 
בה העלות לתלמיד הייתה 32 שקל, הרי שדווקא 
הרשויות החלשות ביותר נדרשו לשלם עד 150 
שקל לתלמיד. ברשויות החלשות, למשל במגזר 
הערבי או החרדי, התשתיות גם פחות טובות, מה 
שהוביל ליותר פציעות ותביעות, ומחירי הפרמיה 
עלו. בשל כך נחקק בוועדת החינוך כי שר החינוך 
ייקבע מחיר אחיד לכל התלמידים בארץ, שהוא 
כיום 49 שקל לשנה, ואף שהיה מי שעבורו זה 
ייקור, הרי שערך הערבות ההדדית מצדיק זאת”.
עו”ד שלומי הדר ייצג את חברת עולם הבריאות 
בדיון. על פי הדר: “הנחת המוצא היא שמישהו 
בתוך המערכת נתן את הדעת על פרטי הפוליסה 
– אך לדעתי הנחה זו שגויה. כולם תולים את 
יהבם בחברה למשק וכלכלה )משכ”ל( שתדאג 
לפוליסה, אך אף גורם לא נתן הנחיות ברורות 
לגבי אופיה ומה אנחנו רוצים שהיא תכסה. עד 
עכשיו לא לקחו אקטואר או יועץ ביטוח כדי לעצב 

את הפוליסה”. 
הדר הוסיף: “לפני הנהגת התשלום האחיד, היו 
ערים ששילמו פחות תמורת הביטוח )בפתח תקוה 
לדוגמה ההורים שילמו 35 שקל(, אך קיבלו היקף 
ביטוחי גדול יותר. מדובר כאן בסכום של כ-110 
מיליון שקל בשנה שמשולם על ידי ההורים, אך לא 

ידוע כמה כסף מתוך כך משולם חזרה לתלמידים”. 
אבי סרוסי, מרכז צוות הביטוח בפורום ועדי 
ההורים היישוביים: “בפוליסה הקודמת היה 
פיצוי החל מ-21 ימי היעדרות בהוראת רופא, 
והיום נדרשת היעדרות של מעל 90 יום רצופים, 
בהוראת רופא מומחה, בריתוק למיטה, וגם זה 
נתון לבחינת מומחה מטעמו של המבטח. היה 
מקרה של 98 ימי היעדרות, שאורתופד מומחה 
הורה על ריתוק למיטה, ועדיין המומחה מטעם 
המבטח לא סבר שנדרש ריתוק למיטה ולא שולם 
הפיצוי. החלטת המבטח היא חד צדדית וסופית”.
עו”ד עודד יחיאל, מייצגים נפגעים ומבוטחים: 
“הפוליסה מלאה מלל מסובך, שמאפשר לחברת 
הביטוח לחמוק מתשלום. אפשר לפשט ולהפוך את 
הפוליסה לנהירה וברורה לכל הורה. התנאי כיום 
של 90 ימים ברצף זה מקרה כל כך קיצוני, שהוא 
הופך את הפרק של נכות זמנית לאות מתה. רוב 
המקרים הם נכות של 5% ומטה, אך עד דרגה כזו 
הפוליסה כלל לא מכסה, כמו גם צלקות אסתטיות 
וכך החברה פטורה מרוב הפגיעות. הפוליסה, 
משום מה, גם לא מכסה נכות נפשית בתוצאה 
מהטרדה מינית. כיסוי להוצאות רפואיות – גם 
אם תצליח לקבל, הוא מקסימום 10% מההוצאות. 
ואין לנו מידע כלל על מה שילמה החברה בפועל 
לתביעות. יש פה מצב של היעדר רגולציה ופיקוח, 
וככל שפוליסה היא לאוכלוסייה יותר רחבה, 
מחירה אמור לרדת, ואם יש קרטל של חברות 

את  מאפשר  שלא  הביטוח 
זה, אז שיפתחו את המכרז גם 

לחברות ביטוח בחו”ל”.
חדוה קולפינצקי, רשות שוק 
ההון: “ההחלטה של מדינת 
ישראל כיום הוא ששר החינוך 
קובע את מחיר הפוליסה, ועם 
המחיר הזה יוצאים למכרז בין 
חברות הביטוח. מדינת ישראל 
צריכה לקבל החלטה ערכית 
מה היקף הכיסוי הדרוש ומה 
המחיר שראוי שהורים ישלמו”.
על  הממונה  ממן,  מאיר 
הביטוח במשרד החינוך: “החוק 
קובע שמי שזכאי לחינוך חינם 
ידי הרשות  יהיה מבוטח על 
המקומיות בפוליסות תאונות אישיות, וכן מה 
יהיה המחיר המרבי, אבל לא קובע מה תכלול 
הפוליסה. בשל המחיר שנקבע, חברת כלל ביטוח 
שביטחה את התלמידים שנים רבות, כלל לא ניגשה 
למכרז, ואיילון, המבטחת הנוכחית, הייתה היחידה 
שניגשה. צריכה להיות החלטת ממשלה לתיקון 
החוק, כי הבקשות לתיקון שעולות כאן ספק 
אם יצליחו בשיטת המחיר הסגור מראש כיום”.

מרכז השלטון  נועה בן אריה, יועמ”ש  עו”ד 
המקומי: “החקיקה נולדה בשל מחאת הורים 
על עלויות הפוליסה, ולכן זה גם הדרש שנתנה. 
עוד בדיונים, ולפני ששמענו את חברות הביטוח, 
אמרנו שיש ‘מחיר’ לבחירה בין מרכיבי פוליסה 
צריך  הדגש.  היא  שעלות  והוחלט  לעלותה, 
להחליט האם עושים חשיבה מחודשת שמשנה 
את נקודת האיזון לקראת היציאה למכרז הבא”.
ח”כ שאשא ביטון: “אני מאוכזבת מכך שהאוצר, 
משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי, כולם 
יוצאים מנקודת הנחה שאם נבקש עוד בהכרח 
יעלה המחיר, אפילו שאיש לא טרח לבדוק 
בכלל מה הרווח של חברת הביטוח. המדינה 
תמיד משלמת יותר על שירותים כי היא נותנת 
לעצמה להיסחט במכרזים, אבל לפחות שמרכז 
השלטון המקומי והאוצר יבקשו את הנתונים 
מחברת הביטוח, יפלחו אותם לפי פרקים, ישאלו 
מה העלות של רכיבים תוספתיים ורק אחר כך 

יגבשו עמדה מושכלת במקום לוותר מראש”.

 יו”ר הוועדה ח”כ שאשא ביטון: כיום צריך למות כדי לקבל משהו מהפוליסה  עו”ד עודד יחיאל 
שייצג תלמידים נפגעים: הפוליסה מלאה מלל מסובך, שמאפשר לחברת הביטוח לחמוק מתשלום

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 
לא מכסה את רוב התאונות

הוועדה לזכויות הילד:

נציגי עולם הבריאות בדיונים של הוועדה לשלום הילד: מימין גבי נקבלי,
ח”כ יפעת שאשא ביטון, ורדה לבקוביץ, יואל זיו ועו”ד שלומי הדר

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח, כולל פוליסות, חומר שיווקי,

הצעות מחיר וכו’
מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח

נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח 

כדאי לקבוע פגישת היכרות: 052-4757622
jmtargum@gmail.com

http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%93-%d7%95%d7%96%d7%9b%d7%aa%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95/
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שוקי אסיה – מנוע הגידול 
של מבטחי המשנה

חברת הזנק למניעת הונאות 
גייסה 14 מיליון דולר

שימוש בלוויינים 
וטכנולוגיות חדשניות 
מסייע לטפל בתביעות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

שוקי הביטוח של אסיה ובמיוחד השווקים 
של סין אמורים להיות מנוע הצמיחה העיקרי 
הקרוב,  בעשור  המשנה  ביטוח  תעשיית  של 
 Swiss כך צופה כריסטיאן מומנטאלר מנכ”ל
Bloomberg. מומנטאלר  בראיון לרשת   RE

בהן  באסיה,  מתפתחות  במדינות  כי  אמר, 
האזרחים  גדל,  הגולמי  המקומי  התוצר 
יוצאים ממעגל העוני ואז הם רוכשים ביטוח 
הביטוח  ובהודו.  בסין  שהתרחש  תהליך   –
מדינית  חשיבות  בעל  כלכלי  מכשיר  הוא 

המדינה.  של  הכלכלית  להתפתחות  וחשוב 
מ-100  יותר  כבר  באסיה  פעיל   Swiss Re
האסייתיות  בכלכלות  וההתפתחות  שנה 
 20% עד   10% של  בשיעור  גידול  מניעה 
בפרמיות הביטוח של המבטחים הראשוניים. 

 Fraugster הגרמני  התוכנה  בית 
הבינה  בתחום  טכנולוגיה  שמפתח 
הונאות  של  למניעה  המלאכותית 
 14 גייס  מקוונים,  למשתמשים 
שהובל  שני  גיוס  בסבב  דולר  מיליון 
על ידי CommerzVentures. בסבב 
 HSB Ventures הגיוס השתתפו גם
של  סיכון  הון  )קרן   -  ,Earlybird
 Speedinvest,  ,)MunichRe
 .Rancilio Cube-ו  Seedcamp
את  להמשיך   - הגיוס  מטרת 
לשווקים  הפעילות  התרחבות 
חדשים כולל ארה”ב, אסיה ואירופה, 
גוברת  מלחמה  עם  שמתמודדים 

בהונאות.
 התוכנה מנטרת אלפי יחידות מידע 
לנתח  ומסוגלת  שונים,  ממקורות 

ולהצליב מידע בזמן אמת, כדי לקבוע 
אם העסקה היא אמיתית. היא מגנה 
הגורמות  מהונאות  הסוחרים  על 
דולר  מיליארד   30 בהיקף  להפסדים 
כ-1.5%  המהווה  סכום  שנה,  כל 
כל  משתפרת  התוכנה  מההכנסה. 
הזמן ומאמצת מגמות הונאה חדשות. 
היא מסייעת לא רק במניעת הונאות 
אלא גם מניעת חסימה של עסקאות 
בטעות.  שנחסמות  “חוקיות” 
ביטוחי  גיבוי  נותן   Munich Re
עצמו  על  שלוקח  המלאה  לחבות 
לאבטחת  הקשור  בכל  התוכנה  בית 

התהליך וזיהוי העסקה כתקינה.
 Fraugster  - הישראלית  והנקודה 
נוסדה על ידי חן זמיר )ומייסד נוסף( 

 .CTO-המכהן בחברה כ

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

הוא   )LMA( The Lloyd’s Market Association’s
על  מקל  ומודיעין,  מצולם  מידע  שמספק  חדשני  שירות 
עבודת מנהלי התביעות בתחום של אסונות גדולים. שירות 
רדאר, טלוויזיה במעגל סגור,  לוויין,  LMA משלב תמונות 
חברתיות  רשתות  אוויר,  מזג  על  מידע  רחפנים,  של  סיוע 
בסילוק  שיסייע  מידע  לספק  כדי  וטלוויזיה,  רדיו  ושידורי 

התביעות סמוך לאירוע. 
שנגרמו  הנזקים  לאחר  נעשה  בשירות  הראשוני  השימוש 
בארה”ב  שפגעו  ומרינה  אירמה  הרווי,  ההוריקנים  ידי  על 
נתונים  כוללת  והיא  לאחרונה  שודרגה  המערכת  ב-2017. 
גישה מהירה  וממשק משתמש חדש, המאפשר  גיאולוגיים 
למידע על אזור מסוים ומקל על הערכת הנזקים. המשתמש 
יכול לקבל נתונים על השטח לפני ואחרי האירוע בחתכים 

של 24, 72 ו-168 שעות.
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 בקרן כ-2,300 עובדים וגמלאים  על פי דרישת המכרז, בית ההשקעות יקים 
עבור חברת נמלי ישראל קופה ייעודית שתנוהל תחת הלמן-אלדובי גמל ופנסיה

הלמן-אלדובי ינהל את כספי 
הפנסיה של העובדים בנמלי 

ישראל  בהיקף כ-4 מיליארד שקל

הלמן אלדובי זכה במכרז 
וניהול של קופת  להקמה 
לקצבה  המרכזית  הגמל 
השייכת לעובדים בחברת 
נמלי ישראל. בית ההשקעות 
ינהל קופה כוללת את כספי 
הפנסיה לכ-2,300 עובדי 
חברת נמלי ישראל וגמלאיה 
ארבעה  של  כולל  בהיקף 
במכרז  שקל.  מיליארד 
גופים  מספר  התמודדו 
פי  על  נעשתה  והבחירה 
קריטריונים שונים, ביניהם 
איתנות  של  קריטריונים 
ודמי  תשואות  פיננסית, 
ניהול. על פי דרישת המכרז, 
בית ההשקעות יקים עבור 

ייעודית שתנוהל תחת  ישראל קופה  נמלי 
הלמן-אלדובי גמל ופנסיה, בניהולו  חברת 
איתי ברדה. המכרז הוא ל-5 שנים עם  של 

אופציה להארכה.  
הקמת הקופה מחייבת, בין היתר, חתימה על 
הסכם ניהול מול חברת נמלי ישראל, וקבלת 
אישורים, והיתרים נדרשים, ובכלל זה אישור 

ההון,  שוק  על  הממונה 
הביטוח והחיסכון.

נכסי  הזכייה,  בעקבות 
הלמן אלדובי יגדלו להיקף 
של כ-57 מיליארד שקל. 
הפעילות  בהיקף  העלייה 
נובעת, בין היתר, מהשלמת 
של  הגמל  פעילות  מיזוג 
הגמל  פעילות  לתוך   IBI
קרן  הלמן-אלדובי.  של 
הפנסיה של בית ההשקעות 
היא אחת מארבע הקרנות 
שזכו במכרז פנסיית ברירת 
משרד האוצר  המחדל של 
ובית ההשקעות מנהל גם 
את כספי הפנסיה של חברת 

החשמל.
מפתחת  מקימה,  ישראל  נמלי  חברת 
ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, 
באשדוד ובאילת ומופקדת על הקמת הנמלים 
החדשים: נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ 

בחיפה.
חברת נמלי ישראל מדורגת Aa1 )אופק יציב( 
על ידי  מדרוג ובדירוג AAA על ידי מעלות, 

והכנסותיה מושקעות בפיתוח נמלי הים. 
יועברו אליה הכספים  עם הקמת הקופה, 
ייעודיים  בחשבונות  כיום  שמוחזקים 
המתנהלים על שם חברת נמלי ישראל בנאמנות 
לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר 

פנסיה תקציבית. 
יו”ר בית ההשקעות הלמן- אורי אלדובי, 
אלדובי: “כבית השקעות המתמחה בתחום 
הפנסיוני, לבית ההשקעות ניסיון רב בקליטה 
וניהול של קופות גמל לסוגיהן. הזכייה במכרז 
חברת  של  לקצבה  המרכזית  הגמל  קופת 
לזכייה קודמת של  ישראל מצטרפת  נמלי 
בית ההשקעות במכרז הפנסיוני של חברת 
בית ההשקעות  הניסיון הרב של  החשמל. 
יאפשר לנו להעניק לעובדי חברת נמלי ישראל 
וגמלאיה את השירות הטוב ביותר. מבחינת 
בית ההשקעות, מדובר מהלך נוסף המצטרף 
לשורת מהלכים אסטרטגיים אותם הוא מוביל 
בשנה האחרונה ובכללם הקמת קרן השקעות 
בתחום ה-P2P, תוך שמירה על רמת שירות 
גבוהה והובלת התשואות במוצרים השונים.  
מהלכים אלו  מבססים את הלמן-אלדובי 
כשחקן מרכזי בתחום החיסכון ארוך הטווח 

בישראל”.

אורי אלדובי, יו”ר בית ההשקעות 
הלמן-אלדובי

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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בית ההשקעות טמפלטון פותח סניף ראשון 
בישראל ומפרסם תחזית קודרת על שוק האג”ח

כ-400 סוכנים בכירים בוועידת 
הפניקס למציאות ישראלית

 עוזי יצחק מונה להוביל את הפעילות בארץ  בית ההשקעות ישווק שתי קרנות 
נאמנות בישראל: קרן מניות והזדמנויות השקעה בארה”ב וקרן אג”ח גלובלית

הוועידה המתקיימת זו השנה ה-12 אירחה 
דמויות שונות וביניהן האלוף במיל’ עמוס ידלין 

תאגיד ניהול הנכסים וההשקעות העולמי, 
 ,)Franklin Templeton( פרנקלין טמפלטון
השיק הבוקר )ג’( במלון הילטון את פעילותו 
בשוק הישראלי. החברה הודיעה על פתיחת 
משרדיה החדשים בהרצליה, ועל תחילת מתן 
עוזי  שירות ושיווק מוצרים לשוק המקומי. 
יצחק ימונה למנהל פעילות החברה בישראל 
ויהיה אמון בין היתר על השיווק של שתי קרנות 
נאמנות לשוק הישראלי: קרן מניות והזדמנויות 

השקעה בארה”ב וקרן אג”ח גלובלית.
לכבוד ההשקה של קרן האג”ח הגלובלית, 
Fixed income בבית  ג’ון בק, מנהל דסק 
ההשקעות, סיפק סקירה גלובלית על שוק 
האג”ח. בק הסביר, כי “מצבם של מנהלי האג”ח 
די מדכא”. לדבריו התשואות בשוק אג”ח מדינה 
ו-5.9%   5% על  ואירופה עמדו  של ארה”ב 
בהתאמה, אך הזמנים השתנו לרעה ובעשרים 
השנה הבאות התשואה תרד למקסימום 2%. 
“התשואות הנמוכות של השוק הסולידי ילחצו 
על מנהלי קרנות הפנסיה להגדיל את מרכיב 
הסיכון בקרנות ויביאו ללחץ על הממשלות 
להגדיל את הביטחונות לקרנות. מבחינתנו, 
נתונים אלו מחייבים אותנו כבית ההשקעות 
לחפש אחרי הזדמנויות מחוץ למערב”, הסביר 
בק. בנוגע לשאלה לגבי איזה אג”ח מדינה 
יישא תשואה גבוהה בשנים הקרובות, בק ענה 
שהאג”ח במקסיקו, ברזיל ואינדונזיה נראה 

כסביר להשקעה. 
טמפלטון  פרנקלין  נשיאת  ג’ונסון,  ג’ני 
העולמית, שהגיעה לארץ לרגל האירוע, אמרה: 
“טמפלטון רואה בישראל מדינת יעד חשובה 
וייחודית, ואנו מברכים על ההזדמנות להשיק 
כאן את פעילותנו, בעקבות השינוי הרגולטורי 
קרנות  להציע  השקעות  לבתי  שמאפשר 
זרות בשוק המקומי. בשנים האחרונות היינו 

עדים לעניין גובר בקרב משקיעים ישראלים 
כי  ואנו סבורים  זרות  באפשרויות השקעה 
חברה מסוגנו תענה באופן הטוב ביותר לצרכים 
החדשים של המשקיעים המקומיים, באמצעות 
השקעה  באפיקי  מוצרים  של  רחב  מגוון 

גלובאליים” .
בישראל מעידה  “פתיחת המשרד החדש 
על התחייבות מצדנו להעצים את היכולות 
שלנו בשוק המקומי, ולספק ללקוחותינו את 
פתרונות ההשקעה והתשואה הייחודיים אותם 
הם מחפשים, תוך מינוף המומחיות הגלובאלית 
ורחבת ההיקף שלנו בעולם”, הוסיפה ג’ונסון.

“במהלך עשר שנות פעילותנו בשוק המוסדי 
בתעשייה  איתן  מעמד  ביססנו  בישראל, 
המקומית. כעת, פתיחת המשרד החדש בארץ 
תאפשר לנו להעצים את שיתוף הפעולה בינינו 
לבין המשקיעים הישראלים. אנו שמחים כי  
יותר מ-21 שנות  יצחק, בעל ותק של  עוזי 
ניסיון בתחום, יעמוד מעתה בראש הפעילות 
בישראל. עוזי שימש בארבע השנים האחרונות 

כיועץ לחברה בארץ”, אמרה הנשיאה.

בנוגע לשאלה, האם המצב הביטחוני השורר 
ההשקעות  בית  את  הרתיע  לא  בישראל 
מלהרחיב את עסקיו, ענתה ג’ונסון: “ההשקפה 
נותרה איתנה, אנו מחפשים מקומות  שלנו 
סביבה  עם  מהירה  בצמיחה  המאופיינים 

רגולטורית תומכת”.  
בטרם הצטרפותו לפרנקלין טמפלטון, עבד 
יצחק במספר חברות בישראל ובארה”ב, ובהן: 
  Gems Investment Research ,בנק לאומי
ו-Gilder Gagnon Howe. ליצחק יותר מ-20 
שנות ניסיון בסקטור הפיננסי: שימש בעבר 
ויועץ  בתור מנהל תיקי השקעות, אנליסט 

השקעות בכיר. 
עוזי יצחק: “היקף הפעילות של הלקוחות 
ולצדו  לגדול,  ממשיך  בישראל  המוסדיים 
מתחזקת ההכרה ביתרונות של השקעה במוצרים 
המשקיעים  בקרב  בינלאומיים,  פיננסיים 
הפרטיים בארץ. בכניסתנו לשוק הישראלי נציע 
דמי ניהול  תחרותיים ונמוכים עבור לקוחותינו, 
הודות להפצה ישירה של המוצרים, ללא תיווך 

של גוף ניהול נכסים מקומי”.

מבטחים ומבוטחים

ביום ה’ בשבוע שעבר כ-400  אירחה  הפניקס 
סוכנים בכירים בוועידת הפניקס למציאות ישראלית, 
אלמא בזכרון יעקב ונערכה  שנערכה השנה במלון 
בפעם ה-12. אורן אל-און, משנה למנכ”ל ומנהל 
סוכניה  את  בירך  בהפניקס,  הלקוחות  חטיבת 

הבכירים של החברה. 
את  בוועידה  סקר  ידלין  עמוס  במיל’  האלוף 
האתגרים הביטחוניים והמדיניים המשמעותיים 
הניצבים בפני ישראל. מנהל מחלקת המחקר בבנק 
אייל דבי, דיבר על המדדים הפיננסיים  לאומי, 
של שוק הביטוח לאורך השנים האחרונות. ד”ר 

דרור  תום רן הרצה על תרופות חכמות. העיתונאי 
גלוברמן הציג את ההשפעה של הרשתות החברתיות 
וניצב בדימוס יואב סיגלוביץ’ תקף את השחיתות 
השלטונית והציג חלופות. חיליק מגנוס שיתף את 

הסוכנים בסודות מאחורי החילוצים הגדולים. 
בוועידה דיברו גם העיתונאים נחמיה שטרסלר, 
עמית סגל ואמנון אברמוביץ’ והשניים האחרונים 

התנצחו על יחסי הפוליטיקה והתקשורת. 
אורן אל-און ציין בדברי הברכה את החשיבות 
שהפניקס רואה במתן ערכים מוספים לסוכניה, 

והודה להם על תרומתם להצלחה החברה.

ג’ני ג’ונסון, נשיאת
פרנקלין טמפלטון העולמית

עוזי יצחק מנהל פעילות 
טמפלטון ישראל

ג’ון בק, מנהל
Fixed inocome דסק

”צ
יח

ם: 
לו

צי

”צ
יח

ם: 
לו

צי

רג’
 פ

ון
סי

ם: 
לו

צי

אורן אל-און, המשנה למנכ”ל הפניקס 
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