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 כך נקבע בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית, שאושר בשבוע שעבר במחוזי  בתביעה 
נטען שכלל ביטוח מגדילה למבוטחים את רכיב הריסק על חשבון רכיב החיסכון ובכך 

פוגעת בחיסכון הפנסיוני של הלקוחות  החברה תשיב 80% מההפרש שנוצר 

nir@oren-ins.co.il

בעלי  למבוטחים  פיצויים  תשלם  ביטוח  כלל 
חד  שינויים  החברה  ביצעה  בהן  עדיף  פוליסת 
שאושר  פשרה  בהסכם  נקבע  כך  צדדיים. 
בשבוע שעבר )ד'(  על ידי רחל ברקאי, שופטת 

בית המשפט המחוזי בתל אביב. 
על פי התביעה, שהוגשה באמצעות עוה"ד יבגני 
בעלות  העברת  בעת  גלפנד,  ואלכסנדר  צירלין 
מעסיקים  שם  על  מנהלים  לביטוח  בפוליסות 
חדשים שינתה כלל ביטוח את תנאי הפוליסות, 
הפרמיה,  רכיבי  חלוקת  תנאי  שינוי  ידי  על 
הפנסיוני  בחיסכון  לפגיעה  שגרמה  פעולה 
השינויים  המבקשים,  לדברי  המבוטחים.  של 
פעמיים  נערכו  בפוליסות  הפרמיה  בחלוקת 
בפוליסה  הבעלות  העברת  אגב  פעם  בכל   –
למעסיק חדש לאחר תום תקופת הריסק הזמני. 
כי  העריכו  התובעים  המקורי,  התביעה  בכתב 
מילון  בכ-353  מוערך  לחוסכים  שנגרם  הנזק 
התובעים  הסכימו  הפשרה  בהסכם  שקל. 
לקבוע  ניתן  לא  כי  וקבעו  הערכתם  את  לשנות 

אפריורית מהו אותו הנזק ולכן כלל ביטוח תשיב 
העמיתים  אצל  שנוצר  בחיסכון   80%מהפער 

בעקבות השינוי בתמהיל הפוליסה. 
הוא  שעבר  בשבוע  שאושר  הפשרה  הסכם 
המשפט,  לבית  שהוגש  השני  הפשרה  הסכם 
לאחר שאת הראשון ביקשה השופטת להעביר 
לממשלה.  המשפטי  היועץ  של  דעת  לחוות 
היועמ"ש,  הערות  בעקבות  הסכימו,  הצדדים 
בנוגע  הבהרה,  הפשרה  בהסכם  להוסיף 

לקבוצת המייצגים. 
ששינו  הקבוצה  חברי  גם  כי  הבהירו  הצדדים 
את התמהיל היסודי בפוליסה שלהם כבר ביום 
משמע,  להשבה.  זכאים   - להפקתה  הראשון 
רכיב  הפוליסה,  רכישת  ממועד  שהחל  מבוטח 
של  היסודי  מהתמהיל  גבוה  היה  שלו  החיסכון 
השינוי  ועקב  המחדל(,  )כברירת  הפוליסה 
ייכלל במסגרת חברי  "הוחזר" לתמהיל היסודי, 

הקבוצה הזכאים.  
לאחר בדיקת היועמ"ש, הצדדים ביקשו לאשר 

השופטת  נוסף.  בודק  מינוי  ללא  ההסדר  את 
אף  על  זאת,  זו.  לבקשה  להיעתר  לנכון  מצאה 
שהסדר הפשרה כולל מנגנון פיצוי והשבה לחברי 
מצבים  מבוטחים,  באיתור  כרוך  ואף  הקבוצה 
השופטת,  פי  על  נוסף.  בודק  מצריכים  שלרוב 
נראה כי טענות הצדדים, לפיהן הבודק ממילא 
לא יוכל לבדוק את תיקי המבוטחים ולבחון למי 
מחברי הקבוצה קיימת עילת תביעה, בשל היקף 
העבודה העצום הכרוך בכך, מייתרת את מינויו. 
ידי בודק תהיה  כמו כן, ביצוע הערכה שכזו על 
ביצוע  את  ותעכב  מיותרות  בהוצאות  כרוכה 

הסדר הפשרה.
שייווצר  שההפרש  הפשרה,  הסכם  קובע  עוד 
בין סכום ההשבה שיימצא על ידי החברה לבין 
הקבוצה  לחברי  בפועל  שישולמו  הסכומים 
)בעקבות אי דרישה של חלק מהקבוצה( יועבר 

לקרן למימון תובענות ייצוגיות. 
הסכם  על  שעבר  ד'  ביום  דיווחה  ביטוח  כלל 

הפשרה לבורסה. 

כלל ביטוח תשיב כסף למבוטחים 
בביטוח מנהלים לאחר שהחברה 

ביצעה שינויים חד-צדדיים בפוליסה

לפרטים נוספים:
ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

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

אורן מזרח בדרום
סוכן ביטוח, הצטרף להצלחה!

,360 אורן מזרח עוטפים אותך 0
איתנו תרוויח יותר !

אורן מזרח
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אליפות זה הישג, דאבל זה מרשים

מקום 1* לשנת 2019
פנסיה מקיפה מסלול תלויי גיל

מקום 1* לשנת 2019
השתלמות מסלול כללי

מקום 1* לשנת 2019
3גמל להשקעה מסלול כללי 2 1

*בהשוואה למסלולים שסך נכסיהם עולה על 500 מיליון ₪  הנתונים לקוחים מתוך אתר גמל נט ופנסיה נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
נכון ליום 31.12.2019 1. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קרן ההשתלמות במסלול הכללי 
של החברה נכון לחודשים 1/2019-12/2019 ביחס לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קרנות ההשתלמות 
במסלול הכללי הגדול הפתוח לציבור בשוק בתקופה זו שסך נכסיהם עולה על 500 מיליון ₪ 2. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו 
ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קרן הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בתקופה שבין 1/2019-12/2019, 
ביחס לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק 
בתקופה זו. אם יש מספר מסלולים לקופה, נבחר המסלול הגדול ביותר 3. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 
ללא ניכוי דמי ניהול של קופת גמל להשקעה של החברה במסלול הכללי בתקופה שבין 1/2019-12/2019, ביחס לתשואות נומינליות ברוטו 
ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי בשוק בתקופה זו שסך נכסיהם עולה על 500 מליון ₪. 
אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת 
תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.

www.polisa.news
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עיון נוסף

העליון  המשפט  בבית 
משפט  כבית  בשבתו 
נדון  אזרחיים  לערעורים 
מקפת  קרן  של  ערעורה 
ותגמולים  לפנסיה  מרכז 
)המערערת(  בע"מ  א.ש 
עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר 
מעיין  ועו"ד  שור  אלישע 
 1 המשיב  כנגד  לוי 
יוצג  אשר  החייב(  )להלן: 
זכריה,  גואל  ידי עו"ד  על 
כנגד מנהל מיוחד לנכסי 
הרשמי  הנכסים  כונס  כנגד   ,)2 )המשיב  החייב 
אשר יוצג על ידי עו"ד אסף ברקוביץ וכנגד היועץ 
המשפטי לממשלה אשר יוצג על ידי עו"ד לימור 
בפברואר  ניתן   )5033/18 )ע"א  הדין  פסק  פלד. 
דפנה  יצחק עמית, השופטת  2020, מפי השופט 

ברק-ארז והשופט דוד מינץ. 
כספי  של  מעמדם  בשאלת  הוא  הערעור  עיקר 
בקופת  חייב  לטובת  שנצטברו  פיטורים,  פיצויי 
על  לנאמן  העברתם  ואפשרות  לקצבה,  גמל 
לפקודת  85)א1(  סעיף  הוראות  נוכח  נכסיו, 

פשיטת הרגל )להלן: "הפקודה"(.
רגל.  כפושט  החייב  הוכרז   2018 במרץ  ב-15 
מאת  דוח  המציא  החייב  ההליך,  במסגרת 
על  שנצברו  כספים  פירוט  הכולל  המערערת, 
אצלה  ומוחזקת  המנוהלת  פנסיה  בקרן  שמו 

מתקופת העסקתו אצל מעסיק מסוים. 
ב-15 במרץ 2018 הגיש המשיב 2 בקשה להורות 
לקופת  הפיצויים  כספי  את  להעביר  למערערת 
נעתר  המשפט  בית  החייב.  של  הרגל  פשיטת 
לבקשה, אך המערערת טענה כי אין באפשרותה 
לעשות זאת נוכח הוראות סעיף 85)א1( לפקודה. 
עוד טענה המערערת, כי קרן הפנסיה של החייב 
בה  שנצברו  והזכויות  לקצבה,  גמל  קופת  היא 

לטובת החייב הן עתידיות. 
יאבדו  שלא  כדי  כי  קבע,  המחוזי  המשפט  בית 
ייפדו  הם  הכספים,  משיכת  עקב  החייב  זכויות 
הוגש  זו  החלטה  על  מימושם.  לפני  בשלב 

הערעור לעליון.
תחילה ציין בית המשפט העליון, כי עם ההכרזה 
על אדם כפושט רגל, כלל נכסיו מוקנים לנאמן 
נושיו. כמו כן, המונחים  ניתנים לחלוקה בין  והם 
 1 בסעיף  הוגדרו  רגל"  פושט  ו"נכסי  "נכסים" 
85)1( שעניינו בנכסים הניתנים  וסעיף  לפקודה, 
"כל  יכללו  רגל  פושט  נכסי  כי  הוסיף  לחלוקה, 
נכס השייך לפושט הרגל, או המוקנה לו, בתחילת 
לו,  שיוקנה  או  שירכוש,  נכס  וכל  הרגל,  פשיטת 

לפני הפטרו".
בית המשפט העליון ציין, כי בישראל חלה חובת 
לחיסכון  אפיקים  מספר  וקיימים  פנסיוני,  ביטוח 
אשר  ותיקה,  פנסיה  קרן  היתר,  ובין  הפנסיוני, 
המתנה  האחיד,  התקנון  הוראות  חלים  עליה 

מהקרן  קצבה  לקבל  המבוטח  של  זכאותו  את 
בהימנעותו מלמשוך כספים כלשהם מהפנסיה.

כמו כן, משנת 2008 חלה על כל מעסיק החובה 
פיצויי  לטובת  כספים  עובדיו  לטובת  להפקיד 
פיטורים, לצד כספי הביטוח הפנסיוני, להם זכאי 

העובד בתום תקופת העסקה.
של  עניינו  כי  העליון,   המשפט  בית  הוסיף  עוד 
סעיף 85)א1( לפקודה, בכספים המגיעים לחייב 
חריג  מהווה  והוא  גמל,  בקופת  חברותו  מכוח 
לכלל לפיו הנאמן רשאי לממש את נכסי החייב 
בית  המשפט.  מבית  אישור  קבלת  ללא  אף 
הוראה  כי בבסיסה של  המשפט העליון הדגיש, 
להקנות  נועדה  והיא  סוציאלית  מטרה  ישנה  זו 
הגנות מיוחדת על כספים שהחייב חסך בקופת 

גמל.
כדי  כי  ציין,  העליון  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
ניתן  שלא  כך  חזקה  בהגנה  יזכו  שהכספים 
עליהם  הרגל,  פשיטת  לקופת  להעבירם  יהיה 
לעמוד בתנאים הבאים: שהכספים יהיו "למטרה 
לתשלומם  המועד  הגיע  ו"טרם  תקציבית" 

כקצבה".
האם  לשאלה  התייחס  העליון  המשפט  בית 
המיועדים  כספים  הפיצויים  בכספי  לראות  ניתן 
למטרת קצבה וקבע שהתשובה מורכבת. וביתר 
פירוט, חובת הפקדת כספי הפיצויים לצד כספי 
התגמולים בצו ההרחבה, כמו גם זכאות העובד 
ובין  התפטר  אם  בין  הפיצויים,  כספי  את  לקבל 
אם פוטר, מעניקים לכספי הפיצויים אופי פנסיוני. 

הגמל,  קופות  לחוק   3 מספר  תיקון  גם  בנוסף, 
במסגרתו שונה ייעודן של קופות הגמל ממכשיר 
הקצבתי  ההיבט  את  חיזק  לקצבתי  הוני  חיסכון 

בכספי הפיצויים. 
עם זאת, בית המשפט העליון ציין כי עדיין נותר 
ספק בדבר אפיונם של כספי הפיצויים ככספים 
נוספות  תכליות  בשל  קצבה,  למטרת  שהם 
בדין  השונה  וההתייחסות  בבסיסם  העומדות 

לשני סוגי הרכיבים.
בית המשפט העליון הדגיש, כי על כספי הפיצויים 
הצבורים בחסכונות הפנסיונים חל סעיף 85)א1( 
רישא לפקודה, אשר מתנה את העברתם לנאמן 
כספי  כל  על  זאת,  עם  המשפט.  בית  באישור 
הפיצויים הצבורים בקרנות פנסיה ותיקות, אשר 
סעיף  חל  האחיד,  התקנון  להוראות  כפופות 
העברתם  על  האוסר  לפקודה  סיפא  85)א1( 
לנאמן כל עוד לא הגיע מועד תשלומם כקצבה. 

יתרה מכך, בית המשפט העליון ציין, כי להעברת 
השלכות  יש  לנאמן  חייב  של  פיצויים  כספי 
של פשיטת  המשפט  בית  על  לכן,  משמעותיות. 
על  להורות  ראוי  אם  ראש  בכובד  לשקול  רגל 
גריעת כספי הפיצויים מקופת הגמל של החייב, 

והדבר תלוי בנסיבות המקרה הנדון. 
סוף דבר, בית המשפט העליון  קיבל את הערעור 
במקרה  החייב  של  הפיצויים  כספי  כי  וקבע 
הגיע  וטרם  ותיקה  פנסיה  בקרן  צבורים  הנדון, 
מועד תשלומם כקצבה, לכן לא ניתן להורות על 

העברתן לנאמן.

מאת עו”ד ג’ון גבע

בית המשפט העליון ציין, כי להעברת כספי פיצויים של חייב לנאמן יש השלכות 
משמעותיות, לכן על בית המשפט שדן בפשיטת רגל לשקול בכובד ראש אם ראוי להורות 

על גריעת כספי הפיצויים מקופת הגמל של החייב, והדבר תלוי בנסיבות המקרה הנדון

האם ניתן להעביר כספים 
שנצברו בקופת גמל של 

פושט רגל לנאמן על נכסיו?

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
https://www.youtube.com/watch?v=9hPpg-V1r9s&feature=youtu.be
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כנגד  הוגשה  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
האזורי  הדין  בבית  שעבר  בשבוע  הפניקס 
בטענה  הוגשה  הייצוגית  אביב.  בתל  לעבודה 
למבוטחיה  לשלם  מסרבת  הפניקס  לפיה 
בפוליסות ביטוח חיים את הגמלה המגיעה להם 
בגין החודש הראשון לאחר תום תקופת הביטוח.
החוסך  של  זכותו  כי  נטען,  התביעה  בכתב 
לקבלת הגמלה החודשית החל ממועד פרישתו 
ביטוח  ו/או  פי תנאי קרן הפנסיה  על  לגמלאות 
המנהלים, היא זכות יסוד מהותית שאינה ניתנת 
לערעור. אולם, הפניקס מפרה את הוראות הדין 
באופן  הבקשה  נשוא  הפוליסות  הוראות  ואת 
מסרבת  שהיא  בכך  ומקומם  בוטה  שיטתי, 
החודש  גמלת  את  מבוטחים  לאותם  לשלם 

הראשון לאחר תום תקופת הביטוח.
של  תקופה  במשך  גרון,  חיים  המבקש  לדברי 
במספר  כספים  חסך  הוא  שנה  מ-33  יותר 
הפניקס,  של  חודשית  גמלה  לתשלום  תוכניות 
שפרש,  לאחר   .2019 בינואר  לפרישתו  עד 
מיד  חודשית  גמלה  מהפניקס  לקבל  זכאי  הוא 
בחודש הראשון לפרישתו לגמלאות, דהיינו החל 

בחודש פברואר 2019. 
על פי המבקש, הפניקס מסרבת לשלם לו את 
2019 בתירוצים שונים ומשונים  גמלת פברואר 
במדיניות  נוקטת  שהיא  תוך  לב,  תום  ובחוסר 
עבור  הגמלה  את  ממבוטחיה  השוללת  מפרה 

החודש הראשון לפרישתם לגמלאות.
ישנה  חיים  ביטוחי  בפוליסות  כי  מציין,  המבקש 
פעולת  לביצוע  המועד  לפיה  מיוחדת  הוראה 
התשלום הוא שבעה ימים ממועד תום תקופת 
הביטוח, או המועד בו נמסרו למבטח המסמכים 
הדרושים לבירור חבותו, לפי המאוחר מביניהם. 
בביטוחי  הביטוח  מקרה  קרות  מועד  לדבריו, 

שהוא  הביטוח  תקופת  תום  מועד  הוא  גמלה 
לרוב מועד פרישתו של העובד לגמלאות, אלא 
כגון  התשלום,  את  לדחות  המבוטח  ביקש  אם 

במקרה של דחיית מועד הפרישה.
שיטתי  באופן  מנחה  בבקשה,  נטען  הפניקס, 
סוכני  את  חוקית  בלתי  מדיניות  של  וכעניין 
שהם  גמלה  לקבלת  בבקשות  לרשום  הביטוח 
התחלת  מועד  כי  המבוטחים,  עבור  ממלאים 

לפרישת  השני  החודש  הוא  הגמלה  קבלת 
ולא החודש הראשון, כנדרש  העובד לגמלאות, 

על פי הוראות הדין והפוליסה.
בבקשה נאמר, כי במקרים בהם סוכני הביטוח 
כמועד  הראשון  הפרישה  חודש  את  רושמים 
את  הפניקס  דוחה  הגמלה,  קבלת  להתחלת 
ודורשת לשנות את הטפסים בהתאם  הבקשה 
החודש  את  לרשום  דורשת  דהיינו  להנחיותיה, 

השני לפרישה כמועד לתחילת התשלום. 
הביטוח  לסוכני  מבהירה  עוד,  נאמר  הפניקס, 
החודש  את  שיציינו  גמלה  לקבלת  בקשות  כי 
תשלום  תחילת  כמועד  השני  את  ולא  הראשון 

הגמלה, לא יטופלו על ידה.
העובדה  את  שמגלה  מבוטח  המבקש,  לדברי 
ופונה  לו  שולמה  לא  הראשון  החודש  גמלת  כי 
מקבל  הגמלה,  לקבלת  בדרישה  הפניקס  אל 
בגינו  תשובה מקוממת לפיה בטפסים שמולאו 
נתבקשה גמלה רק מהחודש השני, ומשכך מה 

לו להלין על הפניקס.
לטענת המבקש, אף אם סברה הפניקס כי הדין 
מאפשר לה שלא לשלם למבוטחיה בגין החודש 
מסתירה  היא  לפיה  שהעובדה  הרי  הראשון, 
כשלעצמה  מהווה  ממבוטחיה  מקפח  "נוהג" 
הגילוי  לחובת  בניגוד  ופעולה  חמורה  הטעיה 

הנאות.
הנזק  את  המבקש  מעריך  שמרנית  בהערכה 
פחות  לא  של  בסכום  המבוטחים  של  המצרפי 
מ-25 מיליון שקל. בנוסף לסעד הכספי מתבקש 
ממדיניותה  לחדול  לחברה  להורות  הדין  בית 
הבלתי חוקית ולחייבה לשלם למבוטחיה מעתה 
החל  הראשונה  החודשית  הגמלה  את  ואילך 

בחודש הראשון לתום תקופת הביטוח.
בהפניקס בחרו לא להגיב.

ייצוגית נגד הפניקס: החברה 
לא משלמת על החודש 
הראשון לאחר הפרישה

 המבקש מציין כי בפוליסות ביטוחי חיים ישנה הוראה לפיה המועד לביצוע 
התשלום הוא שבעה ימים מתום תקופת הביטוח  לדבריו, הפניקס מנחה את 

סוכני הביטוח לרשום בקשות לקבלת גמלה החל מהחודש השני לפרישה 

לפייסבוק >>

שמחים להתחדש איתכם בדרכים,

ט"ו בשבט שמח!

www.polisa.news
https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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 חוסך בקופת גמל הרוויח בממוצע 11.41% בשנת  2019 אם חסך בקופה 
הטובה ביותר השיג רווח בשיעור של 52.03% ואם חסך במסלול שהניב את 
התשואה הנמוכה ביותר, הפסיד  0.56% מסכמים שנה - מאמר 4 בסדרה

של  סיומה  עם 
ופרסום   2019 שנת 
תשואות קופות הגמל 
ההשתלמות  וקרנות 
החולפת  בשנה 
מגוון  את  לבחון  ניתן 
המוצעות  התוכניות 
החוסכים  לציבור 
ההשקעות  מהיבט 
ומגוון  הסיכון,  ורמות 
שהניבו  התשואות 
ההשקעה  במסלולי  החוסכים  החולפת  בשנה 

השונים. 
ההשתלמות  וקרנות  הגמל  קופות  מרבית 
מהם  אחד  כל  אשר  השקעה,  מסלולי  כוללות 
מוגדר מראש במסגרת תקנון קופת גמל או קרן 
השתלמות. כל מסלול השקעות מאופיין, בדרך 
מינימלי  כלל, בהתחייבות להשקעה של שיעור 
מן הכספים שנצברו במסלול באפיק השקעות 
מסוים. כך למשל, במסגרת מסלול צמוד מדד 
קופת  את  מנהלת  אשר  החברה  מתחייבת 
הגמל, במסגרת תקנון הקופה, להשקיע לפחות 
בנכסים  במסלול  שנצברו  הכספים  מן   75%
הצמודים למדד המחירים לצרכן. במסלול מניות 

הגמל  קופת  את  המנהלת  החברה  מתחייבת 
הנצברים  הכספים  מן   75% לפחות  להשקיע 
המשקיעות  נאמנות  קרנות  במניות,  במסלול 

במניות ובאופציות למניות.
כולל  ההשתלמות  וקרנות  הגמל  קופות  שוק 
התחייבות  בהם  שיש  השקעה  מסלולי  גם 
יותר, כמו מסלול אג"ח ללא  תקנונית ממוקדת 
המנהלת  החברה  בו  קצר  שקלי  מסלול  מניות, 
לא  שקליים,  בנכסים  רק  להשקיע  מתחייבת 
מניות  מסלול  או  שנה  עד  של  לטווח  צמודים, 

בחו"ל וכדומה. 
קופות  לניהול  חברות  החלו  האחרונות  בשנים 
וקרנות  הגמל  קופות  במסגרת  להציע  גמל 
ההשתלמות שהן מנהלות גם מסלולי השקעה 
פאסיבית,  השקעות  אסטרטגיית  המיישמים 
מסלולי השקעה העוקבים אחר מדדי שוק כמו 
מסלול מניות בישראל העוקב אחר מדד תל אביב 
35, מסלול המחקה את מדד S&P500, מסלול 
העוקב אחר מדד אגרות החוב הקונצרניות תל 
לציבור  המוצע  התוכניות  מגוון  ועוד.   20 בונד 
החוסכים נועד לתת מענה לכל חוסך, לאפשר 
לכל חוסך להתאים את רמת הסיכון בו מנוהלים 
ואופק החיסכון  הכספים שלו לטעמיו האישיים 

שלו. 

התשואות המגוונות אשר הניבו אפיקי ההשקעה 
תשואות  למגוון  גם  הביאו  ההון  בשוק  השונים 
בקופות  השונים  ההשקעה  מסלולי  שהניבו 
הממוצעת  התשואה  השתלמות.  וקרנות  גמל 
שהניבו  ניהול(  דמי  ניכוי  לפני  ברוטו  )נומינלית, 
בשיעור  הסתכמה   2019 בשנת  הגמל  קופות 
הממוצעת  התשואה  כאשר   ,11.41% של 
 .11.94% הייתה  ההשתלמות  קרנות  שהניבו 
את התשואה הגבוהה ביותר בקופות גמל הניבו 
מניות  במסלול  לחסוך  בחרו  אשר  חוסכים 
הגבוהה  התשואה  את  להם  שהניב  הגוף  אשר 
ביותר השיג תשואה בשיעור של 52.03% ובקרן 
השתלמות 50.61%. באותה תקופה היו חוסכים 
והם  חו"ל  במסלול  גמל  בקופת  כספים  שצברו 
בגוף   0.56% בשיעור  שלילית  תשואה  הניבו 
בשנת  ביותר  הנמוכה  התשואה  את  שהניב 

.2019
בממוצע  הרוויח  גמל  בקופת  חוסך  כלומר, 
בקופה  חסך  אם  אבל   11.41%  2019 בשנת 
 52.03% של  בשיעור  רווח  השיג  ביותר  הטובה 
ואם חסך במסלול שהניב את התשואה הנמוכה 

ביותר הפסיד 0.56%.

הכותב הוא יו"ר מור קופות גמל 

בתשואה הגבוהה ביותר 
בקופות גמל זכו החוסכים 

במסלול המנייתי

זרקור לעולם הפנסיוני

מאת איציק אסטרייכר

מקור הנתונים וסיווג מסלולי ההשקעה – "גמל נט" מקור הנתונים וסיווג מסלולי ההשקעה – "גמל נט"

תשואות מסלולי קרנות השתלמות - 2019תשואות מסלולי השקעה קופות גמל - 2019

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

www.polisa.news
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ייצוגית נגד הלמן אלדובי קופ”ג 
ופנסיה: לא פעלה לאיתור 

מוטבים של עמיתים שנפטרו 
וכאלה שהקשר עמם נותק 

מצרפי  בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
לבית  הוגשה  שקל  מיליון   335 של  מוערך 
הלמן אלדובי  המשפט המחוזי בתל אביב כנגד 
קופות גמל ופנסיה. זאת, בטענה להפרת תקנות 
גמל,  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
על  פעלה  שלא  בכך  ומוטבים(  עמיתים  איתור 
קופות  עמיתי  של  מוטבים  וליידע  לאתר  מנת 
הגמל שלה שנפטרו וכן עמיתים שהקשר עמם 

נותק, על כך שעומדים אצלה כספים לזכותם. 
אביב,  תל  תושב  להב  ליאור  המבקש,  לדברי 
חובות  הגמל  קופות  על  הטיל  שהמחוקק  אף 
לאחר  מוטבים  ויידוע  איתור  בדבר  מפורשות 
שהקשר  עמיתים  גם  ליידע  ואף  העמית  מות 
אגב  הלמן-אלדובי.  כן  עשתה  לא  נותק,  עימם 
כך היא הסבה נזקים לחברי הקבוצה המיוצגת 
הזכות לבחור  המתבטאים בכך שנמנעה מהם 
החזיקה  אותם  הכספים  את  להעביר  האם 
טוב  השקעה  למסלול  ידיעתם  ללא  בעבורם 
יותר  יותר, אף שמסלולים אלטרנטיביים טובים 

הלמן- מהם  מנעה  כך  ואגב  בנמצא,  ישנם 
אלדובי תשואה עודפת זו.

)חברה בת בבעלות  כי הלמן-אלדובי  עוד נטען 
הלמן אלדובי בית השקעות(  החברה הציבורית 
לעשות  החירות  את  הקבוצה  מחברי  מנעה 
כרצונם בכספים שהחזיקה עבורם ללא ידיעתם, 

ופגעה באוטונומיה של הרצון.
בנוסף, חלקם של חברי הקבוצה נאלצו להימצא 
וחויבו  שלהם  העו"ש  בחשבונות  חובה  ביתרת 
התשואה  על  העולה  בשיעור  בריבית  כך  בשל 
שהפיקו הכספים שניהלה עבורם ללא ידיעתם 
חיסרון  כך  בשל  אף  להם  ונגרם  אלדובי,  הלמן 

כיס.
יסוד  מתקיים  זה  במקרה  כי  נאמר,  בבקשה 
אלדובי  שהלמן  העובדה  בעצם  "ההתעשרות" 
גבתה דמי ניהול בגין כספים שהיה עליה לאפשר 
שעשתה  הרווח  ואת  למשוך,  הקבוצה  לחברי 

שלא כדין עליה להשיב לחברי הקבוצה.
לבקשה מצורפת חוות דעתו של הכלכלן מטעם 

מהפגיעה  הנובע  הנזק  את  שרון.  חנן  המבקש, 
בשלושה  שרון  אמד  הרצון  של  באוטונומיה 
להימנע  הפרט  אילוץ  אלטרנטיביים:  תרחישים 
יתר  משיכת  ושירותים,  מוצרים  של  מרכש 
לעומת משיכת כספים האמורים, ואילוץ הפרט 
הלמן  של  הגמל  בקופות  כספיו  את  להשקיע 

אלדובי במקום בהשקעות אלטרנטיביות. 
חוות דעתו  יסוד  על  הנזק לחברי הקבוצה,  סך 
מיליון   335 לכדי  עולה  שרון,  חנן  המומחה  של 
מאילוץ  הנובע  נזק  על  מדובר  כאשר  שקל, 
ושירותים.  מוצרים  של  מרכש  להימנע  הפרט 
לחלופין, הנזק מאילוץ הפרט להימצא במשיכת 
יתר במקום למשוך את הכספים שלו עולה לכדי 
הנובע  הנזק  חילופין  ולחילופי  שקל,  מיליון   58
הלמן  אצל  כספם  את  להשקיע  הפרט  מאילוץ 
עומד  אלטרנטיביות  בהשקעות  במקום  אלדובי 

על 36 מיליון שקל.
התביעה טרם התקבלה.  תגובת הלמן אלדובי: 

כשתתקבל נלמד אותה ונגיב.

 לטענת המבקש, נגרם נזק לחברי הקבוצה מכיוון שנמנעה מהם הזכות לבחור האם להעביר 
את הכספים למסלול השקעה טוב יותר  חלקם נאלצו להימצא ביתרת חובה בעו"ש בריבית 

בשיעור העולה על התשואה שהפיקו הכספים שניהלה עבורם הלמן אלדובי ללא ידיעתם

 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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מיטב דש משיקה קרן המשקיעה 
במוצרי הלוואות קצרות מועד 

מגובות בנדל”ן בארה”ב 
 הקרן "רייגו מבית מיטב דש" משלבת בינה מלאכותית וניתוח נדל"ני והיא תוצאה של שיתוף פעולה 
עם חברת התוכנה רייגו שפיתחה פלטפורמה לחיזוי ביצועי הלוואות מגובות נדל"ן  דוד אללוף, מנהל 
תחום השקעות אלטרנטיביות במיטב דש: רייגו מציעה מודל חדשני לשוק מסורתי במטרה לשכלל אותו

את  מרחיבה  דש  מיטב 
ההשקעות  בתחום  פעילותה 
ומשיקה,  האלטרנטיביות 
רייגו,  התוכנה  חברת  בשילוב 
הלוואות  במוצרי  המשקיעה  קרן 
בנדל"ן  מגובות  מועד  קצרות 
"רייגו  תיקרא  אשר  בארה"ב, 

מבית מיטב דש".
מנוע  בעלת  היא  הקרן  כי  נמסר 
ומתקדם  ייחודי  מלאכותית  בינה 
נתונים  כמות  לנתח  הפועל 
צפי  להעניק  במטרה  גבוהה, 
מול  הסיכון  למרכיב  יותר  מדויק 

בארה"ב.  נדל"ן  מגובות  להלוואות  התשואה 
כמשקיעים  שמוגדרים  ללקוחות  תתאים  הקרן 
פמילי  וחברות  מוסדיים  גופים  לרבות  כשירים, 

אופיס.
מבוססת  חדשנית,  פלטפורמה  פיתחה  רייגו 
ואלגוריתמים  דאטה  ביג  מלאכותית,  בינה 
מתקדמים לחיזוי ביצועי הלוואות מגובות נדל"ן, 
המאפשרת הורדת ההסתברות לחדלות פירעון 
מתן  ההחלטה,  זמן  קיצור  משמעותי,  באופן 

האפשרות לפיזור רחב ותשואות יציבות. 
בנקאיים  מוסדות  כי  מסבירים,  דש  במיטב 

לקבל  יזמים  על  קשיים  מערימים 
אשראי לטווח קצר לטובת עסקאות 
נדל"ן והתהליך כולו ארוך ולא יעיל. 
אשראי  שוק  התפתח  זו  במציאות 
חוץ בנקאי למימון פרויקטים, אשר 
אך  יחסית,  גבוהה  בריבית  מאופיין 
הזמינות והחיסכון בזמן משתלמים 
בשנים  כי  מוסיפים  הם  ליזמים. 
האחרונות התפתחו עשרות חברות 
המאפשרות  פרטיות  ופלטפורמות 
במוצרי  להשקיע  למשקיעים 
במקביל,  נדל"ן.  מגובות  הלוואות 
המידע שהצטבר לגבי נכסים ולווים 

הלך וגדל, והוא מאפשר ניתוח עמוק ומהיר.
עד  התנהל  נדל"ן  בהלוואות  ההשקעות  "עולם 
היום בצורה מסורתית ואיטית", ציין דוד אללוף, 
מנהל תחום השקעות אלטרנטיביות במיטב דש, 
והוסיף: "שוק ההלוואות לנדל"ן בארה"ב מוערך 
בכ-4 טריליון דולר לשנה. עד לפני מספר שנים, 
המסורתית  הבנקים  מערכת  על  נשען  השוק 
ועל ניתוחים בסיסיים. רייגו מציעה מודל חדשני 
לשוק מסורתי במטרה לשכלל אותו לרמות דיוק 

חדשות".
חברת  מבעלי  הם  רייגו  מייסדי  כי  נמסר 

המתמחה  פרטי,  השקעות  בית  קפיטל,  בוליגו 
לצוות  בארה"ב.  נדל"ן  וחוב  אקוויטי  בהשקעות 
של  מצטבר  ניסיון  קפיטל  בבוליגו  הניהולי 
השקעות  על  בדגש  בנדל"ן,  שנים  עשרות 

בתחום המגורים בארה"ב.
"עולם  ברייגו:  מייסד-שותף  צרור,  אורי 
כמעט  מנותח  נדל"ן  בהלוואות  ההשקעות 
וגישה  באותן שיטות כבר עשרות שנים; אקסל 
שיטת  אבל  הנייר,  את  החליפו  נתונים  ליותר 
קבלת ההחלטה נשארה דומה. אנחנו מממשים 
 Machine learning algorithmsכדי לנתח 
ביצועי  הערכת  את  ומדויקת  חדשנית  בצורה 
אנליזה  מבצעת  הטכנולוגיה  הנדל"ן.  השקעת 
ממספר רב של מקורות שונים במטרה לאתר, 
אלו  מבין  הטובות  ההלוואות  את  ולבחור  לדרג 
טוב  סיכון-תשואה  יחס  לספק  כדי  המוצעות, 

ככל האפשר למשקיעים”.
ברייגו,  ומייסד-שותף  מנכ"ל  אומר,  יריב 
לוועדת  גורמת  שפיתחנו  "הטכנולוגיה  מוסיף 
ולהבין  ומושכלת  ממוקדת  להיות  ההשקעות 
בעסקה.  והיתרונות  הסיכונים  את  ומהר  טוב 
האלגוריתם מבוסס על אנליזה ודירוג של מיליוני 
ובהווה  בעבר  נדל"ן  ונכסי  לפרויקטים  הלוואות 
ומעצב מחדש בצורה מדעית את מודל הסיכון". 

השקעות אלטרנטיביות

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהלמהדורה חדשה ומעודכנת

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה 
המשפטית בעבר ובהווה.

נספחים  ובמסגרתו  עמודים  מ-450  יותר  כולל  פוליסה,  בהוצאת  הספר, 
הספר  נושאי  להצגת  עדכניים  ונתונים  נהלים  חקיקה,  דברי  נרחבים, 
פרקליטים  ביטוח,  סוכני  לחתמים,  מיועד  הספר  הקורא.  ולתועלת 

ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

דוד אללוף, מנהל תחום השקעות 
אלטרנטיביות במיטב דש

צילום: תמר מצפי
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לקראת אולימפיאדת 
טוקיו בקיץ: הוועד 

האולימפי היפני מתמודד 
עם סיכונים גדולים

המבטח הבריטי Aviva משיק: ביטוח חיים פשוט

 סיכונים כגון איומי סייבר וחשיפה למחלות מידבקות מטרידים 
את העושים במלאכת הכנת המשחקים  עלות המשחקים בטוקיו 

נאמדת ב-26 מיליארד דולר, כ-6 מיליארד דולר יותר מהעלות בברזיל
שאמורים  האולימפיים  המשחקים 
ביולי  ה-24  התאריכים  בין  להתקיים 
והמשחקים   ,2020 באוגוסט  ל-9 
ל-6  באוגוסט   25 )בין  הפאראלימפיים 
לסיכונים  חשופים  השנה(  בספטמבר 
גדולים כגון סיכוני סייבר וסיכון חשיפה 

למחלות מידבקות. 
מומחים  קבוצת  סייבר,  סיכוני  בתחום 
ותקשורת  פנים  לענייני  המשרד  של 
הצעה  הגישה  יפן  ממשלת  של 
לממשלה במטרה לנקוט בצעדי חירום, 
התקפות  עם  להתמודד  יסייעו  אשר 
וקיום  המשלחות  אירוח  בעת  סייבר 

המשחקים.  
דורשת  המומחים  קבוצת  כן,  כמו 

למניעת  האמצעים  כי  לוודא  מהממשלה 
ההסעה  במערכות  שהותקנו  סייבר  התקפות 
הציבוריות ובמתקנים ציבוריים חשובים אחרים 
מספקים ופעילים. אחת הבעיות שמטרידות את 

באינטרנט  השימוש  היא  היפנית  הסייבר  הגנת 
של חפצים )IoT(, שרמת ההגנה עליהם נמוכה. 
בנוסף, היפנים עוקבים בחרדה הולכת וגוברת 
חשש  והובע  הקורונה  מגפת  התפשטות  אחרי 

שאם לא תהיה ירידה בקצב ההדבקות, 
עלול הדבר להביא לדחיית המשחקים 
האולימפיים. עד כה דווח על מספר נמוך 
הקורונה,  במגפת  יפניים  נדבקים  של  
ולא דווח בינתיים על מקרי מוות כתוצאה 
השפיעה  הקורונה  מגפת  המגיפה.  של 
כבר על אירועי ספורט בינלאומיים שהיו 
אירועי  במסגרת  להתקיים  אמורים 
השנה האולימפית. טורניר אולימפי של 
להתקיים  אמור  שהיה  נשים,  כדורגל 
התגלתה  בה  )העיר  שבסין  יוהאן  בעיר 
המגיפה לראשונה( הועבר לאוסטרליה. 
בסקי  העולם  גביע  תחרויות  כן,  כמו 
במחוז  להתקיים  היו  שאמורים  אלפיני, 

יאנקין שבסין, בוטלו. 
 2020 האולימפיים  המשחקים  לקיום  ההוצאה 
ביפן נאמדת ב-26 מיליארד דולר, כ-6 מיליארד 
קיום  על  ברזיל  של  מההוצאה  יותר  דולר 

האולימפיאדה בשנת 2016. 

ביטוח  מוצר  השיק   Aviva הבריטי  המבטח 
חיים "פשוט" )Simple Life Insurance( אשר 
יתאים  וקל. המוצר  פשוט  באופן  לרוכשו  ניתן 
חיים  ביטוח  להן  אין  אשר  שונות  לאוכלוסיות 
ביטוח  של  לרכישה  האמצעים  את  או  בפועל 

חיים מורכב. 
התוכנית מבוססת על שאלון קצר ומדריך חיתום 
הביטוח  מהירה.  החלטות  קבלת  יאפשר  אשר 
מבוסס על גיל המבוטח ולא נדרש מידע רפואי 
הוצאות  גם  מכסה  הביטוח  תוכנית  מוקדם. 
משפחה,  בן  של  האובדן  בתחום  יעוץ  קבורה, 

מדריך לאבל והנחות במכוני כושר.
אין  בבריטניה  הבוגרים  מאוכלוסיית  ל-66% 
אמצעים  להם  שאין  טוענים   45% חיים,  ביטוח 
העדפות  יש  ל-25%  חיים,  ביטוח  לרכישת 
את  דוחים  מהבוגרים  ו-19%  אחרות  כלכליות 
ההחלטה. בסקר שוק שנעשה בבריטניה אמרו 
)זולה  המוצעת  התוכנית  כי  מהנשאלים   55%

ופשוטה( תשכנע אותם לרכוש כיסוי כלשהו.

 המוצר - לאוכלוסיות שונות אשר אין להן ביטוח חיים בפועל או את האמצעים 
לרכישה של ביטוח חיים מורכב  מבוסס על גיל המבוטח ולא נדרש מידע רפואי מוקדם

סמלי האולימפיאדה בטוקיו
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד
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מבטחים ומבוטחים

שי שמש מונה לסמנכ”ל השיווק 
והמכירות של לשכת סוכני הביטוח

האישה הראשונה של 
התיאטרון מגיעה לביטוח ישיר

שי שמש מונה לסמנכ"ל השיווק 
סוכני  לשכת  של  והמכירות 
השנים  שבחמש  לאחר  הביטוח, 
האחרונות שימש כמנהל השיווק 
על  אמון  שמש  הלשכה.  של 
מגורמי  וההכנסות  החסויות 
פעולה,  בשיתופי  בעיקר  החוץ, 

בכנסים ובאירועי  הלשכה.
שמש מסר:  ״אם יש משהו מהותי 
את  זה  אבא,  בבית  שספגתי 
האמרה הידועה  מספר תהילים – 
'הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו'.

והמון  חדווה  עם  בבוקר  קם  אני 
את  ולהתאים  נחישות  להתקדם 
אני  הלשכה.  לשאיפות  עצמי 

ביכולת  שלי  בטוח  ואני  הציפייה  לגודל  מודע 
להצעיד את הלשכה קדימה. המטרות שהוצבו 
ארבל  ברורות  מוטי  הלשכה  מנכ״ל  ידי  על  לי 
כלל  לטובת  אותן  נממש  אגודל  בצד  ועקב 
והסוכנים בישראל. אני מודה  למנכ״ל  הסוכנות 

הלשכה, להנהגת הלשכה ובעלי 
ליאור  בראשות  התפקידים 
הורנצ׳יק  ולכל  וליאור  רוזנפלד 
לשרת  הזכות  על  הלשכה  חברי 

אתכם נאמנה״.
התייחס  ארבל  המינוי,  עם 
סל  הרחבת  של  לחשיבות 
השירותים לסוכנים  לצד הגדלת 
רחב  ממנעד  ללשכה  ההכנסות 
ליצור  מנת  על  פעילויות,  של 
הרואה  תמיד  חזקה  לשכה 
עשרים צעדים קדימה. מבחינתו, 
כך נמסר, חברי הלשכה הם בעלי 
ומטרת  של  העמותה  המניות 
פרנסת  את  למקסם  ההנהלה 

הסוכן ומעמדו.
ארבל בתגובה למינוי: ״שי הוא עוגן משמעותי.
להגשמת יעדי הלשכה והיעדים שלי כמנכ״ל.

צנוע  אדם  ראיתי  הראשונה  מפגישתנו  כבר 
ורק  אך  עיניו  שמול  ומתוחכם,  חדשני  ונחוש, 

על  גאה  אני  למצוינות.  שאיפה   – דבר  אחד 
המינוי ובטוח שנרוויח כולנו ממינוי זה. שי משקף 
עבורי  דור של מנהלים צעירים – דור העתיד של 

הובלת המשק בישראל״.
מ״מ נשיא הלשכה, ליאור הורנצ׳יק: ״שי הוא נכס 
מעט  לא  עם  לעבוד  לי  יצא  כולנו.  עבור  לאומי 
ביכולותיו,  ייחודי  באמת  הוא  ושי  בחיי,   אנשים 
שמביאים  שלו  והאופי  הערכים  בגלל  בעיקר 
אני  ביכולת,  מתמדת  ועליה  תוצאות  לידי  ביטוי 
מאחל לכולנו שתמיד נשאף להתקדם וליהנות 

מפרי  עמלנו״.
מסוג  הוא  ״שי  רוזנפלד:  ליאור  הלשכה  נשיא 
אליו,  אדישים  להישאר  אפשר  שאי  האנשים 
זכות לעבוד לצדו, לומד ממנו המון  אני  מרגיש 
כלל  לטובת  לפניו,  משמעותי  שעתיד  ובטוח 
חברי  הלשכה. כנשיא הלשכה אני רואה חשיבות 
מפתח,  לתפקידי  ראויים  אנשים  לקדם  גדולה 
 תפקידנו כהנהגה לדאוג שבלשכה יהיו האנשים 
לשכת  בשם  שי.  וכך  ביותר  והטובים  הראויים 

 סוכני הביטוח אני מאחל לו בהצלחה״.

אלמגור  גילה  הביטוח.  לענף  הגיעה  התיאטרון  של  הראשונה  האישה 
מצטרפת לשחקנית שני כהן בקמפיין חדש של ביטוח ישיר ותגלם את 

עצמה בפרסומת לחברה. 
אלמגור  את  לפתות  שוקה  של  המיתולוגית  המזכירה  מנסה  בקמפיין 

להצטרף לחברה חדשה לשיווק ביטוח בצורה ישירה. 
השנה  תחילת  מאז  הביטוח  חברת  של  השלישית  בפרסומת  מדובר 
קירל  נועה  הזמרת  את  גייסה  שהחברה  לאחר  ידוענים,  שכוללת 
שלמה  לפרסומת על מוקד סיוע מידי במקרה של תאונות דרכים ואת 

שרף וזוהיר בהלול לשירות המפתח החדש של החברה. 
אשתקד שינתה הנהלת ביטוח ישיר את מאפייני הקמפיין הפרסומי של 
הביטוח  בסוכן  המותג  של  הפרסומות  עסקו  בעבר,   .9.000.000 מותג 
לנוכח  ויקר  למיותר  הופך  הביטוח  סוכן  שמקצוע  לכך  כסימן  שוקה 
האפשרות לבטח באופן ישיר. החל מספטמבר 2019 חדלה ביטוח ישיר 
לתקוף את סוכני הביטוח ובפרסומותיה היא מתייחסת בעיקר לחברות 

האחרות שמשווקות ביטוח בצורה ישירה. 

 שמש כיהן כמנהל השיווק של לשכת סוכני הביטוח בחמש השנים האחרונות  שמש: הזורעים 
בדמעה ברינה יקצורו  ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה: אני  מרגיש זכות לעבוד לצדו של שמש

 בפרסומת החדשה של החברה, מנסה המזכירה המיתולוגית של שוקה לפתות 
את גילה אלמגור להצטרף לחברה חדשה לשיווק ביטוח באופן ישיר  מדובר 
בפרסומת נוספת בה ביטוח ישיר מתמקדת בחברות שמשווקות ביטוח ישירות
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