
העורך: אריה לביא / עורך בפועל: אורי לביא-פלג / עריכה: עמית קרטס-בנין, אלמוג עזר, אלון אפרתי / ניו מדיה: אורן מינץ / גרפיקה: סטודיו אופק
www.polisa.news  /  E-mail :  news@polisa.news  /  03-5407884 טל.    / בע"מ  כלכלית  תקשורת  ”ל:  המו

2652 מס'  גיליון    |   27 שנה    |   ISSN 0793-4750   | תש״ף   בשבט  א׳   ,2020 בינואר   27 ב',  יום 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

www.polisa.newsחדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים

חדש בפוליסה

עיתונות בהתאמה אישית
מבזקים לפי תחומי עניין

לבחירה לחצו כאן

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

פוליסה

עמוד 6 

מאת איציק אסטרייכר
עמוד 7     

זרקור לעולם הפנסיוני

הפניקס 
מציעה כיסוי 
לרכב חלופי 

מנהלים 
בפרמיה 

חודשית של 
5 שקלים

נשיא להב מתגייס 
לעזרת לשכת סוכני 

הביטוח: כניסת 
ענקיות האשראי 

לענף הביטוח תפגע 
אנושות בסוכני 

עמוד 5 הביטוח

ענת גואטהעמוד 8 

רי
רמ

 מ
בל

ענ
ם: 

לו
צי רנ”ע תפרסם את 

נתוני התביעות 
בענף ניהול 

התיקים – כדי 
לעודד כניסה של 

מבטחים

עמוד 11 

יורם נוה: עלינו לנצל 
יחד את הוואקום 

שנוצר בענף בשנים 
האחרונות מבחינת 

השירות ללקוחות

חברת נץ 
העבירה 

את 
פעילותה 

למילגם

 יורם נוה, היום בכנס הסוכנים של כלל ביטוחעמוד 2 

רועי כהן

נמשכת 
השחיקה 

בדמי הניהול

שלמה מילר

www.polisa.news
www.polisa.news
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true


2 27 בינואר 2020

www.polisa.news פוליסה

 נץ הוקמה על ידי יזם הביטוח נהוראי 
נתיב ז"ל ב-2017, במסגרת הרפורמה 

שערכה רשות שוק ההון לטיפול בנושא 
של נזקי צנרת  מילגם חזרה לענף 

בספטמבר 2017 עם כניסת הרפורמה 
לתוקף, כחברת ניהול שרברבים

ביולי האחרון קיבלה החברה היתר 
מיוחד מבנק ישראל להחזקת 

אמצעי שליטה בבנקים ובחברות 
סליקה – עד לשיעור של 7.5%

פעילותה  את  הפסיקה  נץ  השרברבים  ניהול  חברת 
והעבירה את הפעילות לחברת מילגם, כך נודע לפוליסה. 
ב-2017,  ז"ל  נתיב  נהוראי  הביטוח  יזם  ידי  על  הוקמה  נץ 
לטיפול  ההון  שוק  רשות  שערכה  הרפורמה  במסגרת 
בנושא של נזקי צנרת. מדובר היה בתחום שאופיין בשירות 

לקוי למבוטחים ולסוכנים. 
מילגם חזרה לענף בספטמבר 2017 עם כניסת הרפורמה 
לתוקף, כחברת ניהול שרברבים. זאת, כשנה לאחר שיצאה 

מהענף כיוון שלא רצתה לפעול בו במתכונת הקודמת. 
על פי סקר לשכת סוכני הביטוח, שנערך באוקטובר 2019, 
עם  עבדה  מילגם  בעוד  מהסוכנים  כ-19%  עם  עבדה  נץ 
17% מהם. 24% מהסוכנים דיווחו כי הם עובדים עם חברת 

נתב, ו-25% דיווחו כי הם עובדים עם שרברב פרטי. 
לא ניתן היה להשיג את תגובות נץ ומילגם.

חברת נץ 
העבירה את 

פעילותה 
למילגם

כלל ביטוח 
הפכה לבעלת 
עניין בדיסקונט

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

!!!

בעלת  להיות  הפכה  ביטוח  כלל 
 5.05% ותחזיק  דיסקונט  בבנק  עניין 
מהמניות, כך דיווח אתמול )א'( הבנק 

לבורסה. 
קיבלה  האחרון  יולי  בחודש  כי  נציין 
ישראל  מבנק  מיוחד  היתר  החברה 
בבנקים  שליטה  אמצעי  להחזקת 
של  לשיעור  עד   – סליקה  ובחברות 

 .7.5%
קיבלה  כי  החברה  פרסמה  בשעתו, 
המנהל  גוף  היותה  בשל  ההיתר  את 
הציבור  עבור  בעיקרו,  השקעות, 
ולא  פיננסיים  מניעים  מתוך  הרחב, 
אסטרטגים. כעת, כאמור, היא הופכת 
ומצטרפת  בבנק,  עניין  לבעלת 
מהלך  שביצעו  אחרים  למוסדיים 

דומה בחלק מהבנקים.
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בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס‘ 6/2020 מה-26 בינואר

לקוחות הפניקס זהיר מקבלים יותר

רכב חלופי משפחתי
 ₪ 2.5 בתוספת פרמיה של 

לחודש בלבד

רכב חלופי מנהלים
 ₪ 5 בתוספת פרמיה של 

לחודש בלבד
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בית המשפט ציין, כי לשם חיוב הרשות יש להוכיח כי הרשות חרגה מסטנדרט 
ההתנהגות הסביר המצופה ממנה ולא נקטה באמצעים סבירים כדי למנוע את הכשל

עיון נוסף

בבית המשפט לתביעות 
נדונה  באשדוד  קטנות 
פז  תכלת  של  תביעתם 
אסייג   יורם  ושל  אסייג 
אשדוד.  עיריית  כנגד 
פסק הדין  )תק -38527
בדצמבר  ניתן   )11-18
הרשמת  מפי   ,2019

הבכירה אירנה רוזן. 
המשפט  בית  בפני 
לפיצוי  תביעה  הונחה 
שנגרמו  נזקים  בגין 
אירוע  בשל  לתובעים 

ההצפה שאירע בעיר אשדוד.
לביתם  יבנה  מגן  התובעים  נסעו   2018 בינואר 
התובעים  נכנסו  הנסיעה,  במהלך  באשדוד. 
בכביש  שנקוותה  לשלולית  נסעו  בו  הרכב  עם 
לקויה.  ראות  בשל  בה  הבחינו  לא  שהתובעים 
שלא  לגובה  עד  המים  עלו  ספורות  שניות  תוך 
ודלתותיו  כבה  הרכב  נסיעה.  המשך  איפשר 
הרכב  חלל  לתוך  לחדור  החלו  המים  ננעלו. 
לבסוף  התובעים.  של  למותניהם  עד  והגיעו 
הצליחו התובעים לחלץ עצמם מהרכב השוקע, 
סיוע  הזעיקו  מבטחים,  למקום  הגיעו  וכאשר 

שיסייע לרכבים נוספים ששקעו גם הם. 
חזר  שהתובע  לאחר  כי  טענו,  התובעים 
הנתבעת  בעובד  הבחין  הוא  האירוע,  למקום 
)העירייה( אשר פתח את תעלת הניקוז, פעולה 
נוקזו  הרחוב  את  שהציפו  המים  שבעקבותיה 
תוך מספר דקות. עוד טענו התובעים, כי העירייה 
התרשלה בטיפול בתשתיות, לא עמדה בחובות 
המוטלות עליה כרשות מקומית, ולא עשתה די 

כדי למנוע את הנזקים שנגרמו להם. 
חובה  אף  הפרה  לא  כי  טענה  העירייה  מנגד, 
מקומית  כרשות  עליה  המוטלות  מהחובות 
בתחומה.  התשתיות  לתקינות  אחראית  אשר 
נבדקו  כי התשתיות באזור  עוד טענה העירייה, 
והוכנו לחורף כחלק ממערך ההיערכות הכולל. 
ירדו  היום  באותו  כי  העירייה,   טענה  עוד  
כמויות   - גשם  של  חריגות  גשם  כמויות  בעיר 
שתשתיות הניקוז לא היו מסוגלות לנקז ובנוסף 
לכך, הגשמים העזים גרמו לחסימת קולטני מי 

גשמים בשל הפסולת שניקזה למקום. 
לבסוף טענה העירייה, כי לתובעים אשם תורם 
לתוך  להיכנס  במודע  בחרו  שהם  מפני  לאירוע 

שלולית מים שנקוותה בכביש. 
 )2(235 על סעיפים  בית המשפט  תחילה, עמד 
את  קובעים  אשר  העיריות,  לפקודת  ו-237 
שבתחומה  הרחובות  על  העירייה  אחריות 
ובכלל זה את אחריותה לניקוזם. עם זאת, בית 
מוחלטת,  אינה  זו  אחריות  כי  הדגיש  המשפט 
והרשות לא תישא באחריות באופן אוטומטי בכל 
בתחומים  מכשל  כתוצאה  נזק  ייגרם  בו  מקרה 

שבאחריותה. 
חיוב  לשם  כי  המשפט,  בית  ציין  לכך  בהתאם 
הרשות יש להוכיח כי הרשות חרגה מסטנדרט 
נקטה  ולא  ממנה  המצופה  הסביר  ההתנהגות 
באמצעים סבירים כדי למנוע את הכשל. כלומר, 
נסיבות  פי  על  הרשות  התנהגות  את  לבחון  יש 

העניין ותוך התחשבות במכלול נסיבות.
הנדון  במקרה  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
העירייה לא חלקה על עצם קרות האירוע, אלא 
האם  בשאלה  הייתה  הצדדים  בין  המחלוקת 
בנסיבות העניין הרשות עמדה בתקן  התנהלות 

המוטל עליה כרשות מקומית סבירה.

מודעת  הייתה  העירייה  כי  קבע,  המשפט  בית 
להתראות באשר לכמויות חריגות של מי גשמים 
לכך  מודעת  הייתה  ואף  באזור  לרדת  הצפויים 

שייתכן כי התשתיות במקומות הנמוכים לא יהיו 
מסוגלות לנזק את מי הגשמים. בשל כך ציין בית 
המשפט כי על העירייה היה לנקוט בפעולה של 
לאחר  ולא  שהוצפו  לפני  רחובות  אותם  סגירת 
נגרם  אשר  הנזק  את  מונעת  הייתה  ובכך  מכן, 
לתובעים ולבעלי רכבים נוספים ששקעו באזור. 
מצופה  היה  כי  הדגיש,  המשפט  בית  כן,  כמו 
לכמות  הנערכת  מקומית  כרשות  מהעירייה 
ממקום  התנועה  את  להסיט  גשם  של  חריגה 
בפני  להתריע  לחלופין,  או  להצפות,  המועד 
הנהגים כי המקום צפוי להיות מוצף וכי עליהם 
באמצעות  חלופיות,  בדרכים  לנסוע  לבחור 
הצבת שילוט מתאים או העמדה של נציג אשר 
רשות  שעשתה  כפי  התנועה,  להכוונת  ידאג 
בעדות  הנטען  פי  על  וזאת  אחרת,  מקומית 
המשפט  בית  הדבר,  נעשה  משלא  התובעת. 
ניתן היה לקבל את טענת העירייה  כי לא  קבע 
כרשות  עליה  המוטלות  החובות  בכל  עמדה  כי 
בנסיבות  הצפוי  הנזק  את  למנוע  כדי  מקומית 

העניין.
יתירה מכך, בית המשפט דחה את טענת האשם 
וקיבל את עדות התובעת,  התורם של העירייה 
היה  ניתן  שלא  בשלולית  היה  מדובר  לפיה 

להבחין בה בשל ראות לקויה במקום. 
סוף דבר, בית המשפט קיבל את התביעה וחייב 
 21,712 של  סך  לתובעים  לשלם  העירייה  את 

שקל בתוספת הוצאות משפט. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגשה בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

אחריותה של הרשות 
המקומית לנזקי הצפה לרכב
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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

כהן: חברות האשראי אוצרות בתוכן מאגרי מידע בהיקפים נרחבים ביותר על אודות 
לקוחותיהן, והמידע עולה עשרות מונים על המידע הקיים אצל סוכני הביטוח

האשראי  כרטיסי  חברת  "כוונת 
להקמת  רישיון  לקבל   MAX
סוכנות ביטוח היא מהלך שעלול 
הביטוח  סוכני  ענף  את  להכחיד 
להב,  בישראל" – כך אומר נשיא 

עו"ד רועי כהן. 
שוק  רשות  על  לממונה  במכתב 
שהעתק  ברקת,  משה  ד"ר  ההון 
סוכני  לשכת  ממנו נשלח לנשיא 
כותב  רוזנפלד,  ליאור  הביטוח 
כהן כי המהלך, על אף יתרונותיו 
סוכנים,  רבבות  יותיר  הרבים, 
משפחותיהם,  על  עוסקים 

מחוסרי עבודה ופרנסה. 
לדבריו, חברות האשראי אוצרות 

ביותר  נרחבים  בהיקפים  מידע  מאגרי  בתוכן 
מונים  עשרות  עולה  והמידע  לקוחותיהן,  על 
על המידע הקיים אצל סוכני הביטוח. לדבריו, 
רבים  בפרטים  מעודכנות  האשראי  חברות 
האם  כגון  הלקוחות,  של  החיים  הרגלי  על 
לחדר  מנוי  בעלי  או  אורגני,  מזון  רוכשים  הם 
באיזה  ספורט,  ציוד  קונים  הם  האם  כושר, 

תם  האם  או  במוסך  מבקרים  הם  תדירות 
שניתן  כפי   – לדירה  או  לרכב  הביטוח  הסכם 
נוסף,  מידע  האשראי.  כרטיס  בחיובי  לראות 
לדברי כהן, מתייחס לתדירות הרכישות בבית 
של  הרפואי  מצבו  על  שמעיד  מה   – מרקחת 
מחזיק הכרטיס, האם קיימים חיובים במט"ח 
עלויות  לחו"ל,  נסיעות  היקף  על  שמעידים 

ביטוח, ועוד. 
בסיסי  כלל  כי  לכל,  "ברי 
את  יובילו  הללו  המידע 
רבת  האשראי,  חברת 
הכלכלית,  העוצמה 
להציע  האם  להחליט 
באשר  ללקח  הצעות 
לחו"ל,  נסיעות  לביטוח 
כיסוי  כל  או  לרכב  ביטוח 
באמצעות  אחר,  ביטוחי 
בינה  פרי  פרופיל 
בסיס  ועל   )AI( מלאכותית 
מתוחכם.  אלגוריתם 
ל'קניבליזם'  יוביל  האמור 
ביחס למתחרים הקטנים – 

סוכני הביטוח העצמאיים". 
עוד מוסיף כהן, כי סוכני הביטוח הם עוסקים 
מכל  עליהם  לשמור  ויש  בישראל,  נחוצים 
מנת  על  לכבודו  פונים  בלהב  "אנו  משמר: 
למנוע את הכשרת הכוונה של חברת כרטיסי 
כך   – ביטוח"  סוכנות  להקים   MAX האשראי 

כהן לברקת.

נשיא להב מתגייס לעזרת לשכת סוכני 
הביטוח: כניסת ענקיות האשראי לענף 
הביטוח תפגע אנושות בסוכני הביטוח

נשיא לשכת סוכני 
הביטוח ליאור רוזנפלד

ד”ר משה ברקת, הממונה 
על רשות שוק ההון

רועי כהן, נשיא להב
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כדאי לדעת

 הכיסוי מוצע למבוטחי "הפניקס זהיר"  לפני חצי שנה הושק כיסוי לרכב חלופי 
משפחתי בפרמיה חודשית של 2.5 שקל  קודם לכן ניתן היה כיסוי לרכב חלופי 

קטן בלבד  שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס: 
כיסוי לרכב חלופי ב-3 אפשרויות מעניק למבוטח את הכיסוי הטוב והכלכלי ביותר

 בעלי המניות ניסו בשבועות האחרונים לשנות את תקנון בית 
ההשקעות כדי להוביל למכירת חברת הגמל של הלמן אלדובי להפניקס 

 הערכות: בעלי המניות הבינו שלהצעתם אין סיכוי להתקבל

הפניקס מציעה כיסוי לרכב 
חלופי מנהלים בפרמיה 

חודשית של 5 שקלים

הלמן אלדובי: מחזיקי מניות 
המיעוט אינם דורשים לקחת 
מהדירקטוריון את ההחלטה 

על מכירת החברה

לרכוש  זהיר"  "הפניקס  למבוטחי  תאפשר  הפניקס 
 5 של  חודשית  בפרמיה  מנהלים  חלופי  לרכב  כיסוי 
שקלים. מדובר ברכבי מנהלים דוגמת יונדאי סונטה, 
מצטרף  זה  כיסוי  אינסיגניה.  אופל  או   6 מאזדה 
לכיסוי שהושק לפני חצי שנה לרכב חלופי משפחתי 
– בפרמיה חודשית של 2.5 שקל. הרכבים החלופיים 
יונדאי  כדוגמת  רכבים  הם  המוצעים  המשפחתיים 

i25, מאזדה 3 או טויוטה קורולה.  
"הפניקס  במסגרת  החלופי  הרכב  שירות  בעבר, 
יונדאי  כדוגמת  קטן  חלופי  לרכב  כיסוי  סיפק  זהיר" 

i10, קיה פיקנטו, או ניסן מיקרה. 
הייחודית  ההטבה  את  מאריכה  הפניקס  כן,  כמו 
דרך  שירותי  רכשו  אשר  זהיר"  "הפניקס  למבוטחי 
40% הנחה  דרכים( ומעניקה  שגריר או  וגרירה )דרך 
על רכישת מצברים חדשים, וזאת בפוליסות שתאריך 
תחילתן עד סוף שנת 2020. מבוטח שהזמין שירותי 

שהמצבר  התברר  ובבדיקה  ובמידה  וגרירה  דרך 
שבק חיים ותקופת האחריות למצבר הסתיימה, יוצע 
לו להחליף את המצבר הישן במצבר חדש מתוצרת 
שנפ ב-40% הנחה ממחיר המחירון לצרכן של שנפ, 
על  שנתיים  של  מורחבת  אחריות  לו  תינתן  ובנוסף 
שירות  במסגרת  תינתן  ההטבה  החדש.  המצבר 

.24/7
תחום  למנהל  ומשנה  בכיר  סמנכ"ל  מילר,  שלמה 
היא  זהיר  הפניקס  "פוליסת  בהפניקס:  כללי  ביטוח 
ללא ספק פוליסת ביטוח הרכב הטובה, המשתלמת 
כיום בענף הביטוח. הטבות כמו  ביותר  והמתקדמת 
צמיגים חדשים  רכישת  על   60% הנחה בשיעור של 
'חצב', רכישת כיסוי לשמשות מקוריות החל  ברשת 
מ-10 שקלים לחודש, רכישת כיסוי לרכב חלופי ב-3 
מעניקים  ועוד,  )קטן/משפחתי/מנהלים(  אפשרויות 

למבוטח את הכיסוי הטוב והכלכלי ביותר". 

בעלי מניות המיעוט בהלמן אלדובי שינו את דעתם ואינם 
ההחלטה  את  הנוכחית  מההנהלה  לקחת  מבקשים 
אלדובי  הלמן  פרסם  כך  ההשקעות.  בית  מכירת  על 
שעות  פורסמה  הדרמטית  ההודעה  בבורסה.  )ב'(  היום 
ספורות בלבד לפני קיומה של ההצבעה האלקטרונית 

שהייתה אמורה להתקיים היום בשעה 14:00.
לשנות  האחרונים  בשבועות  ניסו  המיעוט  מניות  בעלי 
בבית  הגמל  חברת  של  למכירה  ולהוביל  התקנון  את 
ההשקעות להפניקס. נכון להיום, החלטות בנושאי מיזוג, 
פיצול, פירוק החברה או מכירתה דורשות הסכמה פה 
הייתה  בישיבה, אך הצעתם  אחד של כל הדירקטורים 
לשנות את ההחלטה לרוב רגיל. על פי הערכות: "לאחר 
לעבור  סיכוי  שום  להצעתם  שאין  לדעת  נוכחו  שאלו 

התקפלו  הם   - כישלון  לקראת  הולכת  והיא  באסיפה 
והודיעו על ביטולה".

מיעוט  מניות  בעלי  הצעת  אלדובי,  הלמן  פי  על 
סמכויות  את  ליטול  בחברה(  מ-5%  יותר  )שמחזיקים 
בטובת  לפגוע  ועלולה  תקדים  חסרת  הינה  דירקטוריון 
ומזכירים  למהלך  נחרצות  התנגדו  בחברה  החברה. 
שדיני החברות קובעים חלוקה ברורה של סמכויות בין 
החובות  הגדרת  תוך  החברה,  של  השונים  האורגנים 
סמכויותיהם.  בהפעלת  האורגנים  על  המוטלות 
החברה,  לטובת  פועל  שהדירקטוריון  מציינים,  בחברה 
והחלטותיו מתקבלות לאחר תהליך בחינה מסודר, תוך 
קיום דיון מיודע, קבלת כל הנתונים הרלוונטיים ובחינת 

חלופות שונות העומדות בפני החברה.

שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר בכלל ביטוח

רמי דרור, מנכ”ל הלמן אלדובי

בעלי מניות המיעוט התקפלו:
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 דמי הניהול הממוצעים ב-2019 בקרנות פנסיה מקיפות היו 0.21% מן הצבירה 
ו-2.12% מן ההפקדות  שוק החיסכון הפנסיוני – סיכום שנה  מאמר 2 בסדרה

בתוכניות  החוסכים 
השונות  הפנסיוניות 
ישראל,  במדינת 
קרנות  גמל,  בקופות 
וביטוחי  פנסיה 
משלמים  מנהלים 
ניהול  עבור  ניהול  דמי 
אלו  הכספים. הכנסות 
לחברות  מאפשרות 
להעמיד  המנהלות 
השקעת   – החוסכים  לטובת  שירותים  מכלול 
וניהול  רישום  בתכניות,  המופקדים  הכספים 
ומשיכות  הפקדות  )רישום  החוסכים  חשבונות 
בכל חשבון של כל חוסך( ומתן שירות לחוסכים 
הכולל מתן דיווחים כנדרש בהסדר החוקי ומתן 
מענה לסוגיות העולות בקשר לזכויות החוסכים 

בכל מהלך תקופת החיסכון. 
ההסדר החוקי בישראל קובע שדמי הניהול יהיו 
בתוכנית  המנוהל  הכספים  היקף  של  פונקציה 
הפנסיונית על שם החוסך ושל סכומי ההפקדה 
החוקי  ההסדר  הגמל.  קופת  או  הפנסיה  בקרן 
אוסר ליצור זיקה בין הרווחים שיושגו מהשקעות 
מן  שייגבו  הניהול  לדמי  הפנסיוניים  הכספים 

החוסכים בקופות גמל או קרנות פנסיה.
החוסכים  מן  לגבייה  המותרים  הניהול  דמי  סוגי 
איסור  חל  כאשר  בחוק,  מפורש  באופן  נקבעו 
עבור  )למעט  נוספים  אחרים,  סכומים  לגבות 
החיסכון,  מן  ניהול  דמי  ערך(.  בניירות  פעילות 
פנסיוניות  בתכניות  שנצברו  הכספים  מן  שיעור 
ניהול מן ההפקדות ככל שנעשות לתכנית  ודמי 
המותרים  הניהול  דמי  לסוגי  בנוסף  הפנסיונית. 
לגבייה נקבעה בהסדר החוקי תקרה לגובה דמי 
סוג  ולפי  הניהול  דמי  סוג  לפי  תקרה   - הניהול 
המוצר הפנסיוני. בקרן פנסיה מקיפה חדשה דמי 
הניהול המרביים הם 0.5% לשנה מן הצבירה ו-6% 
מן ההפקדות, בקופת גמל לתגמולים דמי הניהול 
המקסימליים מן הצבירה הם 1.05% לשנה ו- 4% 
מן ההפקדות, כאשר בקרנות השתלמות תקרת 
דמי הניהול מן הצבירה היא 2% לשנה, אך נאסר 

לגבות דמי ניהול מכל הפקדה. 
עם סיומה של שנת 2019 ניתן ללמוד כי נמשכת 
הפנסיוני,  החיסכון  שוק  את  המאפיינת  המגמה 

רמות  מאז  הניהול.  דמי  בשיעורי  ירידה  של 
השיא, שיעורי דמי הניהול המרביים בשנת 2009, 
הניהול  דמי  שנה.  מדי  הניהול  דמי  נשחקים 
הממוצעים בשנת 2019 בקרנות פנסיה מקיפות 
ההפקדות.  מן  ו-2.12%  הצבירה  מן   0.21% היו 
הצבירה  מן   0.55% היו  לתגמולים  גמל  בקופות 
ו-0.3% מן ההפקדות. בקרנות השתלמות - דמי 
הניהול הממוצעים בשנת 2019 הסתכמו בשיעור 
להשקעה,  גמל  בקופות  לשנה.   0.59% של 
הניהול  דמי   ,2016 בנובמבר  רק  לפעול  שהחלו 
של  בשיעור  הסתכמו   2019 בשנת  הממוצעים 

.0.64%
במחצית  גמל  בקופות  הממוצעים  הניהול  דמי 
הראשונה של שנות האלפיים הסתכמו בכ-0.6%. 
התקופה, ערב פרסום מסקנות ועדת בכר, טרם 
למכור  הבנקים  את  חייב  אשר  החוק  חקיקת 
מרבית  כאשר  שבבעלותם,  הגמל  קופות  את 
נוהלו  השתלמות  וקרנות  גמל  בקופות  הכספים 

על ידי הבנקים.
הגמל  קופות  ומכירת  בכר"  "חוקי  חקיקת  עם 
דמי  גם  עלו  השקעות  ובתי  ביטוח  לחברות 
הרצון  עקב  בעיקר   ,2007-2009 בשנים  הניהול 
של הגופים שרכשו את קופות הגמל מן הבנקים 
להחזיר במהירות את השקעתם. אבל מאז 2009, 
בדמי  מתמשכת  שחיקה  קיימת  השיא,  מרמות 

הניהול. 
וקרנות  גמל  קופות  שמנהלות  החברות  מבין 
דמי  את   2019 בשנת  שגבה  הגוף  השתלמות, 
שחם,  אלטשולר  היה  ביותר  הגבוהים  הניהול 
 0.71% בשיעור  ניהול  דמי  גבה  שבממוצע 
מהחברה  מנעה  לא  זו  עובדה  הצבירה.  מן 
מן  גדול  בפער  ביותר,  הגדולה  המגייסת  להיות 
זמן.  לאורך  עודפות  תשואות  בזכות  המתחרות, 
החוסכים  בגרות  על  מלמדת  אולי  זו  תופעה 
לטיב  גדולה  מייחסים חשיבות  והמשווקים אשר 
המנהל  הגוף  הנמוך.  למחיר  דווקא  ולאו  המוצר 
בשנת  בגובהם  השניים  הניהול  דמי  את  שגבה 
2019 היה ילין לפידות - 0.68% מן הצבירה, כאשר 
החוסכים בקופות הגמל בפסגות שילמו בממוצע 

דמי ניהול מן הצבירה בשיעור של 0.62%. 

הכותב הוא יו"ר מור קופות גמל

נמשכת השחיקה בדמי הניהול

מאת איציק אסטרייכר

זרקור לעולם הפנסיוני

קרן ההשתלמות
היקף כספים 
ב-31.12.19 

במיליוני שקל 

דמי ניהול שנתיים 
מן הצבירה

52,9980.76%אלטשולר שחם
24,1650.74%ילין לפידות

13,2570.69%הראל
15,9180.69%הפניקס אקסלנס

15,3030.66%פסגות
22,5000.62%מיטב דש

9,8510.62%מנורה
9,6300.61%כלל

דמי הניהול הממוצעים שגבו קרנות 
ההשתלמות הגדולות בשנת 2019

דמי הניהול הממוצעים שגבו קופות 
הגמל הגדולות בשנת 2019

קופת הגמל לתגמולים
היקף כספים 
ב-31.12.19 

במיליוני שקל 

דמי ניהול שנתיים 
מן הצבירה

דמי ניהול מן 
ההפקדות

44,2320.71%0.11%אלטשולר שחם
17,2570.68%0.00%ילין לפידות

36,9070.62%0.70%פסגות
16,1610.59%0.02%הפניקס אקסלנס

24,3170.58%0.45%הראל
20,1310.52%0.47%מיטב דש

16,7090.50%0.39%מנורה
24,5160.44%0.09%כלל
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לאחר שהתייעצה עם חברות הביטוח:

רשות ני”ע תפרסם את נתוני 
התביעות בענף ניהול התיקים 
כדי לעודד כניסה של מבטחים

עמיתים תעמיד מימון בגובה 
של כ-127 מיליון שקל לסולגרין 
העוסקת באנרגיות מתחדשות

 הרשות מבקשת להקטין את עלויות הביטוח של החברות לניהול השקעות לאחר 
ההתייקרות בשנים האחרונות  פרסום כמות התביעות תביע לעידוד חברות הביטוח להיכנס 

לתחום  עוד מוצע: להקנות למנהל התיקים את האפשרות לקבוע האחריות המקצועית

 מדובר בהלוואה שתובטח בשעבודים שונים על בסיס נון-ריקורס, למעט ביחס לתקופת 
ההקמה שבה תעניק החברה ערבות לטובת עמיתים  גל בוגין יו"ר פעיל בסולגרין: ההסכם 
הוא אבן דרך משמעותית בהפיכתה של החברה לשחקן משמעותי בשוק הסולארי בישראל

להסרת  לפעול  ממשיכה  ערך  ניירות  רשות 
חסמים ולפיתוח תחום ניהול התיקים בישראל. 
השקעות  תיקי  ניהול  להסדרת  בהמשך 
כ"ניהול  ברשות  )שמכונה  דיגיטל  פלטפורמת 
תביעות  נתוני  תפרסם  הרשות   ,)"2.0 תיקים 
שיווק  השקעות,  לייעוץ  חברות  נגד  שהוגשו 

השקעות וניהול תיקים.
לבצע  מבקשת  היא  כי  הרשות  הודיעה  עוד 
שינויים בביטוח של בעלי רישיון אלו. סגל רשות 
ניירות ערך בחן את חובת הביטוח החלה על בעלי 
ההתייקרות  נוכח  בוצעה  זאת  בדיקה  רישיון. 
שעל  המקצועי,  הביטוח  פרמיות  של  העקבית 
הגופים  ומיעוט  הדין  לפי  לרכוש  רישיון  בעל 

המבטחים המציעים ביטוח לענף זה.
בפרמיות  ההתייקרות  כי  סבור,  הרשות  סגל 
הסיכון  עם  ישיר  בקשר  קשורה  אינה  הביטוח 
לא  שכן  הרישיון,  בעלי  של  בפעילותם  הטמון 
האחרונות.  השנים  במהלך  במצבם  שינוי  חל 
הסיכון  בין  התאמה  ליצור  במטרה  זאת,  נוכח 

הביטוח  סכום  לבין  הרישיון  בעל  של  בפעילות 
לטובת  להעמיד  יידרש  אותו  האחריות(  )גבול 
גיבש סגל הרשות תוכנית המורכבת  לקוחותיו, 
פרסמה   2019 באוקטובר  מהלכים:  משלושה 
הרשות חוזר שצמצם את החובה המוטלת על 
את  שוטף  באופן  לעדכן  תיקים  ניהול  חברות 
בכפוף  שלהן,  הביטוח  בפוליסת  הכיסוי  סכומי 
לעמידה בתנאים. מהלך זה נועד להעניק מענה 

לטווח הזמן הקצר.
ביטוח  אירועי  בדבר  נתונים  פורסמו  בנוסף, 
שיח  פי  על   .2015-2019 בשנים  שהתרחשו 
גורמים מענף הביטוח,  שקיים סגל הרשות עם 
כי העדר שקיפות בתחום הוביל  נשמעו טענות 
מעוניינות  ביטוח  חברות  מאוד  שמעט  לכך 
הסיכונים  על  מידע  היעדר  רישיון.  בעלי  לבטח 
הטמונים בפעילות בעלי הרישיון פוגע ביכולתם 
הטמון  הסיכון  את  נכון  לאמוד  המבטחים  של 
בפעילות. עובדה זו מביאה להתייקרות הפרמיה 
המבטחים  של  ליציאתם  או  המבטחים  ידי  על 

מצטמצמת  כך  ובעקבות  זה  ביטוח  מתחום 
על  ורוכזו  נאספו  שפורסמו  הנתונים  התחרות. 
ידי סגל הרשות מתוך הדיווחים שהגישו חברות 

בעלות רישיון. 
הקבועה  הביטוח  חובת  לתיקון  הצעה  לבסוף, 
בתקנות  קבועים  הביטוח  סכומי  כיום  בתקנות: 
הרישיון.  בעל  של  דעתו  לשיקול  נתונים  ואינם 
הרישיון  בעל  את  יחייב  עדיין  המוצע  המתווה 
לקוחותיו,  עבור  מקצועית  אחריות  בביטוח 
נתון  יהיה  המקצועית  האחריות  גבול  אולם 
לשיקול דעתו של בעל הרישיון, בהתאם להיקף 
לבעל  האחריות  העברת  ומאפייניה.  פעילותו 
הרישיון תדרוש ממנו, בין היתר, לשקול את סוג 
הבטחת  לשם  להעמיד  שעליו  הביטחון  כרית 
זכויות לקוחותיו ואת היקפה. אם יימצא שכרית 
לקוחותיו  עבור  העמיד  הרישיון  שבעל  הביטחון 
לא הייתה סבירה, הוא או הדירקטוריון שלו, אם 
אישיות  לתביעות  חשופים  יהיו  בתאגיד,  מדובר 

ולאכיפה מצד הרשות.

תעניק  הוותיקות  הפנסיה  קרנות  עמיתים 
מימון בגובה של כ-127 מיליון שקל לחברת 
מתחדשות,  באנרגיות  העוסקת  סולגרין, 
לטובת מימון מחדש של פרויקטים בתפעול 
חדשים  פרויקטים  הקמת  לטובת  ובעיקר 

בשנת 2020. 
מסולגרין נמסר כי חתמה הסכם עם גופים 
הפנסיה  קרנות  ניהול  קבוצת  שבשליטת 
ההלוואה תובטח  במסגרתו  אשר  עמיתים, 
בשעבודים שונים ביחס לפרויקטים השונים 
נון-ריקורס,  בסיס  על  והקמה(  )תפעול 
שבה  ההקמה  לתקופת  ביחס  למעט 

היקף  עמיתים.  לטובת  ערבות  החברה  תעניק 
הפרויקטים בתפעול הם כשישה מגה ואט, ואילו 
הפרויקטים החדשים הינם בהיקף של כ-43-45 

מגה ואט.
"ההסכם עם עמיתים הוא אבן דרך משמעותית 
בהפיכתה של סולגרין לשחקן משמעותי בשוק 
פעיל  יו"ר  בוגין,  גל  אמר  בישראל",  הסולארי 

בסולגרין.
ג'נריישן  ידי  על  בכ-60%  המוחזקת  סולגרין, 
ותפעול  הקמה  ייזום,  בבעלות,  עוסקת  קפיטל, 

של מתקני חשמל על בסיס אנרגיות מתחדשות. 
מההשקעות  אחת  היא  סולגרין  הגמל,  בענף 
מור שסיימו את  הגדולות של קופות הגמל של 

שנת 2019 עם התשואות הגבוהות ביותר.  
על  החברה  דיווחה   2019 בנובמבר  כי  נמסר 
החשמל  רשות  של  הרביעי  במכרז  זכייתה 
חשמל  לייצור  פוטו-וולטאים  מתקנים  להקמת 
במכסה  נמוך  ולמתח  גבוה  למתח  המחוברים 
לתעריף מובטח בהספק מצטבר של 14.4 מגה-

ואט )הספק מותקן של כ-19 מגה ואט(. מהחברה 

נמסר כי בהתאם להודעה שהתפרסמה על 
במכרז  שנקבע  המחיר  החשמל,  רשות  ידי 
לתקופה  לקוט"ש  אגורות   17.98 על  עומד 
של 23 שנים ממועד חיבור המתקנים לרשת 

החשמל.
בוגין הוסיף ש"במהלך 2019 הצלחנו לבנות 
צבר משמעותי של כ-400 מגה ואט בייזום, 
להקים ולחבר לרשת בהצלחה כשישה מגה 
ואט הספק מותקן  בכ-45 מגה  לזכות  ואט, 
השלמנו  וכעת  החשמל,  רשות  במכרזי 
מממן  עם  לחברה  ראשונה  פיננסית  סגירה 
הפרויקטים  הקמת  לטובת  מוביל  מוסדי 
דבריו  את  סיכם  הוא   ."2020 בשנת  החדשים 
בסולגרין  שנתנו  האמון  "על  לעמיתים  והודה 
בעסקה זו ולצוות האשראי הלא סחיר בראשות 
גלעד אושרי ורועי ברילנט שהובילו את העסקה 

מטעמם". 
תום שפרן ציין ש"שוק האנרגיה  מנכ"ל החברה 
לאור  אדירה  בצמיחה  נמצא  המתחדשת 
סולגרין  והסביבתיים.  הכלכליים  יתרונותיו 
התפתחותה  להמשך  מצוינת  בעמדה  נמצאת 

בהיקפים נרחבים".

תום שפרן וגל בוגין 
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 2017 בשנת  פרסמה   Deloitte היעוץ  חברת 
כתוצאה  ונוכחות  פריון  אובדן  שהיעדרויות, 
למעסיקים  עולה  לקויה  נפשית  מבריאות 
בשנה.  ליש"ט  מיליארד  כ-33-42  הבריטיים 
בשיעור  גדלה  שהעלות  פורסם  האחרון  בדיווח 

של 16% לכדי 45 מיליארד ליש"ט. 
של  הנפשית  בבריאות  שמשקיעים  מעסיקים 
עובדיהם מקבלים )בממוצע( החזר של 5 ליש"ט 
בה  מ-2017  )גידול  שהשקיעו  ליש"ט   1 כל  על 
ההחזר היה 4 ליש"ט לכל 1 ליש"ט של השקעה(. 

אחת הבעיות שעלו בסקר, בעיקר אצל עובדים 
בטכנולוגיה  השימוש  בנושא  היא  צעירים, 
שלהם  מהמשימות  להתנתק  עליהם  המקשה 

ומהעבודה. 
במחקר שנערך על ידי AIG Life נמצא כי 17% 
משינויים בקריירה נגרמים כתוצאה של מתח או 
בריאות נפשית. אצל הנשים, שיעור המפסיקות 
את מהלך הקריירה הוא בשיעור של 19% בעוד 
שאצל הגברים השיעור הוא 15%. כ-65% מכוח 
מהלך  את  הפסיק  בריטניה  של  הפעיל  האדם 

הקריירה או אולץ לעשות זאת, הפסקה שארכה 
בממוצע 14 חודשים )15.8% אצל נשים, 11.7% 
אצל גברים(. הפסקת קריירה כתוצאה ממחלה 
הייתה   10% שאצל  בעוד   9% של  בשיעור  היא 
של  בריאות  ממצב  כתוצאה  בקריירה  הפסקה 
קרוב משפחה ו-14% בגין מקרה מוות של קרוב 
הביטחון  את  להם  שיש  אמרו   27% משפחה. 
אחרי  סדירה  לעבודה  לשוב  יכולים  שהם 
ההפסקה בעוד ש-15% הודו שהקריירה שלהם 

הושפעה מההפסקה בפעילות.

בינואר  ב-1  לתוקפו  חוק חדש שנכנס  פי  על 
השנה בלטביה, חובה להתקין בכל בית ודירה 
החוק,  פי  על  כיבוי.  מטפי  ולהציב  עשן  גלאי 
מותקנים  להיות  חייבים  והמטפים  הגלאים 
המבטחים  דירה.  ביטוח  של  רכישה  לפני 
אירע  הנזק  אם  תביעות  לדחות  רשאים  יהיו 
או  להימנע  היה  ויכול  אש  של  כתוצאה 

להצטמצם אם הגלאים והמטפים היו קיימים 
באתר ופעילים. 

וההצלה  הכיבוי  שירותי  של  נתונים  פי  על 
בלטביה, ב-2019 אירעו 9,000 שריפות שפגעו 
את  מצאו   76 נפצעו,   279 אדם.  בני  ב-400 
הנתונים,  פי  על  ילדים(.  שלושה  )כולל  מותם 
כתוצאה  היה  המוות  ממקרי  גדול  חלק 

 BTA Baltic נתוני  פי  על  עשן.  משאיפת 
כללי  )מבטח   Insurance Company VIG
2017- השנים  בין  שולמו  בלטביה(  הגדול 

הנתונים  אש.  נזקי  בגין  אירו  מיליון   1.3  2019
מצביעים על גידול מתמיד בתשלום הנזקים. 
ללקוחותיו  עשן  גלאי   10,000 חילק  המבטח 

ללא עלות.

בריאות נפשית לקויה 
עולה לכלכלה הבריטית 

45 מיליארד ליש”ט

חוק חדש בלטביה: גלאי עשן 
ומטפי כיבוי בכל בית

במחקר שנערך על ידי AIG Life נמצא כי 17% משינויים 
בקריירה נגרמים כתוצאה של מתח או פגיעה בבריאות נפשית

המבטחים יהיו רשאים לדחות תביעות אם נזק יכול היה 
להימנע או להצטמצם אם הגלאים והמטפים היו קיימים באתר

חושבת רק סוכני ביטוח!

6448
www.shlomo.co.il

”שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך“

"שמשות מקוריות" 
לרכבים פרטיים בלבד!

מבצע מרוקו בשיאו!!! 

שווי רכב עד 200,000 ₪ עלות הכיסוי 
115 ₪ וללא השתתפות עצמית. 

שווי רכב בין 200,000 ₪ 
ל- 400,000 ₪ עלות כיסוי 235 ₪ 

וללא השתתפות עצמית. 
רכבים בייבוא אישי – מוחרגים. 

92 ₪ בלבד
במקום 250 ₪!

וללא השתתפות עצמית!

100 ₪ = 1 נקודה
500 נקודות 

אך לא פחות מאשתקד
ואתה על המטוס.. קדימה!

שמשות למשאיות!
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רשות המסים ערכה ביקורת בטבריה והסביבה

מבטחים ומבוטחים

"החלטנו להעניק סיוע ופתרון לכל מבוטח הנמצא בסין, 
כך  לישראל",  חזרתו  להקדים  ומעוניין  לבריאותו  חושש 
נסיעות  ביטוחי  מגדל  קול  מנהל  הרוש,  היום אלי  אמר 

לחו"ל לאור המצב השורר בסין. 
בעקבות התפשטות מגפת וירוס הקורונה ברחבי המדינה 
נסיעות  בביטוח  המבוטחים  לקוחותיה  כי  מגדל  הודיעה 
חזרה  הטיסות  מועדי  את  לשנות  ומעוניינים  לחו"ל 
לישראל, יכולים לפנות 24/7 למוקד הסיוע שלה, ולקבל 

סיוע בהקדמת שובם לישראל, לרבות כיסוי ביטוחי מלא 
במידה שהשינוי כרוך בעלויות.

העת  כל  עוקבים  לחו״ל  נסיעות  במגדל  "אנו  ציין:  הרוש 
אחר המתרחש בסין ומחוץ לגבולות המדינה באופן כללי. 
כמו תמיד, אנו פועלים למען המבוטחים באשר הם. מגדל 
נסיעות לחו״ל הוא בראש ובראשונה פתרון אנושי, וככזה 
המוקד שלנו עומד לרשות המבוטחים 24/7 לכל שאלה 

או בירור".

זכו  שומרה  מבית  לביטוח  סוכנות  סיני  מסוכני  כ-30 
במבצע ייחודי המתקיים אחת לשנה ויצאו לטיול חוויתי 

של חמישה ימים בהרי הקרפטים שברומניה.   
אתגרית  נהיגה  גיבוש,  פעילויות  כלל  הטיול  כי  נמסר 
בבוקרשט  ביקור  וכן  שטח  וברכבי  שלג  באופנועי 

עמן  הביטוח  חברות  בשיתוף  נערך  המבצע  הבירה. 
בתחום  וגם  החיים  ביטוח  בתחום  גם  סיני,  עובדת 

הביטוח האלמנטרי.
ורועי פורמן  מיכאל ישיל מנכ"ל סיני  את הטיול הובילו 

מנהל מחלקת ביטוח חיים ובריאות בסוכנות.

בעקבות מגפת הקורונה 
בסין: מגדל תסייע למבוטחים 

המעוניינים להקדים חזרתם לארץ 

סוכנות סיני הוציאה 30 
סוכנים לטיול ברומניה

נתפס סוכן ביטוח שבחשבונו נמצאו 
העברות בנקאיות בסך 351 אלף 

שקל שלא נרשמו בספרי החשבונות

אלי הרוש, מנהל קול מגדל ביטוחי נסיעות לחו"ל: אנו 
עוקבים כל העת אחר המתרחש בסין ומחוץ לגבולות 

המדינה באופן כללי, וכמו תמיד פועלים למען המבוטחים

 הסוכנים זכו במבצע ייחודי המתקיים אחת לשנה בשיתוף חברות 
הביטוח עימן עובדת סיני  את הטיול הובילו מיכאל ישיל מנכ"ל 

סיני ורועי פורמן מנהל מחלקת ביטוח חיים ובריאות בסוכנות

 הסוכן טען: "אני נוהג לרשום קבלות וחשבוניות לפני הגשת מע"מ, וההעברות היו כולן 
במהלך חודש ינואר ולא הגיע עדיין זמן הדיווח"  סוכן ביטוח אחר מטבריה, שלא תיעד 

שלוש העברות בנקאיות: "בסוף השנה רואה החשבון עושה התאמה ורושם את מה שחסר"
המסים  רשות  של  ביקורת  מבצע  במהלך 
בטבריה ובסביבה נמצא כי בקרב 18% מתוך 73 
הביקורות שנערכו, לא נרשמו הכנסות כנדרש. 
בין היתר נמצאו גם סוכני ביטוח אשר לא פעלו 

כנדרש. 
בבדיקת התנועות בחשבון הבנק של סוכן ביטוח 
בסכום  בנקאיות  העברות   10 נמצאו  מטבריה 
כולל של 351,043 שקל אשר התקבלו ממספר 
חברות ביטוח בעבור עמלות ולא נרשמו בספרי 
נוהג  "אני  החשבונות שהנישום מנהל. לטענתו: 
מע"מ,  הגשת  לפני  וחשבוניות  קבלות  לרשום 

ולא  ינואר  חודש  במהלך  כולן  היו  וההעברות 
הגיע עדיין זמן הדיווח". 

סוכן ביטוח אחר, אף הוא מטבריה, שלא תיעד 
שלוש העברות בנקאיות שנמצאו בחשבון הבנק 
שלו, טען כי "בסוף השנה רואה החשבון עושה 

התאמה ורושם את מה שחסר".
נמסר כי מבצע הביקורת של מס הכנסה נערך 
כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד 
מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת המדיניות 
ושימור  לשיפור  האכיפה  פעילות  הגברת  של 
יכולת ההרתעה, בין היתר על ידי עריכת מבצעי 

ולגביית  אמת  לדיווחי  להביא  שמטרתם  שטח, 
מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב 

האזרחים.
במסגרת המבצע נערכו גם 50 ביקורות הנוגעות 
ליישום החוק לצמצום המזומן, במהלכן נמצאו 
אמצעי  תיעוד  אי  בגין  השאר  בין  הפרות,  שש 
תשלום וקבלת צ'קים ללא שם המקבל כנפרע 
משרד  עובדי  ידי   על  נערך  המבצע  כנסב.  או 
פקיד שומה טבריה והתרכז בטבריה, בני יהודה, 
המשויכים  נוספים  ובישובים  רמות  יואב,  גבעת 

לפקיד שומה טבריה.

אלי הרוש, מנהל קול מגדל 
ביטוחי נסיעות לחו"ל

מיכאל ישיל, מנכ”ל סיני
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בשנים  בענף  שנוצר  הוואקום  את  לנצל  "עלינו 
מנכ"ל  אמר  כך  השירות".  מבחינת  האחרונות 
וסוכני  לעובדי  בנאומו  נוה  יורם  ביטוח  כלל 
וסוכני  לעובדי  השנתי  בכנס  )ב'(  היום  החברה 
נערך   2019 לסיכום  השנתי  הכנס  החברה. 
התעשייה  באזור  אווניו  האירועים  באולם 
מסוכני  כ-1,000  בו  ונכחו  סיטי  איירפורט 

החברה. 
כלל  של  הישגיה  את  הנוכחים  בפני  סיכם  נוה 
ביטוח לאורך 2019, בה בין היתר הפכה החברה 
נוה,  פי  על  שליטה.  גרעין  ללא  ביטוח  לחברת 
בכלל ביטוח נרשם שיפור בכל אחת מהחוליות 
האחרונים  בחודשים  וכי  החברה  בשרשרת 
שלא  עסקי  אסטרטגי  תהליך  החברה  עברה 
של  לעתידה  תוכנית  ונבנתה  שנים  כמותו  היה 

החברה. 
אישרנו  השנה  "באוגוסט  לסוכנים:  נוה 
אסטרטגיה תלת שנתית וקבענו כי ערוץ ההפצה 
העיקרי של החברה בשנים הקרובות יעשה דרך 
הסוכנים. כלל ביטוח לא תוכל לבנות את עתידה 
שלה  הביטוח  סוכני  עם  הפעולה  שיתוף  ללא 
והייתה מתקשה לחולל את השינוי  ללא שיתוף 
העובדים.  ומסירות  הסוכנים,  של  הפעולה 
הקשר שלנו הוא הרבה יותר מעסקי ואנו רוצים 

אף להעמיק את השותפות הזו".
והזדמנויות  אתגרים  המון  "יש  הוסיף:  נוה 
לגדול  לכם  מאפשרת  למידע  והגישה  לסוכנים 
באופן משמעותי. אני שומע כל הזמן על סוכנים 
שלהם  הלקוחות  בסיס  את  שמגדילים  רעבים  
בעזרת שיתופי פעולה וטכנולוגיה. כבר היום אני 
בכלל  פעולה  בשיתוף  שעובדים  סוכנים  רואה 

ויז'ן ומרוויחים מכך". 
של  האחרונות  בשנים  לצמיחה  התייחס  נוה 
האחרונות  "בשנים  הישירות:  הביטוח  חברות 
נוצר ואקום בשירות ללקוחות.  חברות  דיגיטליות 
יוצרות ואקום בתחושת השירות. עלינו לנצל את 
הפער  את  סגרנו  כך.  פועלים  ואנו  הזה  המצב 
כל  עם  מובהקת.  בצורה  החברות  שאר  מול 
אותנו  מלאתגר  חוץ  הישירות,  לחברות  הכבוד 
הן לא מהוות סיכון לא לנו, ולא לכם, הסוכנים. 
יכול להימצא  ומה זהותו  אבל מי שיישכח מיהו 

בסכנה עסקית".

בשוק  היצרנים  של  להתמקדות  התייחס  נוה 
אסטרטגיות  "עסקאות  מוזל:  במחיר  בפוליסות 
במחיר,  רק  שמתמקדות  ביטוח  חברות  של 
חברות  יושבות  עליו  הענף  את  לכרות  עלולות 
קיצוניים  אוויר  מזג  אירועי  חווינו  הביטוח. 
להבין  לכולם  גורמים  אלו  אירועים  לאחרונה, 
את חשיבות הביטוח ואת חשיבות גביית פרמיה 
הגיונית לאורך שנים, כדי שנוכל להכיל אירועים 

שכאלו".   

התמקדות בפיננסים

בתחום  התמקד  נוה  של  מנאומו  ניכר  חלק 
הפיננסי. לדבריו: "בתחום התשואות כלל ביטוח 
חזרה להוביל. אך להיות מקום ראשון כל שנה 
להיות  היא  המטרה  המטרה,  להיות  צריכה  לא 
מדי  יותר  לקחת  ולא  שנה  כל  הראשון  בשליש 

סיכונים".
סיפר  לאחרונה  בשווקים  שהתפתח  הסיכון  על 
סוכנים  בהם  בשווקים  חדשה  תופעה  על  נוה 
פיננסיים מציעים ללקוחות השקעות ללא פיקוח 
כמו השקעות בנדל"ן בחו"ל. נוה הפציר בסוכנים 
שנכחו במקום "אנא ממכם, לא להתפתות יותר 
מדי. זה מדאיג אותי באופן אישי. אנחנו צריכים 
שמגיע  מוצר  הלקוחות.  עם  באחריות  להתנהל 
מארה"ב לגייס כסף בשוק המקומי, הגיע לאחר 
שהרבה עיניים מקצועיות אמריקניות בחנו אותו 
וסירבו להצעתו. הגאות במוצרים הללו מזכירה 

לי משברי עבר". 
בנוגע לשינויים בכוח אדם בחברה נוה ציין "אני 
עובדים  שמפטרות  חברות  על  כתבות  קורא 
עניות.  תעודת  בזה  רואה  אני  בכך.  ומתגאות 
ממהרים  ולא  בהתייעלות  מתנהלים  אנחנו 

לפטר עובדים או לגייס עובדים חדשים". 

יורם נוה: עלינו לנצל יחד את 
הוואקום שנוצר בענף בשנים 

האחרונות מבחינת השירות ללקוחות
מנכ"ל כלל ביטוח התייחס לתחרות בענף במסגרת הכנס השנתי של החברה: עם כל 

הכבוד לחברות הישירות, חוץ מלאתגר אותנו הן לא מהוות סיכון, לא לנו ולא לכם

מבטחים ומבוטחים

יורם נוה, היום בכנס

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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