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השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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 מניית הפניקס עלתה ב-271.75% בין 2010 ל-2019 ומובילה את הענף 
 הראל עלתה ב- 242.8% מנורה מבטחים עלתה ב- 175.8% מגדל 

עלתה ב-66.6% בעשור האחרון ואיבדה 54%  משווי השוק שלה
שנסחרו  הביטוח  מניות  חמש  מתוך  שלוש 
בעשור האחרון בבורסה המקומית הניבו תשואה 
עודפת אל מול השוק. כך עולה מבדיקת פוליסה. 
בין השנים 2010 ל-2019, מניית הפניקס נסקה 
מניית  אחריה,  הענף  את  ומובילה  ב-271.75% 
מבטחים  ומנורה   242.8% שטיפסה  הראל 
זינקה 175.8%. מדד תל אביב 125 עלה בעשור 

האחרון בשיעור של 150.32%. 
בעשור  ב-81.1%  שעלתה  ביטוח,  כלל  מניית 
ומניית   66.6% שעלתה  מגדל  מניית  האחרון, 
שהציגו  המניות  הן   -  92.55% שהוסיפה  איילון 
תשואת חסר מול השוק. מניית ביטוח ישיר החלה 
להיסחר באוגוסט 2013 ולמרות הצניחה במחיר 

וחצי  בשנה  המניה 
עלתה  האחרונות, 
בשיעור של 221.1% 

מאז הנפקתה. 
האחרונות  בשנים 
הצורך  בעקבות 
ההון  את  לחזק 
להיכלל  והרצון 

במדדים המובילים בבורסה, גוברים המאמצים 
השוק  שווי  את  להגדיל  הביטוח  חברות  של 
האחרונות  השנים  בשלוש  כך,  מתוך  שלהן. 
הפניקס, כלל ביטוח ואיילון יצאו בהנפקת מניות 
מעניין  יהיה  עשור  של  בפרספקטיבה  לציבור. 
בשווי  לגידול  תרמו  אלו  מהלכים  כיצד  לבדוק 

השוק של החברות. 
ביותר  הגדול  הראל, החברה בעלת השווי שוק 
גדלה  שקל,  מיליארד   5.8 כ-  של  בסך  בענף 
אף  הראל  האחרון.  בעשור   46% של  בשיעור 
אך  יותר,  גבוה  שוק  שווי  להציג  יכולה  הייתה 
דיבידנדים  חלוקת  במדיניות  נקטה  החברה 
את  הקטינה  ובכך  מניותיה  בעלי  כלפי  נדיבה 

שווי השוק שלה. 
שווי השוק של הפניקס יותר מהכפיל את עצמו 
מיליארד  מ-2.3  שעלה  לאחר  האחרון  בעשור 
הודות  נעשה  המהלך  שקל.  מיליארד  ל-5.3 
חדשות  מניות  והנפקת  המניה  בשווי  לעלייה 
מכירת  עם  בהצלחה  הסתיים  המהלך  לציבור. 
החברה לקרנות ההשקעה סנטרברידג' וגלאטין 

לקראת סוף העשור. 
חודשיים,  לפני  חדשות  מניות  שהנפיקה  לאחר 
כלל  מניותיה,  בשווי  משמעותית  פגיעה  ללא 
בגודלה  השלישית  החברה  היום  היא  ביטוח 
בענף. למרות הכל, זה לא היה עשור קל לחברת 
אחרי  חיפשה  פתוח  אי.די.בי  כאשר  הביטוח 
)ללא  לחברה  רוכש 
הצלחה( ושווי השוק 
ב-21%  ירד  שלה 
מיליארד  מ-4.5 
ל-3.5  שקל 

מיליארד שקל.  
חוותה  מגדל  גם 

מניות הביטוח: הפניקס, הראל 
ומנורה מבטחים הציגו תשואה 

עודפת על פני השוק בעשור האחרון

המשך בעמוד 7

lirang@oren-ins.co.il

סוכן יקר,
חדש באורן מזרח!

הפקה מלאה ב-
BEST PRICE מתוך מערכת  

לקבלת פרטים נוספים:
לירן גורי, סמנכ"ל מכירות

lirang@oren-ins.co.il ,052-6098916

השוואת
מחירים

הפקת הפוליסה 
באמצעות 
המערכת

שמירת הפוליסה 
כטיוטה במערכות 

חברת הביטוח
)ללא תשלום(

הראשונים

בכלל
ביטוח

!!!

תשואת חמש מניות הביטוח הגדולות בעשור האחרון
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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
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בית המשפט הדגיש, כי בהתאם לפסיקה, פועל יוצא מאי שליחת הפוליסה למבוטח 
הוא הפרת חובת הווידוא והיידוע על קיומו של הסייג לגבי היקף הכיסוי הביטוחי

עיון נוסף

השלום  משפט  בבית 
תביעתה  נדונה  ברמלה 
הלמן- של אלמנה כנגד 
גמל  קופות  אלדובי 
הפניקס  וכנגד  ופנסיה 
 . בע"מ  לביטוח  חברה 
הצדדים  כוח  באי  שמות 
הדין  בפסק  צוינו  לא 
 )46489-01-17 )ת"א 
 ,2019 בדצמבר  שניתן 
הבכיר  השופט  מפי 

זכריה ימיני. 
בתביעה  מדובר 
חיים  ביטוח  תגמולי  לתשלום  אלמנה  שהגישה 

בקופות גמל שבעלה המנוח היה מבוטח בהן. 
קופות  את  ניהלה  הלמן-אלדובי,   ,1 הנתבעת 
הגמל והייתה בעלת הפוליסה אצל הנתבעת 2, 
את  שביטחה  הביטוח  חברת  שהייתה  הפניקס, 
הגמל,  קופות  במסגרת  חיים  בביטוח  התובעת 

באמצעות הלמן-אלדובי. 
הלמן- אצל  גמל  קופות  שלוש  פתח  המנוח 
אלדובי, אשר כללו רכיב ביטוח חיים. את ביטוח 
הפניקס  אצל  הלמן-אלדובי  רכשה  החיים 
בשנת  קבוצתית.  חיים  ביטוח  פוליסת  במסגרת 
והותיר  שנה,   48 בן  שהיה  המנוח,  נפטר   2010

אחריו אלמנה וארבעה יתומים. 
שילמה  המקורי  התביעה  כתב  הגשת  לאחר 
הלמן-אלדובי לתובעת את תגמולי ביטוח החיים 
התובעת  הגישה  לכן,  הראשונה.  גמל  בקופת 
כתב תביעה מתוקן אשר התייחס לקופות הגמל 

השנייה והשלישית. 
לה  לשלם  הנתבעות  על  כי  טענה,  התובעת 

הגמל  קופות  בשתי  החיים  ביטוח  תגמולי  את 
בסך של 111,711 שקל. עוד טענה התובעת, כי 
לאחר  מיד  המנוח  של  מותו  על  ידעו  הנתבעות 
מותו, אך למרות ידיעתן על מותו של המנוח, לא 
לתובעת  הביטוח  סכומי  תשלום  לביצוע  פעלו 
תגמולי  לקבלת  זכאותה  על  לה  הודיעו  ולא 

הביטוח, חרף חובתן לעשות כן. 
להפניקס  התובעת  פניית  לאחר  ועוד,  זאת 
בעת  בתוקף  היה  אשר  הביטוח  פרטי  לקבלת 
פטירת המנוח, הפניקס התנערה מחובת הדיווח 
של  שמו  על  כלשהו  ביטוח  לה  אין  כי  וטענה 

המנוח, לרבות בקופות הגמל.
הנדון  במקרה  כי  המשפט,  בית  ציין  תחילה 
החיים  ביטוח  גובה  את  קבעה  הביטוח  פוליסת 
של המבוטח על פי יתרת חשבונו של המבוטח 
בספרי הקופה, 30 יום קודם פטירתו ולכל היותר 

הסכום הוא 48 אלף שקל. 
קיבל את טענת התובעת  בית המשפט  כן,  כמו 
לפיה הגבלת סכום הביטוח הינה החרגה לחבות 
לפי פוליסת הביטוח, לכן היה על הפניקס לכלול 
ולהבליט  בפוליסה  ההחרגות  בפרק  זו  הוראה 
את  קוראים  כאשר  כי  ציין  המשפט  בית  אותה. 
הביטוחי  הכיסוי  היקף  לגבי  הסייג  הפוליסה, 
נמצא בתוך הגדרת הסכום ולא בסמוך להגדרת 
בהחרגה  שמדובר  יידע  שהמבוטח  כדי  הסכום, 

ולא בהגדרת סכום הביטוח.
עוד הוסיף בית המשפט, כי הפניקס לא שלחה 
למנוח או לתובעת את פוליסת הביטוח, בהתאם 
הביטוח,  חוזה  לחוק  2)א(  סעיף  לפי  לחובתה 
אשר אינו מבחין בין ביטוח חיים של אדם בודד 
לבין ביטוח חיים קבוצתי. זאת ועוד, בית המשפט 
ציין כי גם הלמן-אלדובי לא מילאה את חובתה 

כלפי המנוח והתובעת לעניין מילוי חובתה לוודא 
שאכן המנוח והתובעת קיבלו העתק של פוליסת 

הביטוח ואת פרטי הפוליסה.
הלמן-אלדובי  כי  ציין  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
הפיקוח  בחוק  כמשמעה  מנהלת,  חברה  הינה 
סעיף  וכי   גמל(,  )קופות  פיננסיים  שירותים  על 
חובות  הלמן-אלדובי  על  מטיל  זה  לחוק   3
לטובת  לפעול  מיומן  נאמן  של  וזהירות  נאמנות 
עמיתי קופות הגמל. לכן, לנוכח חובות הנאמנות 
של  המוגברות  המיומנות  וחובות  המוגברות 
הגמל,  בקופות  העמיתים  כלפי  הלמן-אלדובי 
הלמן- על  היה  והתובעת,  המנוח  כלפי  לרבות 
אלדובי לוודא כי הפניקס אכן שלחה למבוטחים 
וזאת  הפוליסה,  פרטי  ואת  הביטוח  פוליסת  את 
הביטוח  לתקנות   6 תקנה  להוראות  בהתאם 

הקבוצתי, ובכך כשלה הלמן-אלדובי. 
הדגיש,  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
שליחת  מאי  יוצא  פועל  לפסיקה,  בהתאם  כי 
פוליסת הביטוח הוא הפרת חובת הווידוא והיידוע 
על קיומו של הסייג לגבי היקף הכיסוי הביטוחי. 
הנתבעות  כי  המשפט,  בית  קבע  לכך,  בהתאם 
הכיסוי  תוקף  הגבלת  על  להסתמך  יכולות  אינן 

הביטוחי הכלול בפוליסה. 
סוף דבר, בית המשפט חייב את הנתבעות לשלם 
לתובעת סך של 96 אלף שקל בתוספת הוצאות 

משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 36 אלף שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

לבקשת  בתגובה  נמסר  הפניקס  מחברת 
על  ערעור  להגיש  מתעתדת  "החברה  פוליסה: 

ההחלטה".

מאת עו”ד ג’ון גבע

הנתבעות לא שלחו העתק מהפוליסה 
למבוטחת ולכן אינן יכולות להסתמך 

על הגבלת תוקף הכיסוי הביטוחי

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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 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

רשות המסים תאפשר 
למוסדיים להעניק את 

הפטור מניכוי מס במקור 
 ההיתר שניתן למוסדיים רלוונטי בעת משיכה חד פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים, 

לאזרחים בעלי הכנסות נמוכות הזכאים לכך  זאת, במקום שהזכאים יידרשו לפנות לפקידי השומה 
הוראות  היום  פרסמה  המסים  רשות 
מניכוי  פטור  להעניק  למוסדיים  המאפשרות 
מס במקור בעת משיכה חד פעמית של כספי 
הגמל,  קופות  פיצויים.  כספי  או  תגמולים 
לתת  יוכלו  הפנסיה  וקרנות  הביטוח  חברות 
הזכאים  נמוכות,  הכנסות  בעלי  לאזרחים 
במסגרת  במקור  מס  מניכוי  הפטור  את  לכך, 
התקרות וסכומי המשיכה המרביים שנקבעו. 
זאת, במקום שהזכאים יידרשו לפנות למשרדי 
פקידי השומה כדי לקבל את האישור לפטור. 

מהוות  אלו  נמסר: "הוראות  המסים  מרשות 
הרשות  שמקדמת  באסטרטגיה  נוסף  נדבך 
לפישוט וייעול תהליכים, צמצום הביורוקרטיה 
להוראות  בהתאם  במרכז.  האזרח  והעמדת 
הסמכות  הגמל  לקופות  ניתנת  החדשות, 
בפניהן  שיוצגו  מבלי  ישירות,  הפטור  למתן 
לקבלת  בכפוף  זאת,  שומה.  פקיד  אישורי 
שתתקבל  הפטור,  ממבקש  חתומה  הצהרה 

ייעודי  טופס  מילוי  באמצעות 
הגמל,  קופות  ידי  על  שיונפק 
הדבר  מקוון.  באופן  לרבות 
יאפשר לזכאים לפטור מניכוי 
בפשטות  לקבלו  במקור  מס 

ובמהירות יותר". 
שמטרת  מסבירים,  ברשות 
ההוראה היא לאפשר משיכה 
ותגמולים  פיצויים  כספי  של 
מס,  ניכוי  ללא  במס  החייבים 
מס  שבחישוב  העובדה  לאור 
שנתי, אותו אדם ככל הנראה 

חייב במס על כספים אלה בעקבות  יהיה  לא 
לו.  המגיעות  הזיכוי  ונקודות  הכנסתו  גובה 
לאוכלוסייה  רק  מיועדות  אלו  הוראות  כן,  על 
רשות  ידי  על  המוגדרים  בתנאים  העומדת 
המסים לקבלת פטור מניכוי מס במקור בעת 
פיצויים  וכספי  פעמיים  חד  סכומים  משיכת 

מקופת הגמל. 
למשיכת  העיקריים  התנאים 
הכספים עם פטור מניכוי מס 
במקור כוללים: אזרחים שסך 
שלהם,  השנתית  ההכנסה 
לא  הפיצויים,  כספי  לרבות 
עולה על 59 אלף שקל לגבר, 
לאישה,  שקל  אלף   72 ועל 
הפיצויים  כספי  ושסכום 
עולים  לא  שלהם  הצבורים 
בנוסף,  שקל.   10,000 על 
אזרחים ללא הכנסות שסכום 
כספי התגמולים שלהם לא עולה על 15 אלף 

שקל. 
ממועד  החל  תקפות  אלו  הוראות  כי  נמסר 
פרסומן ועד לסוף השנה האזרחית הנוכחית. 
רשות המסים תערוך להוראות אלו התאמות 

מדי שנה ובמידת הצורך.

ערן יעקב, מנהל רשות המסים
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 מגדל מעל כולם

אנחנו מתחייבים לעשות הכל כדי להיות חברת הסוכנים המובילה ולהמשיך 
להצדיק את בחירתכם גם בעתיד.

חברת הביטוח של השנה!
תודה מקרב לב לראובן טיטואני ולסוכני תלפיות GROUP שבחרו במגדל ל-

מגדל חברה לביטוח בע״מ

טוב שיש מגדל מאחוריך.
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נשיא  בבעלות  אדרת,  הביטוח  סוכנות 
איילת  ואשתו  כץ  אודי  לשעבר  הלשכה 
רכשו  אלבז,  ניר  הביטוח  וסוכן  כץ, 
אברהמי  קובי  של  חלקו  את  לאחרונה 
שהוקמה  נאמנים,  הביטוח  בסוכנות 
יתרת  חורין.  בן  אבי  ידי  על  ומנוהלת 
אלמנטרי  בביטוח  המתמחה  הסוכנות, 
מוחזקת  להיות  ממשיכה  ימי,  ובביטוח 

על ידי בן חורין.
קובי אברהמי מסר לפוליסה: "מכרנו את 
נאמנות  ראויות,  לידיים  בסוכנות  חלקנו 
ומקצועיות – דבר שהיה לי מאוד חשוב 
מביא  חורין  בן  אבי  קונה.  אחר  בחיפוש 

שני  את  תחזק  העסקה  יש.  בתעשייה  לבודדים  שרק  וידע  ערך  להם 
הצדדים בצורה מיטבית".

במסגרת עסקה נוספת נכנסו אדרת ואלבז כשותפים בסוכנות הביטוח 
ראובן רוזין.

סוכנות הביטוח אדרת וסוכן הביטוח ניר 
אלבז רכשו לאחרונה את חלקו של קובי 

אברהמי בסוכנות הביטוח נאמנים

נשיא הלשכה 
לשעבר אודי כץ 

נכנס כשותף 
בסוכנות נאמנים 
של אבי בן חורין

המשך מעמוד 2

תשואה חברה
בעשור

שווי שוק 
 2020

)מיליארד(

שווי שוק 
 2010

)מיליארד(
שינוי בשווי 

שוק

242.82%5.793.9646%הראל
271.75%5.322.29132%הפניקס

81.13%3.534.49-21%כלל ביטוח
66.60%3.437.42-54%מגדל

175.80%3.272.7818%מנורה מבטחים
221.11%1.871.0873.00%ביטוח ישיר*

92.55%0.330.2819%איילון 
***150.32%מדד תל אביב 125

עשור מאתגר במיוחד עם ירידה בשווי שוק. החברה שהתחילה את העשור 
מיליארד   7.4 של  שוק  ושווי  ביותר  הגדולה  החברה  התואר  עם  הקודם 

שקל, היום בעלת שווי שוק של 3.4 מיליארד שקל. 
התשואה  עם  כמנייה   2019 את  סיימה  מבטחים  מנורה  שמניית  לאחר 
הגבוהה ביותר, שווי השוק של החברה עומד היום על כ-3.3 מיליארד שקל. 

בתחילת העשור הקודם שווי השוק שלה עמד על 2.8 מיליארד שקל.

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חפשו
אותנו

ה יטוח הדיגיטלי לרכ 

מספר 1 בישרא 

הצטרפו לחדשנות הדיגיטלית

 ענף ה יטוח.

אלפי נהגי  כבר נהני 

מהביטוח הדיגיטלי המשתל  ביותר

הכשרה מו ילה את

ה יטוח הדיגיטלי

מניות הביטוח: הפניקס, 
הראל ומנורה מבטחים 

הציגו תשואה עודפת על 
פני השוק בעשור האחרון

תשואות מניות הביטוח בעשור האחרון )מסודרות לפי שווי שוק(

* המניה של ביטוח ישיר הונפקה בחודש אוגוסט 2013

אודי כץ
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*ט.ל.ח, בכפוף לתנאי החברה והפוליסה **אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל 

סוג שהוא לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות הדין. 

המידע אודות המוצר נמסר ע"י הכשרה חברה לביטוח בע"מ ומכירתו תיעשה על-ידה בלבד.

EST INVEST  - ליהנות מכל 

העולמות ללא עלויות נוספות!

סוכנים, קחו את המבוטחים שלכם לשלב הבא בתחום ההשקעות.

זה הזמן להתקדם ל-BEST INVEST, פוליסת החיסכון היחידה שמאפשרת 

לעבור בין מסלולי השקעה בצורה חכמה ומתקדמת, וללא עלויות נוספות.  

 EST INVEST צרפו את לקוחותיכם לאפליקציית ההשקעות החדשה של

 בית הכשרה חברה לביטוח בע״ 
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נציג רשות שוק ההון בדיון על נזקי מזג האוויר: 

 נציג הרשות, אלעד אלקובי, דיבר בדיון שנערך אתמול בוועדת הכספים ועסק בנזקי הסופה 
 הוא ציין כי חברות הביטוח מעריכות נזקים בהיקף של כ-130 מיליון שקל  גיל סלומון 

מאיגוד חברות הביטוח: מבחינת נזק רכושי, לא מדובר במשהו שחברות הביטוח לא הכירו בעבר 

הנחינו את חברות הביטוח 
לתת תיעדוף לתביעות 

הנוגעות לפגעי מזג האוויר
ועדת הכספים קיימה השבוע 
האוויר  מזג  פגעי  בעניין  דיון 
שפקדו את ישראל בשבועות 
לתקצוב  וקראה  האחרונים, 
שקל,  מיליון   11 של  מידי 
שטרם  עסקים  להכשרת 

חזרו לתפקד. 
כנסת  חברי  הדיון  במהלך 
שונים טענו כי יש להכריז על 
כי  התברר  אולם  טבע,  אסון 
במסגרת החוק, הכרזה שכזו 
תסייע רק לענף החקלאות וכי 
עסקים קטנים תלויים במידה 
היועצת  בביטוחיהם.  רבה 
הוועדה,  של  המשפטית 
עו"ד שגית אפיק, הסבירה כי 
הקיימת  היחידה  האפשרות 
לעניין  פיצוי  היא  בחוק 

מצב  על  שהוכרז  במידה  חקלאיות,  תשתיות 
חירום אזרחי. אך ביחס לכל יתר הפגיעות, אין 
חקיקה שמסדירה את הנושא. עוד ציינה אפיק, 
כי בעבר ביקשה ועדת הכספים לקדם חקיקה 
"ניסינו  פעולה.  לשיתוף  זכתה  לא  אך  בנידון, 
להעביר זאת, אך האוצר לא הסכים לכך בשום 

אופן", הדגיש יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני.
נציג רשות שוק ההון בדיון, אלעד אלקובי, ציין 
כי בעלי פוליסת ביטוח מתאימה מכוסים לעניין 
לתת  הביטוח  לחברות  "הורנו  הוסיף:  הוא  זה. 
תיעדוף לתביעות הנוגעות לפגעי מזג האוויר. 
לחברות  פניות   4,500 של  גודל  סדר  לנו  יש 
הביטוח  חברות  של  כרגע  הביטוח. ההערכה 
היא של נזקים בהיקף של כ-130 מיליון שקל".
הוסיף  הביטוח  חברות  מאיגוד  סלומון  גיל 
במשהו  מדובר  לא  רכושי,  נזק  ש"מבחינת 
בשנים  בעבר.  הכירו  לא  הביטוח  שחברות 
קיצוניים,  אוויר  מזג  נזקי  היו  האחרונות 
והחברות ידעו להתמודד. ככה גם בנושא הזה. 
מהירות,  פוליסות  שיש  למי  מהירות,  מבחינת 

יש תגובה מהירה מחברות הביטוח".
כ-200  כי  ציין  מרלי,  רונן  נהריה,  עיריית  ראש 
צורך  ישנו  וכי  לגמרי,  מושבתים  בעיר  עסקים 
להחזירם  מנת  על  שקל  מיליון  ב-11  מידי 
של  למותו  התייחס  מלכיאלי  ח"כ  לפעילות. 
מספר  שהציל  לאחר  שטבע  שבת,  בן  מוטי 
מיוחד  מעמד  לתת  וקרא  בנהריה,  אנשים 
למען  נפשם  את  שמסרו  ולאנשים  למשפחתו 

הצלת אחרים.
שמעון בן נר התייחס  כבאות והצלה,  סגן נציב 
לאירועים, והתריע על הצורך בהוספת תקציב: 

משתק  הפוליטי  והמצב  בהקמה  גוף  "אנחנו 
שלנו,  המערכות  לקריסת  המתנו  לא  אותנו. 
מערכת  לרכוש  צורך  שיש  מראש  התרענו 
לראיה,  מד"א.  של  למערכת  בדומה  שליטה 
אנחנו  קרסה.  שלא  היחידה  שלהם  המערכת 
צורך במערכות  יש  מיליון שקל,  זקוקים ל-30 
נוספים  כנסת  וחברי  הוועדה  יו"ר  נוספות". 

קראו לקדם חקיקה שתאחד 
אולם  ההצלה,  גופי  קווי  את 
קהילה  סמנכ"ל  לטענת 
ציין  יפה,  אלי  ד"ר  במד"א, 
שהנושא נכשל בחו"ל, ונבחן 

ונדחה גם בארץ. 
נציגת  בונה,  לוי  תמר 
נזקי  "לגבי  האוצר:  משרד 
האוצר  משרד  החקלאות, 
 200 שנה  בכל  מוציא 
נזקי  לביטוח  שקל  מיליון 
והמדינה  החקלאים  טבע, 
יש  לכן  בביטוח,  משתתפים 
החקלאות  לתשתיות.  ביטוח 
משרד  לכך  מעבר  מבוטחת. 
מיליון   55 מוציא  החקלאות 
שקל מידי שנה, על תשתיות 

ניקוז".
ח"כ גפני סיכם את הדיון והחליט לנסח הצעת 
חוק שתקבע פיצויים עקב אסון טבע, וכן להכין 
גופי ההצלה.  את הצעת החוק של איחוד קווי 
כמו כן, לגבי ההכרה על אסון טבע הוא ביקש 
לוועדה  נתונים  שתעביר  ההון  שוק  מרשות 
נענו  וכמה  מהביטוח  פיצוי  לקבל  ביקשו  כמה 

בחיוב.

 יו”ר הוועדה ח”כ משה גפני

צילום: אתר הכנסת
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Allianz Global Corporate & Specialty
 Allianz Risk את  החודש  מפרסם   )AGCS(
משיבים   2,718 סקר  אשר   Barometer
)לקוחות, ברוקרים וגורמי סחר( ב-102 מדינות. 
הסיכונים  עשרת   – המשיבים  תגובות  פי  על 

המובילים הם:
1. סייבר – 39%

2. אובדן רווחים – 37%
3. שינויים בחקיקה - 27%

4. אסונות טבע – 21%
5. התפתחות שווקים – 21%

6. אש, התפוצצות – 20%

7. שינויים אקלימיים – 17%
8. אובדן מוניטין ושווי המותג – 17%

9. טכנולוגיות חדשות – 13%
10. התפתחויות מאקרו כלכליות – 11%. 

סיכון סייבר דורג כסיכון הגבוה ביותר במדינות 
דרום  מלזיה,  הודו,  צרפת,  בלגיה,  אוסטרליה, 
שוויץ  שבדיה,  ספרד,  קוריאה,  דרום  אפריקה, 

וארה"ב. 
כסיכון  הסייבר  סיכון  את  שהגדירו  התעשיות 
פיננסיים,  שירותים  תעופה,  הן:  ביותר  הגבוה 
ציבוריים,  שירותים  ממשלתיים,  שירותים 

שירותים מקצועיים, טכנולוגיה ותקשורת. 

אירועי הסייבר העיקריים: 
1. פריצת אבטחה או מידע 

2. ריגול, תקיפת פצחנים, כופר או מניעת שימוש
3. טעות או פעולה שגויה על ידי עובד. 

בסיכוני  לטפל  שיש  אמרו  מהמשיבים   55%
של  הכללי  הסיכונים  מניהול  כחלק  סייבר 
כסיכון עסקי משמעותי.  ולראות בסיכון  הארגון 
החשיפה  את  ולמדוד  לנטר  שיש  אמרו   52%
לסיכון ואת היכולת של המערכות להתמודד עם 
הסיכון ואילו 45% אמרו שצוות העובדים הרגיל 
עם  והתמודדות  לערנות  תרגול  לעבור  צריך 

ניסיונות דיוג.

 The Africa Continental Free Trade
)Area Agreement )AFCFTA ישפיע לטובת 
קובעת  כך  האפריקאי,  המשנה  ביטוח  שוק 
סוכנות הדירוג AM Best. על פי סוכנות הדירוג, 
התפתחות מוצלחת של AFCFTA אשר הושקה 
ברחבי  המסחר  להתפתחות  תביא   ,2019 ביולי 
המשנה,  וביטוח  הביטוח  תחום  לרבות  אפריקה 

אולם ההשפעה אינה ברורה כל צרכה. 
חופשי  מסחר  אזורי  מספר  פעילים  כבר  היום 

כגון: 
 the Economic Community of West
 African States )ECOWAS(, the

 East Africa Community )EAC(, the
 Southern African Development
 the Common-ו  Community )SADC(
 Market for Eastern and Southern
המשנה  מבטחי  אולם   Africa )COM BSA(
מוגבלים בהגנה על מבטחים מקומיים. זאת, על 
פי ההוראות של הפיקוח על הביטוח בכל מדינה. 
מספר מבטחי משנה, אשר דורגו כמבטחי משנה 
לאומיים בעשור האחרון, הצליחו למצב את עצמם 
כמבטחי משנה הפעילים בכל אפריקה ולעיתים 
באמצעות משרדים ברחבי היבשת המאפשרים 

להם גישה טובה יותר לשוקי הביטוח.

ברומטר הסיכונים לשנת 
Allianz 2020 על פי

איילון מאפשרת קבלת 
שירות גם בוואטסאפ 

אזור סחר חופשי באפריקה יחזק את 
הבהרהשוק ביטוח המשנה האפריקאי

על פי סוכנות הדירוג AM Best, צעד זה 
יביא להתפתחות המסחר ברחבי אפריקה

מעתה יוכלו הלקוחות לתקשר באמצעות הוואטסאפ עם נציגי 
השירות המקצועיים של איילון ביטוח ב-live, לשאול שאלות 
ולבצע מגוון פעולות בנושא ביטוחי רכב, דירה, בריאות וחיים

 סיכון סייבר דורג כסיכון הגבוה ביותר במדינות רבות  הסקר כלל 
2,718 משיבים - לקוחות, ברוקרים וגורמי סחר - ב-102 מדינות

שעבר  בשבוע  הפרסום  בעקבות 
של  פעילותה  הפסקת  על  זה  במדור 
הבריטית  הפעילות   -  TMKI חברת 
מובהר  קילן(,  מרין  )טוקיו   TMK של 
את  הפסיקה  לא  קילן  מרין  טוקיו  כי 
שלושה  מנהלת  ועדיין  פעילותה, 

סינדיקטים פעילים בלוידס. 
כי  הבהירה,  בישראל  לוידס  נציגת 
האנגלי  מהשוק  לצאת  ההחלטה 
החלטה  היא  מסוימים  בענפים 
עסקית, וכי בכל מקרה בישראל טוקיו 

מרין קילן ממשיכה לפעול כרגיל.

כדאי לדעת

הדיגיטליים  השירות  ערוצי  את  מרחיבה  איילון 
גם  שירות  לקבל  ללקוחותיה  ומאפשרת 

באמצעות הוואטסאפ.
 WhatsApp מחברת  רישוי  קיבלה  החברה 
לפתוח ולנהל ערוץ רשמי, וזאת בנוסף לערוצים 
הדיגיטליים האחרים בהם איילון מעניקה שירות: 
החברה  השיקה  אותו  והבוט  האינטרנט  אתר 

בשנה האחרונה. 
הלקוחות  יוכלו  הווטסאפ,  באמצעות  מעתה, 
לתקשר עם נציגי השירות המקצועיים של איילון 
מגוון  ולבצע  שאלות  לשאול   ,live-ב ביטוח 

פעולות בנושא ביטוחי רכב, דירה, בריאות וחיים. 
חדשנות,  סמנכלי"ת  שני,  ליכטנשטיין  רוני 
לתת  מקפידים  "אנו  אנוש:  ומשאבי  שירות 
אותנו.  צריכים  ובמקום שהלקוחות  בזמן  מענה 
ברור לנו שלקוחותינו צמודים לטלפון הסלולרי 
לנו  חשוב  כן  ועל   ,24/7 שזמינים  ולוואטסאפ 
עליהם".  המועדף  בערוץ  מענה  להם  לתת 
לדבריה: "אנחנו ממשיכים ללמוד ולהבין לעומק 
ואת ההעדפות שלהם, כדי  את צרכי הלקוחות 
נוספים  דיגיטליים  ושירותים  ערוצים  לפתח 

שיעמדו לרשותם".
רוני ליכטנשטיין שני, סמנכ"לית חדשנות, 

שירות ומשאבי אנוש באיילון
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נכתבה  זאת  דעת  חוות 
כוחו  בא  לבקשת 
המבוטח-הנפגע  של 
בתקופת "בין השמשות" 
תאונות  ביטוח  של 
נערכו  בחלקו  אישיות: 
כפוליסות  הפוליסות 
ובחלקו  כללי  בביטוח 
ביטוח  במסגרת  ככיסוי 
ביטוח  בענפי  שנתי  רב 
בספרי  )ראה  חיים 
אדם  תאונות  "ביטוח 
בישראל", המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריר, פרק ג', 
עמ' 139 ואילך(. למרות שעיקרי הכיסוי לא שונו בין 
סטטוסים אלה לעת קרות מקרה הביטוח הנדון, אין 
והמטפלים  בגישת המבטחת  ספק שניכרו הבדלים 
בספרי  )ראה  שבה  והניהול  השיווק  באגפי  מטעמה 
ניכרו  כאלה  הבדלים  ואילך(.   13 עמ'  א',  פרק  שם, 
לחו"ל, שהטיפול  נסיעות  בביטוחי  גם  הימים  ברבות 
בהם "הועבר" מתחומי הביטוח הכללי לתחומי ביטוחי 
תאונות אדם, במיוחד בסוגיית המצב הרפואי הקודם, 

הגדרתו וכיסויו )ראה שם, עמ' 133 ואילך(.

רקע

נפגע  מחשבים,  כטכנאי  שהועסק  המבוטח-הנפגע, 
בתאונת דרכים, ועתה הוא טוען שהוא סובל בעטיה 
מכאבים והגבלות תנועה קשות שנצפו וש"הצטרפו" 
לכאבי צוואר וגב תחתון ושינויים אורטופדיים שנבעו 
בעת  לכן,  קודם  שנתיים  נפגע  בה  עבודה  מתאונת 
תאונה  אותה  תוצאות  כבד.  חלפים  משא  שהרים 
הורגשו כבר אז. בהיותו מבוטח בביטוח נכות מתאונה 
לפצותו  המבטחת  מן  תבע  חיים(  לביטוח  )כנספח 
כדי שיעור הנכות המשוקלל הכולל שנקבע לו עתה. 
הגילוי  אי  מחמת  הן  תביעתו  את  דחתה  המבטחת 
בפניה של מצבו הרפואי הקודם, בעת כריתת חוזה 
הביטוח, והן מחמת העדר החמרה בנכות ממנה סבל 
המבטחת  הסכימה  זאת  עם  הנדונה.  התאונה  לפני 
להמשיך את כיסויי הנספח תוך "שינוי תנאי הקבלה" 
במכתבה.  שפירטה  השלד  מערכת  ליקויי  לגבי 
להבנתי, ביקשה המבטחת לשנות את תנאי הביטוח 
ומפרט  המועד,  ארוכת  הפוליסה  תקופת  במהלך 
ההגבלות שציינה הינו גורף בתיאורו ומרחיב את ציון 
ליקויי המבוטח גם מעבר להגבלות החיתום הראויות 
ולאבחנות התיק הרפואי שנצברו  לממצאים שנצפו 
לתאונה  שקדמה  התקופה  לגבי  קופ"ח  במרפאות 
בגין  הנספח  תנאי  שינוי  כי  נראה  התביעה.  נשואת 
חוזה  כריתת  לקות שארעה מחמת תאונה שלאחר 
הביטוח - אינו כדין, ומהיותה נכללת בנספח לביטוח 
 49 סעיף  )ראה  בסיכון"  כ"החמרה  לבחנה  אין  חיים 

לחוק חוזה הביטוח(.

דיון 

הביטוח"  "מקרה  הוגדר  לנכות  הכיסוי  בנספח  א. 
כנכות תמידית מלאה או חלקית מחמת תאונה. נכות 
בשל  איבר  של  אובדנו  משמעה   )Disablement(
חלקי  או  מוחלט  אבדן  או  הגוף  מן  הפיזית  הפרדתו 
מאיברי  איבר  של  הפונקציונלית  פעולתו  כושר  של 
הגוף. נכות תמידית נאמדת בשיעורים המשוקללים 
 Scott v. Scottish )מאז  המבוטח  לוקה  שבהם 

.)Accident, 1889
הישר,  והשכל  המקצועי  ניסיוני  על-פי  להבנתי,  ב. 
מציגה המבטחת "תרתי דסתרי" בלתי סבירים. מצד 
אחד היא מציגה את המבוטח כמי שבהעלימו תאונה 
ויש לבטל את  "פעולה בכוונת מרמה",  קודמת נקט 
ביטוחו על-פי דין, ומצד שני היא מתעלמת מן "הסיכון 
הביטוח  המשך  לו  ומציעה  אצלו  שחשפה  המוסרי" 
- הן  גם להבא. להליכים סותרים כאלה לא מצאתי 
בביטוחי רכוש והן בביטוחי חבות או תאונה - תקדים 

תורתי.
רופא  בחוות דעתו של  ועוד: המבטחת מסתייעת  ג. 
כ"מומחה  שלו  האינטרנט  ובאתר  בה  שהוגדר 
למחלות לב", שהינה מומחיות מדיסציפלינה אחרת. 
"אבדן  בביטוח  לחיתום  בדבריו  מתייחס  זה  רופא 
כושר עבודה" שאינו הביטוח הנדון )נכות(  אלא ביטוח 
רגיש יותר )הכולל גם פיצוי למחלות(. ביטוח כזה אכן 
מנהל  בהיותי  כשלעצמי,  יותר.  קפדני  חיתום  מחייב 
הייתי  כי  קובע  אני  אחדים,  מבטחים  אצל  חיתום 
מתאונה  נכות  בביטוח  התובע  את  לבטח  מסכים 
מועד  טרם  הגופני  במצבו  גם  בפוליסה,  כהגדרתה 

כריתת הביטוח, במגבלות ראויות.
ד. כן חיווה הרופא הנ"ל דעות על פרשנות חוזה ביטוח 
בדבר "הפרת תנאים"/ "אי גילוי" על-ידי המבוטח. לא 
כך התירה רשות ההון, ביטוח וחסכון בחוזרה "בירור 
דעתו  לחוות  מומחה  סמכות  בעניין  תביעות"  ויישוב 
בדבר "זכות המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח" )פיסקה 
י"א בחוזר(. פרשנות עסקת הביטוח, בניגוד לאבחנה 

רפואית, אינה מתפקיד המומחה הרפואי.
על  מסתמכת  המבטחת  כי  לציין  לנכון  ראיתי  ה. 
תשובות המבוטח לשאלון ההצעה, אך בדחותה את 
בתשובותיו  אי-גילוי  על  מתלוננת  היא  הרי  תביעתו 
חתום  לעריכת  ב"עקרונות  עקא,  דא  לשאלותיה. 
את  הרשות  מציגה   )2015-9-28 )חוזר  רפואי" 
וטיפולה  הנושא  עם  הכרותה  בסיס  על  תפיסתה, 
ובשל,  נצבר  ידע  משקף  החוזר  צרכנים.  בתלונות 
של  סבירים  ונוהלים  שוק,  מכשלי  לקחים  הפקת 
טרם  לביטוח  מועמד  של  הרפואי  המצב  "בדיקת 
מאוחרות  אם  גם  אלה,  בהוראות  לביטוח".  קבלתו 
למקרה הנדון, נדרשות "פשטות ובהירות" וכן נקבע 
כי "שאלות יתייחסו למצב עובדתי בלבד; לא יישאלו 
שאלות שנדרשת בהן הערכה סובייקטיבית, אמונות 
או דעות של מועמד לביטוח, באשר למצבו". נאסרו 
של  גורפת  סובייקטיבית"  "הערכה  שעניינן  שאלות 
המועמד לביטוח עצמו בדבר יכולת התפקוד החופשי 

שלו ותפקודו "בפעולות היומיומיות".
ו. כמו כן מצאתי כי בתיאורי תיקו הרפואי של המבוטח 
לא הסתמכו רופאי מל"ל על ממצאים פיסיים ממשיים 
תלונות  על  אלא  הראשונה,  התאונה  לאחר  שנצפו 
שלאחר  בתקופה  זאת,  לעומת  בלבד.  תחושתיות 
ממשיים.  פיסיים  ממצאים  תוארו  השנייה  התאונה 
והנכות  הליקויים  כי  הנסיבות  מן  להבין  שאין  מכאן 
נובעים כולם )כלשון המבטחת( מעברו הרפואי טרם 
נכות  שיעורי  לקזז  היה  ניתן  אכן,  הנדונה.  התאונה 
)ולא  הממשית  הגופנית  ללקות  ישירות  המיוחסים 
כזאת שהיא בעיקרה פסיכוסומטית או סובייקטיבית 
מל"ל,  בתקנות  המוגדרת  כזאת  או  הנעתית  או 
פסיכונוירוטית  או  פסיכוטית  כהפרעה  רביעי,  פרק 
נובע מלקות גופנית שנצפתה ממש(.  שפישרה אינו 
בדרך כלל, הוחרג אצל מבטחים שונים "ליקוי גופני 
שהיה למבוטח קודם למקרה הביטוח" או "החמרה 
לשון  מטבעות  אך  למבוטח",  שהיה  קודם  ליקוי  של 

פרשנות  על  הקלו  לא  אלה  ועמומות  ארכאיות 
הפוליסה, ודעת מלומדים היא ש"סייג זה נוסח בדרך 
ללכוד  שהצליחה  מאד  וכללית  רחבה  בלשון  כלל 
ברשתה גם מקרים שבהם הזיקה בין מקרה הביטוח 
לבין המצב הרפואי הקודם הייתה רופפת מאד" )ראה 
דין  המשפט,  בראי  פרטי  בריאות  ביטוח  אליאס,  ירון 
וביטוח, 2011, עמ' 63, וכן –בעמ' 65- "יש צורך בקיומו 
של קשר סיבתי מוצק בין מערכת הנסיבות הרפואיות 
שנתקיימו במבוטח לבין מקרה הביטוח, דהיינו: נדרש 
'גורם ממשי' לקרות  כי המצב הרפואי הקודם היווה 

מקרה הביטוח"(.

מסקנות

א. כאמור לעיל, הריני סבור שהייתי מסכים לבטח את 
גרמי  משינוי  הנובעת  מתאונה  נכות  בביטוח  התובע 
המומחה  גם  התאונה.  מקרה  לאחר  שנצפה  ממשי 
הרפואי של המבטחת סבר כך, אך המגבלה שנוסחה 

בעקבות חוות דעתו גורפת ומקפחת.
ב. בדחותה את תביעת המבוטח נסמכה המבטחת 
קרות  לאחר  שניכרו  ממשיים  גופניים  ממצאים  על 
התאונה, אך לא לפניה, והרי היא מקשרת בין הנכויות 
ללא  התקופות  בשתי  למבוטח  שנקבעו  השונות 

הצדקה פרשנית עניינית.
ג. הקושי בקביעת שיעורי נכות ואי כושר חלקי מעורר, 
ללא ספק, עימותים אפשריים בין המבוטח למבטחו. 
כלל  ובדרך  רפואית,  מבחינה  משמעיים  חד  הם  אין 
הריהם מותנים במידת ההנעה והרצון שיש למבוטח. 
על היבט זה, של לקות "סובייקטיבית" מעירה מבטחת 
 Problems" בפרסומה   Munich Re המשנה 
ההרגשה  מתוארים  שבו   ,"of Disability Risk
אי  והאינטרס הסובייקטיביים של המבוטח. לדעתה, 
כושר שהינו בחלקו תוצאת גורמים סובייקטיביים, ואין 
הוא מוצדק במלואו על ידי קריטריונים אובייקטיביים 
המבוטח,  של  הממשי  בריאותו  ממצב  הנובעים 
מתואר כאי-כושר "סובייקטיבי" או "הנעתי". "מונח זה 
משתרע ממקרה של אדם שבריאותו בלתי תקינה, 
בריא  אדם  של  מקרה  עד  בליקויו,  מגזים  הוא  אך 
אינו  להם  פיצויים  להשיג  במרמה  המבקש  לחלוטין 
זכאי" )שם, עמ' 7(". כזכור, רמת ההוכחה הנדרשת 
מן המבטח לטענתו בדבר מרמה או חוסר תום לב 

מצד המבוטח גבוהה מאד.
ד. בדיני ביטוח בישראל הורחבה המגמה לחייב את 
המבטחים לבצע בדיקות שונות שתוצאתן ממצאים 
סיכוניו.  של  יותר  מדויקת  והערכה  המבוטח  אודות 
חברת  מסוימות  בנסיבות  כי  נקבע  שונות  בפסיקות 
הסכם  לכריתת  עובר  חיתום  לבצע  אמורה  הביטוח 
הביטוח, למשל: לבקש תדפיס של המצב הרפואי או 
נ.  טפיארו  מכתב מהרופא המטפל )ת"א 27334/04 
אחדים  משפטנים  לדעת   .)2005 )נבו,  בע"מ  דיקלה 
)ראה אתר ח. קליר( יתכן שעצם המצאת כתב ויתור 
על סודיות רפואית מצד המבוטח, בעת כריתת הסכם 
הביטוח, משיתה על המבטח את החובה לבדוק את 
של  המידע  במאגרי  המבוטח  של  בריאותו  פרטי 
קופ"ח, שאם לא כן הריהו חשוף לטענה כאילו ויתר 
מ"חיתום  המבטח  הימנעות  העסקה.  חקירת  על 
יעיל  למו"מ  להגיע  לו  שתאפשר  זאת  היא  בדיעבד" 

ומוסכם עם המבוטח במועדו.

הכותב הוא יועץ ביטוח וניהול סיכונים, בעבר שימש 
כחתם ראשי בהפניקס ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח

חיתום רפואי וסוגיית ליקוי גופני קודם
הקושי בקביעת שיעורי נכות ואי כושר חלקי מעורר, ללא ספק, עימותים אפשריים בין המבוטח למבטחו 
- אין הם חד משמעיים מבחינה רפואית, ובדרך כלל הרי הם מותנים במידת ההנעה והרצון שיש למבוטח 

מאת יעקב קיהל
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ברק אצילי יו"ר הלשכה: בדומה ללשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ולשכת סוכני הביטוח, 
לשכת המתכננים הפיננסיים היא הגוף המייצג והלגיטימי של המתכננים המוסמכים בישראל

 הכנס התמקד במעטפת שמעניקה החברה למעסיק ועובדיו בכל רגע במעגל 
החיים  יותר מ-800 מקבלי החלטות מארגונים שונים לקחו חלק באירוע

אתמול  שונה  הפיננסיים  המתכננים  איגוד  של  שמו 
)ג'( ללשכת המתכננים הפיננסיים בישראל. כך נמסר 
הכללית  האסיפה  אישרה  שנה  כחצי  לפני  לפוליסה. 
אישר  העמותות  ורשם  השם  שינוי  את  האיגוד  של 
לשינוי  המשפטי  הליווי  את  רשמית.  הצעד  את  עתה 
השם סיפק היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד ג'ון גבע 

ממשרד עורכי הדין ג'ון גבע הדר. 
כגוף  שלנו  הטבעית  בהתפתחות  נוסף  צעד  "זהו 
פיננסיים מתכננים  המסמיך  בישראל  הבלעדי 
אצילי,  ברק  אומר  בינלאומיים",  בסטנדרטים    CFP 
לדברי  בישראל.  הפיננסיים  המתכננים  לשכת  יו"ר 
רואי  לשכת  הדין,  עורכי  ללשכת  "בדומה  אצילי, 
המתכננים  לשכת  הביטוח,  סוכני  ולשכת  החשבון 
הפיננסיים בישראל הינה הגוף המייצג והלגיטימי של 
הלשכה  בישראל.  המוסמכים  הפיננסיים  המתכננים 
הסמכות  בעלת  והינה  בישראל  היחידה  היא  כיום, 
רישיון  כבעלי  פיננסיים  מתכננים  להסמיך  הבלעדית 
הפיננסיים  המתכננים  ארגון  מטעם  בישראל   CFP

הרשמי  )הרישיון   CFP רישיון   .FPSB ה-  הבינלאומי 
לעסוק בתכנון פיננסי( משמש תו תקן לאיכות המתכנן 
הפיננסי, מקצועיותו ורמת השירותיות הגבוהה שהוא 
מעניק ללקוחותיו, אך חשוב לא פחות - מייצר בידול 

בינו לבין מתכנן פיננסי לא מוסמך". 
התכנון  שוק  להיום,  שנכון  "מאחר  מוסיף:  אצילי 
להגדיר  גורם  לכל  ומאפשר  פתוח  בישראל  הפיננסי 
עצמו 'כמתכנן פיננסי', לשכת המתכננים הפיננסיים 
בישראל מציבה סטנדרט גבוה של הליך הסמכה בן 
שנתיים ותהליך לימוד מתמשך ומקצועי. המתכננים 
חברותם  במסגרת  זוכים  המוסמכים  הפיננסיים 
משפטי,  ייעוץ  מקצועית,  ליווי  במעטפת  בלשכה 

סדנאות העשרה וליווי צמוד של מנטורים ותיקים". 
כלשכת  הרשמי  האישור  קבלת  לרגל  אלו,  "בימים 
לכל  פונים  אנו   – בישראל  הפיננסיים  המתכננים 
בשנים  ידינו  על  שהוסמכו  הפיננסיים  המתכננים 
וליהנות  החדשה  הלשכה  אל  להצטרף  האחרונות, 

מההטבות שאנו מציעים", הוסיף יו"ר הלשכה.

מגדל  של  השנתי  המעסיקים  כנס 
התקיים לאחרונה בהשתתפות מקבלי החלטות 
אשת  של  ובהנחייתה  הישראלי  במשק  בכירים 
לאגו  גפן, באולם האירועים  בר  לינוי  התקשורת 

בראשון לציון.
נמסר כי הכנס עמד השנה בסימן "360", המבטא 
את הליווי שמעניקה מגדל למעסיק ועובדיו בכל 
רגע במעגל החיים ומספקת להם מעטפת שירות 
מלאה. השתתפו בו מנהלי כספים, חשבי שכר, 
נוספים  וכן  ועדים  ראשי  אנוש,  משאבי  מנהלי 
רשויות  אוניברסיטאות,  ביניהם,  גופים  ממגוון 

מקומיות, בתי חולים, חברות ציבוריות ועוד. 
ניר סוסי, מנהל מרחב מעסיקים ולקוחות, דיבר 
כדאי  כיצד   – הוודאות  אי  לעידן  החזרה  על 
להיערך כלכלית אל המחר ולבנות אי של יציבות 

בעולם של שינויים וקידמה. 
שיח  דו  ערך  מקפת,  מגדל  מנכ"ל  סנדרוב,  אפי 
עם בר גפן וסיפר על השינוי הגדול שבוצע בשנה 
וסיפר  ברירות המחדל,  ביטול הסכמי  החולפת: 
קרה  ומה  לקראתו  מקפת  מגדל  נערכה  כיצד 
וקורה מאז מבחינת צמיחת החברה, החידושים 

והשיפורים למעסיק ולעובדיו.
וערוצי  הלקוחות  חטיבת  מנהל  רביב,  ליאור 
שמגדל  השירותים  מעטפת  על  סיפר  ההפצה, 

ולעובדיו,  למעסיק  מרבית  בהתאמה  מציעה 
מציעה  שמגדל  בענף  המובילים  המוצרים  ועל 

ללקוחותיה. 
מקצועי  פאנל  התקיים  היום  של  השני  בחלק 
למכור  לא  או  לגיטימי  האם  בסוגייה  שעסק 
המעסיק.  בבית  לפנסיה  משלימים  מוצרים 
השכר  אגף  מנהל  ידיד,  עוזי  השתתפו,  בפאנל 
ידין,  אייל  עו"ד  פלאפון,  בחברת  והתשלומים 

ומומחה  במגדל  והפצה  עסקי  פיתוח  סמנכ"ל 
מומחה בתכנון פרישה  ואבי ברוק,  בדיני עבודה 
ואחראי על הפן המקצועי של מחלקת הפרישה 

במגדל.
הוביל  הערב  של  האומנותי  החלק  את 
על  כי  נמסר  נוסבאום.  אבי  הסטנדאפיסט 
ולקוחות  מעסיקים  מרחב  נציגי  ניצחו  ההפקה 

לצד חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה. 

איגוד המתכננים הפיננסיים 
שינה שמו ללשכת המתכננים 

הפיננסיים בישראל

בסימן “360”: מגדל ערכה 
את כנס המעסיקים השנתי 

ברק אצילי, יו”ר לשכת המתכננים 
הפיננסיים בישראל
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לינוי בר גפן מראיינת את מנכ”ל מגדל מקפת אפי סנדרוב
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