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עמוד 10 

שת”פ: פורום 
רופאים ופרופ’ יהודה 

היס הקימו את 
“הפורום הפלילי” 

למתן שירותי רפואה 
משפטית לענף 

הביטוח

פרטים במוקד סוכנים

*5091

השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

עדיין לא עובדים איתנו?
זה הזמן להכיר!

המוקד זכה בפרס השירות לשנת 2019 
על פי סקר לשכת סוכני הביטוח

 בוחרים 
 בביטוח נסיעות לחו"ל 

 המוצא לך רופא, 
 מתאם לך תור 
ומשלם במקומך

קופת גמל להשקעה

תשואה ב-2019
תשואה

תשואהשלוש שנים
נכסיםדצמבר 2019

)מיליוני שקלים(

אלטשולר שחם

14.95%
21.91%

0.71%
4,606

אנליסט

14.23%
20.41%

0.42%
226

אקסלנס

13.28%
19.50%

1.14%
440

כלל תמר לעתיד כלכלי

12.58%
17.96%

0.92%
320

ילין לפידות

12.24%
20.3%

0.59%
506

חסכון טופ כללי מנורה

11.86%
18.05%

0.80%
687

הראל

11.61%
17.08%

0.74%
253

פסגות

11.60%
16.58%

0.69%
592

עמוד 3-2 

עמוד 9     

קופות הגמל להשקעה 
ב-2019: אלטשולר שחם 

מובילה את
המסלול הכללי

עם תשואה
של 14.95%  

חברת ביטוח 
חדשה: 

 DavidShield
קיבלה רישיון 

מבטח
מימין: רן מזרחי, אלון קצף, ד”ר משה ברקת ואייל בן שלוש

עמוד 5 

מיקי קופל ואייל 
זינגר בשיתוף 

פעולה: יהוו 
גורם מקשר בין 

בעלי סוכנויות 
למשקיעים 

פוטנציאליים

ברקת יתנה את רישיון 
MAX בעבודה עם
כל חברות הביטוח;
בלשכה מקווים
כי אלו יסרבו
לשתף פעולה

עמוד 3 
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 כיו"ר חברת הביטוח יכהן אייל בן שלוש, לשעבר המפקח על הביטוח  כמנכ"ל ישמש רן 
מזרחי  בשלב ראשון החברה תפעל בתחומי המומחיות של הקבוצה – ביטוח נסיעות לחו"ל 
ורילוקיישן, כאשר בהמשך בכוונת החברה להתפתח לתחומי ביטוח בריאות נוספים  בחברה 

מדגישים כי בכוונתה להמשיך ולשתף פעולה עם הסוכנים, ואף להגביר שיתוף פעולה זה
 D a v i d S h i e l d
רישיון  קיבלה 
הממונה  מבטח. 
ההון,  שוק  על 
וחיסכון   ביטוח 
ברקת,  משה  ד"ר 
הבוקר  העניק 
רישיון  את  )א'( 
לקבוצת  המבטח 
 .D a v i d S h i e l d
החברה תפעל תחת 
שילד  דיויד  השם 
חברה לביטוח בע"מ.

קצף  אלון  בבעלות   ,DavidShield קבוצת 
 White Mountains Insurance-ו  )50%(
אחת  היא   )50%(  )NYSE:WTM(  Group
ביטוחי  בשוק  בישראל  הבולטות  החברות 
הבריאות הבינלאומיים וביטוחי הנסיעות לחו"ל. 
מ-1.7  ליותר  שירותיה  את  מעניקה  החברה 
מיליון מבוטחים מדי שנה, והיא פועלת במספר 
וגרמניה  אוסטרליה  בהם  גלובליים,  שווקים 
מעניקה  החברה  באירופה.  נוספות  ובמדינות 

מ-140  ביותר  למבוטחיה  רפואיים  שירותים 
מדינות ברחבי העולם. 

המבטח  רישיון  קבלת  כי  נמסר,  מהחברה 
מוצרי  את  ולגוון  להרחיב  לקבוצה  תאפשר 
תציע  אותן  חדשניות  ערך  הצעות  עם  הביטוח 
ביטוחי  בתחום  בישראל  המבוטחים  לקהל 
הבריאות הבינלאומיים וביטוחי הנסיעות לחו"ל.

יכהן  החדשה  הביטוח  חברת  יו"ר  בתפקיד 
המפקח על הביטוח לשעבר אייל בן שלוש ואת 

המנכ"ל  תפקיד 
מזרחי,  רן  ימלא 
של  בניסיון  המחזיק 
בתחום  שנה   20
הבריאות  ביטוח 
מזרחי  הבינלאומי. 
החל את דרכו כנציג 
לקוחות  שירות 
דיוידשילד.  בסוכנות 
שימש  בהמשך 
משמרת,  כמנהל 
וכראש  צוות  ראש 
במקביל  מחלקה. 
תביעות  וסילוק  רפואי  בחיתום  התמחה  הוא 
החברה.  של  הראשי  לחתם  ומונה  בארה"ב, 
במקביל  שימש  גם  משפטים  לימודי  כבוגר 
בחלק מהתקופה.  החברה  של  המשפטי  כיועץ 
חברת  למנכ"ל  המינוי  טרם  האחרון,  בתפקידו 

הביטוח, שימש כחתם רפואי של הקבוצה.  
על  תשען  החדשה  הביטוח  חברת  פעילות 
 )Assistance( מערך של שלושה מוקדי שירות

חברת ביטוח חדשה: 
DavidShield קיבלה רישיון מבטח

suzic@oren-ins.co.ilsuzic@oren-ins.co.il :מייל להעברת קורות חיים
טלפון לבירורים: 077-7541851 / 054-2499638

עובד מצטיין? אנחנו מחפשים אותך! 
קבוצת אורן מזרח, המקום לעבוד בו בשנת 2020

דרושים:
• חתם/ת עסקים סוכנים -	

ידע וניסיון של 5 שנים לפחות בתחום העסקי  

• נציג/ת שירות לקוחות - ידע ונסיון בתחום הרכב	
• חתם/ת פרט לקוחות -	

ידע וניסיון בתחום רכב ודירה , עבודה מול לקוחות  

• מנהל/ת תיקי לקוחות ביטוח חיים -	
רשיון סוכן פנסיוני חובה | תפקיד שטח  

• רפרנטית ביטוח חיים - ידע וניסיון בתחום הפנסיוני והפרט	

• מנהל/ת מכירות ביטוח כללי - ניסיון בחיתום פרט, תפקיד שטח	

בכל המשרות נדרש ידע וניסיון במערכות חברות הביטוח.
סביבת עבודה נעימה, תנאים מצוינים למתאימים! דיסקרטיות מובטחת.

המשרות מיועדות לכלל הקבוצה - אזור, ת”א, חיפה, ב”ש.

המשך בעמוד הבא

מימין: רן מזרחי, אלון קצף, ד"ר משה ברקת ואייל בן שלוש
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רשות שוק ההון מתנה את כניסתה של חברת 
בכך  הסוכנויות  לענף   MAX האשראי  כרטיסי 
ושתעבוד עם  כל חברות הביטוח  שתעבוד עם 
על  הממונה  מסר  כך  קבועה.  הפצה  עמלת 
ארגון  בכנס  לנוכחים  ברקת  משה  ד"ר  הביטוח 
EFPA למתכננים פיננסיים. בכך, ברקת  חברת 
קארד,  לאומי  של  בת  חברה  מקס,  את  הופך 
ומונע  קבועה  עמלה  תחת  אובייקטיבי  למפיץ 
שימוש  לעשות  האפשרות  את  חלקית  ממנה 
במידע של מחזיק כרטיס האשראי שברשותה. 

מסרבים  הביטוח  סוכני  בלשכת  אחרת,  או  כך 
הלשכה  נשיא  ברקת.  של  מדבריו  להתרשם 
ליאור רוזנפלד מסר לפוליסה: "מה עשינו כאן? 
ושוב  סוכן  נטול  ישיר,  שירות  יקבל  הציבור 
'התחרות'  בשם  והכל  החברות  של  שבוי  יהיה 

המלאכותית והמזיקה לציבור".
בלשכה מוסיפים: "ממה שהבנו והוסבר לנו עד 
והתקשרה  מקס  לפניית  נענתה   AIG רק  היום, 
גם  זאת  מתנה  ברקת  כעת  בהסכם.  עימה 
הדבר,  כך  אם  נוספות.  ביטוח  חברות  בכניסת 
אנחנו  ומהן  הביטוח  לחברות  עובר  הכדור 
הרי  שלהן.  הביטוח  לסוכני  לנאמנות  מצפים 
לא  מדוע  אשראי,  לחברת  עמלה  לשלם  אם 
לשלם עמלה לסוכן הביטוח המקצועי, האיכותי 
והנאמן? מדוע להכניס שחקן נוסף ששולט כבר 
היום בריכוזיות בלתי נתפסת בכיס הכלכלי של 
חברות  אילו  לראות  נרצה  אנו  ישראל?  אזרחי 
מסורתיות יעדיפו את הערוץ הזה על פני ובנוסף 

לסוכנים".
בלשכה מעדכנים, כי בשבוע הבא נציגיה יפגשו 

עם ברקת ומשם יחליטו על פעולות להמשך. 
פנתה  היא  הלשכה,  של  המאבק   במסגרת 

לוועדת הכספים, בניסיון לעכב את מתן האישור. 
מתוך  גם  שכנראה  מתוך  גם  נעשה  זה  צעד 
ההנחה שרשות שוק ההון גמלה בליבה להעניק 

ללאומי קארד אישור.
הלפרין,  מיכל  עו"ד  שלחה  שעבר  בשבוע 
הממונה על התחרות, מכתב לרשות שוק ההון 
כי היא רואה את כניסתה של לאומי  בו רשמה 

קארד לענף הביטוח כמעודדת תחרות.  

ממתינים  עדיין  מקס  כי  הובהר  שעבר  בשבוע 
לאישור הרשות, אך לאחרונה אלו החלו לבקש 
שימוש  לעשות  הלקוחות  של  רשותם  את 
בנתונים שלהם. החברה תשתף את המידע עם 
חברה בת, מקס איט פיננסים, שתחזיק בסוכנות 
הביטוח החדשה, לעשות שימוש במידע האישי 

שלהם, כפי שעולה מנתוני הכרטיס.
לא היה ניתן להשיג את תגובת מקס עד כה.

 בלשכת סוכני הביטוח מצפים מחברות הביטוח להיות נאמנות לסוכנים  חלק מדרישותיו 
של המפקח על הביטוח הן עבודה עם חברות הביטוח באמצעות עמלת הפצה קבועה

דבר איתי ישירות לפרטים נוספים ASI@POLIBIT-INS.CO.IL או בנייד 054-5970950 אסי שמייסר, מנכ״ל

- סוכן ביטוח -

חושב למכור
את התיק?
ההוצאות כבדות? התחרות קשה? 
הרגולציה חונקת? תעביר אותו לתפעול 
ותרוויח עד פי 2 יותר מלמכור אותו

בלי הוצאות 
משרד

בלי
עובדים

בלי התעסקות 
ברגולציה

ובהפעלת  ובאוסטרליה  בגרמניה  בישראל, 
המאפשרות  מתקדמות,  טכנולוגיות  יכולות 
ללא  אמת  בזמן  תביעות  לשלם  למבוטחים 
בעולם.  מקום  בכל  ביורוקרטיה  וללא  טפסים 
זאת באמצעות כרטיס אשראי נטען שהחברה 
מניפת  בזכות  וגם  למבוטחיה  מנפיקה 
רפואי,  אירוע  בקרות  דיגיטליים.  ממשקים 
החברה  בכרטיס  משתמשים  החברה  לקוחות 
ו/ החולים  ובתי  לרופאים  ישיר  תשלום  לצורך 
או למשיכת מזומן מכספומט במקרה של עיכוב 

כבודה. 
בשלב ראשון החברה תפעל בתחומי המומחיות 
של הקבוצה – ביטוח נסיעות לחו"ל ורילוקיישן, 
להתפתח  החברה  בכוונת  בהמשך  כאשר 

לתחומי ביטוח בריאות נוספים.
בחברה מדגישים כי בכוונתה להמשיך ולשתף 
פעולה עם הסוכנים, ואף להגביר שיתוף פעולה 
לסוכנים  להציע  תתחיל  החברה  כאשר  זה,  

מוצרים חדשים לשיווק ללקוחותיהם. 

הקבוצה,  בבעלות  הנוספות  החברות  בין 
 PassportCard נמצאות גם סוכנויות החיתום
 PassportCard גלובל.    DavidShield-ו
למבוטחיה  ייחודי  פתרון  במתן  מתמחה 
בתחום ביטוחי נסיעות לחו"ל, וסוכנות הביטוח   
ביטוחי  תחום  את  מובילה   DavidShield
שעברו  למבוטחים  הבינלאומיים  הבריאות 
)ביטוחי  בחו"ל  ארוכה  לתקופה  להתגורר 
בריאות לרילוקיישן(.  סוכנויות הביטוח מנוהלות 

על ידי יואל אמיר. 
ונחשבת   ,1999 בשנת  נוסדה   DavidShield
לאחת החברות המובילות בעולם בתחום ביטוחי 
הבריאות הבינלאומיים. החברה משווקת מוצרי 
מחוץ  זרים  לאזרחים  וכן  לישראלים  ביטוח 
תקופה  בחו"ל  השוהים  שלהם,  האם  למדינת 
 2014 בשנת  הוקמה   PassportCard ארוכה. 

והינה מובילת שוק ביטוחי הנסיעות לחו"ל. 
אלון קצף, נשיא קבוצת DavidShield: "אנחנו 
ברשות  ולצוותים  הביטוח  על  למפקח  מודים 
שוק ההון  על הליווי והתמיכה לאורך כל הדרך, 

 4,500 עם  ביחד  לנו,  תאפשר  אשר  תמיכה 
להמשיך  המסורים  עובדינו  ו-700  סוכנינו, 
השירות  חווית  את  ישראל  לאזרחי  ולהציע 
חדשניים.  ושירותים  מוצרים  ומגוון  המיטבית 
 White Mountains שותפינו  עם  ביחד 
בחזית  לעמוד  נמשיך   ,Insurance Group
מנת  על  כימים  לילות  ונעשה  הטכנולוגיה 
מבוטחינו  לכל  גבוהה  שירות  רמת  להבטיח 
הצורך,  ובמידת  המדינה  גבולות  את  היוצאים 

השבתם הביתה בשלום". 
 :White Mountains מנכ"ל  ראונטרי,  מנינג 
"אנו שמחים על העמקת פעילותנו ומחויבותנו 
חברת  הקמת  ועל  הישראלי  הביטוח  בשוק 
ללקוח  השירות  חווית  את  שמה  אשר  הביטוח 

בראש סדר העדיפויות". 
מרשות שוק ההון נמסר: "כניסת חברת ביטוח 
התחרות  את  להגביר  צפויה  לשוק  חדשה 
את  להרחיב  בענף,  הטכנולוגית  והחדשנות 
מגוון הפתרונות הביטוחיים ולהעצים את חוויית 

השירות לציבור המבוטחים". 

המשך מעמוד קודם

חברת ביטוח חדשה:
DavidShield קיבלה רישיון מבטח

ברקת יתנה את רישיון MAX בעבודה עם כל חברות 
הביטוח; בלשכה מקווים כי אלו יסרבו לשתף פעולה
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המבצע בתוקף עד 31.1.2019

רוצים להנות גם? 
פרטים אצל מנהלי המכירות באשכולות

מבצע כנס לשכת סוכני הביטוח
חיים ופנסיוני 2020 בעיצומו

 מוכרים ונהנים מהשתתפות הפניקס 
בעלות כנס הלשכה.

מעל 100סוכנים הבטיחו 
השתתפות הפניקס בעלות 

כנס הלשכה באילת.

לשכת 
 סוכני ביטוח 

תעניק לאחד מבין 
הסוכנים שזכו במבצע 

 והשתתפו 
בכנס הלשכה 

סופ"ש בסוויטה 
יוקרתית 

באילת

www.polisa.news
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כדאי לדעת

 השירות החדש שתעניק קופל גרופ לסוכנים ייקרא  Zk & co מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ: 
בעקבות הפניות הרבות של לקוחות המעוניינים לרכוש סוכנויות ביטוח, ומהצד השני אנשים 

שמחפשים קונים, החלטתי לפנות לזינגר שעוסק בשנים האחרונות בתחום המיזוגים והרכישות

 חברת הביטוח תשווק את פוליסות GO בהנחה דרך אשמורת, מועדון ההטבות 
של הסתדרות המורים  את המועדון מלווים סוכנות הביטוח אשכול קדם  

מיקי קופל ואייל זינגר בשיתוף 
פעולה: יהוו גורם מקשר בין בעלי 
סוכנויות למשקיעים פוטנציאליים

הכשרה תעניק למורים הנחה 
של 6% בביטוח החובה והמקיף

מיקי קופל, מנכ"ל ובעלי קופל גרופ, ואיש הביטוח ומנכ"ל איילון לשעבר אייל 
זינגר הקימו את Zk & co - מיזם לקידום אסטרטגי לסוכני ביטוח. 

קופל וזינגר יעניקו שירות לסוכני הביטוח, במסגרתו הם ידאגו לבעלי הסוכנויות 
לבעלים עתידיים שינהלו ויקנו את עסקיהם. זינגר וקופל, כך נמסר, יהוו מעתה 
הגורם המקשר בין בעלי הסוכנויות לבין משקיעים פוטנציאליים, ובנוסף יאתרו 

אנשי עסקים שיהיו מעוניינים להיכנס שותפים בעסקים אלו. 
לקופל.  הביטוח  סוכני  של  רבות  פניות  לאחר  הגיע  החדש  השירות  כי  נמסר 
לחלופין  או  השנים,  במשך  שפיתחו  העסק  מעתיד  שחששו  בסוכנים  מדובר 

החליטו שהם מעוניינים בשותפים עסקיים.
ללקוחות  קשובים  גרופ  קופל  בקבוצת  "אנו  גרופ:  קופל  מנכ"ל  קופל,  מיקי 
שלנו וחושבים כל הזמן על פתרונות שיסייעו לחברות השונות להן אנו נותנים 
לקוחות  של  הרבות  הפניות  בעקבות  הביטוח.  סוכנויות  ובפרט  שירותינו,  את 
אנשים  השני  ומהצד  ביטוח,  סוכנויות  שותפים/לקנות  להיכנס  המעוניינים 
שמחפשים קונים, החלטתי לפנות לזינגר אשר עוסק בשנים האחרונות בתחום 
המיזוגים והרכישות. יחד יצרנו פתרון כולל ומקיף לכלל סוכני הביטוח,  ואיחדנו 

."Zk & co בין שני האתגרים הללו לכדי שירות חדש שנקרא

עם  הסכם  חתמה  הכשרה 
של  ההטבות  מועדון  אשמורת, 
שיווק  על  המורים,  הסתדרות 
פוליסות GO ביטוח דיגיטלי לרכב 
ודירה. מועדון אשמורת מונה כיום 
מבין  מועדון.  חברי  אלף  כ-22 
לרכוש  שיבחר  מי  המועדון,  חברי 
את אחת מפוליסות הביטוח יקבל 
הנחה   6% של  בשיעור  הטבה 
בביטוח חובה ומקיף. בנוסף יקבל 
עצמית  השתתפות  שקל   700

שאינו  במוסך  שקל  ו-1,400  הסדר  במוסך 
הסדר.

בהכשרה מציינים: "החל מהשקתו 
חוקי  את  לשנות   GO הצליח 
לחלוץ  הפך  ובכך  המשחק, 
הדיגיטליים.  הביטוחים  בתחום 
והחיסכון  המוצר  פרודוקטיביות 
מדובר  כי  בבירור  מוכיחים  הכספי 
המלא  הדיגיטל  ביטוח  במוצר 
בענף  כיום  ביותר  והטוב  היחיד 

הביטוח". 
את מועדון אשמורת מלווה סוכנות 

הביטוח אשכול קדם.
כי  "העובדה  הכשרה:  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
את  מוכיחה   go-ב בחר  צרכנות  מועדון  עוד 

החדשנית  העבודה  בשיטת  האמון  הבעת 
מענה  לתת  שבא  המוצר  אטרקטיביות  ואת 
נהדרת  הזדמנות  זו  המורים.  לציבור  אמיתי 
בתנאים  ביטוחיות  מהטבות  ליהנות  עבורם 
אטרקטיביים מחברה חזקה ודינמית. המהלך 
השיווק  מאסטרטגיית  נוסף  נדבך  הוא 
להטבות  הנוגע  בכל  החברה  של  הארוכה 
שהוכיחה  אסטרטגיה  צרכנות,  מועדוני  עבור 
בעבר.  הצדדים  לשני  כשמשתלמת  עצמה 
משרתת  אשמורת  עם  ההסכם  על  החתימה 
את  להפוך  שלי  האסטרטגית  התפיסה  את 
ובביטוחים  בחדשנות  כמובילה  החברה 

הדיגיטליים יחד עם סוכני הביטוח".

מיקי קופל )מימין( ואייל זינגר

ופ
גר

ל 
ופ

 ק
"צ

יח
ם: 

לו
צי

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד.

www.polisa.news
חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

פוליסהקראו את                   לפני כולם

פוליסה
להרשמה לחצו כאן

www.polisa.news
http://polisa.news/landing/
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בית המשפט ציין, כי תחילתו של מרוץ ההתיישנות במועד שבו התרחש המקרה הביטוחי, 
כאשר קיימת מחלוקת חבות בין המבוטח לבין המבטחת שלו, פוגעת באופן ממשי במכסת 

הזמן שהקנה המחוקק למבוטח לכלכל את צעדיו בהתאם כלפי מי שביטחה אותו

עיון נוסף

השלום  משפט  בבית 
נדונה  יפו  אביב  בתל 
מיזהזה  של  תביעתה 
)התובעת(  בע"מ  פרי 
כנגד כלל חברה לביטוח 
שמות  )הנתבעת(. 
לא  הצדדים  כוח  באי 
)ת"א  הדין  בפסק  צוינו 
אשר   )49200-03-18
 ,2019 בדצמבר  ניתן 

מפי השופט עדי סומך.
של  תביעתה  עקב 
התובעת כנגד הנתבעת, הוגשה לבית המשפט 
בקשת הנתבעת לדחייה על הסף של התביעה 
לתובעת  להורות  ולחלופין  התיישנות  עקב 
250 אלף שקל  להפקיד ערובה כספית על סך 

להבטחת הוצאותיה של הנתבעת.
בקשת הנתבעת נסמכה בעיקר על מועד הגשת 
התביעה  את  הגישה  התובעת  שכן,  התביעה, 
תקופת  בחלוף  בודדים  ימים  של  באיחור 
ההתיישנות הביטוחית המנויה בסעיף 31 לחוק 
עומדת  אשר  "החוק"(,  )להלן:  הביטוח  חוזה 
על  בנוסף,  נסמכה  הבקשה  שנים.  שלוש  על 
טענה בדבר מצבה הכלכלי של התובעת, אשר 
לימד על חדלות פירעון מוחלטת. כל זאת, לצד 
נימוקי הגנה כבדים שנסמכו על טענות מרמת 
של יחידים מהתובעת, שנועדו להוצאת כספים 

במרמה. 
של  באיחור  מדובר  כי  טענה  התובעת  מנגד, 
שללה  בנוסף,  התביעה.  בהגשת  בלבד  יומיים 
התובעת את טענת המרמה, שלעמדתה אין כל 

ראייה לגביה. 
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות 
בתיק, קיבל בית המשפט את הבקשה והורה על 
קביעת ערובה לפסיקת הוצאותיה של התובעת, 
אך לא בסכום שהתבקש על ידה. בנוסף, דחה 

את טענת ההתיישנות של הנתבעת.
תחילה ציין בית המשפט, כי מרוץ ההתיישנות 
חלף במועד בו הוגשה התביעה דנן, וזאת מפני 
היה  התובעת  במחסן  השריפה  אירוע  שמועד 
2015 בעוד שהתביעה הוגשה רק  ב-19 במרץ 
ביום  22 במרץ 2018 וזאת בחלוף שלוש שנות 
בסעיף  קבועות  אשר  הביטוחית,  ההתיישנות 
באשר  מחלוקת  הייתה  לא  כן,  כמו  לחוק.   31
לתובעת  מכתב  שלחה  שהנתבעת  לעובדה 
לשלילת  בנוגע  ההתיישנות  תקופת  בתוך 

הכיסוי הביטוחי.
לקבוע  קושי  קיים  כי  המשפט,  בית  קבע  עוד 
הדחייה  מכתב  והתקבל  נשלח  שבו  שמועד 
של חברת הביטוח אצל המבוטח אינו אבן בוחן 
לקביעה כי מרוץ ההתיישנות נעצר. כמו כן, בית 

המשפט הדגיש, כי הטעם לכך נעוץ בחשיבות 
הרבה שיש למכתב זה כלפי שיקול הדעת של 
המשפט  לבית  לפנות  בכלל  האם  המבוטח 
בתביעה, וזאת מפני שרק לאחר קבלת המכתב 
של  הסופיים  הטעמים  המבוטח  בפני  עומדים 
חברת הביטוח ביחס לשלילת הכיסוי הביטוחי 
את  לגבש  המבוטח  מתחיל  אז  ורק  ממנו, 
תביעתו בצורה קונקרטית כנגד חברת הביטוח.
זאת ועוד, בית המשפט הוסיף כי תחילתו של 
מרוץ ההתיישנות במועד שבו התרחש המקרה 
בין  חבות  מחלוקת  קיימת  כאשר  הביטוחי, 

המבוטח לבין המבטחת שלו, 
במכסת  ממשי  באופן  פוגע 

המחוקק  שהקנה  הזמן 
למבוטח לכלכל את צעדיו 

שביטחה  מי  כלפי  בהתאם 
לא  כי  הדגיש,  עוד  אותו. 
זו,  בתקופה  שכרסום  ייתכן 

כך  בשל  רק  נבע  אשר 
המבוטח  בידי  שאין 
הנתונים  מלוא  את 

למקרה,  הרלוונטיים 
את  לשקול  לו  יאפשרו  אשר 
לרעתו  ייזקף  בהתאם,  צעדיו 
על  ידו  כאשר  ייצא  והוא 

התחתונה במקרה הזה.

לפי כל המובא לעיל, בית המשפט פסק כי איזון 
למסקנה,  להוביל  חייב  זה  במקרה  ונכון  ראוי 
 31 בסעיף  הנקובה  ההתיישנות,  שתקופת 
לחוק, תחל מהיום בו הודע למבוטח על עמדתה 
הכיסוי  לשלילת  הביטוח  חברת  של  הסופית 
הביטוחי, בהתאם לפוליסה הביטוח עליה נסמך 

המבוטח בתביעתו.
בית המשפט ציין, כי במקרה הנדון, התובעת לא 
איחרה בצורה מהותית בהגשת התביעה ולא 
חרגה בצורה מובהקת מתקופת ההתיישנות, 
של  מהותית  זכות  שנפגעה  כך  כדי  עד 
מדובר  כך.  בשל  הנתבעת 
בודדים,  ימים  של  באיחור 
כדי  בו  יש  אשר  דבר 
כדי  התובעת  עם  להקל 
שערי  את  בפניה  לפתוח 

בית המשפט.
המשפט  בית  דבר,  סוף 
התובעת  את  חייב 
 50 של  סך  להפקיד 
וככל  שקל,  אלף 
זאת,  תעשה  שלא 

תביעתה תידחה. 
הוגש ערעור על ידי הנתבעת 
לבית המשפט המחוזי ב-18 

בדצמבר 2019.

מאת עו”ד ג’ון גבע

תקופת ההתיישנות תחל 
מהיום בו הודע למבוטח על 

עמדתה הסופית של המבטחת

autoglass.co.il | *3155 זמינים עבורך בכל עת

שירות 
מהיר 

כיסוי לשמשות 
מקוריות

פריסה 
ארצית 

כיסוי למראות 
ופנסים

מוקד שירות
VIP לסוכנים

VIP
מלאי השמשות

הגדול בארץ

אוטו גלס, חברת זגגות הרכב הוותיקה
והמובילה בישראל מאז 1935

לא מתווכחים

עם85
שנות ניסיון

www.polisa.news
https://www.autoglass.co.il/


7 19 בינואר 2020

www.polisa.news פוליסה

פתיחת 'הפניקס זהיר':

'הפניקס זהיר' 
שוברת את החומות!

לנהגים 
צעירים מגיל 17 

ומעלה

לנהגים 
חדשים 

)ללא ותק נהיגה(

למבוטחים 
שהגישו 

שתי תביעות 
ב-3 השנים 
האחרונות

למבוטחים 
שהגישו תביעה 
אחת בשנתיים 

האחרונות

למבוטחים 
עם עבר ביטוחי 
של שנה אחת 

בלבד 
ללא תביעות

להפקה 
ואישור עצמאי 
של הפוליסות 

ללא שיחת 
אימות של 

המוקד

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 3/2020 מה-15 בינואר

www.polisa.news
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 הרשות מוחה על הרצון להעביר את האסדרה על שירותים פיננסיים חדשניים 
לרשות ניירות ערך  חברת טריא, שעשויה לעבור לאסדרה ברשות ניירות ערך: 

המערכת הבנקאית מהתלת בפוליטיקאים  יזם בתחום הארנקים הדיגיטליים: על 
שולחנה של הרשות מונחות 4,000 בקשות למיזמי פינטק - היא לא עומדת בקצב 

המקומית.  הרגולציה  על  עבר  רגוע  לא  שבוע  סוף 
ביום ד' שחלף, יממה לאחר פרסום מסקנות ועדת 
אגף התקציבים וסגן שר האוצר יצחק כהן, שמהותן 
חדשניים  פיננסיים  שירותים  על  האסדרה  העברת 
מרשות שוק ההון לרשות ניירות ערך, פרסמה רשות 
שוק ההון התבטאות רשמית ראשונה בנושא. על פי 
בעניין  ההמלצות  נייר  את  שכתב  "הצוות  הפיקוח, 
שלושה  שכלל  מצומצם  צוות  הינו  המפקח  זהות 
אנשים מאגף תקציבים. לא מדובר בוועדה מקצועית 
ברגולציה.  המבינים  אקדמיה  או  מקצוע  אנשי  של 
לרבות  הרלוונטיים,  הגורמים  את  שיתף  לא  הצוות 
רשות שוק ההון. הצוות לא ביצע ניתוח מעמיק של 
בישראל  השונים  השווקים  על  המלצותיו  השלכות 

וכלפי הגופים המפוקחים הנוכחיים והעתידיים". 
עוד מוסיפים ברשות שוק ההון: "הצוות לא התייעץ 
בנייר  שיקף  לא  בתחום,  מומחים  גורמים  עם 
ההמלצות התייחסות לפרקטיקות הנהוגות בעולם 
לגבי מודל פיקוח רצוי בתחום השירותים הפיננסיים. 
להגיע  כדי  מי,  ועם  שקיים  הדיונים  על  דיווח  לא 
נכתב  כי  שניכר  העבודה,  נייר  בנוסף,  למסקנותיו. 
לרשות  ביחס  עובדתיות  טעויות  רצוף  בחופזה, 
שוק ההון, ומעיד על חוסר הבנה או חוסר רצון של 
הכותבים ללמוד ולהבין את תהליכי העבודה ברשות 
שוק ההון, שהינה רגולטור פיננסי עצמאי ומקצועי, 
הרישוי  בזמני  עמידה  אי  על  שגויה  טענה  לרבות 
המנויים בחוק, ועל תת הסדרה, בד בבד עם טענות 

על צינון התחרות בצורה מכוונת ושגויה".
חריפות  תגובות  גם  גררו  הרגולטוריות  ההמלצות 
לעבור  שעשויים  מאלו  כלומר  המריבה"  מ"ילדי 
טריא  מרשות שוק ההון לרשות ניירות ערך. חברת 
ההשקעה  פלטפורמת  את  שמפעילה   ,)Tarya(
מסרה:  בישראל,  הגדולה   )P2P( האלטרנטיבית 
"המהלך מבטא את הדרך שבה המערכת הבנקאית 
מחטף  ליצור  ניסיון  זהו  בפוליטיקאים.  מהתלת 
מתפקדת,  כנסת  כשאין  ההסדרים,  מחוק  כחלק 
במדינת  בנק  שאינו  גוף  כל  שבה  מציאות  שמייצר 

ישראל, יידרש לעבוד מול שני רגולטורים. 
שרוב  לסיבה  מצערת  עדות  "זוהי  טריא:  פי  על 
ולפעול  לצאת  מעדיפות  בארץ  הפינטק  חברות 
בחו"ל. בפועל, אף גוף לא ילך לקבל רישיונות משני 
שבשורה  לכך,  יוביל  זה  דבר  שונים.  רגולטורים 
התחתונה בנק ישראל ימשיך לפקח על חוק שירותי 
התשלום, כלומר, יפקח על הבנקים וחברות כרטיסי 
בעצם  תישאר  הפתוחה  שהבנקאות  כך  האשראי. 
האשראי.  כרטיסי  ולחברות  לבנקים  רק  פתוחה 
בכך ימנע את פתיחת המערכת הבנקאית לתחרות 

אמיתית".
דיגיטלי  הארנק  בתחום  מיזם  בעל  פישלר,  ארז 
Banx, טוען שהרגולציה בישראל מתקשה להגן על 
התחרות בתחום הפינטק. לדבריו, במשרד האוצר 
ייווצר  שלהם  שבמשמרת  מוטרדים  ישראל  ובבנק 
ידי אפליקציות תשלומים של הבנקים,  מונופול על 

שחונקות את היוזמות הפרטיות בתחום. "הם מנסים 
לעודד את התחרות, הבעיה שמרגע ההחלטה ועד 
כוחם  בינתיים  כאשר  זמן,  המון  לוקח  הביצוע  רגע 
שמביא  שמי  היא  התחושה  גדל.  רק  הבנקים  של 
לדחיינות הזו היא רשות שוק ההון מאחר שאין לה 

יכולת לאכוף החלטות", אומר פישלר. 
הפתרון, לדבריו, טמון "בהפרדה בין הרישוי לעסוק 
תחרות.  להבטיח  שמטרתה  האכיפה  לבין  בתחום, 
כרגע שני התחומים נמצאים בתוך רשות שוק ההון". 
כך או אחרת, על פי פישלר: "רשות שוק ההון חייבת 
 4,000 עומדות  כיום  אדם.  בכוח  מתוגברת  להיות 
בקשות לפתיחת יוזמות בתחום. אין להם כוח אדם 
עומדת  הרשות  להבנתי  כזו.  כמות  עם  להתמודד 
וזה רחוק  20-30 אישורים בחודש  היום בקצב של 
שוק  לרשות  שהגישו  אנשים  מכיר  אני  מלהספיק. 
קיבלו  לא  ועדיין   2017 בשנת  למיזם  בקשה  ההון 

התייחסות". 
בתגובתה  לנושא  מתייחסת  ההון  שוק  רשות 
הרישוי  בזמני  עומדת  היא  כי  וטוענת  למסקנות 
הנדרשים על פי דין ואינה פוגעת בזמינות השירותים 
בת  מעבר  תקופת  הסתיימה   2019 ביוני  לציבור. 
שנתיים, בה לא חלה מגבלת זמן על קבלת החלטת 
הרשות בעניין מבקש רישיון.  החל מחודש יוני 2019 
למבקש  למענה  בחוק  הדרישה  לתוקף  נכנסה 
רישיון תוך 70 יום, ולאחר תגובתו, מענה תוך 70 יום 
נוספים, אשר בה הרשות עומדת. הנה כי כן, לא חל 
כל עיכוב במועדים שנקבעו על פי דין. כמו כן, יצוין כי 
כ-70% מפוטנציאל התחרות בשוק פעיל כבר כעת, 

מכוח אישור המשך עיסוק או רישיון.
הרשות מוסיפה, כי "יצרה תשתית ארגונית התומכת 
בבד  בד  תחרות,  מחוללי  וגורמים  פינטק  בקידום 
או  חוקי  לא  באופן  הפועלים  גורמים  הרחקת  עם 
נכנס   2019 ביוני  הציבור.  שלום  את  המסכנים 
ולנותני  פינטק  לחברות  לפיו  ארגוני,  שינוי  לתוקף 
ייעודיות,  מחלקות  הוקצו  מורחב  בהיקף  אשראי 
על מנת לקדם את תהליכי הרישוי שלהם, בהיותם 
על  התחרות,  על  גבוה  אימפקט  בעלי  גורמים 
נגישות לשירותים פיננסיים, על חדשנות טכנולוגית 
ועסקית. גורמים אלו, המהווים כ-10% מסך בקשות 
ממשאבי  מ-50%  יותר  כעת  מקבלים  הרישיון, 
את  לקדם  מנת  על  הפיננסיים  השירותים  חטיבת 
קצב הרישוי שלהם. הרשות אף פרסמה קול קורא 
לחברות פינטק על מנת לאפשר להן קדימות בתור 

הרישוי והקלות בו". 
"אגף  אדם:  בכוח  לחוסר  גם  מתייחסים  ברשות 
תקציבים מצר בפועל את צעדיו של רגולטור פיננסי 
חרף  פעולותיו.  על  אחריות  לקיחת  ללא  עצמאי, 
נענה  לא  תקציבים  אגף  ונשנות,  חוזרות  התראות 
והתשתיות  המשאבים  להגדלת  הרשות  לבקשות 
כמפקח  תפקידה  ביצוע  לצורך  לטובתה  העומדים 
על השירותים הפיננסיים המוסדרים וביכולת שלה 
לפעול באופן עצמאי, בדומה לרגולטורים פיננסיים 
אחרים בישראל ומחוצה לה. הרשות מצויה במחסור 
חמור של משאבים ותקציבים, לרבות לצורך בניית 
המוקצים  האנושי  ההון  וחיזוק  המידע  מערכות 

לפעילות זו". 

רשות שוק ההון בתגובה רשמית ראשונה על המלצות משרד האוצר:

“הוועדה אינה מקצועית, הצוות לא 
התייעץ עם גורמים מומחים והנייר 

נכתב בחופזה ורצוף טעויות עובדתיות”
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 הקופה של אנליסט עלתה 14.2% ונמצאת במקום השני  במסלול המניות, 
אנליסט מובילה עם תשואה של 29.9% ב-2019 ואחריה אלטשולר שחם עם 25.4% 

 2019 שנת  את  סגרו  להשקעה  הגמל  קופות 
של  השנים  שלוש  ולאחר  חדות  בעליות 
פעילות מציגות תשואה מצטברת ממוצעת של 
לחודש  החברות  מדיווחי  עולה  כך  כ-18.2%. 

האחרון של השנה. 
את הקופות במסלול הכללי בתשואה השנתית 
של  תשואה  עם  שחם  אלטשולר  מובילה 
14.95%. במקום השני ל-2019, במסלול הכללי, 
ממוקמת הקופה של אנליסט שעלתה 14.23%. 
בשלוש השנים האחרונות קופה זו רשמה עלייה 
הקופה  נמצאת  השלישי  במקום   .20.41% של 
של אקסלנס עם תשואה של 13.28% ב-2019. 

בשלוש השנים האחרונות הקופה עם התשואה 
שחם  אלטשולר  של  זו  היא  ביותר  הגבוהה 
עלתה  אנליסט  של  הקופה   .21.9% שעלתה 
 19.5% הוסיפה  אקסלנס  של  הקופה   .20.41%

ונמצאת במקום השלישי. 

מסלול מניות

 2019 לאורך  המניות  בשוק  החדות  העליות 
ניכר  גם לעליות חדות במסלול המניות.  הביאו 
להשקעה  הגמל  קופות  השיאו  זה  במסלול  כי 
מהקופות  יותר  גבוהה  תשואה  אקטיבי  בניהול 
הגדולה  השנתית  התשואה  את  הפאסיביות. 
ב-2019.   29.91% עם  אנליסט,  השיגה  ביותר 
שעלתה  שחם  אלטשולר  השני  במקום 
הגמל  קופת  השלישי  במקום  ב-25.44%. 
של  עלייה  עם  לפידות  ילין  של  להשקעה 

 .21.71%
במסלול  להשקעה  גמל  קופות  הרבה  לא 
ותיקות מספיק כדי להציג תשואה.  הן  המנייתי 
במקום  אנליסט  להציג,  יכולות  שכן  אלו  מבין 
40.2%. שנייה היא ילין  הראשון עם תשואה של 

לפידות עם תשואה של 34.26%. 
לצד הקרנות הוותיקות, קופת הגמל להשקעה 
זינקה  ב-2018,  שהושקה  מור,  של  החדשה 
מור  של  המנייתית  הקופה  ב-21.4%.  השנה 

טיפסה 40.2%. 
ענף קופות הגמל, נכון לתחילת חודש דצמבר, 
שחם  באלטשולר  שקל.  מיליארד  כ-7.3  ניהל 

הכללי  במסלול  הגדולה  הקופה  את  מנהלים 
4.6 מיליארד שקל  והמנייתי עם הון מנוהל של 
בולטות  קופות  בהתאמה.  שקל  מיליארד  ו-2.1 
מנורה  טופ  חסכון  הן  בתחום  אחרות  נוספות 
שמנהלת במסלול הכללי 687 מיליון שקל וילין 
במסלול  שקל  מיליון   266 שמנהלת  לפידות 

המנייתי. 

קופות הגמל להשקעה 
ב-2019: אלטשולר שחם 

מובילה את המסלול הכללי 
עם תשואה של 14.95% 

תשואהתשואה ב-2019קופת גמל להשקעה
שלוש שנים

תשואה
דצמבר 2019

נכסים
)מיליוני שקלים(

14.95%21.91%0.71%4,606אלטשולר שחם

14.23%20.41%0.42%226אנליסט

13.28%19.50%1.14%440אקסלנס

12.58%17.96%0.92%320כלל תמר לעתיד כלכלי

12.24%20.3%0.59%506ילין לפידות

11.86%18.05%0.80%687חסכון טופ כללי מנורה

11.61%17.08%0.74%253הראל

11.60%16.58%0.69%592פסגות

תשואהתשואה ב-2019קופת גמל מסלול מניות
שלוש שנים

תשואה
דצמבר 2019

 נכסים
)מיליוני שקלים( 

29.91%40.20%1.16%127אנליסט
1.61%2,107*25.44%אלטשולר שחם 

21.71%34.26%1.18%266ילין לפידות 
21.15%26.66%1.76%48הראל 

1.17%97*20.51%אקסלנס מניות פאסיבי
17.40%20.62%1.46%83חסכון טופ מדדי מניות מנורה

קופות הגמל להשקעה ב-2019 - המסלול הכללי

קופות הגמל להשקעה ב-2019 - המסלול המנייתי

מקור: דיווחי חברות

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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כדאי לדעת

אודי  ד"ר  שבבעלות  רופאים  פורום  חברת 
הקימו  היס,  יהודה  פרופ'  עם  בשיתוף  פרישמן, 
רפואה  שירותי  למתן  הפלילי  הפורום  את 

משפטית לתעשיית הביטוח. 
נחשפים  אנו  כאשר  כי  מסביר,  פרישמן  ד"ר 
בדמיוננו  עולה  המשפטית  הרפואה  לעולם 
משפטית  לרפואה  המכון  הפלילי,  המשפט 
בתחום  גם  אך  וכדומה,  רצח  מקרי  כביר,  באבו 
בכלים  ומקצועי  נרחב  שימוש  נעשה  הביטוח 
טבע  אדם  לדוגמה,  המשפטית.  הרפואה  של 
בים ויורשיו מבקשים לתבוע את העירייה ולטעון 
רופא  רשלנותה.  עקב  נגרם  יקירם  של  שמותו 
משפטי יוכל להוכיח את שעת המוות ולהראות 
היו( שירותי הצלה  )או לא  היו  שבשעה היעודה 
זמינים בחוף. לחלופין, רופא משפטי יוכל לקבוע 
את סיבת המוות ולהוכיח, למשל, שאצל הטובע 
אירע התקף לב ומותו נגרם בגלל האירוע הלבבי 

ולא עקב התביעה או להיפך. 
עוסקת  פרישמן  ד"ר  שמביא  נוספת  דוגמה 

בחשיבותם של שירותי הרפואה 
ביטוח.  בתביעות  המשפטית 
הסיבתי  הקשר  בהוכחת  למשל, 
לתאונת  אדם  של  מותו   בין 
במקרים  השתתף.  בה  דרכים 
מסוג זה, מציין פרישמן, עולה לא 
אחת השאלה מה קדם למה ומה 
גרמה  התאונה  האם  למה?  גרם 
נגרמה  שהתאונה  או  למוות 
מחלה  )או  מוחי  אירוע  בעקבות 

אחרת( שעבר המנוח?
שעולה  נוסף  שכיח  מקרה 
בין  הקשר  הוא  הביטוח  בתחום 
אירוע מוחי לנפילה וחבלת ראש. 
המוחי  האירוע  למה?  גרם  מה 

לשאלות  המוחי?  לאירוע  הנפילה  או  לנפילה 
לגבי החבות  יש השלכות כלכליות רחבות  אלו 

והאחריות לנזק.
רופאים  פורום  מקבוצת  הפלילי"  ב"פורום 

לרפואה  יחידה  הוקמה 
עומד  שבראשה  משפטית, 
פרופ' יהודה היס, לשעבר מנהל 
כביר,  באבו  הפתולוגי  המכון 
בכיר  משפטי  כפתולוג  המוכר 
בעל שיעור קומה, ידע רב וניסיון 

עצום.
עו"ד עמוס והבה, מנכ"ל הפורום 
הפלילי, אמר לפוליסה כי הצורך 
משפטית  רפואה  בשירותי 
"אין  לשמיים:   צועק  פרטיים 
היום גוף במדינת ישראל  שיודע 
והחלטות  המלצות  את  לבחון 
משפטית  לרפואה  המכון 
אחרת  דעה  ולתת  כביר  באבו 

שלעיתים יכולה לחרוץ גורלות". 
"בתחום המשפט הפלילי, הפורום הפלילי פועל 
כבר מספר שנים ולאחרונה הוחלט להרחיב את 

השירותים גם למשפטי הנזיקי", אומר והבה.

שירות  משיקים   Robin בשיתוף  ניוז  וואלה 
חדש המאפשר לגולשים לנהל בצורה ידידותית 
בלחיצת  והפנסיות  הביטוחים  כל  את  וזמינה 

כפתור ולהביא לחיסכון בעלויות.
בדיקה  לבצע  יוכלו  ניוז  וואלה  גולשי  כי  נמסר 
פירוט  דקה  מחצי  פחות  בתוך  ולקבל  חינמית 
מלא של כלל הביטוחים שיש להם, תוך המלצה 
זאת,  הביטוח.  עלויות  את  להוזיל  ניתן  כיצד 
חברות  שאר  מול  העלויות  השוואת  באמצעות 
כפל  על  התראה  יקבלו  הם  כן  כמו  הביטוח. 

ביטוחים ועוד. 
המוצרים  כלל  איתור  הוא  בשירות  נוסף  תחום 
כך  הפנסיונית,  המסלקה  בעזרת  הפנסיוניים 
הפנסיה,  מוצרי  בתיק  לצפות  יוכלו  שהגולשים 
ולעבור  שינויים  לבצע  להמלצות  ובהתאם 
הפנסיה,  בביטוחי  הביטוח  חברות  בין  בקלות 

הגמל, ההשתלמות וביטוחי המנהלים.
נמסר מוואלה כי Robin נבחרה כי היא חברת 

מובילה בתחום הפינטק שפיתחה  סטארט-אפ 
בחודש,  ביקורים  מיליון  מ-70  יותר  עם  מנוע 
המאפשר ללקוחות לנהל את תוכניות הפנסיה 
והביטוח מהטלפון הנייד בקלות ובאופן דיגיטלי 

מלא.
של  והמכירות  שיווק  סמנכ"ל  גוטנדקר,  ערן 
מתקשה  בישראל  שהציבור  "נראה  ניוז:  וואלה 
החלים  והרפורמות  השינויים  כל  אחר  לעקוב 
להבדלים  הביאו  אשר  הפנסיה,  תחום  על 
על-ידי  המוצעים  המסלולים  בין  משמעותיים 
קרנות הפנסיה וחברות הביטוח. שירות זה ינגיש 
ברורה  בפלטפורמה  הרחב  לציבור  הנושא  את 
שירכז  באתר  ייחודי  תוכן  ערוץ  לצד  וידידותית, 

מידע על התחום".
מנכ"ל Robin יוסי ירקוני הוסיף: ״שמחנו לגלות 
כי וואלה ניוז החליטו להרים את כפפה ולהילחם 
והביטוחים.  הפנסיה  לנושא  הציבור  באדישות 
ללא  אלה  תחומים  לניהול  האפשרות  הנגשת 
צורך במאמץ כלשהו או בידע מקדים, מבטיחים 
הציבור  של  הפנסיוני  החיסכון  ומיקסום  שיפור 
אחוזים  בעשרות  הביטוח  עלויות  ולהורדת 

בשנה״.

שת”פ: פורום רופאים ופרופ’ 
יהודה היס הקימו את “הפורום 
הפלילי” למתן שירותי רפואה 

משפטית לענף הביטוח

וואלה ניוז בשיתוף הסטארט-אפ 
Robin משיקים שירות לסיוע
בניהול הפנסיה והביטוחים

ד"ר אודי פרישמן, בעלי פורום רופאים, מסביר כי גם בתחום הביטוח 
נעשה שימוש נרחב ומקצועי בכלים של הרפואה המשפטית

ערן גוטנדקר, סמנכ"ל שיווק ומכירות של וואלה ניוז: השירות ינגיש את הנושא לציבור 
הרחב בפלטפורמה ברורה וידידותית, לצד ערוץ תוכן ייחודי באתר שירכז מידע על התחום

ד”ר אודי פרישמן

אתר הפנסיות של וואלה ניוז ורובין
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Ukraine International Airlines )UIA(
הנספים  למשפחות  פיצוי  תשלם  כי  הודיעה 
בטיסה מטהרן לקייב, כפוף לחוקים הבינלאומיים. 
בחוק  שמוגדרים  הביטוח  ותשלומי  הפיצויים  כל 
ישולמו  התעופה,  חברת  אחריות  בתחום  והם 
לפיצויים  קשר  ללא  וזאת  הנספים  למשפחות 
שצריכה לשלם ממשלת איראן. נשיא אוקראינה 
מוכנה  שהיא  להבטיח  צריכה  שאיראן  אמר 
להשבת  האירוע,  של  ופתוחה  מלאה  לחקירה 
גופות הנספים, תשלום פיצויים והתנצלות. ראש 
תשלם  ממשלתו  כי  הודיע  אוקראינה  ממשלת 
אמנת  להוראות  בכפוף  דולר   8,225 למשפחות 

מונטריאול. 
על פי פרסום אחר, עורכי דין המעורבים בנושא 
המגיע  הפיצוי  מונטריאול  אמנת  פי  על  כי  אמרו 
על  עומד  התעופה  מחברת  הנספים  למשפחות 
סך של 170 אלף דולר. קבלת פיצוי זה אינו חוסם 
אינה  איראן  נוספות.  או  אחרות  תביעות  הגשת 
חתומה על אמנת מונטריאול אך חתומה על אמנת 
מטהרן  חזרה  בטיסה  שהיה  מי  פיה,  על  ורשה. 
מלא,  פיצוי  יקבל  ושוב(  הלוך  לכרטיס  )כפוף 
אולם מי שהחל את מסעו בטהרן או באפגניסטן 
תהיה  משפחתו   - אפגנים(  היו  מהנוסעים  )חלק 
זכאית לפיצוי בסך של 25 אלף דולר בלבד. כדי 

המשפחות  יקיריהן,  אובדן  על  נאות  פיצוי  לקבל 
יהיו חייבות לתבוע את איראן, ולשם כך הן תהיינה 

זקוקות לתמיכה פוליטית של מדינתן. 
של  סילון  מטוס  הופל   1988 בשנת  כי  נציין 
אמריקאית.  מלחמה  ספינת  ידי  על   IranAir
290 בני אדם נהרגו. איראן תבעה את ארה"ב בגין 
האירוע, שהתרחש בתקופה ששררה מתיחות בין 
1996 בבית  המדינות. הן הגיעו להסכמה בשנת 
הכירה  לא  ארה"ב  לצדק.  הבינלאומי  המשפט 
 300 לשלם  הסכימה  אך  למקרה  באחריותה 
מהנספים  אחד  כל  של  למשפחות  דולר  אלף 

האיראניים.

 Harvard על-ידי  שנעשה  במחקר 
הנהיגה  שיכולות  נמצא   Medical School
מאשר  יותר  גרועות  בקנביס  המשתמשים  של 
נהגים  כי  נמצא  משתמשים.  לא  נהגים  של 
הם   16 גיל  לפני  בקנביס  להשתמש  שהחלו 
הנהגים הגרועים ביותר. המחקר חשף כי נהגים 

בתאונות,  יותר  מעורבים  בקנביס  המשתמשים 
נוהגים במהירויות גבוהות וחוצים צמתים באור 

אדום יותר מאשר לא משתמשים. 
המחקר בדק את יכולות הנהיגה של משתמשי 
בקנביס.  שהשתמשו  לאחר  שעות   12 הקנביס 
בסימולטור  שנבדקו  "כבדים"  משתמשים 

הפגינו יכולות גרועות ביותר ופגעו יותר בהולכי 
רב  במספר  המותרת  המהירות  את  עברו  רגל, 
יותר  וחצו  אדום  באור  פחות  עצרו  פעמים,  של 
פס הפרדה על הכביש. את המחקר המלא ניתן 

למצוא בכתובת:
https://tinyurl.com/gilad-canndriver

חברת התעופה 
האוקראינית תפצה 

את משפחות הנספים

מחקר מהרווארד קובע: משתמשי קנביס 
נוהגים גרוע יותר מנהגים שאינם משתמשים

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים
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של מוטס  חילוץ  מבצע  בהצלחה  הסתיים  שעבר   בשבוע 
 שני מטיילים שאבדו באזור אגם גארדה באיטליה.

דרכם את  איבדו  והפניקס,  מגדל  של  מבוטחים   השניים, 
על לילה  בשעת  ונתקעו  האגם  באזור  יום  טיול   במהלך 
 מצוק ללא יכולת להתקדם ולרדת ממנו, וללא ציוד מתאים

 לשהיית לילה.
מגנוס  צוות  מול  פעל  מגדל  של  המבצעי  הדסק  כי  נמסר 
באיטליה ומול הרשויות המקומיות ויחידת החלוץ האזורית, 
חבל,  חילצם באמצעות  ושלח צוות קרקעי ומסוק. המסוק 
העלה  אליו,  המטיילים  שני  את  רתם  מקצועי  כשמחלץ 

מצבם  כאשר  קרובה  לעיירה  חולצו  והם  למסוק  אותם 
הכללי טוב.  

"ניסינו  מגדל,  קול  ומנהל  סמנכ"ל  הרוש,  אלי  לדברי 
 600 במרחק  שהייתה  מבקתה  מקומי  קשר  איש  לשלוח 
צוות  לבסוף  אליהם.  להגיע  הצליח  לא  הוא  אך  מהם  מטר 
מחלץ  הבעייתי  מיקומם  ובשל  לכיוונם,  יצא  ומסוק  קרקעי 
יחד  בכבלים  שניהם  את  והעלה  אותם  רתם  אליהם,  ירד 
על  אותם בשלום ושניהם נחתו  חילץ  המסוק  אתו למסוק. 
על  לסמוך  אפשר  תמיד,  כמו  ושלמים.  בריאים  הקרקע 

מגדל בשיתוף מגנוס שיהיו שם ברגע האמת". 

400 איש 
ישתתפו בכנס 
תלפיות באילת

מגדל סייעה במבצע חילוץ 
מוטס של שני מטיילים באזור 

אגם גארדה באיטליה

רון שבילי ימונה 
למנהל הטכנולוגיות 

של הפניקס בין המשתתפים שר הכלכלה אלי כהן, נשיא 
לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, מנהלי 
חברות הביטוח, סוכני ביטוח ואנשי חברות 

תוכנה, אינשורטק וסטארט אפים

  יחליף את שלמה שמאי שעבר לאיילון
 שבילי הגיע לסלקום ב-2013 לאחר 

ששוחרר מחיל המודיעין בדרגת אלוף משנה

 השניים איבדו דרכם ונתקעו על מצוק בלילה  נשלח לעברם 
צוות קרקעי ומסוק שחילצם לעיירה קרובה כאשר מצבם הכללי טוב

מבטחים ומבוטחים
מסלקום לענף הביטוח:

לבחירה עיתונות בהתאמה אישית
לחצו 

כאן

מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

פמילי  תלפיות  חברת  תקיים  ב'(  )יום  מחר 
את  בנקאית,  החוץ  ההפצה  חברת  אופיס, 
כנס תלפיות באילת, בשם הוועידה השביעית 
ובהשתתפותם  ההון  ושוק  הביטוח  ענף  של 

של כ-400 איש.
החברה,  מנהלי  בוועידה  ישתתפו  כי  נמסר 
סוכני  לשכת  נשיא  ופיננסים,  ביטוח  סוכני 
הביטוח ליאור רוזנפלד, שר הכלכלה, מנהלי 
חברות  ההשקעות,  בתי  הביטוח,  חברות 
חברות  תוכנה,  חברות  אלטרנטיביות, 

אינשורטק, סטארט אפים ועוד.
בן  איציק  את  לשמוע  יהיה  ניתן  המרצים  בין 

ארויה, חני שפיס, איילת ערוסי, עורכי הדין ג'ון גבע, עדי בן אברהם, ניצן 
הראל, ליאור טומשין ועוד.

השנתי  המפגש  מקום  היא  תלפיות  של  השנתית  הוועידה  כי  נמסר 
סגירת  דעות,  החלפת  לשם  בענף  הגורמים  כל  נפגשים  בו  היחיד 

הסכמים, הרצאות ושיתופי פעולה עסקיים.

רון שבילי ימונה למנהל הטכנולוגיות של הפניקס במקומו של שלמה שמאי. 
שבילי יעבור להפניקס מסלקום, לאחר ששמאי עבר לאיילון. 

שירת  לכן  קודם   .2013 מאז  בסלקום  טכנולוגיות  כמנכ"ל  כיהן  שבילי  רון 
על  פיקד  הוא  משנה.  אלוף  בדרגת  ושוחרר  בצה"ל  רבות  שנים  לאורך 
מרכז טכנולוגי בחיל המודיעין ועל מחלקת מערכות אלקטרוניקה ולוחמה 
אלקטרונית במנהל לפיתוח אמצעים טכנולוגיים ותשתיות במשרד הביטחון.

ראובן טיטואני, מנכ”ל 
ובעלים של תלפיות

רון שבילי

רג’
 פ

יון
 ס

ם:
לו

צי

אלי הרוש, סמנכ”ל 
ומנהל קול מגדל
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