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

ביטוח חכם באפליקציה 
שמלווה אתכם 24/7
 מוצאת לכם רופא, 

 מתאמת תור 
ומשלמת במקומכם

 

תשואה
בינואר

אחרונים 12 חודשים

תשואה 2019

תשואה
3 שנים

תשואה
5 שנים

)מיליונים(הון במסלול 

)מיליארד(*הון בקרן 

אלטשולר שחם לבני 50 ומטה

0.90%
13.39%

16.97%
31.05%

*
6,829

8

איילון מיטב עד גיל 50 

0.66%
10.79%

13.22%
22.46%

33.11%
6621

12

הלמן אלדובי עד 50

0.30%
10.30%

13.03%
21.87%

 *
2,047

3

מנורה מבטחים פורשי 2045

0.25%
11.00%

14.15%
25.02%

33.72%
5,942

139

פסגות פנסיה לבני 50 ומטה

0.01%
10.25%

13.35%
21.67%

29.46%
2,060

3

מגדל מקפת אישית עד 50

-0.14%
8.49%

11.81%
19.94%

*
7,770

77

הפניקס לבני 50 ומטה

-0.16%
9.87%

13.07%
23.12%

36.96%
18,957

29

כלל ביטוח גילי 50 ומטה 

-0.17%
10.05%

13.67%
22.78%

*
8,747

67

הבדלים ניכרים 
בתשואות 

הפנסיה 
החודשיות שנעות 
מעלייה של 0.9% 

עד לירידה של 
כ-0.2%

עמוד 12 עמוד 6 

אור חרוש 
מונה 

למנהל 
מטה בדרג 

סמנכ”ל 
בהפניקס

חברות הביטוח 
שמבטחות את 

הנוסעים על 
ספינת הקורונה 

בוחנות שיתוף 
פעולה כדי 

לחלץ אותם
עמוד 2 

חני סלע 
מונתה 

לסמנכ”ל 
ביטוח חיים 

ופיננסים 
בהכשרה

עמוד 13 עמוד 13 

הפרזנטורים 
החדשים
:AIG של
אסי עזר
ואלברט 
אסקולה

www.polisa.news
www.polisa.news


2 16 בפברואר 2020

www.polisa.news פוליסה
ספינת הקורונה

nir@oren-ins.co.il
לפרטים נוספים: ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

 אורן מזרח בצפון

בשורה התחתונה:
תרוויחו יותר!

מגוון מסלולי
התקשרות

 שני הישראלים שנדבקו בנגיף מבוטחים על פי הערכות בכלל ביטוח או בהראל  שאר 
הישראלים שנמצאו בספינה מבוטחים על ידי, מגדל, הראל, כלל הביטוח ופספורטכארד

שיתוף פעולה ייחודי בין חברות הביטוח 
בעקבות  כעת  נבחן  החוץ  ומשרד 
הקורונה".   ב"ספינת  ההתפתחויות 
לאחר  לפוליסה.  )א'(  היום  נודע  כך 
שהתברר שלפחות שניים מהישראלים 
נדבקו בנגיף, הארגונים בודקים דרכים 
שונות להביא את כל הישראלים חזרה 

ארצה. 
ביטוח  כלל  מגדל,  הראל,  הידוע,  פי  על 
המבטחות  החברות  הן  ופספורטכארד 
האונייה.  על  שנמצאים  הישראלים  של 
לפוליסה  מסרו  ופספורטכארד  מגדל 
כי כל המבוטחים שלהם עדיין נמצאים 

בספינה.  
משרד הבריאות אישר את דבר הידבקותם של 
פונו  והם  קל  מצבם  כי  ומסר  מהנוסעים  שניים 

לבית חולים ביפן. 
לפוליסה נודע כי קיימת אי הסכמה בנוגע לדרך 
בעקבות  שפורסם.  המורכב  במצב  הטיפול 
הקורונה,  נגיף  בחובו  שטומן  הנזק  פוטנציאל 
לעכשיו  נכון  הועבר  בנוסעים  העיקרי  הטיפול 

הממשלתיים.  הגורמים  אל  הביטוח  מחברות 
משרד  להנחיות  ממתינים  הביטוח  בחברות 

הבריאות הישראלי והרשויות ביפן.
הישראלים  כי  היום  הודיע  הבריאות  משרד 
בקרוב  ארצה  ישובו  בבידוד  עדיין  שנמצאים 
חזרתם  עם  מדויק.  מועד  מסר  לא  אך  מאוד, 

הישראלים ישהו בבידוד במשך 14 יום. 
הספינה.  על  מבוטחים  ארבעה  יש  למגדל 

החברה מסרה כי היא בקשר רציף עם 
במטרה  משפחותיהם  ובני  המבוטחים 
לראות אם יש שינוי במצבם והיא בוחנת 
מוסרת  החברה  בנוסף,  לסייע.  דרכים 
אופציות  מספר  כעת  "בוחנת  היא  כי 
בנושא בתאום עם משרד החוץ / משרד 
להן  שגם  ביטוח  וחברות  הבריאות 

מבוטחים על הספינה". 
הביטוח  וסוכנת  "הראל  נמסר:  מהראל 
מקיימים קשר רציף עם המבוטחים ובני 
להנחיות  ממתינים  אנו  משפחותיהם. 
והרשויות  הישראלי  הבריאות  משרד 
הטיפול  להמשך  הנוגע  בכל  ביפן 
באירוע. נעשה ככל שביכולתנו למען מבוטחינו 

ובריאותם".
על  מבוטחים  שלושה  יש  לפספורטכארד 
כי  מסרה  החברה  בבידוד.  שנמצאים  הספינה 
עם  לנוסעים  לסייע  אפשרויות  בוחנת  היא  גם 
אחרות.  ביטוח  וחברות  ממשלתיים  גורמים 
פסיכולוגיים  שירותים  סיפקה  החברה  בנוסף, 

למבוטחים.

חברות הביטוח שמבטחות את 
הנוסעים על הספינה בוחנות שיתוף 

פעולה על מנת לחלץ אותם

 הספינה דיימונד פרינסס
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גישות חדשות והכרחיות לטיפול במערכת הבריאות
 הפעם, אולי לראשונה, מציעות המפלגות השונות הצעות לשיפור מערכת הבריאות  האם ההצעות 

ישימות, רציניות או שוב פופוליזם דל שנועד להשקיט ציבור הדיוט שמשלם בבריאותו ובחייו?
הבריאות  מערכת 
מערכות  כמו  בישראל, 
העולם  בכל  הבריאות 
מתמודדות  הנאור, 
שאלות  שתי  עם 
מקורות  גורל:  הרות 
לצד  ושוויון.  מימון 
אסטרטגיות  שאלות 
כמובן  קיימות  אלה, 
הבעיות  מדינה  בכל 
שמאפיינות  המקומיות 
אינן  בישראל  המקומיות  הבריאות  בעיות  אותה. 
דומות לבעיות הבריאות בארה"ב ובעיות הבריאות 
מדינות  של  לאילו  דומות  אינן  בארה"ב  המקומיות 
עם  התמודדות  לכולן:  המשותף  אבל  סקנדינביה, 

מקורות מימון ושוויון במערכת הבריאות.
מאוד  ייחודית  ישראל  של  הבריאות  מערכת 
בהשוואה למה שקורה עולם. יש כאן שתי מערכות 
בריאות הדרות זו לצד זו, ציבורית ופרטית. בישראל 
הבריאות  הוצאות  במימון  גדול  חלק  נוטל  הציבור 
)המרכיב הפרטי בהוצאה הלאומית לבריאות גבוה 
רפואה  לשירותי  גבוהה  מודעות  ומתקיימת  מאוד( 
וציפייה בלתי מתפשרת לקבל את הכי טוב גם אם 

הוא הכי יקר.  
לצד כל זה יש חוסר שביעות רצון מרמת השירות 
הציבורי, תורים ארוכים, רמת שירות ירודה, היעדר 

זמינות ומחסור כרוני במשאבים.
הפתרון של בעיות הבריאות במדינה מחייב קודם 
כל גישה חדשה, התנתקות מסטיגמות מיושנות של 
שנות בחמישים והשישים והבנה שאנו חיים בעולם 
חדש שבו פרטי וציבורי יכולים "לחיות" זה עם זה, 

בלי לפגוע בשוויון. ועכשיו חובת ההוכחה עלי.  

מימון פרטי לטובת המערכת הציבורית 

המהפכה התפיסתית הראשונה שצריך לחולל היא: 
שימוש במימון פרטי לטובת המערכת הציבורית. 

כסף  סכומי  מגלגלת  בישראל  הפרטית  המערכת 
בשנה  דולר  מיליארד   10 סביב  שנעים  גדולים 
השסע  את  להפסיק  הזמן  הגיע  יותר.  שאף  וייתכן 
לציבורי  פרטי  בין  מייצרת  הפוליטית  שהמערכת 
יסייע  המערכות  שתי  בין  פעולה  ששיתוף  ולהבין 
הציבורית,  למערכת  חשובים  תקציבים  להביא 
ויגביר את השוויון במערכת  יסייע בשיפור השירות 

הבריאות. 
בין  הפעולה  שיתוף  את  להביא  רבות  דרכים  יש 
המערכות לידי ביטוי ואציג רק אחת מהן. בכל שנה 
שסובלת  במדינה  רופאים  אלפי  לגמלאות  יוצאים 
מיומן.  רפואי  אדם  בכוח  ומוכח  כרוני  מחוסר 
הפנסיה,  לגיל  מגיעים  הם  כאשר  הללו,  הרופאים 

הם עדיין בשיא כוחם המקצועי.
מסגרת  הציבורית  במערכת  להקים  נכון  היה 
בבתי  ולעבוד  להמשיך  הללו  לרופאים  שתאפשר 
בהם,  שבוחרים  בחולים  לטפל  הציבורים,  החולים 
הביטוח.  חברות  ידי  על  נעשה  המימון  כאשר 
לצד  הציבוריים  החולים  בבתי  תפעל  זו  מסגרת 
ותייצר  הרגילה  הציבורית  המחלקתית  המסגרת 

תחרות בריאה בין הציבורי לפרטי. 

הצוות הציבורי ובעיקר הבכירים יעשו הכל על מנת 
לתת את השירות הטוב ביותר לחולים הציבוריים, 
במחלקה  אצלם,  החולים  את  לשמור  ירצו  הם  כי 
ומוניטין  שם  לעצמם  ולבנות  וירצו   הציבורית, 
זכאים  יהיו  הם  וגם  היום  ירחק  שלא  ידיעה  תוך 
לבצע עבודה פרטית. בנוסף, העובדה שהרופאים 
הוותיקים נשארים בבתי החולים, זמינים למערכת 
לתת  שיכולים  וכמי  כמדריכים  כתומכים,  כיועצים, 
לחולה  גם  הרבה  תורמת  מיוחדים,  במקרים  כתף 
פרטי  בין  הזה  הפעולה  שיתוף   - והעיקר  הציבורי. 
רב  הון  הציבורית  למערכת  להכניס  יכול  לציבורי 

שלו היא משוועת. 
לרופאים  נכון  המתואר  המודל  כי  להבהיר  חשוב 
שאינם  במקצועות  לרופאים  גם  אבל  כירורגיים, 
רפואית  דעת  וחוות  ייעוץ  שירותי  שיתנו  כירורגיים 

לכל המעוניין. 
רופאים  של  תוספת  רבים:  יתרונות  הזו  לדוגמה 
טובים למערכת שמשוועת לרופאים, יצירת תחרות 
בריאה שתשפר את השירות של החולים הציבוריים 
 – ותהווה מקור תקציבי חשוב למערכת הציבורית 

אז למה לא?

ביטוח פרטי הוא לא האויב

המהפכה התפיסתית השנייה שצריך היא שביטוח 
 – הציבורית  המערכת  של  האויב  לא  הוא  פרטי 
בלתי  כמעט  למימון  נדרשת  המודרנית  הרפואה 
וטכנולוגיות  מתקדמות  תרופות  לטובת  מוגבל  
לא  לעולם  הציבורי  המימון  מקורות  חדשות. 
יספיקו. גם אם בסופו של יום מוכנסות הטכנולוגיות 
ארוך  בתהליך  מדובר  בריאות,  לסל  והתרופות 
שרוצים  חולים  יש  במהלכו  גם  אך  שנים,  שנמשך 

להחלים ולחיות. 
הדרך היחידה להבטיח תקציבים לטובת התרופות 
באמצעות  היא  המתקדמות  והטכנולוגיות  היקרות 
ביטוח פרטי. על המדינה לעודד את הציבור לרכוש 
בסל  כלולות  שאינן  תרופות  שמכסה  פרטי  ביטוח 
שיכול  יחסי  באופן  זול  בביטוח  מדובר  הבריאות. 
התרופות.  סל  את  הביניים  לתקופות  ולו  להשלים 
זמינה  תקופת הביניים, מהרגע שהתרופה הופכת 
ועד הרגע שתיכנס  ומאפשרת טיפול והצלת חיים 

לסל. 
בדיוק על פי אותה תפיסת עולם שהמדינה מעודדת 
רכישת ביטוח פנסיוני וביטוח לאובדן כושר עבודה, 
עליה לעודד רכישת ביטוח פרטי לתרופות. הביטוח 

וטכנולוגיות  לתרופות  מימוני-רפואי  גישור  יאפשר 
להכניס  שלא  שלה  משיקולים  תחליט  שהמדינה 
מרגע  וטכנולוגיות  תרופות  ועבור  הבריאות  לסל 

הפיכתם זמינים לטיפול ועד שיוכנסו לסל. 
ומה יעשו אותם עשירונים שאינם יכולים להרשות 
לעצמם את ההוצאה האמורה? כאן צריכה תעשיית 
ולאפשר  הציבור  לטובת  להירתם  הפארמה 
הביניים  בתקופת  תרופות  לקבל  אילו  לקבוצות 
ללא תמורה. מתן תרופות לאוכלוסייה זו לא פוגע 
בתעשייה, כי ציבור זה, בשום דרך אחרת, לא יוכל 
להשיג את התרופות הללו. מצד אחר, הצגת חמלה, 
התחשבות בציבור החלש והירתמות לטובת הכלל 
את  במעט  וישפרו  הזו  המנוכרת  לתעשייה  יסייעו 

תדמיתה.  

מבית החולים הביתה
   

מרכז  העברת  השלישית:  התפיסתית  המהפכה 
בתהליך   מדובר  הביתה.  החולים  מבתי  הכובד 
טיפול  כל  שבו  תהליך  החל,  כבר  הגדול  שבעולם 
רפואי שניתן לתת לחולה בבית יינתן בבית על ידי 
ספק  אין  לכך.  עצמה  שתכשיר  בריאות  מערכת 
שיותר קל, מהר  וזול להכשיר את מערכת הבריאות 
למתן שירותי בית. זה רק עניין של שינוי תפיסה של 

מקבלי ההחלטות. 
לטובת  מקובעת  כך  כל  היום  הבריאות  מערכת 
ששינוי  הכול,  חזות  את  בהם  ורואה  החולים  בתי 
של  בדרך  רק  להיעשות  יכול  כזה  מהותי  ארגוני 
הבריאות,  שר  ההחלטות,  מקבל  אם  ורק  חקיקה 
לא מספיק  הזמן לטרוף את הקלפים.  יבין שהגיע 
להגיד מערכת בריאות קורסת, לא מספיק להגיד 

צריך עוד כסף. צריך להגיד מה עושים.  
צריך  הללו  האסטרטגיים  המהלכים  שלצד  כמובן 
)אין  כפילות  להקטין  הטקטית,  ברמה  גם  לפעול 
נציגות  תהיה  קטנה   עיר  או  כפר  שבכל  סיבה 
סיבה  )אין  בזבוז  למנוע  חולים(,  קופות  לשלוש 
הרפואיים  השירותים  כל  יינתנו  חולים  בית  שבכל 

המתקדמים והיקרים(,ועוד.
הערכות  שמחייב  בתהליך  שמדובר   ספק  אין 
והתארגנות, אבל הכי קל זה להגיד לא. עכשיו הגיע 

הזמן להגיד איך. זו התשובה.

ובביטוח  בריאות  במדיניות  מומחה  הוא  הכותב 
פרש  הייעוץ  בחברת  בכיר  יועץ  וסיעוד,  בריאות 

קונספט

123073-3815069 www.oscapital.co.il

חיתום ויישוב תביעות בביטוח כללי

קורס הכשרה במכללת אורין שפלטר

הקורס ייפתח בתאריך   05.03.2020

השילוב המושלם בין תיאוריה ופרקטיקה – קורס מקצועי וממוקד

הדרך לקריירה מוצלחת בעולם הביטוח!

בריא לדעת

מאת ד”ר אודי פרישמן

www.polisa.news
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בית המשפט ציין כי כדי לקבוע שפעולת קיפול מראה מהווה שימוש ברכב מנועי, 
מסוג ירידה מן הרכב, יש לקבוע תחילה שהתאונה התרחשה במהלך תנופת הירידה

קיפול מראת הרכב אינו בגדר שימוש 
ברכב מנועי לפי חוק הפלת”ד

השלום  המשפט  בבית 
תביעתו  נדונה  בנצרת 
)התובע(,  שייך  רמי  של 
עו"ד  ידי  על  יוצג  אשר 
כנגד  יוספין,  עוזי 
)הנתבעת(,  הפניקס 
עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר 
ואח'.  אגבאריה  גסאן 
פסק הדין )ת"א -33885

בדצמבר  ניתן   )03-19
השופטת  מפי   ,2019

אוסילה אבו-אסעד.
הנתבעת  נגד  משפטי  בהליך  פתח  התובע 
)הפניקס( אשר ביטחה את רכבו בביטוח חובה, 
באירוע  לטענתו,  לו  שנגרמו  גוף  נזקי  בגין 

 ,2019 באוקטובר  שהתרחש 
המהווה לטענתו תאונת דרכים.
נסיעה  בתום  התובע,  לטענת 
את  החנה  שביצע,  פרטית 
מדובר  מגוריו.  ברחוב  רכבו 
רכבים  חונים  בו  צר  ברחוב 

כדבר  הכביש.  צדי  משני 
של  הצר  רוחבו  נוכח  שבשגרה, 

הרחוב, ומפאת חששו של התובע מפני פגיעה 
התובע  חולפים,  רכבים  ידי  על  החונה  ברכבו 
במקרה  רכבו.  מראת  את  ולקפל  להסיט  נהג 
איבד  הרכב,  מראות  את  שקיפל  בעת  הנדון, 
חזקה  מכה  ספג  משקלו,  שיווי  את  התובע 

מהרכב בבית החזה, ונפל לכביש )האירוע(.
להכריע  היה  צריך  המשפט  בית  בה  הסוגייה 
האירוע  את  להכניס  ניתן  האם  בשאלה,  היא 
בחוק  דרכים"  "תאונת  המונח  הגדרת  לגדר 

הפיצויים.
הדין  הוראות  הצדדים,  בטענות  עיון  לאחר 
כי  המשפט  בית  קבע  הרלוונטית,  והפסיקה 
עונה  לא  התובע,  נפגע  שבמסגרתו  האירוע 
דרכים  תאונת  של  הבסיסית  ההגדרה  על 
את  דחה  כן,  ועל  הפיצויים,  בחוק  כמשמעותה 

התביעה.

שפעולת  לקבוע  כדי  כי  ציין,  המשפט  בית 
קיפול מראה מהווה שימוש ברכב מנועי, מסוג 
שהתאונה  תחילה  לקבוע  יש  הרכב,  מן  ירידה 
בנוסף  הירידה.  תנופת  במהלך  התרחשה 
לכך, לעניין גבולותיה של פעולת הירידה, קבע 
כי  בית המשפט העליון, בעניין פלוני,  לאחרונה 
"הכניסה אל הרכב מתחילה עם תחילת המגע 
הירידה  ואילו  הרכב"  לבין  הנכנס  בין  הפיסי 
עמידה  היורד  רכש  "כאשר  מסתיימת  ממנו, 

יציבה מחוץ לרכב".
באותו עניין פלוני, קבעה השופטת וילנר, כי לא 
כל הפעולות הנעשות בטרם רכש היורד עמידה 
דלתות  את  סגר  בטרם  או  לרכב,  מחוץ  יציבה 

לפיכך,  הירידה.  מפעולת  חלק  מהוות  הרכב, 
הטכני,  למבחן  להוסיף  וילנר  השופטת  הציעה 
בתוך  מצויה  הנדונה  הפעולה  האם  הבוחן 
מתחם השימוש ברכב או מחוצה לו, את המבחן 

המהותי.
להחיל  הוצע  המהותי  המבחן  במסגרת 
ככל  לפיהם  נוספים,  מצטברים  תנאים  שני 
האירוע  לקרות  שהביאה  הנדונה  שהפעולה 
מצויה בתוך מתחם השימוש ברכב, כלומר, בין 
תחילתו של המגע הפיסי עם הרכב לבין עמידה 
להמשיך  יש  דלתו,  וסגירת  לו  מחוצה  יציבה 
ולחלץ מבין הפעולות המבוצעות בגדר מתחם 
הפיסי  במובן  החיוניות  הפעולות  אותן  את  זה 
חלק  המהוות  ממנו,  לירידה  או  לרכב  לכניסה 

טבעי ואינטגרלי של שימושים מוכרים אלה.
בית המשפט ציין, כי במקרה הנדון מספיק היה 
הנסיעה,  סיום  שכן  הטכני,  במבחן  להשתמש 
ביצוע החניה, דימום המנוע, יציאתו של התובע 
ועמידתו היציבה מחוץ  מהרכב, סגירת הדלת, 
בטרם  עוד  ברכב  השימוש  את  הפסיקו  לרכב, 
בית  לכך,  בהתאם  המראה.  את  התובע  קיפל 
צורך  וללא  הזה,  בשלב  כבר  כי  קבע  המשפט 
בבדיקת המבחן המהותי שנקבע בהלכת פלוני, 
ניתן היה לקבוע כי אין מדובר בתאונה שאירעה 

במהלך הירידה מהרכב.
אם  גם  כי  המשפט  בית  הדגיש  זאת,  עם 
המהותי,  המבחן  פי  על  המקרה  את  בוחנים 
פעולה  אינה  המראה  קיפול  שפעולת  הרי 
מהרכב,  לירידה  הפיסי  במובן  חיונית 
שכן תנופת הירידה יכלה למעשה 
פעולה  לבצע  בלי  להסתיים 
להבדיל  מראה,  קיפול  של 
הדלת  סגירת  מפעולת 
בלתי  חלק  שהיא  למשל, 

נפרד מהירידה מהרכב.
בית  לעיל,  המובא  כל  לפי   
כי בהתאם למבחני  המשפט קבע 
הפסיקה, ובשים לב למובן הטבעי של המונחים 
לנפגעי  הפיצויים  שבחוק  ו"החנייה"  "ירידה" 
אירוע  שבמעמד  הרי  )החוק(,  דרכים  תאונות 
התאונה לא נעשה "שימוש" של התובע ברכבו. 
ירידתו מן הרכב כבר הסתיימה והושלמה לפני 
התאונה, הרכב עמד במצב של חניה מוחלטת 
בתאונה  מדובר  אין  ולכן  התאונה,  במועד 

שהתרחשה במהלך השימוש ברכב מנועי.
סוף דבר, בית המשפט פסק, כי האירוע הנטען 
על ידי התובע אינו עונה על ההגדרה של תאונת 

דרכים לפי החוק ודחה את התביעה. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הינו מייסד ושותף במשרד ג'ון גבע-הדר 
עורכי דין ומגשרים

מאת עו”ד ג’ון גבע

למבוטחים שלך מגיע הטוב ביותר!
לאוטו גלס יש שירות חדש ופשוט שיחסוך להם זמן

במקרים של נזק לשמשות, לפנסים ולמראות.

צפו בסרטון וגלו את השירות  <<

www.polisa.news
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הבדלים ניכרים בתשואות הפנסיה 
החודשיות שנעות מעלייה של 

0.9% עד לירידה של כ-0.2%
 לראשונה ניתן לבחון את השפעות נגיף הקורונה על קרנות הפנסיה באופן 

פרטני  הקרן של אלטשולר שחם עלתה 0.9% ומובילה את המסלול של עמיתים 
עד גיל  50 קרן הפנסיה של איילון מיטב מובילה את המסלול של 50 עד 60  

כתוצאה  בשווקים  התנודתיות  רקע  על 
הבדלי  נרשמו  הקורונה,  נגיף  מהשפעות 
הפנסיה  קרנות  בין  משמעותיים  תשואות 
השונות לחודש ינואר 2020. החודש הראשון של 
השנה התאפיין בעליות שערים, כאשר מדד תל 
אביב 35 הוסיף 0.5% ומדד תל אביב 125 עלה 
1.2%. למרות המגמה החיובית, תשואות קרנות 
עלייה  בין  נעות   50 עד  בני  לעמיתים  הפנסיה 
גם בקרב קרנות   .0.17% לירידה של   0.9% של 
מופיעים   60 עד   50 גילי  בין  לעמיתים  הפנסיה 
 0.8% בין  שנעים  משמעותיים,  תשואות  הבדלי 

לירידות של 0.07%.
אלטשולר שחם  את הטבלה החודשית מובילה 
הניבה  הקרן  ב-2019   .0.9% של  תשואה  עם 
תשואה של 16.97% ושנה לאחור מציגה עלייה 
של  הקרן  נמצאת  השני  במקום   .13.39% של 
ב-2019,   .0.66% של  תשואה  עם  מיטב  איילון 
וב-12   13.22% של  תשואה  הניבה  הקרן 

במקום   .10.79% עלתה  האחרונים  החודשים 
אלדובי  הלמן  נמצאת  ינואר  בחודש  השלישי 
עלתה  זו  קרן  ב-2019,   .0.3% של  תשואה  עם 
הוסיפה  האחרונים  החודשים  וב-12   13.03%

 .10.3%
של  הקרן  עלתה  שנים,  שלוש  של  בטווח 
ומובילה   31.05% של  בשיעור  שחם  אלטשולר 
לפורשים  מבטחים  מנורה  של  הקרן  הענף.  את 
האחרונות  השנים  בשלוש  עלתה  ב-2045 

 .25.02%

קרנות הפנסיה גילי 50-60

מיטב  איילון  של   60 עד   50 לגילי  הפנסיה  קרן 
ומובילה את המסלול   0.8% עלתה בשיעור של 
בחודש ינואר. הקרן עלתה בשיעור של 11.68% 
עלתה  האחרונים  החודשים  וב-12  ב-2019 
 50 לגילי  שחם  אלטשולר  של  הקרן   .9.86%

השני.  במקום  ונמצאת   0.78% עלתה   60 עד 
ב-2019, עלתה הקרן 14.36% וב-12 החודשים 
אלדובי  הלמן  של  הקרן   .11.49% האחרונים 
עלתה 0.31% ונמצאת במקום השלישי. ב-2019, 

עלתה הקרן 9.01%. 
של  הקרן  עלתה  האחרונות  השנים  בשלוש 
במקום  ונמצאת   25.92% שחם  אלטשולר 

הראשון. הקרן של כלל ביטוח עלתה 20.34%. 
הפנסיה  שקרנות  הראתה  פוליסה  בדיקת 
החדשות התחילו את 2020 עם חשיפה מנייתית 
גבוהה, שהגיעה ל-29.2%, שיעור שגבוה בכמעט 
הגדלת   .2017 בתחילת  החשיפה  לעומת   20%
החשיפה לאורך 2019 נעשתה על חשבון קיטון 

אחזקות באג"ח קונצרני ופיקדונות.
התנודתיות,  באותה  מתאפיין  פברואר  חודש 
להבין  מנסה  עדיין  בשווקים  הגורמים  כאשר 
מה פוטנציאל ההרס שטומן בחובו הנגיף הסיני 

לכלכלה הסינית ולכלכלה העולמית.

תשואה 
בינואר

12 חודשים
תשואהתשואה 2019אחרונים 

3 שנים
תשואה
5 שנים

הון במסלול 
)מיליונים(

הון בקרן 
)מיליארד(*

6,8298*0.90%13.39%16.97%31.05%אלטשולר שחם לבני 50 ומטה

0.66%10.79%13.22%22.46%33.11%662112איילון מיטב עד גיל 50 

2,0473* 0.30%10.30%13.03%21.87%הלמן אלדובי עד 50

0.25%11.00%14.15%25.02%33.72%5,942139מנורה מבטחים פורשי 2045

0.01%10.25%13.35%21.67%29.46%2,0603פסגות פנסיה לבני 50 ומטה

7,77077*0.14%8.49%11.81%19.94%-מגדל מקפת אישית עד 50

0.16%9.87%13.07%23.12%36.96%18,95729-הפניקס לבני 50 ומטה

8,74767*0.17%10.05%13.67%22.78%-כלל ביטוח גילי 50 ומטה 

12 חודשים תשואה בינואר
הון במסלול תשואה 5 שניםתשואה 3 שניםתשואה 2019אחרונים

)מיליונים(

0.80%9.86%11.68%20.44%24.07%3,579איילון מיטב גילי 50 עד 60

758*0.78%11.49%14.36%25.92%אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

375*0.31%9.01%11.22%18.91%הלמן אלדובי 50 עד 60

0.28%8.23%10.09%17.25%24.18%2,292מנורה מבטחים פורשי 2025

1,503*0.03%8.03%10.77%18.13%-מגדל מקפת אישית 50 עד 60

0.03%8.32%10.75%17.25%22.34%279-פסגות פנסיה לבני 50-60

977*0.06%9.2%12.32%19.76%-הפניקס לבני 50 עד 60

2,182*0.07%9.14%12.05%20.34%-כלל ביטוח גילי 50 עד 60

תשואות קרנות הפנסיה לעמיתים בגילי עד 50

תשואות קרנות הפנסיה לעמיתים בגילי 50 עד 60

* נתונים פנסיה נט  ** תשואות הראל לא פורסמו עד לסגירת הגיליון 
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https://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%a8-%d7%a0%d7%96%d7%a7-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b-10-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9c/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%9b%d7%90%d7%a9%d7%a8/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%9b%d7%90%d7%a9%d7%a8/
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הפניקס חברה לביטוח בע“מ 

EXTRA TRUCK |הפניקס זהיר

מגדילים את ההנחה 
בגין ביטוח חובה ל- 
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רשות התחרות:

לצרכים  רפואי  חומר  איסוף  בישראל:  לראשונה 
חומר  איסוף  פרטיים.  דין  לעורכי  גם  משפטיים 
לצרכים משפטים הוא חלק משגרת היום של חברות 
עבור  דין  עורכי  ידי  על  רפואי  חומר  איסוף  הביטוח. 
הוא  נעשה,  הוא  ואם  רווח,  פחות  פרטיים  לקוחות 
הכרוכות  הגבוהות  העלויות  בשל  במשורה  מתבצע 

בכך.
חברת פורום רופאים ביחד עם חברת פתרונות החלה 
בדיוק  המיועד   ,Med Doc מיוחד,  פרויקט  להפעיל 
לקהל הזה. פורום רופאים, אשר מנוהלת על ידי עו"ד 
עמוס ווהבה ביחד עם חברת פתרונות, המנוהלת על 

ידי אלון צברי, החליטו להרים את הכפפה ולאפשר גם 
לעורכי דין המייצגים לקוחות פרטיים לקבל לידיהם 

את כל החומר הרפואי הרלוונטי לתביעה המוגשת. 
הרפואי  החומר  כל  את  לספק  מתחייבת  החברה 
הרפואיים  הגורמים  מכלל  המשפטי,  להליך  הנדרש 
הקיימים, תוך שלושים יום, במחיר אחיד, קבוע וידוע 

מראש.
לפוליסה:  אמר  החדש,  המותג  מנכ"ל  ווהבה,  עו"ד 
יעמיד  תובע  של  כיס  שחיסרון  הדעת  על  יעלה  "לא 
אותו בנחיתות מול הגוף המוסדי מולו הוא מתמודד 

ו-Med Doc היא התשובה לכך".

השלמת מכירת הפניקס וחלק מההחזקה בכלל 
הריכוזיות  את  משמעותי  באופן  צמצמה  ביטוח 
הכלל משקית של קבוצת דלק-תשובה וקבוצת 
חמישי  ביום  פרסמה  כך  בהתאמה,  אלשטיין 

שעבר הוועדה לצמצום הריכוזיות.
הרשימות  את  עדכנה  הוועדה  כי  נמסר 
הריכוזיות, בעקבות  חוק  לפי  המפורסמות 
שנערך  האחרון  העדכון  מאז  שחלו  שינויים 
מלא  בביצוע  מדובר   .2019 ספטמבר  בחודש 
של חובת ההפרדה שבפרק ד' לחוק הריכוזיות 
גופים  ובין  משמעותיים  ריאליים  תאגידים  בין 
פיננסיים משמעותיים, שנכנסה לתוקף בדצמבר 

.2019
קבוצת אלשטיין מכרה חלק מהחזקותיה בכלל 

וזו  בה,  לשלוט  והפסיקה  ביטוח 
נותרה ללא גרעין שליטה. הפסקת 
משמעותי  פיננסי  בגוף  השליטה 
אלשטיין  לקבוצת  מאפשרת 
בתאגידים  ולהחזיק  להמשיך 
כדוגמת  משמעותיים  ריאליים 

סלקום ושופרסל.
השלימה  דלק-תשובה  קבוצת 
בהפניקס  החזקותיה  מכירת  את 
פוינט.  וגלטין  סנטרברידג'  לקרנות 

הפסקת ההחזקה בהפניקס מאפשרת לקבוצת 
בתאגידים  ולהחזיק  להמשיך  דלק-תשובה 
ריאליים משמעותיים כדוגמת קבוצת דלק בע"מ.
נמסר כי מהלכים אלה שביצעו החברות הובילו 

בין  ההפרדה  בחובת  שעמדו  לכך 
תאגידים ריאליים לגופים פיננסיים.

ולצמצום  התחרות  לקידום  החוק 
 .2013 בדצמבר  פורסם  הריכוזיות 
חברה  של  הופעתה  משמעות 
הריכוזיים  הגורמים  ברשימת 
זיכיונות  או  רישיונות  שמתן  היא 
של  הפרטה  או  חיוניות,  בתשתיות 
המדינה,  ידי  על  ממשלתיות  חברות 
את  מחייבים  בה,  המנויים  לגורמים 
המאסדר לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית. 
לגבי  לצמצום הריכוזיות  בוועדה  להיוועץ  עליו 
הכלל  הריכוזיות  על  ההקצאה  ההשלכות 

משקית.

Med Doc תאפשר למי שמבקש להגיש תביעה משפטית 
לקבל את כל החומר הרלוונטי במחיר שווה לכל נפש

 הוועדה לצמצום הריכוזיות עדכנה את רשימת הגורמים הריכוזיים במשק 
בעקבות שינויים שחלו מאז העדכון האחרון, שנערך בחודש ספטמבר 
 2019 עמדו בחובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים לגופים פיננסיים

Happy valentine's day!
לפייסבוק >>

אוהבים אתכם בדרכים בכל ימות השנה

עו”ד עמוס ווהבה

פתרונות לאיסוף חומר 
רפואי גם לאדם הפרטי

מכירות כלל ביטוח והפניקס 
צמצמו באופן משמעותי את 

הריכוזיות של אלשטיין ותשובה 

בית כלל ביטוח

www.polisa.news
https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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אגודת האקטוארים מזהירה: איבוד 
השליטה על נגיף הקורונה עלול 
להשפיע גם על הביטוח בישראל

 באגודה משווים בין ההשפעות ההיסטוריות של נגיף הסארס על הענף לבין השפעת הנגיף הנוכחי 
 האקטואר עמיעד בן מאיר מפקפק בנתונים הסיניים: שיעור התמותה המדווח עומד באופן עקבי 

על 2% בקרב החולים - נתון שאינו מתיישב עם התהליך הלא עקבי של התפשטות הנגיף
איבוד  כי מצב של  האקטוארים מתריעים 
להשפיע  עלול  הקורונה  נגיף  על  שליטה 
כחלק  הישראלית  הביטוח  תעשיית  על 
מכל הכלכלה העולמית, בשלושה תחומי 
ביטוח  על  הקצר  בטווח  מרכזיים:  ביטוח 
ביטוחי  על  גם  ובהמשך  לחו"ל  הנסיעות 
כך  והפנסיה.  החיים  ביטוחי  הבריאות, 
האקטוארים,  אגודת  של  מפרסום  עולה 
הביטוח  מחברות  שחלק  לאחר  יממה 
למדינות  נסיעות  ביטוח  לשווק  הפסיקו 

אסיה. 
ההערכה לגבי פוטנציאל הנזק של הנגיף 
עולם  התנהלות  על  מתבססת  באגודה 
בסין  הסארס  נגיף  מגפת  לנוכח  הביטוח 
בתחילת שנות ה-2,000, הניסיון ההיסטורי 
בתקופה  מסין  המגיעים  הדיווחים  לעומת 

הקורונה,  נגיף  התפשטות  להיקף  ביחס  זו 
התמשכותו ושיעורי התמותה ממנו.

המנהל  הוועד  חבר  מאיר,  בן  עמיעד  האקטואר 
"קיימים  כי  זה,  בהקשר  מציין  האגודה,  של 
נתונים שאינם עולים בקנה אחד עם ההסתברות 
על  כלומר, בעוד שבסין מדווחים  הסטטיסטית. 
תושבי  על  ממשי  איום  ואף  הנגיף  התפשטות 
התמותה  שיעור  בייג'ינג,  הבירה  מטרופולין 
כ-2%  על  עקבי  באופן  עומד  כה  עד  המדווח 
מתים מכלל אלו שנדבקו במחלה. נתון זה אינו 
מתיישב עם התהליך הלא עקבי של התפשטות 
הנגיף, אי-ודאות לגבי מספר הנדבקים האמיתי 
לכדי  עד  הקטלני  הנגיף  של  דגירתו  ותהליכי 

סיכון חיים ממשי". 
יותר  מדאיגה  תמונה  מציג  נוסף  בכיר  אקטואר 
לדברי  מהנגיף.  התמותה  להסתברות  ביחס 
הבכיר, "נכון להיום עומד מספר הנדבקים בנגיף 
אלף  מ-40  יותר  על  השונים  הפרסומים  פי  על 
איש, מתוכם כ-4,300 הבריאו וכ-1,100 שנפטרו. 
נמצאת  האמיתית  תמותה  הסתברות  כלומר, 
על  השוטפים  הדיווחים  תחת  זאת   .20% סביב 
עלייה מתמשכת במספר הנדבקים ותחת סימני 
השאלה הרבים סביב סיכויי הבראתם או מותם".
הוודאות  אי  על  מצביעים  אלו  ששיעורים  ככל 
ביחס לשיעורי התמותה מהנגיף, דפנה קאופמן, 
מרגיעה  בישראל,  האקטוארים  אגודת  נשיאת 
הנוכחי,  העניינים  ובמצב  זה  "בשלב  ומבהירה: 
על  משפיעה  איננה  הקורונה  נגיף  השפעת 
עוד  הביטוח".  חברות  ועל  בישראל  החיים 
מבהירים האקטוארים, כי מציאתם המהירה של 
טיפולים, חיסונים ותרופות להתמודדות מיטבית 
עם הנגיף, עשויה להקטין את שיעורי התמותה. 
יותר  "גבוהים  מעריכים,  הם  אלו",  "סיכויים 
המתקדמת  הרפואה  בשל  המערב,  במדינות 

בהן".
מצב  על  האקטוארים  מתריעים  כך  בתוך 
"העלול  הקורונה,  נגיף  על  שליטה  איבוד  של 

להשפיע על תעשיית הביטוח הישראלית כחלק 
מכל הכלכלה העולמית, בשלושה תחומי ביטוח 

מרכזיים", לדבריהם.
התחום הראשון הינו ביטוח נסיעות לחו"ל, שהינו 
בעל חשיפה להשפעה בדומה להשפעת הנגיף 
על תעשיית התיירות והתעופה. "חברות הביטוח 
מהנגיף,  נפגעות  אינן  זה,  בשלב  הישראלית, 
שכן עקב ביטול הטיסות הן לא נדרשות להפיק 
ביטוחי נסיעות לחו"ל עבור הנוסעים ולכן הן גם 

לא חשופות לסיכון", אומר האקטואר בן מאיר.
הרחוק,  במזרח  אחרות  למדינות  ביחס  "גם 
כמו תאילנד, סינגפור, יפן או הונג קונג, שאליהן 
הטיסות עדיין מתקיימות למרות אזהרות מסע", 
הוא אומר, "שיעורי ההידבקות או המוות מהנגיף 
ואינם  המדינות  לאוכלוסיית  ביחס  אפסיים  הם 
לחברות  אקטוארי  סיכון  זה  בשלב  מהווים 
התפשטות  כי  להניח  סביר  זאת,  עם  הביטוח. 
האמורים  ליעדים  הטיסות  לביטול  תביא  הנגיף 
יהיו חשופות  ונוספים, כך שחברות הביטוח לא 
לסיכונים, שכן כמו במקרה של סין, הטיסות לא 
יתקיימו והסיכון הביטוחי לנוסעים ליעדים אלה 
כבר  הביטוח  חברות  במקביל,  קיים.  יהיה  לא 
החלו בהחרגות או בהגבלות שיווק של פוליסות 
החלטתן  כדוגמת  מסוימות,  למדינות  הנסיעות 
של חברות מגדל, הפניקס והראל לעצור זמנית 

את שיווק פוליסות הנסיעות ליבשת אסיה".
השליטה  איבוד  ללא  "גם  האקטוארים,  על-פי 
להשפיע  עלולה  הבעיה  הקורונה,  נגיף  על 
בטווח הקצר על פעילותן העסקית של חברות 
ביטוח מוטות ביטוח נסיעות, שבהן מהווה ביטוח 
מסוג זה תחום ליבה או עוגן פעילות משמעותי. 
המתמשך  הפחד  באפקט  טמונה  לכך  הסיבה 
במטוסים  להידבקות  והחשש  הנוסעים  מצד 
הידבקות  פוטנציאל  בעלות  ובמדינות  בכלל 
בפרט. מרגע שכמות הנוסעים פוחתת, החברות 
והפוטנציאל  נסיעות  פוליסות  פחות  מוכרות 

לגידול הרווח העתידי נפגע".

מתייחסים  שאליו  השני,  התחום 
הבריאות  לביטוחי  נוגע  האקטוארים, 
מאיר,  בן  האקטואר  לדברי  הפרטיים. 
היא  בנגיף  הטיפול  אחריות  זה  "בשלב 
בידי מערכות הבריאות הציבוריות וארגוני 
הגדולה  הבעיה  העולמיים.  הבריאות 
יגיעו  ציבוריים  גופים  אותם  כאשר  תיווצר 
שירותים  באספקת  יכולתם  לקצה  עד 
איבוד  של  במצב  לנפגעים.  רפואי  וציוד 
ובכללם  העולם  אזרחי  ויכולת,  שליטה 
התגוננות  פתרונות  להשגת  יפנו  ישראל, 
ממימון  החל  הפרטיים,  הביטוחים  דרך 
ואמצעים  מסיכות  כגון  רפואיים  אביזרים 
רפואי,  לייעוץ  ועד  חירום  לשעת  נוספים 
ותרופות.  יזומות  בדיקות  אבחונים, 
התנהלות זו יכולה להתקיים בשל נסיבות 
מוחשיות במציאות החיים וכאמור, בגלל אפקט 
ציבורי מצטבר של פחד. במצב זה, קיימים מספר 
תרחישים אפשריים, כאשר הביקוש עשוי להביא 
ולהתאים  לדוגמה את חברות הביטוח להרחיב 
סביר  בנוסף,  שלהן.  הבריאות  פוליסות  את 
להניח כי הביקוש יביא לעליית מחירי הביטוחים, 
הבינלאומיים,  המשנה  מבטחי  בהשפעת  כולל 
שלוקחות  בסיכון  חלקם  את  להגדיל  שיידרשו 
כמו  הישראליות,  הביטוח  חברות  עצמן  על 

חברות ביטוח נוספות ברחבי העולם".
מושפע  להיות  העלול  השלישי  הביטוח  תחום 
מאיבוד השליטה בהתמודדות עם נגיף הקורונה, 
הוא ביטוחי החיים והפנסיה. "במקרה של איבוד 
"עלולה  מאיר,  בן  האקטואר  אומר  השליטה", 
והפנסיה,  החיים  ביטוחי  על  השפעה  להיות 
אקטואריים  לחישובים  הישירה  זיקתם  בשל 
כמו שיעורי תמותה. השפעה זו יכולה להאט או 
טיפולים,  של  לפיתוח  עד  אלה  ביטוחים  לעצור 

חיסונים ותרופות מתאימים".
האקטוארים תמימי דעים שקיימים הרבה סימני 
האיום  ועוצמת  הקורונה  מגפת  סביב  שאלה 
הישראלית.  ובכללה  העולמית  הכלכלה  על 
בהשפעה  הדברים  מטבע  "מדובר  לדבריהם, 
בשלב  בישראל  מורגשים  שסימניה  רוחבית, 
סין  והתעופה עם  זה בתחום המסחר, התיירות 
והמזרח הרחוק לקראת חופשת פסח. השפעה 
בישראל,  הביטוח  לתחום  גם  להגיע  עלולה  זו 
ברמת הפגיעה העסקית ועד ובעיקר, בהיערכותן 
כמו  קטסטרופה,  לאירוע  הביטוח  חברות  של 
חירום  ומצבי  טבע  לקטסטרופות  היערכותן 

לאומיים אחרים".
קאופמן,  האקטוארית  מדגישה  זאת",  "עם 
"בשלב זה ובמצב העניינים הנוכחי, השפעת נגיף 
הקורונה איננה משפיעה על החיים בישראל ועל 
חברות הביטוח, כך שיש לעקוב על התפתחות 
אולם  להתפתחויות,  בהתאם  להיערך  הנגיף, 

בשום אופן אין מקום להיסטריה".

דפנה קאופמןעמיעד בן מאיר

www.polisa.news
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מבטחים אינם מכסים 
ביטול אירוע כתוצאה 

ממגיפת הקורונה

השפעת התקפות הסייבר על כלכלת אוסטרליה 

לאחרונה בוטלו שני אירועים בינלאומיים גדולים מתוך חשש להידבקות 
במחלה: מירוץ הגרנד פרי בשנגחאי ותערוכה עולמית של טלפונים בברצלונה

43% מכלל המטרות של התקפות הסייבר הם עסקים קטנים

עסקים אשר רוצים לרכוש ביטוח ביטול אירוע 
מגיפת  של  כתוצאה  לביטול  כיסוי  יקבלו  לא 
הקורונה. המבטחים מחריגים מגיפות מהכיסוי 

הביטוחי. 
בינלאומיים  אירועים  שני  בוטלו  לאחרונה 
גדולים מתוך חשש להידבקות במחלה כתוצאה 
מכוניות  מרוץ   – וירוס  הקורונה  מהתפשטות 
Grand Prix בשנגחאי )סין( ותערוכה עולמית 

 Mobile World Congress טלפונים  של 
)ספרד(  בברצלונה  להתקיים  אמורה  שהייתה 

בין ה 24 ל-27 פברואר 2020. 
אירועים  לכסות  כדי  בעבר  ביטוח  שרכש  מי 
מיוחדת  הרחבה  לרכוש  אמור  היה  נוכחיים 
לכיסוי מגיפות. מי שמבקש לרכוש כיסוי ביטוחי 
כיסוי  לקבל  יוכל  לא  עתידיים  לאירועים  בהווה 

של ביטול אירוע כתוצאה מהמגיפה. 

)הגורם   GSMA ידי  על  שפורסם  מידע  פי  על 
המארגן את הכנס בברצלונה( הביטוח שנערך 
זיהומיות,  מחלות  של  התפשטות  כולל  אינו 
לאיסור  שלטוניות  הוראות  של  במקרה  אלא 
מביטול  כתוצאה  נגרם  האירוע  ביטול  תיירות. 
האסטרטגיים  המשתתפים  של  השתתפות 
 Deutsche Telekom, Vodafone, BT

.Nokia-ו

אוסטרליות  חברות  על  סייבר  התקפות 
עלייה  במצב  נמצאו  אוסטרליים  וארגונים 
נאמד  אוסטרליה  לכלכלת  הנזקים  והיקף 
מכלל   43% לשנה.  דולר  מיליארד  ב-1  
עסקים  הם  הסייבר  התקפות  של  המטרות 
קטנים – כך על פי הנתונים המתפרסמים על 
כמו   .comparethemarket.com.au ידי 
השכירים  של  המקוונת  שהפעילות  נמצא,  כן 
אותם  המעסיקים  הארגונים  את  העמידה 

בסיכון להתקפת סייבר. 
הסקר דגם 1,007 שכירים, שהוצגו להם מספר 

פעילויות שיכולות להוות גורם להתקפת סייבר. 
השכירים נשאלו אם עשו פעילויות אלו או את 
פי  על  עובדים.  הם  בו  הארגון  במחשבי  חלקן 
את  העמידו  השכירים  של   44% הסקר,  נתוני 
מחשבי המעסיקים בסכנה של התקפת סייבר. 
 53% עובדים(   20-199( בינוניות  בחברות 
המעסיקים  מחשבי  את  העמידו  מהעובדים 
בסכנה. בעסקים גדולים )501-1,000 עובדים( 
201- השיעור גדל ל-48%. אצל מעסיקים עם 

500 עובדים השיעור הוא 47% ואצל מעסיקים 
קטנים )1-19 עובדים( השיעור הוא 43%.

כי פתחו קובץ שהגיע  61% מהמשיבים אמרו 
פתחו  כי  הודו  ו-50%  מוכר  לא  משולח  במייל 
ידוע.  בלתי  משולח  במייל  שהגיע  קישור 
באוסטרליה,  המתפרסמים  הנתונים  פי  על 
כש-48%  זדוני  מייל  הוא  מיילים  מ-728  אחד 
הונאות   .Office בפורמט  הוא  אלו  ממיילים 
אוסטרליים  לעסקים  גרמו  אלקטרוני  דואר 
 67% דולר.  מיליון   60 של  בהיקף  רווח  אובדן 
פתחו   )50-69 )גילאים  מבוגרים  עובדים  של 
קבצים שהגיעו בדוא"ל משולח לא ידוע לעומת 

54% אצל עובדים בני 30. 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 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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אהרון פוגל מזהיר: אסור לממשלה 
הבאה שתקום להעלות מיסים
 פוגל דיבר בכינוס הפיננסי של איילון ולדבריו יפגע הדבר בהכנסות המדינה 

ממיסים  המנכ"ל אריק יוגב: 2020 תהיה שנת החיסכון הפיננסי באיילון
אחזקות,  איילון  דירקטוריון  יו"ר  פוגל,  אהרון 
לכשתיבחר  הבאה  לממשלה  לה  אל  כי  אומר 

להעלות מיסים. 
פוגל, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד האוצר, דיבר 
בכינוס המועדון הפיננסי של איילון והדגיש: "לא 
רק שזה לא יצמצם את הגירעון, אלא שמיסוי 
הכנסות  את  יקטין  חלילה,  יוטל  אם  נוסף, 
המדינה ממסים". לטענתו, "שיעור המס השולי 
מגיעה  ישראל  במדינת  היחיד  על  האפקטיבי 
השכר  על  למס  מעבר  הרי  לכ-60%.  כבר 
מס  למעשה  שהוא  המע"מ  את  יש  והרווח, 
וישנן כל אותן  והון  נוסף על התמורה לעבודה 
'הונאות' כמו מס בריאות למשל - מיסים שבינם 

לכאורה  נועדו  שהם  המוצהרות  המטרות  לבין 
לשרת אין ולא כלום". 

מרכזי  חסם  הוא  כזה  מס  "שיעור  הוסיף:  פוגל 
האנושית  ההתנהגות  את  נוגד  פשוט  לצמיחה. 
שכרו  רוב  את  לאדם  להשאיר  במקום  הטבעית. 
מעמלו ולעודד השקעות וצמיחה, כדי להגדיל את 
הכנסות המדינה ממסים אנחנו חייבים להוריד את 
ואפשרויות  פטורים  לבטל  היחיד,  על  המס  נטל 
בסיס  את  שתרחיב  אכיפה  ולהגביר  מס  לתכנוני 

הגבייה".
פוגל, שכיהן בין השאר גם כיו"ר הוועדה המייעצת 
של בנק ישראל, התייחס גם למדיניות הבנק אשר 
חזק  לשקל  אחראית  האחרונות  השנה  "ב-15 
והחברה  זו מזיקה לעתיד הכלכלה  ומציאות  מדי, 
רייטינגים–   מיני  כל  אצלנו  מקדשים  בישראל. 
ומערימים   - ממש  קדושות  פרות  שהפכו  דירוגים 
ועל  הכלכלית  הפעילות  על  מיותרים  חסמים 
כל  חסרת  סטיה  למנוע  כדי  רק  כולו,  המשק 

משמעות בריבית". 
פוגל ביקר גם את מדיניות החוב-תוצר של ישראל 
חוב-תוצר  יחס  את  גם  מקדשים  "אנחנו  וקבע: 
שהיו  בתקופות  שנקבע  דבר   -  60% של  בגובה 
ריביות גבוהות. בהצמדות ליחס זה, אנחנו פוגעים 
באפשרויות הממשלה לשפר את איכות השירותים 
במקורות  מושכל  שימוש  בתשתית.  וההשקעות 
יאפשר קיום משק איתן וטוב גם ביחס חוב-תוצר 
של 70%". הוא סבור כי כשתקום הממשלה הבאה, 
היא תהיה חייבת להגדיר לעצמה כיעד את השיפור 
המתמיד באיכות ורמת החיים של אזרחי ישראל, 

תוך הקפדה על שוויון הזדמנויות וצמצום פערים. 
שכל  לזכור  צריך  עדיפויות,  סדרי  "כשקובעים 
רק  לא  היא  למשל,  צוללת,  רכישת  על  החלטה 
מטוס  עוד  משאבים  באותם  לקנות  לא  החלטה 
בריאות,  על  גם  בכך  לוותר  משמעה  אלא  קרב, 
צריך  הצמיחה  את  להגביר  כדי  חינוך.  או  רווחה 
המדינה  אחרת.  כלכלית  חשיבה  באומץ  להטמיע 
ובעידוד  בערבויות   - בסיכון  להשתתף  חייבת 
להשקעות.  כולנו  של  החסכונות  כספי  הפניית 
כשבמקום זה מחייבים אותנו לרתק הון בשיעורים 
העירבון  עיקרון  את  מצמצמים  משמעותיים, 
המוגבל של חברות וחסמים נוספים. מתקיימת גם 
פטורים  על  שנסמכת  סוציאלית,  כביכול  מדיניות 
בהגרלה  שימוש  למשתכן.  מחיר  הגרלות, כמו  או 

מי  שהרי   - המיידי  בטווח  הפגנות  בכך  מונע  אולי 
יכול לבוא בטענות לממשלה על כך שהוא לא זכה 
האינהרנטית  האמיתית  ההשלכה  אבל  בהגרלה, 
של מדיניות כזאת היא צמצום מידי של התחלות 
בנייה בגלל תחרות שהמדינה עצמה יוצרת ליזמים. 
התוכנית עצמה היא אחת הסיבות להמשך עליית 
מחירי הדיור. פוגל קרא לכולם וגם לפוליטיקאים 
צומח  הישראלי  המשק  דבר  של  שבסופו  לזכור, 
ועמותות  חברות  אנשים,  לנשים,  הודות  ומשגשג 
אחד  במשק כל  והצמיחה  היוזמה  את  שמובילים 
בתחומו, ולא בגלל פוליטיקאי שמנכס לעצמו הישג 

כזה או אחר. 
בהמשך דיבר גם מנכ"ל איילון, אריק יוגב, שציין כי 
"אחד היעדים המרכזיים בשנת 2020 הוא צמיחה 
באיילון".  הפיננסי  החיסכון  בפעילות  משמעותית 
השקעות  אסטרטגית  "נקבעה  כי  הוסיף  הוא 
שלנו שודרג  ההשקעות  מערך  לאיילון.  עדכנית 
לסוכנים  ייחודי  מוסף  ערך  להעניק  היום  וערוך 
מנהלי  של  העשיר  הניסיון  מיצוי  תוך  וללקוחות, 

יוגב  מתקדמים".  שירות  כלי  לצד  ההשקעות 
בשנים  איילון  של  האסטרטגיה  את  הציג 
הפעילות  להרחבת  גם  המכוונת  האחרונות, 
בתחום הבריאות וביטוח החיים והחיסכון, בנוסף 
לפעילות המשמעותית בתחום הביטוח הכללי. 
יוגב סקר את השדרוג שעבר אגף ההשקעות 
בחברה בשנים האחרונות וכן את הכלים תומכי 
השירות שפיתחה איילון לאחרונה. לדבריו, מאז 
הושקה פעילות איילון למתן אשראי חוץ בנקאי, 
מנהלת החברה פעילות ענפה בתחום, וזו כבר 
ושירות  איילון  סוכני  עבור  צמיחה  מנוע  מהווה 

ייחודי נוסף ללקוחותיהם.
בכינוס השתתפה רונה יוסף, סמנכ"לית ומנהלת 
יתרונות  על  שעמדה  באיילון,  ההשקעות  אגף 
ההשקעה באפיקי החיסכון השונים באיילון. בכלל 
זה, דמי ניהול אטרקטיביים, הימנעות מאירוע מס 
בעת מעבר בין מסלולי ההשקעה השונים, היכולת 
קרנות  פרטיות,  בהלוואות  מהשקעות  ליהנות 
השקעה ונדל"ן, כמו גם מהשתתפות בהנפקות כבר 
בשלב המוסדי.  לירון רוכמן, מנהל תחום השקעות 
חו"ל באגף ההשקעות של איילון, העריך במפגש כי 
אם משבר הקורונה יסתיים כצפוי עד חודש אפריל, 
לצמוח  וימשיך  מהר  יתאושש  הסיני  שהשוק  הרי 
יהיה בכלל השווקים  וכך  כ-5% בשנה  בקצב של 
הריבית  עוד  "כל  הוסיף:  הוא  ובעולם.  באסיה 
יקרים".  להיות  ימשיכו  השווקים   – נמוכה  תישאר 
נוסטרו  השקעות  תחום  מנהל  הרשקוביץ,  תמיר 
צמיחת  קצב  כי  העריך  באיילון,  ההשקעות  באגף 
התמ"ג בישראל יעלה במהלך השנה הקרובה בכ-
3% וכי שוק המניות ימשיך ליהנות מסביבת ריבית 
דומים  רווח  ומתמחור אטרקטיבי במכפילי  נמוכה 

לאלה הקבועים כיום.  

מבטחים ומבוטחים

כנס המועדון הפיננסי של סוכני איילון.
מימין: אריק יוגב, רונה יוסף ואהרון פוגל
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רו"ח אור חרוש מונה כמנהל המטה, בדרג סמנכ"ל בהפניקס 
ויחליף בתפקידו את יוני אודה. כך נודע לפוליסה היום )א'(. 

מהפניקס נמסר: "חרוש מביא עמו ניסיון רב, אותו רכש בשנים 
בתחום  המתמחה  ייעוץ  במשרד  מוביל  כשותף  האחרונות 
ורכישות,  במיזוגים  רב  ניסיון  רכש  הוא  והפיננסים.  הביטוח 

עבד  חרוש  ורגולציה".  אסטרטגיות  תוכניות  שווי,  הערכות 
בעברו אצל בני גבאי, לפני שזה מונה ליו"ר הפניקס.

במסגרת תפקידו ירכז חרוש את פעילות ההנהלה הבכירה, 
מפתח  ולגורמי  לדירקטורים  למשקיעים,  קשר  כאיש  ישמש 

ויוביל וירכז נושאים נוספים בעתיד.

 Smart Travel הפניקס  המוצר 
מטעם   Booster-ה בפרס  זכה 
איגוד השיווק הישראלי. על פי שופטי 
חדשני,  במוצר  "מדובר  התחרות: 
מחשבה  בו  הושקעה  כי  שניכר 
רבה. המוצר עונה על בעיה  צרכנית 
הדורש  מקרה  בהתרחשות  מוכרת 
לאתר  קשה   – בחו"ל  רפואי  טיפול 
מרפאה מתאימה, קשה לתאם תור 
הטיפול,  על  כסף  להוציא  וכואב 
אותו  שנקבל  יודעים  אנחנו  אם  גם 
בחזרה בעתיד. התוצאות העסקיות 
את  מעריכים  שהלקוחות  מראות 
כך  לצורכיהם",  המדויק  המענה 

עולה מנימוקי השופטים בבחירת המוצר. 

 Smart הפניקס  אפליקציית 
לחו"ל  לנוסעים  מיועדת   Travel
בשעת  רופא  באיתור  הוא  וייחודה 
עבור  ותשלום  תור  קביעת  הצורך, 
שירות  מוענק  למבוטחים  השירות. 
בכל  וזמין  לשימוש  נוח  דיגיטלי 
מקום ובכל שעה 24/7. האפליקציה 
קרוב,  רופא  אמת  בזמן  מאתרת 
קובעת תור ומסדירה את התשלום 
מעורבות  ללא  הרפואי  הטיפול  על 
בתשלום  צורך  וללא  המבוטח  של 
ניתן  השירות  דרך  תביעה.  והגשת 
להזמין ביקור רופא גם לחדר המלון 
וכן לקיים שיחת התייעצות טלפונית 
עם רופא מישראל אונליין, והכל, כמובן, בעברית. 

לגידול  הביאו  המהלך  של  העסקיות  התוצאות 
המהלך  בנוסף,  המוצר.  במכירות   30% של 
של  רצון  שביעות  בסקר  גבוהים  לציונים  הביא 
מבוטחים וציונים גבוהים בסקר שביעות רצון של 

הסוכנים. 
לחו"ל,  נסיעות  ביטוח  תחום  מנהל  עוז,  דודי 
להמשיך  האמיתי  "האתגר  הזכייה:  על  בירך 
הגבוה  הסטנדרט  את  שלנו  למבוטחים  ולתת 
כל  ביותר ברמת השירות בזמן שהייתם בחו"ל. 
ויש   VIP כמטופל  להרגיש  צריך  שלנו  מבוטח 
המהיר  השירות  את  להעניק  רבה  חשיבות  לנו 
זאת  לעשות  יכולים  ואנו  ביותר  והמתקדם 
החדשנית,  הדיגיטלית  הפלטפורמה  באמצעות 
בטוחים  להרגיש  שלנו  למבוטחים  שמאפשרת 

בכל מקום בעולם".

חדש בפוליסה
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מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
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אור חרוש מונה למנהל מטה 
בדרג סמנכ”ל בהפניקס

הפניקס Smart Travel זכה בפרס 
ה-Booster מטעם איגוד השיווק הישראלי

 יחליף בתפקידו את יוני אודה  במסגרת תפקידו ירכז את 
פעילות ההנהלה הבכירה, ישמש כאיש קשר למשקיעים, 
לדירקטורים ולגורמי מפתח ויוביל נושאים נוספים בעתיד

 האפליקציה מיועדת לנוסעים לחו"ל וייחודה הוא באיתור רופא בשעת הצורך, קביעת 
תור והסדרת תשלום ללא מעורבות המבוטח וללא צורך בהגשת תביעה  דודי עוז, מנהל 
VIP תחום ביטוח נסיעות לחו"ל, בירך על הזכייה: כל מבוטח שלנו צריך להרגיש כמטופל

מבטחים ומבוטחים

דודי עוז, מנהל תחום ביטוח 
נסיעות לחו"ל בהפניקס

אור חרוש

רף
דו

ול
 ק

אן
בי

 פ
ם:

לו
צי

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


13 16 בפברואר 2020

www.polisa.news פוליסה

חני סלע מונתה לסמנכ”ל 
ביטוח חיים ופיננסים בהכשרה 

 :AIG הפרזנטורים החדשים של
אסי עזר ואלברט אסקולה 

מבטחים ומבוטחים

 סלע בעלת ותק של יותר מ-20 שנה בענף הביטוח  המנכ"ל 
שמעון מירון: סלע מאוד מוערכת בקרב הסוכנים ובענף בכלל. היא 

אחראית לפרויקט דגל של החברה ועושה זאת ברגישות ובמקצועיות 

 בני הזוג סיכמו עם החברה לשנתיים הקרובות, וקמפיין ראשון בכיכובם צפוי לצאת כבר בחודש 
הבא  לדברי החברה: זו הפעם הראשונה שחברה ישראלית תציב זוג גאה כפרזנטורים  מדובר 

בהחלטה של המנכ"לית יפעת רייטר, שנועדה לרענן את הקו הפרסומי של חברת הביטוח

חיים  ביטוח  אגף  לסמנכ"לית  מונתה  סלע  חני 
ופיננסים של הכשרה. 

"אני שמח לקדם מנהלת מוכשרת מתוך החברה. 
סלע היא אשת מקצוע מהשורה הראשונה", אמר 

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה.
בענף  שנה  מ-20  יותר  של  ותק  לסלע  כי  נמסר 
נמצאת  והיא  שונות,  ביטוח  מחברות  הביטוח 
מתשע  יותר  בהכשרה  החיים  ביטוח  בתחום 

שנים.
סלע מונתה בנובמבר 2018 כמנהלת וראש אגף 
מויאל  אבי  של  במקומו  ופיננסים,  חיים  ביטוח 

אשר הודיע על יציאה לדרך עצמאית.
מירון הוסיף: "סלע מאוד מוערכת בקרב הסוכנים 
של  דגל  לפרויקט  אחראית  היא  בכלל.  ובענף 
אני  ובמקצועיות.  ברגישות  זאת  ועושה  החברה 
מברך אותה ומאחל לה הצלחה רבה מכל הלב". 

AIG סיכמה עם בני הזוג אסי עזר ובעלו אלברט אסקולה 
הקרובות  בשנתיים  החברה  של  הפרזנטורים  שיהיו 

)לפחות(, כך פרסמה היום )א'( החברה.
נמסר כי השניים יובילו את הקמפיינים של החברה בסדרת 
פרסומות משעשעת, שתעלה חיוך על פני הצופים. אסי 
נחשב לאחד הטאלנטים החמים בתעשיית הבידור  עזר 
והוא פרזנטור מנוסה, אך זו תהיה הפעם הראשונה שלו 
אדריכל  הוא  אסקולה  אלברט  זוגו.  בן  לצד  כפרזנטור 
ישראלית. לטענת  אזרחות  לאחרונה  שקיבל  במקצועו 
ישראלית  שחברה  הראשונה  הפעם  תהיה  זו  החברה, 
תציב זוג גאה כפרזנטורים. בעבר נעשה שימוש בבני זוג 

גאים בפרסומת אך לא כפרזנטורים.
החדשה  המנכ"לית  רייטר,  יפעת  של  בהחלטה  מדובר 
חברת  של  הפרסומי  הקו  את  לרענן  שנועדה   ,AIG של 
הביטוח, אותו הוביל בארבע השנים האחרונות כוכב ארץ 
של  בכיכובם  הראשון  הקמפיין  אידלמן.  מריאנו  נהדרת 

השניים צפוי לצאת כבר בחודש הבא.
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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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