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

עדיין לא עובדים איתנו?
זה הזמן להכיר!

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

העליון בהחלטה 
עקרונית: לא מאשר 

צו גילוי מסמכים 
בנוגע לגודל הקבוצה 

בשלב בקשת האישור 
לתביעה ייצוגית

עמוד 6 

עמוד 9 

קופות הגמל 
להשקעה 

ממשיכות את 
המומנטום החיובי 
ומציגות עלייה של 

כ-0.4% בינואר

בחינה מחודשת: 
הרשות הקימה 

ועדה ציבורית 
אובייקטיבית 

לבחינת ההוצאות 
הישירות בפנסיה

הפיקוח על 
הבנקים ורשות 

שוק ההון מציעים 
הסדרה אחידה 
בהתנהלות של 

מתן אשראי צרכני
עמוד 8 עמוד 2 

עו”ד גיל עטר

חדוה ברישי יפה

עו”ד שי כהןעו”ד  אורלי נשיץ

עמוד 3 

מגדל משיקה 
פיתוח המאפשר 

שידור מסמכים 
בלחיצת כפתור 

לסוכנים העובדים 
SMS עם מערכת

ליאור רביב
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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

ד"ר משה ברקת מינה ועדה מקצועית בת שמונה חברים שתנתח את היתרונות והחסרונות בגביית 
העמלה, לאחר שהאריך בנובמבר 2019 את תוקף ההוראה לגבי גביית עמלות להוצאות ישירות

משה  ד"ר  ההון,  שוק  על  הממונה 
הקמת  על  )ד'(  היום  הודיע  ברקת, 
לבחינת  אובייקטיבית  ציבורית  ועדה 
זאת,  בפנסיה.  הישירות  ההוצאות 
לאחר שהאריך בחודש נובמבר 2019 
את ההיתר לגופים המוסדיים לגבות 
מקסימלי  בשיעור  הוצאות  אותן  את 

של 0.25%. 
ההוצאות הישירות הן סכומים הנגבים 
ישירות מהחוסכים לפנסיה ומועברים 
לצדדים  המוסדיים  הגופים  ידי  על 
שלישיים בגין ביצוע או ניהול השקעות 
מסוימות, כמו למשל הוצאות לעורכי 

דין ומתווכים בגין ביצוע עסקאות נדל"ן ועסקאות 
אשראי, או הוצאות ניהול השקעות על ידי קרנות 

השקעה חיצוניות לגוף המוסדי. 
התומכים בגביית דמי הניהול מסבירים כי גביית 
הוצאות ישירות מאפשרת לגוף המוסדי להרחיב 
פוטנציאל  את  ולהשיא  ההשקעה  אפיקי  את 
המתנגדים  הפנסיוניים.  לחוסכים  התשואה 
ששימוש  לכך  הוכחה  אין  כי  טוענים,  לגבייה 
במנהלים חיצוניים מגדיל את תשואת החוסכים, 

אלא רק מגדיל את שיעור דמי הניהול.  

שביצעה  קודמת  עצמאית  בבדיקה 
כי  מצאה  היא  בנושא  הרשות 
הנושאים  באפיקים  ההשקעה 
במגבלת  שנכללות  ישירות  הוצאות 
השפעה  בחובה  טומנת  ה-0.25%, 
המסלולים.  תשואות  על  חיובית 
חשיבות  לנוכח  מסקנותיה,  למרות 
טרם  כי  החליטה  הרשות  הנושא 
הוראות  על  להמליץ  העת  בשלה 

קבועות.
הרשות צפויה להציג את המלצותיה 
לאחר  ושר האוצר,  בוועדת הכספים 
בעקבות  ה-23.  הכנסת  של  כינונה 
שלו  הציבורית  והחשיבות  הנושא  מורכבות 
החליט הממונה על הקמת ועדה מקצועית בלתי 
ואובייקטיבי  תלויה שתבחן ותנתח באופן מקיף 

את הסוגיות העולות מנושא זה. 
יפה  ישי  פרופ'  יעמוד  הוועדה  בראש 
פרופ'  הוועדה:  חברי  העברית.  מהאוניברסיטה 
אסף חמדני מאוניברסיטת תל אביב, פרופ' אלון 
איינהורן  אתי  פרופ'  דיוק,  מאוניברסיטת  ברב 
מאוניברסיטת תל אביב, ד"ר נדין בודו טרכטנברג 
בויאנג'ו  עבאדי  מיכל  תחומי,  הבין  מהמרכז 

החשבת  ישראל,  בנק  לנגידת  המשנה  לשעבר 
חברים  לשעבר.  פסגות  ויו"ר  הקודמת  הכללית 
נוספים: ד"ר יבגני מוגרמן מאוניברסיטת בר אילן 
והראל פרימק - יו"ר ארגון צדק פיננסי. הוועדה 

צפויה להתכנס לראשונה בסוף פברואר. 
ברקת: "מדובר בוועדה של אנשי מקצוע ואנשי 
פניות  נטולי  כולם  הראשונה.  מהמעלה  ציבור 
הציבור  עבור  הציבור,  של  ועדה  זוהי  בעניין. 
 - שבפשטות  משום  זאת,  הציבור.  ולטובת 
רק  להכריע  צריך  הוועדה  דנה  בה  בסוגיה 
הציבור  כיצד  היא  המרכזית  השאלה  הציבור. 
כיצד  מתי,  ובפרט,  כספו,  את  שישקיעו  רוצה 
והאם נכון שכספו של הציבור יושקע באפיקים 
יותר,  גבוהות  ישירות  הוצאות  עליו  שמשיתים 
גבוהה  פוטנציאלית  לתשואה  חתירה  מתוך 
בכספים  מדובר  אין  כי  לחדד  צריך  יותר. 
המוסדיים  הגופים  של  לכיסם  המגיעים 
בכספים  אלא  הפנסיה,  כספי  את  המנהלים 
לגוף  חיצוניים  שלישיים,  לגורמים  המשולמים 
בין  שהיחס  להבטיח  צריך  זאת,  עם  המוסדי. 
דמי הניהול המשולמים לגוף המוסדי לתשומות 
שיש לגוף בניהול כספי הפנסיה הוא יחס סביר, 

הגון, ובר תחרות".

בחינה מחודשת: הרשות הקימה 
ועדה ציבורית אובייקטיבית לבחינת 

ההוצאות הישירות בפנסיה

פרופ’ ישי יפה, יו”ר 
הוועדה לבחינת ההוצאות 

הישירות בענף הפנסיה 

שי יפה
צילום: י
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מגדל משיקה פיתוח המאפשר 
שידור מסמכים בלחיצת כפתור 

SMS לסוכנים העובדים עם מערכת

הפניקס מעדכנת את הסוכנים 
על האפשרות להפיק דוח 

תביעות בהר הביטוח

 שידור התהליכים מתאפשר בכל מוצרי חא"ט, פיננסים ובריאות, ובכל סוגי 
התהליכים - הפקות, שינויים ופדיונות  ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל 
חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה: שיתוף הפעולה החדש עם חברת SMS פותח 

עבור הסוכנים ערוץ פעילות דיגיטלי, בנוסף לערוץ הקיים עם מערכת פורמלי

כדאי לדעת

הפניקס עדכנה אתמול את סוכני החברה בחוזר, 
הרכב  ביטוחי  היסטוריית  את  לקבל  אפשרות  על 
הר  באתר  תביעות  דוח  באמצעות  המבוטח  של 

הביטוח.
שיצרה  האפשרות  בעקבות  שבא  בעדכון  מדובר 
בחינם  לקבל  רכב,  בעל  לכל  ההון,  שוק  רשות 
מאתר הר הביטוח דוח עבר ביטוחי מרוכז לשלוש 

שנים )דוח היעדר תביעות(. 

בחוזר שנשלח מטעם תחום ביטוח כללי בהפניקס, 
יוכלו לשלוח  או המבוטח  כי הסוכן  ציינה החברה 
לה למייל ייעודי )תיבת היעדר תביעות( את צילום 
המסך של הדוח כפי שיופיע בהר הביטוח, תוך ציון 

מספר הפוליסה הרלוונטית. 
יחסוך  זה  בכלי  שימוש  כי  מציינת  החברה 
מהמבוטח את הצורך לאתר דוחות ניסיון תביעות 

מחברות הביטוח הקודמות.

הסוכנים  לכל  המאפשר  חדש,  פיתוח  השיקה  מגדל 
סוגי  כל  את  לחברה  לשדר   SMS מערכת  עם  שעובדים 
התהליכים – בלחיצת כפתור. שידור התהליכים מתאפשר 
בכל מוצרי חא"ט, פיננסים ובריאות, ובכל סוגי התהליכים 

- הפקות, שינויים ופדיונות.
הפיתוח הוא פרי שיתוף פעולה מוצלח בין מגדל לחברת 
עם  שעובדים  סוכנים  על  ניכר  באופן  להקל  הצפוי   ,SMS
התהליכים  למפתוח  ההמתנה  את  ולחסוך   SMS תוכנת 
במערכות  אוטומטית  ייפתחו  התהליכים  וביצועם. 
התפעוליות ויטופלו באופן ממוכן ואף תינתן להם קדימות 
בביצוע, בדומה לקיים  היום בשידורים ממערכת פורמאלי.
לשידורים  לעבור  אותם  ולעודד  לסוכנים  לסייע  מנת  על 
"מבצע  במסגרת  בונוס  על  החברה  הודיעה  בדיגיטל, 
הצעה  כל  בגין  שיינתן  אלו,  בימים  המתקיים  אתונה" 

שתשודר בדיגיטל.
חטיבת  ומנהל  מגדל  למנכ"ל  משנה  רביב,  ליאור  לדברי 
עם  החדש  הפעולה  "שיתוף  ההפצה,  וערוצי  הלקוחות 
דיגיטלי,  פעילות  ערוץ  הסוכנים  עבור  פותח   SMS חברת 
בנוסף לערוץ הקיים עם מערכת פורמלי. לסוכנים שיבחרו 
בטיפול  קדימות  תינתן   , הדיגיטלי  התהליך  את  לאמץ 
על מנת  מאמץ  כל  נמשיך לעשות  ואנו מצידנו  בבקשות, 
הדיגיטלית  הטרנספורמציה  ובתהליך  בסוכנים  לתמוך 
שהם עוברים. שמחנו לגלות שכבר בבוקר הראשון לאחר 
העליה לאוויר של הפרויקט, ואפילו לפני הפרסום הרשמי, 
המערכת  מתוך  דיגיטליות  בקשות  עשרות  כבר  קיבלנו 
ואנו משוכנעים שהיקף השימוש בה רק ילך ויגדל, לוחות 
הזמנים יתקצרו משמעותית, ושביעות הרצון של הסוכנים 

תגדל". ליאור רביב, משנה למנכ”ל מגדל

בית הפניקס

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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עיון נוסף

במקרה הנדון טענה המבקשת, עיריית חורפיש, כי פסק הדין שניתן בהליך הקודם מהווה השתק עילה 
והשתק פלוגתא ומשתיק את חברת הביטוח מלטעון, כי העירייה אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות התאונה

האם תוצאת הליך קודם משפיעה 
משפטית על הליך נוסף?

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

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

השלום  המשפט  בבית 
בקשתה  נדונה  בעכו 
חורפיש,  עיריית  של 
ידי  על  יוצגה  אשר 
כנגד  בדר  נעים  עו"ד 
לביטוח  מבטחים  מנורה 
יוצגה  אשר  )המשיבה( 
על ידי עו"ד אמיתי סביון. 
פסק הדין )תא"מ -6553

בפברואר  ניתן   )10-18
2020, מפי הרשם הבכיר 

ראמי נאסר.
הנתבעת  בקשת  הונחה  המשפט  בית  בפני 
)להלן: העיריה( לדחיית התביעה שהגישה נגדה 
המשיבה )להלן: מנורה( על הסף מחמת מעשה 

בית דין. 
שבמהלכו  תאונתי  אירוע  התרחש   2014 בשנת 
שונים  נזקים  מנורה  אצל  המבוטח  לרכב  נגרמו 
שבתחום  פתוח  ביוב  ממכסה  פגיעה  עקב 
מנורה  התאונה,  בעקבות  העירייה.  של  שיפוטה 
פיצתה את בעלי הרכב )להלן: המבוטח( בסכום 
כנגד  שיבוב  תביעת  והגישה  שקל,   30,604 של 

העירייה.
עובר להגשת תביעת השיבוב על ידי מנורה, הגיש 
בטענה  העירייה,  נגד  כספית  תביעה  המבוטח 
לו  שנגרמו  לנזקים  אחראית  הייתה  העירייה  כי 
ימי עבודה, בסך של  ולרכבו, לרבות בגין הפסד 

41,490 שקל )להלן: ההליך הקודם(. 
כמו כן, במסגרת ההליך הקודם, אושרה הסכמת 
הצדדים ביחס לדחיית התביעה, ונפסקו לטובת 
בסך  עו"ד  טרחת  ושכר  משפט  הוצאות  התובע 

9,500 שקל. 
במקרה הנדון, טענה העירייה, כי פסק הדין שניתן 
והשתק  עילה,  השתק  מהווה  הקודם  בהליך 
פלוגתא ומשתיק את מנורה מלטעון, כי העירייה 
אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות התאונה. עוד 

לא  חל  העילה  השתק  כלל  כי  העירייה,  טענה 
רק בין הצדדים עצמם, אלא גם בין בעל דין בעל 

"קרבה משפטית" לבעל הדין בהליך הקודם. 
הבקשה  את  לדחות  יש  כי  טענה,  מנורה  מנגד, 
לסילוק התביעה על הסף, כיוון שהמבוטח הפעיל 
וקיבל פיצוי ממנורה, מבלי לעדכן  את הפוליסה 
ההסכמות  ועל  הקודם  ההליך  אודות  על  אותה 

אליהם הגיע עם העירייה. 
בהליך  שניתן  הדין  בפסק  כי  מנורה,  טענה  עוד 
של  אחריותה  שאלת  נדונה  לא  כלל  הקודם, 
העירייה ולא ניתנה הכרעה פוזיטיבית על ממצא 
קיבל  המבוטח  כי  מנורה,  טענה  לבסוף  כלשהו. 
פיצוי מלא ממנה והוצאות משפט בהליך הקודם, 
תוך  לנזקיו,  ומעבר  מוגדל  פיצוי  קיבל  ובכך 
חסימת מנורה מאפשרות הגשת תביעה, ומדובר 

בתוצאה אבסורדית.
בנושא,  והפסיקה  הצדדים  טענות  בחינת  לאחר 
דחה בית המשפט את הבקשה לסילוק התביעה, 
על  תביעה  סילוק  בסמכות  השימוש  כי  והדגיש 
בו  להשתמש  שיש  קיצוני,  אמצעי  מהווה  הסף 

במקרים חריגים בלבד.
שקיימת  בכך  די  כי  המשפט,  בית  ציין  עוד 
עילת  את  המהוות  העובדות  פי  שעל  אפשרות, 
כדי  מבקש,  שהוא  בסעד  התובע  יזכה  התביעה 
שהתביעה לא תסולק על הסף, ועל בית המשפט 
להעדיף תמיד את הדיון הענייני וההכרעה לגופו 

של עניין. 
יחסי  לבחון את  יש  כי  ציין  בית המשפט  כן,  כמו 
פורמלי,  ולא  רחב  באופן  המשפטית"  "הקרבה 
כאשר השאלה שתעמוד בבסיס ההחלטה בדבר 
קיימים  האם  היא  משפטית,  קרבה  של  קיומה 
החלת  המצדיקים  משפטית  מדיניות  שיקולי 
בהליך  הדין  בעל  על  הראשון,  בהליך  ההכרעה 

המאוחר.
עוד הוסיף בית המשפט, כי בין מבטח לבין מבוטח 
מתקיימים יחסי קרבה העולים לכדי יחסי "קרבה 

חוזה  מכוח  נוצרים  היחסים  שכן,  משפטית", 
הביטוח ומכוח חוק חוזה הביטוח, אשר מקימים 
השלובים  זהים  אינטרסים  ולמבטח  למבוטח 
בנוגע  במיוחד  המזיק,   – ג'  צד  מול  אל  בזה,  זה 
השיקול  לפיכך,  הנזק.  לגרם  אחריותו  לשאלת 
המנחה הוא מניעת מצב בו בהליך אחד ייקבע כי 
המזיק אחראי בגרימת נזק כלפי מבוטח, ובהליך 

אחר ייקבע אחרת לגבי אותה מסכת עובדתית. 
התקיימה  כי  המשפט  בית  קבע  לכך,  בהתאם 
"קרבה משפטית" בין בעלי הדין בשני ההליכים, 
אך למרות זאת, בית המשפט ציין כי לא התקיימו 
התנאים הנוספים להחלת דוקטרינת מעשה בית 

דין.
ככל  פשרה  כי  הדגיש  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
הסכם, גם אם קיבלה תוקף של פסק דין, מחייבת 
אך ורק את הצדדים הנוטלים בה חלק, ובנוסף, 
של  לכוחו  באשר  ספק  קיים  כי  בפסיקה  נקבע 
השתק  להקים  פשרה,  הסכם  שאישר  דין  פסק 

פלוגתא.
יתרה מכך, בית המשפט ציין טעמים רבים לדחיית 
של  השתתפותה  אי  היתר,  ובין  הסילוק,  בקשת 
אודותיו;  על  ידיעתה  ואי  הקודם  בהליך  מנורה 
הסכמת  שאישר  הקודם  בהליך  דין  פסק  מתן 
הצדדים לדחיית התביעה, ללא קביעת ממצאים 
הקודם  בהליך  התייחסות  העדר  פוזיטיביים; 
ג';  לצד  ביחס  הצדדים  זכויות  מיצוי  או  לוויתור 

ומשיקולי מדיניות משפטית ראויה. 
לא  כי  קבע  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
מנורה  את  המשתיק  פלוגתא  השתק  מתקיים 
מלטעון כנגד העירייה בתביעת השיבוב שהוגשה 
חורפיש  עיריית  של  הבקשה  את  דחה  ידה,  על 
לישיבה  הצדדים  את  וזימן  הסף   על  לסילוק 

מקדמית.

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

מאת עו”ד ג’ון גבע
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העליון בהחלטה עקרונית:

 עוד קובע בית המשפט העליון: דחיית בקשת סילוק על הסף אינה מנביעה מעצמה קביעה 
  שלפיה בבקשת האישור הוצבה תשתית ראייתית ראשונית לשם מתן צו לגילוי ועיון במסמכים
תנאי למתן צו לגילוי ועיון במסמכים הינו הנחת תשתית ראייתית ראשונית לנטען בבקשת האישור

לא מאשר צו גילוי מסמכים 
בנוגע לגודל הקבוצה בשלב 

בקשת האישור לתביעה ייצוגית

היקף  בדבר  שאלות 
ועיון  לגילוי  הדרישה 
במסמכים בתביעות ייצוגיות, 
בדבר  בשאלות  שזורות 
הראייתית  התשתית  מהי 
כדי  הנדרשת  הראשונית 
מסמכים,  גילוי  לבקש 
בין  בכלל,  אם  היחס,  ומהו 
לבין  זו  ראייתית  תשתית 
הנדרשות  הראיות  מידת 
אישור  בקשת  לבסס  כדי 

תובענה כייצוגית. 
בפברואר   13( לאחרונה 
של  החלטה  ניתנה   )2020

בית המשפט העליון בעניין בו משרד נשיץ ברנדס 
אמיר על ידי עורכי הדין גיל עטר, שי כהן ואורלי 
לאישור  בבקשה  שנתבע  מבטח  מייצג  נשיץ 
תובענה ייצוגית נגדו. באותו מקרה, נדונה בקשה 
תאונות  ביטוח  בתחום  ייצוגית  תובענה  לאישור 
הפוליסה.  פרשנות  בשאלת  לתלמידים  אישיות 
ימין, פנתה  מרי  ידי עו"ד  המבקשת, שיוצגה על 
בהליכי גילוי מסמכים לקבלת מסמכים נרחבת 
בהיקפים  ועיון  גילוי  לרבות  המבטחת,  מטעם 
מבוטחים  של  פרטיים  ביטוח  תיקי  של  גדולים 
ענפות  התכתבויות  פוליסות,  שנים,  לאורך 

ותיעוד תגמולי ביטוח ששולמו. 
השאלה שעמדה לפתחו של בית המשפט העליון 
הייתה אימתי יינתן צו לגילוי מסמכים במסגרת 
כייצוגית,  תובענה  לאישור  רשות  בקשת  הליכי 
במצב בו, מחד גיסא, בית המשפט דלמטה דחה 
כי  גיסא קבע  ומאידך  על הסף,  לסילוק  בקשה 
הנחת  ללא  הן  שנטענו  הטענות  הזאת  "לעת 
מדובר  היותר  ולכל  לכאורית  ראייתית  תשתית 
מקרה  על  המבוססת  למדי,  קלושה  בתשתית 
עם  מתיישב  דווקא  לאו  הוא  שגם  אחד,  פרטני 

עילת תביעה רלבנטית להליך דנא".
עוד קיבל בית המשפט המחוזי את טענות חברת 
נרחבת,  היא  הגילוי  בקשת  כי  ומצא  הביטוח 
ממשי  חשש  קיים  וכי  למדי,  ומכבידה  כוללנית 
לכך שבקשת הגילוי אינה אלא "מסע דייג", שכל 
שביסוד  הראייתי  החסר  את  להשלים  תכליתה 

בקשת האישור. 
ענת  השופטת  בראשות  העליון,  המשפט  בית 
ואישר  הערעור  רשות  בקשת  את  דחה  ברון, 
את החלטת בית המשפט המחוזי שלא ליתן צו 
לגילוי מסמכים בהתבסס על הקביעות הבאות:

שעניינם  מסמכים  לגילוי  צו  ליתן  מקום  אין   .1
היקפה וגודלה של הקבוצה בתובענה הייצוגית 
בקשת  בשלב  לאישור.  הרשות  בקשת  בשלב 
הקבוצה,  של  קיומה  עצם  בהוכחת  די  האישור 
לשלב  המדויק  גודלה  קביעת  את  להותיר  ויש 

וכאשר  אם  לגופה,  הייצוגית  בתובענה  הדיון 
יתנהל.

מידע  מאגרי  מנהלת  המשיבה  בו  במקום   .2
המתבקש  המסמכים  וגילוי  ממוחשבים, 
כל אחד  תיקים של  בדיקה פרטנית של  מחייב 
יש  הרלבנטית,  בעת  בפוליסה  מהמבוטחים 
וכי  יידרשו אלפי שעות עבודה  כי  ממש בטענה 

המדובר במעמסה ניכרת ובהכבדה.
מנביעה  אינה  הסף  על  סילוק  בקשת  דחיית   .3
מעצמה קביעה שלפיה בבקשת האישור הוצבה 
לגילוי  צו  מתן  לשם  ראשונית  ראייתית  תשתית 
בקשה  של  הסף  על  דחייה  במסמכים.  ועיון 

כייצוגית  תובענה  לאישור 
חריגים  למקרים  שמורה 
ברור  שבהם  במיוחד, 
כלום"  ולא  בבקשה  "שאין 
"בקשת  אלא  אינה  והיא 
מועלת  כאשר  או  סרק", 
את  השומטת  הגנה  טענת 
לבקשת  מתחת  הקרקע 
לעומת  כולה.  האישור 
לגילוי  צו  למתן  תנאי  זאת, 
הנחת  הינו  במסמכים  ועיון 
ראשונית  ראייתית  תשתית 
לנטען בבקשת האישור. רף 
זה  תנאי  להוכחת  ההוכחה 
אינו מתמצה בכך שבקשת האישור אינה בקשת 
אישור  לצורך  מהנדרש  נמוך  הוא  כי  )אם  סרק 

תובענה כייצוגית(. 
לא  כי  קבע  העליון  המשפט  בית  משמע, 
כי  הסילוק  בקשת  דחיית  מעצם  להסיק  ניתן 
ראשונית  ראייתית  תשתית  הניחה  המבקשת 
ולכן הבקשה,  ידה בבקשת האישור,  על  לנטען 
חיוב  תוך  נדחתה,  הערעור  רשות  בקשת 

המבקשת בהוצאות המבטחת.

לביטוח  חברה  כלל  נ'  גולדברג   2929/19 רע"א 
בע"מ

עו”ד שי כהןעו”ד  אורלי נשיץעו”ד גיל עטר
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הפניקס חברה לביטוח בע“מ 

EXTRA TRUCK |הפניקס זהיר

מגדילים את ההנחה 
בגין ביטוח חובה ל- 

20%

 %20
20
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רגולציה

מיישרים קו 

שוק  ורשות  הבנקים  על  הפיקוח 
ההון, ביטוח וחיסכון פרסמו היום )ד'( 
בטיוטת  העוסקת  משותפת  הודעה 
אשר  הציבור,  להערות  הוראות 
תקינה  התנהלות  הבטחת  מטרתה 
לאנשים  אשראי  מתן  של  והוגנת 

פרטיים בהיבטים הצרכניים. 
בהודעה מנמקים הגופים את הצורך 
שבעשור  שלמרות  בכך,  במהלך 
האחרון התרחבות האשראי למשקי 
התוצר  בצמיחת  לוותה  הבית 
)כפי  הבית  משקי  של  המינוף  ולכן 
שנמדד ביחס שבין האשראי לתוצר( 
עלה רק קלות והוא אינו גבוה ביחס 

כאלה  שינויים   - בעולם  מפותחות  למדינות 
עלולים להוביל גם לרמת חוב גבוהה מדי של 
לווים מסוימים. כזו, שאינה הולמת את יכולתם 
ברווחתם  לפגוע  עלולה  ואף  הפיננסית, 
נדרשים  המלווים  לפיכך,  קיצוניים.  במקרים 
הבית  למשקי  אשראי  העמדת  על  להקפיד 

באופן אחראי ונאות. 
המשותפות  ההוראות  מטרת  זה,  רקע  על 
של  והוגנת  תקינה  התנהלות  להבטיח  היא 
את  תקטין  זו  פרטיים.  לאנשים  אשראי  מתן 
האשראי,  לקוחות  חשופים  להם  הסיכונים 
האשראי  נותני  בין  תחרות  התפתחות  תעודד 
הפיננסית  במערכת  הציבור  אמון  את  ותחזק 
כולה, לטובת ציבור הצרכנים ולטובת הגופים 
השונים שפעילים במערכת. ההוראות קובעות 
המפקחים  של  המינימליות  הציפיות  את 
כרטיסי  חברות  הבנקים,  של  מפעילותם 
ידי  על  המפוקחים  האשראי  ונותני  אשראי 
זאת,  הבית.  משקי  מול  ההון  שוק  רשות 

במטרה לקבוע סטנדרטים אחידים של הוגנות 
נמסר,  כן  כמו  המלווים בעת העמדת אשראי. 
כי הצעד המשותף, שנעשה לטובת הלקוחות, 
נועד להבטיח שלא יתקיים ארביטרז' רגולטורי 
בין שחקנים שונים בהיבטים צרכניים, שנוגעים 

להוגנות בשיווק האשראי.
קריטריונים  לקבוע  נדרשים  המלווים  הגופים 
הבית,  למשקי  אשראי  להעמדת  מינימליים 
לקוח  כלפי  נאותה  התנהגות  על  להקפיד 
ולהימנע מפרקטיקות פסולות לשיווק אשראי. 
בכלל זה: להתאים את היקף האשראי ליכולתו 
הפיננסית של הלקוח, כדי לצמצם את הסיכון 
להימנע  הלקוח;  על  מופרז  חוב  נטל  שייווצר 
לחץ  ומהפעלת  אגרסיבית  שיווק  מפעילות 
על הלקוח; להקפיד על מתן גילוי שלם וענייני 
לעובדים,  התגמול  שמנגנוני  להבטיח  ללקוח; 
מעודדים  אינם  אשראי,  בשיווק  שעוסקים 

התנהלות שאינה הוגנת. 
ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח 

האחרונות  בשנים  נקט  הבנקים  על 
את  לשפר  מנת  על  פעולות  במגוון 
הבנקים  שבין  ביחסים  ההוגנות 
מהווה  זו  והוראה  לקוחותיהם,  לבין 
אלו.  לפעולות  ומשלים  נוסף  נדבך 
הפעולה  שיתוף  על  אני מברכת 
שאפשר  ההון,  שוק  רשות  עם 
להבטחת  אחידים  כללים  פרסום 
כלל  של  נאותה  צרכנית  התנהלות 
נותני האשראי, לשמירה על רווחתם 
האמון  ולהגברת  הבית  משקי  של 

במערכת הפיננסית כולה". 
שוק  על  הממונה  ברקת,  משה  ד"ר 
ביטוח  ההון,  שוק  "רשות  ההון: 
המשותפת  הפעולה  על  מברכת  וחיסכון 
על  ההגנה  לשם  הבנקים  על  הפיקוח  עם 
הרשות  בישראל.  האשראי  צרכני  ציבור 
שירותים  מתן  לקידום  באינטנסיביות  פועלת 
בעלי  ידי  על  והוגנים  מתקדמים  פיננסיים 
התחרות  את  שיגביר  באופן  מפוקחים,  רישיון 
הלקוח  לצרכי  והתאמתו  השירות  מחיר  על 
תוך הבטחת איכות השירות והתנהלות הוגנת 
מול הלקוחות. הוראה זו, המתייחסת לאשראי 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  שגובשה  הצרכני 
המחויבות  את  מבטאת  הבנקים,  על  הפיקוח 
בהזדמנות  האשראי.  צרכני  ציבור  על  להגן 
לזכור  צריך  הציבור   - שוב  להדגיש  ארצה  זו 
חברות  בנקים,  שאינם  אשראי  שנותני  ולהבין 
אינם  ביטוח,  חברות  או  אשראי  כרטיסי 
ההון,  שוק  רשות  ידי  על  יציבותית  מפוקחים 
פיקדונות  שיש  במקום  למעט  וחיסכון,  ביטוח 
עליהם  להחיל  דורש  אינו  והמחוקק  ציבור, 

כללי יציבות פיננסית".

 מטרת ההסדרה: הבטחת התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים  הגופים 
המלווים נדרשים להקפיד על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע מפרקטיקות פסולות כמו 

פעילות שיווק אגרסיבית, הפעלת לחץ על הלקוח והקפדה על מתן גילוי שלם וענייני ללקוח

הפיקוח על הבנקים ורשות שוק 
ההון מציעים הסדרה אחידה 

בהתנהלות של מתן אשראי צרכני 

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההוןד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב

www.estricher.co.il | 050-3648504
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קופות הגמל להשקעה ממשיכות 
את המומנטום החיובי ומציגות 

עלייה של כ-0.4% בינואר
 בשלוש השנים שחלפו עלו קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי 

בממוצע ב- 19.54% הקופות במסלול המניות השיאו תשואה של 0.7% 
בינואר  הקופה של אלטשולר שחם מנהלת כבר כמעט 5 מיליארד שקל

חיובי  חודש  רשמו  להשקעה  הגמל  קופות 
על  הקורונה  נגיף  של  השפעתו  למרות  נוסף, 
רשמו  הכללי  במסלול  הקופות  המניות.  שוקי 
וממשיכות  בינואר   0.4% של  ממוצעת  תשואה 
ב-2019,  אותן  שאפיינה  החיובית  המגמה  את 
בה עלו בשיעור של כ-10.3%. רוב קופות הגמל 
לאחר  שנים  ושלוש  ב-2017  הושקו  להשקעה 
רושמות  הכללי  במסלול  הקופות  הקמתן, 
תשואה ממוצעת של 19.54%. הקופות במסלול 

המניות עלו בשיעור של 33%. 

המובילה החודשית

הכללי  במסלול  להשקעה  הגמל  קופות  את 
 .1.05% שעלתה  אנליסט  של  הקופה  מובילה 
הקופה של ילין לפידות הוסיפה 0.81% ונמצאת 
הקופה  נמצאת  השלישי  במקום  השני.  במקום 
כי  נציין   .0.63% שעלתה  שחם  אלטשולר  של 
על פי מקורבים לחברה, הקופות של אלטשולר 

שחם הקטינו בשיעורים מסוימים את האחזקה 
המנייתית עם תחילת 2019.

של  הקופה  בתשואה  מובילה  לאחור,  שנה 
של  הקופה   .12.33% של  עלייה  עם  אנליסט 
השלישי  במקום   .11.45% הוסיפה  אלטשולר 

נמצאת ילין לפידות עם עלייה של 10.39%. 
אלטשולר  של  הקופה  מובילה  הארוך  בטווח 
שחם עם עלייה של 22.95%. הקופה של אנליסט 

עלתה 21.27%. 
על פי דיווחי החברות, נכון לסוף ינואר, הקופות 
הגדולות מנהלות 7.5 מיליארד שקל. הקופה של 
אלטשולר שחם מנהלת את ההון הגדול ביותר 

במסלול שנאמד בכמעט 5 מיליארד שקל.

מסלול מניות

היתרון העיקרי של קופות הגמל להשקעה הוא 
הפטור ממס רווחי הון שיינתן כאשר הם ימשכו 
את הכסף עם היציאה לפנסיה. על פני תקופות 

עם  מטיבה  במניות  שאחזקה  ניכר  ארוכות, 
לב  תשומת  להעניק  מקום  יש  ולכן  המשקיעים 
שמתמחות  להשקעה  הגמל  לקופות  גם  רבה 

בהשקעה במניות. 
שקל  מיליארד   2.75 מנהלות  הגדולות  הקופות 

בלבד במסלול המנייתי. 
תשואה  הקופות  הניבו  המנייתי,  במסלול 

ממוצעת של 0.7% בחודש ינואר. 
של  הקופה  היא  במסלול  החודשית  המובילה 
אנליסט עם תשואה של 2.52%. הקופה של ילין 
אלטשולר  של  הקופה   .1.33% עלתה  לפידות 

שחם עלתה 0.99% ונמצאת במקום השלישי. 
הוסיפה  אנליסט  של  הקופה  לאחור  שנה 
26.66%. הקופה של אלטשולר שחם התחזקה 
עלתה  אקסלנס  הפניקס  של  הקופה   .17.99%

 .20.51%
של  הקופה  עלתה  שנים  שלוש  של  בטווח 
שחם  אלטשולר  של  הקופה   .42.8% אנליסט 

עלתה 41.81%. 

הון מנוהל )מיליונים(תשואה 3 שנים תשואה 2019תשואה שנה לאחורתשואה בינוארגמל להשקעה

1.05%12.33%14.23%21.27%244אנליסט 

543*0.81%10.39%12.24%ילין לפידות 

0.63%11.45%14.95%22.95%4,949אלטשולר שחם

0.29%9.81%12.58%18.58%332כלל לעתיד כלכלי

0.24%8.91%11.61%16.75%262הראל

0.17%10.09%13.28%19.49%457אקסלנס 

0.14%9.17%11.86%18.21%721מנורה מבטחים

0%8.59%11.6%16.60%615פסגות

הון מנוהל )מיליונים(תשואה 3 שנים תשואה 2019תשואה שנה לאחורתשואה בינוארגמל להשקעה

2.52%26.66%29.91%42.80%147אנליסט

1.33%18.74%21.71%32.82%288ילין לפידות

0.99%17.99%25.44%41.81%2,321אלטשולר שחם

102*0.67%14.53%20.51%אקסלנס 

0.27%17.40%11.77%22.29%88מנורה מבטחים 

0.25%14.13%20.31%27.60%140-פסגות

0.32%13.93%21.15%25.09%500-הראל

תשואות קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי בינואר

תשואות קופות הגמל להשקעה במסלול המניות בינואר

לבחירה עיתונות בהתאמה אישית
לחצו 

כאן מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

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

ריקול של כ-500 אלף מכוניות בקוריאה
החלק הארי של המכוניות הוא לדגם Avante של יונדאי 
בשל פגם ברכיב ה-ABS של מערכת הבלימה, וכן תקלה 

ברכיב מערכת החשמל ECS אשר יכול לגרום לאש

 תשעה מתוך עשרה מקרי שוד ימי או חטיפה לצורך כופר נעשים במערב אפריקה 
במפרץ גינאה  בשנת 2018 דווחו 78 מקרים, ובשנת 2019 דווחו 121 מקרים

 Maersk הגרמנית המכולות  אוניית 
Tema הותקפה בתאריך 14 בפברואר 
 300 שהפליגה  בעת  ים  שודדי  ידי  על 
דובר  הודיע  כך  ניגריה,  מחופי  ק"מ 
הוא   .Maersk הספנות  חברת  מטעם 
הוסיף כי על אף שם האונייה, היא אינה 

שייכת לחברה. 
האוטומטיות,  הניווט  מערכות  פי  על 
שבין  השיט  בנתיב  המשיכה  לא  היא 
קונגו לניגריה. על פי ידיעות אחרות ,שני 

שודדי ים עלו על סיפון האונייה. 

אפריקה  לחופי  בסמוך  הימי  השוד 
עשרה  מתוך  תשעה  והולך.  מתגבר 
כופר  לצורך  חטיפה  או  ימי  שוד  מקרי 
נעשים במערב אפריקה במפרץ גינאה, 
)מסנגל  ק"מ  כ-5,700  חופיו  שאורך 
 78 דווחו   2018 בשנת  אנגולה(.  עד 
מקרים, ובשנת 2019 דווחו 121 מקרים. 
 the International נתוני  פ  על 
 82%  ,Maritime Bureau )IMB(
ממקרי החטיפה לצורך כופר בעולם היו 

באזור מפרץ גינאה.

ממשלת  של  ותעבורה  לתשתיות  המשרד 
 Fiat  ,Hyundai Motor Co-ל הורה  קוריאה 
 ,Chrysler Automobiles )FCA( Korea
 Audi Volkswagen Korea ,BMW Korea

 Bike Korea-ו Man Truck & Bus Korea
ואופנועים  מכוניות  ל-494,720  חזרה  לקרוא 

בגלל חלקים פגומים. 
 491,102 הוא  בריקול  יונדאי  חברת  של  חלקה 

)בארץ   Avante לדגם הוא  הריקול  מכוניות. 
 ABS-עקב פגם ברכיב ה )Elantra הדגם נקרא
של מערכת הבלימה וכן תקלה ברכיב של מערכת 

החשמל – ECS, אשר יכול לגרום להצתה.

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

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

www.polisa.news
חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

פוליסהקראו את                   לפני כולם

פוליסה
להרשמה לחצו כאן

מגדל זכתה בפרסים במסגרת תחרות 
מצטייני המחשוב לשנת 2019 

  תמי אוחנה קול, מנהלת חטיבת הטכנולוגיות במגדל, זכתה באות הצטיינות
 מנימוקי השופטים: קול מפגינה ידע והבנה עסקיים, אומץ ניהולי, שותפות עסקית 
מובילה, חזון וקריאת מפת השוק  החברה רשמה ארבע זכיות נוספות: על פרויקט 
אתר מגדל בקטגוריית חדשנות במעבר לענן, על הפרויקט amigo, על פרויקט מיכון 

תהליך הרציפות העסקית ועל פרויקט שדרוג תשתית רשת התקשורת
חטיבת  מנהלת  קול,  אוחנה  תמי 
באות  זכתה  במגדל,  הטכנולוגיות 
המחשוב  בתחום  פועלה  על  הצטיינות 
אוחנה  השנה.  כמנמ"ר  והוכרזה  בארגון 
טכנולוגיות  מגדל  בראש  עומדת  קול 
בתקציב  ופועל  עובדים  כ-500  שכולל 

שנתי של כ-350 מיליון שקל. 
השופטים,  ציינו  לבחירתה  בנימוקים 
החטיבה  את  ומנהלת  מובילה  "תמי  כי 
הטכנולוגית במגדל בשנתיים האחרונות. 
ויכולתה  החדשנית,  תפיסתה  בזכות 
ללמד את הארגון כיצד לחשוב חדשנות 
חדש  עידן  תמי  פתחה  חדשנות,  ולדבר 
בענף  טכנולוגיות  כמובילת  מגדל  של 
החטיבה,  לניהול  כניסתה  מאז  הביטוח. 
הסייבר,  באתגרי  רבות  השקיעה  תמי 
מערך  בנתה  התשתיות,  את  העמיקה 
חדשניים  כלים  ליצירת  הביאה  דיגיטל, 

ויעילים למערך השירות והאוטומציה התפעולית. 
ניהולי,  אומץ  עסקיים,  והבנה  ידע  מפגינה  תמי 
מפת  וקריאת  חזון  מובילה,  עסקית  שותפות 

השוק".
בנוסף, רשמה החברה ארבע זכיות נוספות:

בתחרות  זכה  החדש  מגדל  אתר  פרויקט 
בקטגוריית   2019 לשנת  המחשוב  מצטייני 
"הקמת  החברה:  פי  על  לענן.  במעבר  חדשנות 
את  המשרת  ענן,  מבוסס  חדש  אינטרנט  אתר 
חווית  להם  ומעניק  השונים  החברה  לקוחות 
המותאמת  רספונסיבית  חדשנית,  משתמש 
מבוססת  האתר  תשתית  הפלטפורמות.  לכלל 
ענן )Azure( ומאפשרת יציבות ומהירות. האתר 
מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  פותח 
יכולות  העסקיים  האתר  למנהלי  המאפשרות 
וללא  עצמאי  באופן  שיווקיים  תכנים  להעלות 

נדרשה  הפיתוח  במהלך  הפיתוח.  בגופי  תלות 
הפיתוח  תחום  בין  היקף  רחבת  אינטגרציה 
בארגון,  השונות  הליבה  מערכות  ליתר  דיגיטל 
העסקים  וקווי  במטות  לקוחותיה  כלל  ותכלול 
החברות  מבין  הראשונה  היא  מגדל  השונים. 
מה  ענן,  מבוסס  אתר  לה  שיש  הפיננסיות 

שמבטיח לה אתר מהיר ויציב".
בתחרות  זכה  הפקה  מערכת   amigo פרויקט
יצירת  בקטגוריית  ל-2019  המחשוב  מצטייני 
תהליכים  שיפור  תחרותי,  יתרון  והשגת  בידול 
עסקיים, Chat bot. על פי מגדל: "אמיגו מהווה 
מערכות  של  הדרך  ופורץ  החדש  הדור  את 
הביטוח  בתחום  ולחתמים  לסוכנים  ההפקה 
הכללי. אמיגו מהווה תשתית טכנולוגית איכותית, 
שעל בסיסה יפותחו כלל תהליכי ההפקה לכל 

ענפי הביטוח". 

פרויקט מיכון תהליך הרציפות העסקית, 
ותקשורת.  תשתיות  בקטגוריית  זכה 
לדאוג  מחויבת  "מגדל  החברה,  פי  על 
ללקוחותיה  תעניק  אותו  רציף  לשירות 
משברים.  באירועים  גם  ולסוכניה 
זו  בגזרה  גם  הטכנולוגית  החטיבה 
פי  על  משמעותי  יתרון  לייצר  מקפידה 
תהליך  מיכון  ידי  על  וזאת  המתחרים 
ההתאוששות של מערכות באתר הגיבוי 
מאפשרת  הפרויקט  השלמת   .)DR(
מהירה  ועבודה  עסקית  רציפות  למגדל 
מאתר גיבוי וכן שיפור השליטה והבקרה 

 ."DR-על תהליך ה
פרויקט שדרוג תשתית רשת התקשורת 

זכה בקטגוריית תשתיות ותקשורת. 
לעולם  במעבר  מסבירה  החברה 
שירותי   ,IT-ה תשתיות  הדיגיטלי, 
להיות  הופכים  מתקדמים  תקשורת 
שהיווה  הפרויקט  להצלחתה.  קריטי  משאב 
אתגר הנדסי בוצע בהובלת מהנדסי הרשת של 
מגדל, תוך שימוש בפלטפורמה חדשנית מבית 
Cisco ובשיתוף עם מהנדסי בינת תוכנן ואופיין 

בקפידה.
'דעי מה את  קול: "התפיסה הניהולית שלי היא 
עושה בהיבט הטכנולוגי ובהיבט העסקי בארגון 
שלך'. חברות הביטוח הן מסורתיות ואנו במגדל 
שמטפלת  מחברה  המעבר  את  לנהל  נדרשים 
ואת  בלקוחות,  שמטפלת  לחברה  בפוליסות 
טכנולוגיה.  באמצעות  לעשות  ניתן  הזה  המסע 
בחברה  הייצור  פס  למעשה  היא  טכנולוגיה 
החל  העסקיים,  הרבדים  לכל  בסיס  ומהווה 
החטיבה  ובתוך  אפליקציות,  ועד  מתשתיות 
ופרקטיקה  ערכים  להטמיע  צריך  הטכנולוגית 

של חדשנות, על מנת לקדם את העסק".

מבטחים ומבוטחים

תמי אוחנה קול, מנהל חטיבת הטכנולוגיות במגדל

צילום: מגדל

www.polisa.news
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משנה  מורגנשטרן,  משה 
מערכות  אגף  ומנהל  למנכ"ל 
במנורה  וטכנולוגיה  מידע 
מנמ"ר  בתואר  זכה  מבטחים, 
השנה במסגרת תחרות מצטייני 
המחשוב לשנת 2019 של אנשים 
 ,IT Awards 2020 - ומחשבים
המתקיימת ברצף זו השנה ה-17 
וכוללת חברות עסקיות, בנקאות, 
פיננסים וביטוח, משרדי ממשלה, 

רשויות מקומיות וביטחון.
חמקמק,  מושג  היא  "מצוינות 
בנוסחה  להגדירה  אפשר  אי 
אפשר,  אבל  מתמטי.  ביטוי  או 
ולהצביע  לזהות  בבירור,  ולרוב 

על מופעים ודוגמאות קונקרטיים של מצוינות", 
למערכות  בכיר  מרצה  אריאב  גדי  פרופ'  אמר 
מידע בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת 

תל אביב, שעמד בראש ועדת השיפוט.
השופטים  התייחסו  לזכייה  בנימוקים  כי  נמסר 
הטרנספורמציה  אתגרי  את  העמוקה  להבנתו 
שלה.  העסקי  הפוטנציאל  ופיתוח  הדיגיטלית 
של  החדשניים  האינסטינקטים  על  גם  דובר 
שמאתגרת  מגישה  מונחים  אשר  מורגנשטרן 
לאתגר,  חשב  לא  אחד  שאף  קונבנציות 
ומאפשרים להצעיד את המערכות התפעוליות 
מרתקים.  חדשנות  בנתיבי  החברה  של 
דומיננטי  יוזם,  מורגנשטרן  כי  סיכמו  השופטים 

מבטחים  למנורה  מניב  וחדשן, 
מוחשיות  תפעוליות  תועלות 
תהליכית,  בפרודוקטיביות   –
של  מפתיעות  באינטגרציות 
וגם  וחיצוניות  פנימיות  מערכות 
ליישומי  מוצק  בסיס  בבניית 
לתועלות  דאטה  וביג  דיגיטל 

עתידיות.
"המשבצת הארגונית ההיסטורית 
שוב  עוברת  המנמ"ר  של 
בשנים  טרנספורמציות.  ושוב 
עלינו  מתרגשת  האחרונות, 
הדיגיטלית  הטרנספורמציה 
הקריטי  לעיסוק  כולל  שם   –
שממוקדת  עסקית  בחדשנות 
עסקיים  דיגיטליים  נכסים  יצירת  על  ומבוססת 
חדשים. ויותר חשוב: הניצול והמיצוי של הנכסים 

הללו ליצירת ערך עסקי", סיכם פרופ' אריאב.
על  ומחשבים  אנשים  לקבוצת  מודה  "אני 
קבלת התואר מנמ"ר השנה", אמר מורגנשטרן 
"אנו נמשיך לפעול באופן מואץ בזירת  והוסיף: 
והחדשנות  הדיגיטלית  הטרנספורמציה 
מערכות  פיתוח  ידי  על  וזאת  הטכנולוגית, 
את  שישרתו  מתקדמות  וחיצוניות  פנימיות 
הציבור  של  הפיננסיים-טכנולוגיים  הצרכים 

בישראל, הסוכנים ועובדי החברה". 
זכתה  מבטחים  מנורה  קבוצת  כך,  בתוך 
 2019 לשנת  הצטיינות  פרסי  בשישה  בתחרות 

בתחומי הטכנולוגיה והמחשוב.
התקבל  לענן  במעבר  חדשנות  בקטגוריית 
בעבור פרויקט ההקמה של ענן פרטי ותשתית 
עבור מערכות דיגיטל. שלושה פרסי ההצטיינות 
בקטגוריית טרנספורמציות דיגיטליות וחדשנות 
פרויקט  דיגיטלי,  פדיון  פרויקט  עבור  התקבלו 
הגשת תביעה אמבולטורית דיגיטלית ופרויקט 

שירותי דיגיטליים בעידן החדש. 
התקבל  ותקשורת  תשתיות  בקטגוריית 
 Workforce פרויקט  עבור  הפרס 
Transformation. בקטגוריית ניתוח נתונים, 
Big Data ,AI,BI , התקבל הפרס  אנליטיקה, 

עבור פרויקט מדדי סוכן 360. 
יהודה  מנורה,  מנכ"ל  אמר  הזכיות  בעקבות 
מורגנשטרן  משה  את  מברך  "אני  אסאייג:  בן 
אשר  המרשימים,  ההישגים  על  האגף  ועובדי 
מעמידים את קבוצת מנורה מבטחים בקדמת 

הטכנולוגיה בענף הביטוח והפיננסים".
הבעת  על  מודים  "אנו  סיכם:  מורגנשטרן 
במסגרת  קיבלנו  אותה  הגדולה  ההערכה 
 ,2019 לשנת  המחשוב  מצטייני  תחרות 
בתחום  מצטיינים  פרויקטים  בשישה  ובזכייה 
הטכנולוגיה והדיגיטל. קבוצת מנורה מבטחים 
חדשנות  מבוססי  תהליכים  להוביל  ממשיכה 
טכנולוגית אשר משרתים את ציבור הלקוחות, 
בחוד  להיות  ותמשיך  ועובדי החברה  הסוכנים 
מבחינה  והפיננסים  הביטוח  ענף  של  החנית 

טכנולוגית".

משנה למנכ”ל מנורה מבטחים 
משה מורגנשטרן נבחר למנמ”ר 

 IT Awards 2020-השנה ב
 מנימוקי השופטים: מורגנשטרן יוזם, דומיננטי וחדשן, מניב למנורה מבטחים תועלות תפעוליות 

מוחשיות  החברה זכתה גם בשישה פרסי הצטיינות בתחומי הטכנולוגיה והמחשוב  המנכ"ל יהודה 
בן אסאייג: ההישגים המרשימים מעמידים את הקבוצה בקדמת הטכנולוגיה בענף הביטוח והפיננסים 

מבטחים ומבוטחים

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

משה מורגנשטרן, 
משנה למנכ”ל מנורה 
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