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רשות שוק ההון מאריכה לכל
החיים את הרובד המורחב של
הביטוח הסיעודי בקופות החולים
 ביולי אושר לחברות הביטוח לשווק רובד מורחב של הביטוח הסיעודי בקופות החולים הכולל
תקופה נוספת של עשר שנים  טיוטת תיקון להוראות שפורסמה אתמול (יום א') מרחיבה את
הכיסוי הנוסף המותר לשיווק ומעניקה לחברות הביטוח זמן התארגנות נוספת  עוד מציעה
כעת הרשות לאפשר לחברות הביטוח לגבות פרמיה דיפרנציאלית ולא אחידה כפי שנקבע

רשות שוק ההון מאריכה לכל החיים את הרובד
המורחב של הביטוח הסיעודי בקופות החולים.
זאת ,במקום רובד מורחב שתקופתו עשר שנים
נוספות (מעבר לחמש השנים בביטוח סיעודי של
קופות החולים) – כפי שאושר סופית ביולי השנה.
בטיוטת תיקון להוראות שפורסמה אתמול
(יום א') ,הרשות מרחיבה את הכיסוי הנוסף
המותר לשיווק ומעניקה לחברות הביטוח זמן
להתארגנות נוספת.
ההוראות מה 13-ביולי נועדו ,כאמור ,לאפשר
למבוטחים שרכשו כיסוי ברובד בסיסי ,לרכוש
פוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופת חולים,
הכוללת כיסוי ברובד מורחב לפרק זמן ארוך
יותר מהרובד הבסיסי וכן תוספת סכום ביטוח.
זאת ,בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת
תשלום ,כמפורט בתיקון.
לאחר התייעצות עם חברות הביטוח ומומחים
בתחום ,ברשות שוק ההון מציעים כעת להאריך
את הכיסוי ברובד המורחב למשך כל שנות חייו

בנוסף ,מציעה הרשות לתקן את
של המבוטח ולאפשר לחברות
סעיף  17להוראות העיקריות,
ולקופות זמן נוסף להתארגנות
שעוסק בהחזר הוצאות לקופות,
לשיווק הרובד הנוסף ותוספת
ולאפשר לקופות לגבות סכומים
סכום הביטוח .כמו כן מוצע
מתוך קרן הרובד המורחב עבור
להבהיר מספר עניינים טכניים.
הוצאות הקופה בגין כיסוי ברובד
עוד מוצע לתקן את סעיף 7
המורחב ותוספת סכום ביטוח,
להוראות העיקריות ,שעוסק בדמי
ובלבד שלא יעלו על  5%מדמי
הביטוח ולאפשר כי דמי הביטוח
הביטוח הנגבים עבור כיסוי ברובד
המשולמים עבור כיסוי ברובד
המורחב ותוספת סכום ביטוח.
המורחב ותוספת סכום ביטוח
ההוראות היו אמורות להיכנס
ייקבעו בהתאם לגיל המבוטח
לתוקף ב 1-בפברואר  ,2021אך
ומועד צירופו לביטוח ,ובפרט מגיל
כעת מוצע להתאים את מועד
 65והלאה .זאת ,בשונה מההוראה
הממונה על הביטוח
התחילה למועד התחילה שנקבע
הקבועה היום לגבי דמי הביטוח
ד"ר משה ברקת
המשולמים ברובד הבסיסי ,לפיה דמי הביטוח בתיקון ולקבוע כי שיווק הכיסוי ברובד הנוסף
יהיו שווים לכל מבוטח בביטוח סיעודי לחברי יחל ב 1-ביולי  .זאת ,על מנת לאפשר לקופות
קופ"ח בקופה שבה הוא רשום ויחושבו לפי גיל ולחברות להיערך לשיווק זה.
המבוטח במועד התשלום ,ללא קשר למועד לתגובת יו"ר הוועדה לביטוח בריאות בלשכת
סוכני הביטוח – ראו עמוד .3
צירופו.

עובד מצטיין?
אנחנו מחפשים אותך!
קבוצת אורן מזרח ,המקום לצמוח בו בשנת 2021

דרושים
•חתמ/ת פרט אלמנטרי
•חתמ/ת עסקים  -ידע וניסיון של  5שנים לפחות בתחום העסקי
•נציג/ה שרות טלפוני  -רכב ודירה
•נציג/ה מכירות טלפוני  -רכב ודירה
•מנהל/ת מכירות ביטוח כללי  -ניסיון בחיתום פרט ,תפקיד שטח
•משווק/ת פנסיוני  -רישיון סוכן חובה ,ניסיון ומתן שירות בתחום
מכירות פנסיוני ופרט | סניף חיפה
בכל המשרות נדרש ידע וניסיון במערכות חברות הביטוח .סביבת עבודה נעימה,
תנאים מצוינים למתאימים! דיסקרטיות מובטחת.
המשרות מיועדות לכלל הקבוצה  -אזור ,ת”א ,חיפה ,ב”ש.

מייל להעברת קורות חייםmayabh@oren-ins.co.il :
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איגור מורי ,יו”ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח:

הביטוח הסיעודי אמור ללוות
את המבוטח עד סוף ימיו
ללא שינוי וללא התייקרויות
 מורי :רשות שוק ההון משאירה את הביטוח הסיעודי של קופות החולים בצורתו הזמנית,
חסרת ההתחייבות העתידית  בהרחבה הצפויה לביטוח הסיעודי של הקופות אין לחברות
הביטוח כל חובה לקחת על עצמן את הסיכון ,הן רק מנהלות את "קרן ההשקעות"

"הביטוח הסיעודי אמור ללוות את המבוטח
עד סוף ימיו ללא שינוי וללא התייקרויות .זו
ההבטחה שחייבת להיות כתובה בגרניט" – כך
אומר איגור מורי ,יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות
וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח ,בתגובה לחוזר
המעניק לחברות הביטוח אפשרות לשווק
הרחבה לביטוח הסיעודי של קופות החולים
לכל החיים.
לדבריו" ,אין ספק כי רשות שוק ההון מנסה
לעשות את המיטב במצב כמעט בלתי אפשרי
בו אין בנמצא ספקי כיסוי סיעודי אמיתי .עם
זאת ,ברור כי גם השינוי האחרון בטיוטה
שפורסמה אינו מביא לפתרון אמיתי של בעיית
הביטוח הסיעודי".
עוד אומר מורי" :גם בטיוטה האחרונה רשות
שוק ההון משאירה את הביטוח הסיעודי
של קופות החולים בצורתו הזמנית ,חסרת
ההתחייבות העתידית .בהרחבה הצפויה

רב ,את האופציה לביטוח
לביטוח הסיעודי של הקופות
כזה מחוץ לקופות .במתווה
גם אין לחברות הביטוח כל
המעודכן ,חברות הביטוח
חובה לקחת על עצמם את
לוקחות על עצמן רק 20%
הסיכון ,אלא שהן רק מנהלות
מהסיכון ברובד הבסיס ואפס
את 'קרן ההשקעות' .בפועל
אחוזי סיכון ברובד המורחב.
יכלו ברשות שוק ההון למסור
החברות לא מחויבות בעצם
את ה'פוליסה' הסיעודית של
לכלום ויכולות לסיים את
הקופות גם לניהול בבתי
הביטוח בכל נקודת יציאה.
השקעות ,כי הרי הסיכון כולו
מבחינת הלקוחות מדובר
נשאר על הלקוחות עצמם".
בסוג של פירמידה פיננסית
דב ברומר ,מומחה לביטוח
שהמבוגרים בה יזכו בכיסוי
סיעוד ויזם הביטוח הסיעודי
בשנים הקרובות על חשבון
של קופת חולים כללית,
הצעירים שאין כל סיכוי סביר
הוסיף" :ביטוח סיעודי של
שיישאר להם ביטוח בטווח
הקופות הוא כעת לא יותר
איגור מורי
הזמן הארוך או אפילו הבינוני.
מהבטחה ריקה שרשומה
על הקרח .מדובר בביטוח קולקטיבי לכל דבר מה שווה הפיצוי לכל החיים כאשר החוזה הוא
ורשות שוק ההון עצמה כבר ביטלה ,ובצדק לא לכל החיים?".

לא יוצאים לחו"ל
בלי כיסוי מקיף להוצאות מגיפה!
בתקופה זו ,חשוב שהלקוחות שלך יטוסו לחו"ל עם הרחבה
להוצאות מגיפה ,אשר תעניק להם את הכיסוי המקיף ביותר.
כיסוי לביטול נסיעה עקב
הידבקות בנגיף

כיסוי לביטול נסיעה עקב
סירוב העלאה לטיסה

כיסוי להחזר הוצאות בגין
עקב בידוד במדינת היעד

כיסוי להארכת שהייה עקב
כניסה לבידוד

תשלום להוצאות בידוד באמצעות
כרטיס הPassportCard-

שירותי רפואה מרחוק
24/7

מעכשיו ניתן לרכוש את הביטוח עד  60ימים לפני מועד הנסיעה
ניתן לרכוש את פוליסת ביטוח הנסיעות של  PassportCardעד  60ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל .להפעלת הפוליסה יש להתקשר למוקד  .PassportCardיש להודיע
למוקד שירות הלקוחות על כל שינוי במצב הרפואי טרם היציאה לחו״ל .באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי  2014בע"מ ,החברה המבטחת – דיויד שילד חברה
לביטוח בע"מ .רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום על פי נהלי החברה .הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה .ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים
בחו"ל באמצעות הכרטיס ,ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים .שירות חדר רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות,
באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.
Labs

 23בנובמבר 2020

3

פוליסה

www.polisa.news

הפניקס אקסלנס
פנסיה וגמל השיקה
קמפיין במטרה לעודד
את הציבור להפקיד
עד תקרת ההפקדה

בית הפניקס

הקמפיין ,שעלה היום בערוצי הטלוויזיה ובשלטי חוצות,
מפנה את הלקוחות לסוכני הביטוח ומציין את הטבות
המס הניתנות בקופות הגמל ובקרנות ההשלמות

חברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל השיקה
הבוקר (יום ב') קמפיין ארצי ,שמטרתו לעודד
את הציבור לפנות לסוכני הביטוח ,כדי להפקיד
כספים בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות עד
תקרת ההפקדה וכך ליהנות מהטבות מס
שמוענקות בתוכניות אלה.
הקמפיין ,שעלה היום בערוצים  12ו 13-ובשלטי
חוצות ברחבי הארץ ,מפנה את הלקוחות

לקהל הסוכנים .בהפניקס מציינים כי הפקדת
סכומי התקרה בקופות גמל להשקעה ובקרנות
השתלמות מאפשרת לציבור ליהנות שנה בשנה
מהטבות מס בשנה הקלנדרית.
הפניקס מנהלת יותר מ 200-מיליארד שקל
בכספי חיסכון ארוך הטווח ,הכולל קופות גמל,
קרנות השתלמות ,קרנות פנסיה ופוליסות חיסכון
ומנהלים.

חריגי הקורונה :חברות הביטוח חויבו
להציג גילוי נאות ייעודי ,מפורש
2022
סוף
עד
–
פוליסה
בכל
ובולט
בפיקוח מדגישים כי בפוליסות על בסיס מועד הגשת התביעה ,שנמכרו החל משנת
 ,2021ניתן יהיה לעשות שימוש בחריג לגבי אירועים ביטוחיים שהתרחשו לפני 2021

בעקבות פניות של חברות ביטוח בנושא ,המפקח
על הביטוח ד"ר משה ברקת מסדיר סופית את
נושא חריגי הקורונה .חברות הביטוח נדרשות
להכניס חריגים אלה במסגרת הסכמי ביטוח
משנה .הנושא מקבל משנה
תוקף לקראת סוף השנה ,כאשר
מחודשים מרבית הסכמי ביטוח
המשנה .לפני כחודש פורסמה
טיוטת החוזר ,וכעת מתפרסם
החוזר הסופי.
בחוזר נקבעו העקרונות הבאים:
 .1לא ניתן יהיה להחריג נזקים
שכבר התממשו במסגרת
חריג מגפות ,או להחיל "כלל
המשכיות" כך שהחריג יחול רטרואקטיבית על
פוליסות קודמות שנרכשו ,לרבות הארכת פוליסה
קיימת ,גם אם תקופת הביטוח טרם הסתיימה.

בפיקוח מדגישים כי בפוליסות על בסיס מועד
הגשת התביעה שנמכרו החל משנת  ,2021ניתן
יהיה לעשות שימוש בחריג לגבי אירועים ביטוחיים
שהתרחשו לפני .2021

 .2חריג מגפות יוגבל לחריג בגין נזקי מחלה,
שהוגדרה כפנדמיה על ידי ארגון הבריאות העולמי.
 .3ניתן יהיה להחריג נזקים המכוסים על ידי מדינת

ישראל.
 .4חברת ביטוח תציג גילוי נאות ייעודי למבוטחים
על אודות ההחרגה באופן מפורש ובולט בכל
פוליסה שתימכר עד לסוף .2022
 .5חברת ביטוח שמבקשת
להחיל חריג מגפות תגיש לרשות
הודעה על כך במסגרת ההודעה
על תוכנית הביטוח ,ותפרט בין
היתר את ההערכה על המידע
הידוע על המחלה ואת שיעור
הנזק שבכוונת החברה לספוג
בשייר.
 .6דף פרטי הביטוח יכלול
הבהרה למבוטחים כי חובת
ההוכחה לכך שהתקיימו הנסיבות המפורטות
בחריג מוטלת על חברת הביטוח שבכוונתה
לדחות תביעה בנימוק זה.

ג’ון גבע ,הדר ושות’  -עורכי דין ומגשרים
מחפש עבור לקוחותיו -
סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות
ו/או בתי השקעות מובילים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
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 john@geva-hadar.co.ilובטחת
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נצלו את התקרה!
נצלו את תקרות ההפקדה
בקופת הגמל להשקעה
ובקרן ההשתלמות של לקוחותיכם
בהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל
להטבות מס שאסור לפספס
פרטים אצל מנהלי המכירות

פנסיה וגמל
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או לייעוץ מס אישי בידי בעל רישיון עפ"י הדין ,המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
האמור כפוף להוראות הדין ,הרגולציה ותקנוני קופות הגמל כפי שיהיו מעת לעת .אין באמור כדי להוות אישור ו/או הבטחה כלשהי לקבלת הטבות מס
אשר ייקבעו אך ורק על ידי רשויות המס .ניצול תקרת הפקדה לשנת המס  2020הוא עד ליום  ,31.12.20כפוף לתקרות ההפקדה לשנת המס .2020
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ.
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עיון נוסף

חיוב המבטחת למתן כיסוי ביטוחי
לתאונה בה נהג ברכב נהג שאינו מורשה
לעניין הכיסוי הביטוחי ובהינתן הלכת פיקאלי שנקבעה בעליון ,קבע בית המשפט כי לא
הוכח על ידי המבטחת שהחריג למתן כיסוי ביטוחי יחסי בדבר מרמה התקיים במקרה הנדון

בבית משפט השלום
בתל אביב  -יפו נדונה
תביעתו של שלומי
טפירו (התובע) כנגד
ר( .הנתבע  ,)1כנגד
א( .הנתבע  ,)2כנגד י.
(הנתבע  )3אשר יוצגו
על ידי עו"ד בר וכנגד
הפניקס חברה לביטוח
בע"מ (הנתבעת )4
אשר יוצגה על ידי
מאת עו”ד ג’ון גבע עו"ד דרוקר .פסק הדין
(תא"מ  )56098-02-19ניתן בנובמבר  ,2020מפי
השופט נצר סמארה.
בפני בית המשפט הונחה תביעה ותביעה שכנגד,
לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש
והפסדים על רקע תאונת דרכים.
התאונה התרחשה בשנת  ,2018בין אופנוע,
אשר בעת התאונה היה בבעלות התובע ורכוב
על ידו ,לבין כלי רכב ,שבעת התאונה היה נהוג
בידי הנתבע ( 1להלן" :נהג הרכב") ,בבעלות
הנתבעים  2ו ,3-ומבוטח על ידי הפניקס בביטוח
אחריות לנזקי צד ג'.
בין הצדדים התקיימו שלוש מחלוקות; המחלוקת
הראשונה הייתה בעניין האחריות לקרות התאונה.
המחלוקת השנייה הייתה בעניין גובה הנזקים
וההפסדים שנגרמו לכל אחד מן התובעים בגין
התאונה .המחלוקת השלישית הייתה בעניין
הכיסוי הביטוחי מאחר שלטענת הפניקס ,בעת
התרחשות התאונה ,גילו של נהג הרכב היה נמוך
מהגיל המינימלי הקבוע בפוליסת הביטוח.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות
בתיק ,קבע בית המשפט כי האחריות לקרות

צא לאור

י

התאונה תחולק ,כך שרוכב האופנוע יישא
באחריות לקרות התאונה בשיעור  ,30%ונהג
הרכב יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור
.70%
וביתר פירוט :בית המשפט ציין ,כי מתוך הראיות
שהוצגו בפניו עלה כי התובע הסיע את האופנוע
במהירות גבוהה על השול הימני של הכביש,
במטרה לעקוף את עומס התנועה שהיה
בכביש .מהירות נסיעת האופנוע הייתה גבוהה
ביחס למצב התנועה בכביש וביחס לנסיעה
על השול הצר .עם זאת ,נהג הרכב הסיט את
הרכב המבוטח לשול הימני ,בין כדי לעקוף את
פקק התאונה ,בין כדי להימנע מפגיעה ברכב
שבלם לפניו ,ובין אם נדלקה ברכבו "נורת דלק"
המתריעה מפני מחסור בדלק .כמו כן ,גרסת נהג
הרכב לא התיישבה באופן מספק עם גרסאות
העדים שהיו עמו ברכב בעת התאונה ואף
הייתה מתחמקת ,מתפתחת ,בלתי עקבי ולא
קוהרנטית.
לעניין הכיסוי הביטוחי ובהינתן הלכת פיקאלי
שנקבעה בעליון ,קבע בית המשפט כי לא הוכח
על ידי הפניקס שהחריג למתן כיסוי ביטוחי
יחסי בדבר מרמה התקיים במקרה הנדון ,שכן,
כל שהיה לחברת הפניקס להישען עליו לצורך
ביסוס סירובה היא הסתירה שבין גרסתו של
נהג הרכב ,אשר העיד כי לא נהג לעשות ברכב
שימוש תדיר אלא פעמים בודדות בלבד ,לבין
גרסת חברו אשר העיד כי נהג הרכב נהג "מלא
פעמים".
עוד הוסיף בית המשפט ,כי הפניקס לא הביאה
כל ראיה המוכיחה כי נהג הרכב נהג לעשות
שימוש תדיר ברכב המבוטח כאשר הביטוח לא
מכסה את נהיגתו ,כמו למשל גרסאות הוריו או
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הכותב הינו מייסד ושותף במשרד ג'ון גבע-הדר
עורכי דין ומגשרים.

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה
המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים,
דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת נושאי הספר ולתועלת הקורא.
הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.

שה ומעודכנת
חד
מהדורה של יעקב קיהל
לספרו בויות בישראל״
״ביטוח ח

שיחת רכישת או חידוש הפוליסה ,אלא ,הפניקס
ניסתה להישען רק על חצי משפט לא ברור של
חברו של נהג הרכב.
בהתאם לזאת קבע בית המשפט ,כי נהיגתו של
נהג הרכב בעת התאונה נעשתה מבלי לדעת
שהפוליסה מכסה רק נהיגה של נהג מעל גיל ,30
ובהיסח דעת של הוריו .על כן ,יש לקבוע כיסוי
יחסי בהתאם לייקור בפוליסה ,בהשוואה בין
הפרמיה המשולמת עבור הביטוח לנהג מעל גיל
 ,30לבין הפרמיה שהייתה משולמת עבור ביטוח
המתאים לגילו של נהג הרכב בעת התאונה.
יתר על כן ,הפניקס הגישה תצהיר אשר ביטא
את גובה הייקור וגובה ההשתתפות העצמית,
והצדדים שכנגד ויתרו על חקירתה .לפיכך,
קיבל בית המשפט את שיעור הייקור כפי שצוין
בתצהיר הפניקס וקבע כי על הפניקס לשלם
לתובע שיעור של  59%מסכום הנזק המוכח
שבתביעה העיקרית.
לפי כל שהובא לעיל ,בית המשפט קיבל את
התביעה וקבע כי על הפניקס לספק כיסוי ביטוחי
בהתאם וביחס לייקור בפרמיה ,לו מלכתחילה
היה נרכש כיסוי ביטוחי לנהג בגילו של נהג הרכב
בעת התאונה.
סוף דבר ,בית המשפט חייב את הפניקס לשלם
לתובע סך של  4,398שקל בתוספת שכר טרחת
עו"ד .כמו כן ,הנתבעים  1-3ישלמו לתובע את
התשלום בגין הנזק בסך של  3,057שקל.
עד למועד כתיבת שורות אלה ,לא ידוע אם
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט
המחוזי.

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

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

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן
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משרד התחבורה חזר בו מהכוונה
לחייב את מתקיני השמשות
לבצע כיול לאחר כל התקנה

 עתה מחייב המשרד לבצע כיול רק אם התגלה צורך לכך ,לאחר בדיקה של
מערכות הרכב  הנחיה זו ,לו הייתה מיושמת ,הייתה מעמיסה עלויות רבות
על חברות הביטוח ,והן בהתאם היו מגלגלות אותה על המבוטחים  דודו זכאי,
מנכ"ל אוטוגלס ,לפוליסה :לא בכל מקרה של החלפת שמשה יש צורך לבצע כיול
לאחר שבחודש אוגוסט השנה משרד התחבורה חייב את
מתקיני שמשות הרכב לבצע כיול בכל החלפת שמשה –
המשרד חוזר בו כעת מהוראה זו והוא מחייב את מתקיני
השמשות לבצע כיול רק במידה שהתגלה צורך לכך,
לאחר בדיקה של מערכות הרכב.
הנחיה זו ,לו הייתה מיושמת ,הייתה מעמיסה עלויות רבות
על חברות הביטוח ,והן בהתאם היו מגלגלות אותה על
המבוטחים .זאת ,כיוון שעל פי הנחיות משרד התחבורה,
חייבים שמאי הרכב לכלול את עלות הכיול במסגרת דוח
השמאות כחלק מהנזק הגולמי לרכב.
מערכת כיול עולה כ 100-אלף שקל ,והכיול עצמו נמשך

כשעה עד שלוש שעות .עלות הכיול במוסכים המורשים
של יבואני הרכב נעה בין כ 1,500-שקל לכ 2,000-שקל ,כך
שמדובר בעלויות לא מבוטלות לכל הגורמים בענף.
דודו זכאי ,מנכ"ל אוטוגלס ,הסביר בשיחה עם פוליסה ,כי
לא בכל מקרה של החלפת שמשה יש צורך לבצע כיול.
לדבריו ,מערכות הבטיחות הפנימיות מתריעות כאשר יש
צורך לבצע כיול מחדש של המערכת ,ורק במקרה כזה
נדרש לבצע כיול.
על כן ,במסגרת ההתייעצויות שקיים משרד התחבורה עם
הגורמים הרלוונטיים בתחום ,כולל זכאי ,הוחלט לשנות את
ההנחיה ולחייב ביצוע כיול רק כאשר מתעורר צורך כזה.

דודו זכאי ,מנכ”ל אוטוגלס

דוחות כספיים



מיטב דש :ההכנסות בענף הגמל
והפנסיוני ירדו ל 225-מיליון שקל
השנה
של
הראשונים
הרבעונים
ב3-
ההכנסות מענפים אלו בתקופה המקבילה עמדו על  237מיליון שקל ברבעון השלישי השנה


עמדו ההכנסות על כ 75-מיליון שקל בהשוואה ל 79-מיליון שקל ברבעון המקביל  רווחי בית
ההשקעות הסתכמו ב 65-מיליון שקל בשלושת הרבעונים ,לעומת  79מיליון שקל בתקופה המקבילה
בהשוואה
שקל
מיליון
הכנסות הגמל של מיטב
ל 702-מיליון שקל בתקופה
דש יורדות ,למרות הגידול
המקבילה אשתקד .עיקר
בנכסים המנוהלים .כך עולה
העלייה בתקופת הדוח נובעת
מהדוח הרבעוני של החברה
מהכנסות חבר הבורסה
שפורסם היום (ב') .ההכנסות
וברוקראז' מוסדי ,בקיזוז
בענף הגמל פנסיוני ירדו
ירידה בהכנסות מניהול
ל 225-מיליון שקל בשלושת
נכסים .ההכנסות ברבעון
הרבעונים הראשונים של
השלישי ,כולל הכנסות
השנה .זאת ,בעוד היקף
מניירות ערך ,הסתכמו בכ-
נכסי קופות הגמל והפנסיה
 233מיליון שקל לעומת 223
שבניהול החברה ,נכון לסוף
מיליון שקל ברבעון המקביל.
הרבעון השלישי ,הסתכם
הכנסות מגזר החיסכון
לסך של כ 56-מיליארד שקל
השוטף בתקופת הדוח
בהשוואה ל 54.2 -מיליארד
הסתכמו לסך של כ241-
שקל ברבעון קודם .ברבעון
מיליון שקל בהשוואה לסך
השלישי של  2020ההכנסות
של כ 257-מיליון שקל
עמדו על כ 75-מיליון שקל
בתקופה המקבילה אשתקד.
בהשוואה ל 79-מיליון שקל
אילן רביב ,מנכ”ל מיטב דש
הכנסות מגזר חיסכון שוטף הסתכמו ברבעון
ברבעון המקביל אשתקד.
באופן כללי בית ההשקעות מדווח על רווח השלישי של  2020בכ 79-מיליון שקל ,בהשוואה
נקי (מיוחס לבעלי מניות) של  65מיליון שקל לכ 85-מיליון שקל בתקופה המקבילה .הירידה
בשלושת הרבעונים הראשונים ,לעומת  70בהכנסות מקרנות נאמנות וקרנות סל נובעת
מיליון שקל בתקופה המקבילה ב .2019-הרווח מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים כתוצאה
הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב 29-מיליון שקל ,ממשבר הקורונה בסוף רבעון ראשון והיא קוזזה
בהשוואה ל 22-מיליון שקל ברבעון המקביל בחלקה מעלייה בהכנסות מקרנות מחקות
ופעילות עשיית השוק .נכון למועד פרסום
אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של  2020הדוחות ,החברה זוכה לגיוסים ערים בקרנות
הסתכמו הכנסות הקבוצה לסך של כ 705-המסורתיות והמחקות.
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אילן רביב ,מנכ"ל מיטב דש מסר" :ברבעון
השלישי אנחנו מציגים גידול במדדי הרווחיות.
החוסכים אצלנו בקופות הגמל ,בקרנות הפנסיה
וההשתלמות נהנים מתשואות מצוינות תוך כדי
ניהול סיכונים מוקפד .כמו כן ,אנו במומנטום
חיובי בתשואות ובגיוסים בקרנות הנאמנות
ובניהול התיקים שלנו .היקף הנכסים המנוהלים
של מיטב דש עומד על כ 140 -מיליארד שקל
נכון למועד פרסום הדוח.
"הקורונה שינתה את פני התחרות בתחום
הטרייד; אנחנו מהווים כיום אלטרנטיבה
מקצועית ומשתלמת ללקוחות פרטיים
שסוחרים בניירות ערך .אנו עדים לשינויים
בהרגלי הצריכה ולמעבר מאסיבי של לקוחות
לזירת המסחר במיטב דש טרייד באמצעות
כלים דיגיטליים מתקדמים .ניתן לראות את
קפיצת המדרגה בהכנסות וברווחיות מתחילת
השנה ובכוונתנו להאיץ את הצמיחה בשנים
הבאות בתחום זה ,כך שמיטב דש טרייד תהיה
החברה המובילה בישראל למסחר בניירות
ערך.
"בתחום ההשקעות האלטרנטיביות הרחבנו
את הפעילות; דיווחנו על צרוף שותפים חדשים
ומשמעותיים בליקווידיטי והודענו על הגדלת
אחזקתנו ברייגו .אנו פועלים כל הזמן לאיתור
השקעות מעניינות עבור קהל לקוחותינו ,לנוכח
סביבת הריבית האפסית שנראה שתישאר כזו
לטווח ארוך".
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בעל מניות במגדל אחזקות מבקש להגיש
תביעה נגזרת בשם החברה בהיקף 333
מיליון שקל נגד שלמה אליהו
פרופ' חיים לוי טוען להפרת חובת האמונים של אליהו בכובעו כדירקטור בשתי החברות,
הפרת חובת ההגינות כבעל השליטה ,גרימה וסיוע להפרת חובת אמונים של דירקטורים
בשתי החברות ,כפי שעולה מדוח הביקורת של הממונה על הביטוח ,ד"ר משה ברקת

פרופ' חיים לוי ,בעל מניות במגדל אחזקות ביטוח
ופיננסים ,בעלת השליטה בחברת הביטוח מגדל,
מבקש לאשר הגשת תביעה נגזרת בשמה של
החברה בהיקף מוערך של  333מיליון שקלים כנגד
בעל השליטה שלמה אליהו .זאת ,בטענה להפרת
חובת האמונים של אליהו בכובעו כדירקטור בשתי
החברות ,הפרת חובת ההגינות כבעל השליטה,
גרימה וסיוע להפרת חובת אמונים של דירקטורים
בשתי החברות.
כל זאת ,כפי שעולה מדוח ביקורת של הממונה על
הביטוח ,ד"ר משה ברקת ,על התנהלותו של אליהו
והתנהלות הדירקטוריון של החברה מראשית
שנת  2018ועד היום.
תוצאות הדוח ,נאמר בבקשה ,מעידות על חברה
המתנהלת עם ממשל תאגידי לקוי ,אותו מוביל
אליהו ,אשר ראה בעובדת היותו בעל השליטה
בחברה דבר המקנה לו זכות להתערבות
בהתנהלותה השוטפת .אף שאליהו כיהן
כדירקטור בלבד בחברת הביטוח ,נאמר בדוח,
הוא התערב במינויים שהם בתחום סמכותו של
הסמנכ"ל ובכך הצר את צעדיו.
הביקורת העלתה עוד ,כי דירקטוריון החברה
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פעל בנושאים מסוימים באופן שהושפע מהותית
מעמדתו או ממעורבותו של אליהו.
לטענת פרופ' לוי ,אליהו מנע מדירקטוריון החברה
מלהפעיל שיקול דעת עצמאי בדירקטוריון ובכך
גרם לו להפר את חובות האמון שלו כלפי החברה,
התנהלות המקימה לאליהו אחריות כמי שביצע
הפרה של חובת האמונים כלפי החברה.
עוד נטען בבקשה ,כי אליהו הפר את חובת
הזהירות שלו כלפי החברה בתפקידו כדירקטור
וכבעל שליטה בשתי החברות.
המבקש טוען כנגד התנהלותו ומעורבותו של
אליהו ,שהפך להיות המוציא והמביא בכל הנוגע
למינויים ולסיום הכהונה של נושאי המשרה
הבכירים בחברה ,וכפועל יוצא מכך תחלופת
נושאי המשרה הבכירים בשתי החברות היא
התנהלות בלתי סבירה שהסבה לחברה נזק אדיר.
בבקשה נאמר עוד ,כי סיום הכהונה של נושאי
המשרה הבכירים בחברה לא נבע מהעדר
כישורים או ביצועים בלתי מספקים ,אלא
מגחמותיו של אליהו ,עקב העדר "יישור קו" של
אותם נושאי משרה עם האג'נדה שלו או עקב
אי השלמה מצידם עם מעורבותו בניהול חברת

הביטוח.
לדברי המבקש ,בדוח הביקורת נקבע עוד כי
אליהו הפר את הוראות חוק הפיקוח ,חוזר
הדירקטוריון ותקנות הדירקטוריון ,וכן את כללי
הממשל התאגידי  -דבר המהווה הפרה של חובת
הזהירות.
לבקשה מצורפת חוות דעת בה נקבע כי
התנהלותו של אליהו הייתה רשלנית וגרמה
לחברה לנזק אדיר .להוכחת הנזק צורפה לבקשה
חוות דעת מומחה ,עליהן חתומים המבקש פרופ'
לוי ופרופ' שיקי לוי ,מומחה לתחום המימון ,אשר
בחנו יחד את השאלה האם התערבותו של אליהו
בניהול החברה הסבה לה נזק כלכלי ישיר.
בהתאם לחוות הדעת האמורה ,מאז שנת 2012
איבדה מגדל אחזקות יותר ממחצית מערכה
לנוכח התערבותו של אליהו בעבודה התקינה
של הדירקטוריון ובמיוחד החילופים התכופים
של מנהלים ויושבי ראש שלא הסתדרו עמו .הנזק
לחברה עקב הפגיעה האמורה בממשל התאגידי
בחברה הוערך בחוות הדעת עד כדי סך של 333
מיליון שקלים.
במגדל בחרו לא להגיב.
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לוידס צופה הפסדים מעבר
לתחזיות בגין מגפת הקורונה
מסתבר כי ההפסדים יכולים להגיע ל 150-מיליארד דולר
ההפסדים של תעשיית הביטוח העולמית יהיו
גבוהים מהתחזית של לוידס .על פי יו"ר לוידס
 Bruce Carnegie-Brownהתחזית של
לוידס הייתה  107מיליארד דולר ,אך מסתבר כי
ההפסדים יכולים להגיע ל 150-מיליארד דולר.
לוידס באופן ספציפי צופה תביעות מ 16-ענפי
ביטוח שונים אשר הושפעו על ידי המגפה .לוידס
ישלם  3.2מיליארד דולר בגין תביעות הקשורות
בית לוידס למגפת הקורונה ,שהוגשו במחצית הראשונה

של שנת .2020
על פי סקר שנרך בבריטניה נמצא ,כי 63.6%
של העסקים הקטנים והבינוניים ( )SMEמרוצים
או מרוצים מאוד ( )34.2%מתפקוד המבטחים
שלהם והתקשורת עימם בקשר למגפה .רק
 9.4%לא היו מרוצים מהתקשורת עם המבטח
שלהם .הסקר נערך לפני שהוכרז הסגר השני
בבריטניה ועדיין לא ידועה או ברורה השפעתו
על המבוטחים.

 95אלף תביעות על התעללות מינית
הוגשו כנגד The Boy Scouts of America
הארגון מנהל מאבק עם מבטחיו ,אשר מסרבים להכיר באחריותם לתביעות
בטענה שאינם מוכנים לכסות אירועי התעללות שהיה ניתן למנוע אותם

תנועת הנוער האמריקאית The - BSA
 Boy Scouts of Americaהודיעה כי היא
מבקשת להכריז על כינוס נכסים בקיץ הקרוב
עקב  95אלף תביעות בנושאי התעללות מינית
שהוגשו נגדה .ההודעה על פשיטת הרגל של
תנועת הנוער (חלק מתנועת הצופים העולמית)
פורסמה בחודש פברואר  2020ו 23-בנובמבר
השנה הוא היום האחרון בו היה אפשר להגיש
תביעה כנגד הארגון .הארגון מנהל מאבק
במקביל עם מבטחיו Century Indemnity
 ,Coאשר מסרבים להכיר באחריותם לתביעות

בטענה שאינם מוכנים לכסות אירועי התעללות
שהיה ניתן למנוע אותם .מעבר לכך ,עורכי הדין
של המבטח טרם בדקו את כל התביעות.
גל התביעות החל לאחר שחקירה ודיווחי
מדיה שונים חשפו מסמכים שפירטו אירועים
של הטרדות והתעללויות מיניות כנגד נערים
חברי התנועה .מנתונים שהתפרסמו ,לBSA-
יש רכוש הנאמד בשווי של  1מיליארד דולר,
הכולל מחנות ומתקנים ברחבי ארה"ב .עורכי
הדין שמייצגים את התובעים אמרו שהם
מתעתדים לתבוע ,לאחר סיום הליכי פשיטת

הרגל ,גם ארגונים אחרים ,כגון כנסיות (הכנסייה
המורמונית תומכת ב BSA-כבר  102שנה),
כיבוי אש ,ארגון רוטרי וכדומה אשר שיתפו
פעולה עם .BSA
 The Boy Scouts of Americaהוא ארגון
הצופים הגדול ביותר בארה"ב וארגון הנוער
הגדול ביותר בארה"ב .בארגון חברים  2.3מיליון
נערים וילדים ומיליון מתנדבים .הארגון הוקם
בשנת  1910ומאז השתתפו בפעילויותיו יותר
מ 110-מיליון אמריקאים .הארגון היה ממייסדי
תנועת הצופים העולמית.

מבטחים ומבוטחים

פוינטר הקימה מוקד
שירות לקוחות חדש

פוינטר ,מקבוצת  ,PowerFleetהקימה מוקד
שירות לקוחות חדש ומתקדם באזור התעשייה
של חולון .המוקד החדש ,שמשתרע על פני
כ 900-מטר ,נבנה בהשקעה של כ 5-מיליון שקל,
יעסיק כ 200-עובדים במשמרות ,וישרת החל
משנת  2021את יבואני הרכב ,הסוכנים וכ200-
אלף לקוחות החברה.
פוינטר שכרה את המקום לחמש שנים בעלות של
 3מיליון שקל עם אופציה לחמש שנים נוספות.
המוקד החדש יכיל את המוקד המבצעי של
פוינטר ,מוקד שירות ללקוחות פרטיים ,לקוחות
עסקיים ,מיקור חוץ ליבואני הרכב ,מוקד תפעול,
מרכז תמיכה ללקוחות פרויקט "דרך ערך" של
משרד התחבורה ומוקד דיאגנוסטיקה ללקוחות
שרשרת האספקה ו ,IoT-שהפכו להיות מרכז
פעילות חשוב בחברה .במתחם ימוקם מרכז
הדרכה לעובדי החברה ומרכז לוגיסטי בסמוך
למוקדי השירות.
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צילום :יח”צ

המוקד ,המשתרע על פני כ 900-מ"ר ,נבנה בהשקעה של  5מיליון שקל והוא יעסיק 200
עובדים וישרת את כלל הלקוחות  -חברות וסוכני הביטוח ,יבואני רכב ולקוחות עסקיים ופרטיים

אילן גולדשטיין ,מנכ"ל פוינטר ,מציין" :מגפת
הקורונה לא השפיעה על קבלת ההחלטה
להקמת המוקד החדש ,כפי שאולי היה מצופה.
שקלנו את המצב והחלטנו להמשיך בתוכניות
להקמתו .מניסיוננו בפוינטר הבנו כי עבודה
מהבית אומנם נותנת מענה שירותי טוב ,אך איננה
מהווה תחליף לעבודת מוקד שירות בר קיימא,

מוקד השירות החדש של פוינטר בחולון

וחסרה את עבודת הצוות ,הרוח והאינטראקציה
בין האנשים .במוקד החדש שולבו האמצעים
הטכנולוגיים המתקדמים ביותר .המוקד נבחר
מתוך ראייה קדימה ,שניתן יהיה בעתיד ,על פי
הצרכים ,להגדיל את היקפי הפעילויות וכוח
האדם בעוד עשרות עובדים ,בהתאם להתרחבות
העסקית ולפרויקטים שהחברה תוביל ותשתלב".
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