
כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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פורסמה טיוטת עדכון לתקנות הפוליסה התקנית לרכב

סוכנים  ללקוחות  שירות  חוזר 

ידי  על  השבוע  פורסם  ויועצים 

ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 

וחיסכון, פרופ' עודד שריג. השינוי 

מועד  הוא  בחוזר  המרכזי שנעשה 

תחולתו אשר נדחה בשנה לתחילת 

2014. לדברי אודי כץ, נשיא לשכת 

והסוכנים  הלשכה  ביטוח,  סוכני 

"אין  ב-2013.  יפעלו להחלתו כבר 

הסוכנים.  מצד  לחשש  מקום 

פתרונות  נמצאו  הנושאים  לכל 

התאריכים  בכל  לעמוד  וניתן 

והמועדים". החוזר מציג הוראות 

לשירות  מידה  אמות  הקובעות 

ויועצים  ביטוח  סוכני  שמעניקים 

ללקוחותיהם להבטחת  פנסיוניים 

שירות איכותי ואמין. החוזר הוא 

פרק נוסף בהסדרת נושא השירות 

ב-2011  שפורסם  הקודם  )הפרק 

והוא  מוסדיים(  לגופים  התייחס 

והתייעצות  דיונים  לאחר  פורסם 

בשוק  מקצועיים  גורמים  עם 

סוכני  לשכת  ובהם  הביטוח, 

בנושא  טיוטה  בסיס  על  הביטוח, 

שפורסמה ביולי 2012.

"זמן  בהגדרות  עמידה  אי 
כהפרה  תחשב  לא  סביר" 
בחוזר  נערכו  בחוזר  בנוסף, 

הנראה  כפי  מינוריים,  שינויים 

בהמשך לסדרת דיונים שנערכו עם 

לשכת סוכני הביטוח ובהם מכתב 

אוגוסט  חודש  במהלך  כץ  ששיגר 

ביטוח  אגף  מנהל  מיכאלי,  לאסף 

פירט  בו  ההון,  שוק  באגף  כללי 

הטיוטה. על  הלשכה  השגות   את 

שפורטו  המרכזיות  ההשגות  בין 

למתן  שהוגדרו  הזמן  פרקי  היו 

על  המקשה  כמגבלה  השירות, 

ביקש  כץ  בה.  לעמוד  הסוכן 

במועדי  גמישות  לסוכנים  לאפשר 

הטיפול בבקשה ובמיוחד במקרים 

בהם מדובר בלקוח לשעבר. 

הגדרות  שיצא,  החדש  בחוזר 

"זמן סביר" הופרדו משאר סעיפי 

הסתייגות  להן  והתווספה  החוזר 

הזמנים,  בלוחות  עמידה  אי  כי 

ההוראות,  של  כהפרה  תחשב  לא 

הלקוח  פעל  בהם  במקרים  זאת 

הזמן  ופרקי  מיוחדות,  בנסיבות 

סבירים  היו  השירות  ניתן  בהם 

הנראה,  כפי  העניין.  בנסיבות 

ניתנו  הלשכה  לבקשת  בהתחשב 

הקלות בדבר התקשרות עם לקוח 

במספר  חד-פעמי  פנסיוני  בייעוץ 

מסמכים  העברת  ובהם:  סעיפים 

לעניין  וכן  ללקוח  או  מוסדי  לגוף 

זכויות  אודות  מידע  מסירת 

בעל  על  יחולו  לא  אשר  הלקוח, 

הרישיון.

מקצועיות  לנושא  הקלות 
בעלי הרישיון

בנוסח  שנכללו  נוספים  ניסוחים 

נוגעים  מהטיוטה  ושונו  הסופי 

הרישיון,  בעלי  מקצועיות  לנושא 

כי  שקבע  הנוסח  הוסר  וביניהם 

הכישורים  יהיו  הרישיון  לבעל 

רישיונו.  לתחומי  הנדרשים 

החזקת  נושא  התייתר  כן  כמו 

השתתפות  על  המעידות  תעודות 

בהשתלמויות.

ואת  התהליך  את  להבין  "חשוב 

אומר  בו",  הלשכה  מעורבות 

השירות  חוזר  "טיוטת  כץ. 

וחצי,  שנה  לפני  מהפיקוח  יצאה 

עליו.  הגיבו  הביטוח  וחברות 

בקרב הסוכנים התהליך היה אחר 

להוצאת  פעלנו  אז  כבר  לגמרי. 

אמנת שירות שנוסחה על ידי יובל 

לביטוח  הוועדה  יו"ר  סגן  ארנון, 

הביטוח. סוכני  בלשכת  פנסיוני 

שלחנו את האמנה לפיקוח באוצר, 

שהציע לנו שינויים. חשוב להדגיש 

תוך  נעשתה  השירות  אמנת  כי 

שנעשה  בהליך  הדוק  ומתן  משא 

מטרה  למען  מלא  פעולה  בשיתוף 

משותפת". 

בחשיבות  מכירה  "הלשכה 

מרכזי  נדבך  בו  ורואה  השירות 

נמסר  ללקוח",  הערך  בשרשרת 

מלשכת סוכני ביטוח בישראל. 

יישום חוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים נדחה בשנה
חרף בקשות לשכת סוכני הביטוח לא נערכו שינויים מהותיים בלוחות הזמנים למתן שירות | 

אודי כץ: "אין מקום לחשש מצד הסוכנים, נפעל להחלת החוזר כבר ב- 2013" 

בין השינויים המוצעים: הוספת תעודת ביטוח עבור פוליסת תו סוחר לרכבים הנושאים לוחית זיהוי "במבחן" 
והוספת סעיף בפוליסה לביטוח רכב חובה לצורך השבתה

וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף 

תקנות  טיוטת  )ג'(  אתמול  פרסם 

לעריכת תנאי חוזה לביטוח חובה 

תקנית(.  )פוליסה  מנועי  רכב  של 

לנושא  נוגעים  השינויים  עיקרי 

את  להשבית  המבוטח  של  זכותו 

חידוש  מוגדר.  זמן  לפרק  רכבו 

בפוליסה  עוסק  בתקנות  נוסף 

לביטוח  ייעודיות  ביטוח  ותעודת 

זיהוי  לוחית  הנושאים  רכב  כלי 

יבואני,  בקרב  הנפוצות  "במבחן" 

סוחרי ובוחני רכב.

השבתת רכב: החלפת תעודת 
הביטוח והפחתה בדמי ביטוח

רכב  בהשבתת  העוסק  השינוי 

בביטוח  מבוטח  של  בזכותו  עוסק 

חובה להשבית את רכבו. התקנות 

להודיע  רשאי  מבוטח  כי  קובעות 

למבטח שלא יבוצעו נסיעות ברכב, 

לתקופה של 30 יום לפחות ולזכות 

כך,  לשם  ביטוח.  בדמי  בהפחתה 

המבוטח נדרש למסור למבטח את 

אשר  המקורית,  הביטוח  תעודת 

בה  חדשה  ביטוח  בתעודת  תוחלף 

יצוין באופן בולט כי הרכב מושבת 

בנוסף,  לנסיעה.  משמש  ואינו 

הבקשה  את  לתעד  נדרש  מבטח 

להשבתת הרכב, ולהשיב למבוטח 

את דמי הביטוח העודפים שנגבו, 

במידה ונגבו. בחוזר מוסבר הצורך 

בכיסוי ביטוחי לרכב גם במקרים 

בהם לא מבוצעת ברכב כל נסיעה, 

הפלת"ד  חוק  מדרישות  כחלק 

דרכים(,  תאונות  לנפגעי  )פיצויים 

אשר קובע חובת פיצוי, בין היתר, 

ויציאה  כניסה  של  מקרים  עקב 

והידרדרות  דחיפה  גרירה,  מרכב, 

רכב. 

לוחית זיהוי "במבחן": פוליסה 
ייעודיות  ביטוח  ותעודת 

נוספות   
פוליסה  בנוסף, התקנות מוסיפות 

לביטוח   ייעודיות  ביטוח  ותעודת 

זיהוי  לוחית  הנושאים  רכב  כלי 

והתעודות  הפוליסה  "במבחן". 

בתוקף  המצויות  לאלו  מצטרפות 

כיום: פוליסה לביטוח רכב מסוים 

הרכב,  כלי  למרבית  המיועדת 

המכסה  סחר  לביטוח  ופוליסה 

במספר  נקוב  אחד  נהג  של  נהיגה 

רישיון  במסגרת  שונים,  רכב  כלי 

תכסה  החדשה  הפוליסה  סחר. 

לוחית  הנושא  רכב  בכל  שימוש 

נהג  כל  ידי  על  "במבחן",  זיהוי 

שקיבל היתר לכך מבעל הפוליסה. 

את  מגבילה  הפוליסה  בנוסף, 

אשר  לאלו  השימוש  מטרות 

לשמן ניתן רישיון הסחר. כמו כן, 

בתעודת הביטוח לפוליסה זו נדרש 

לוחית  מספר  את  לציין  המבטח 

הזיהוי "במבחן" אשר הימצאותה 

ברכב היא תנאי לכיסוי הביטוחי. 

התייחסות  להעביר  יאפשר  האגף 

לטיוטה עד ל-20 בינואר 2013.
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

  

  |  חדשות ביטוח

הודיע   2012 בנובמבר  ב-22 

המפקח על הביטוח כוונתו  ליצור 

פוליסת סיעוד אחידה לכל קופות 

חופשי  מעבר  ולאפשר  החולים 

כעבור  הקופות.  בין  הציבור  של 

טיוטה  הועברה  שבועות  שלושה 

הגורמים  התייחסות  לקבלת 

ביניהם  בדבר,  הנוגעים  השונים 

החלטה.  לצורך  החולים,  קופות 

לאחר שיגובש נוסחו הסופי, צפוי 

החוזר להיכנס לתוקף ב- 1 ינואר 

.2014

תכנית  כי  הינם  ההצעה  עיקרי 

כל  עבור  זהה  תהיה  הביטוח 

השונות;  בקופות  המבוטחים 

גיל  פי  על  יהיו  הביטוח  סכומי 

העמית  של  המקורי  הכניסה 

הקופה  של  הסיעודי  לביטוח 

הביטוח  סכומי  המקורית;  

ו-5 יעמדו על שיעור של  בשנים 4 

בשנים  זכאים  לו  מהסכום   75%

 - חודש   60 )סה"כ  הראשונות 

ללא  יהיה  הקופות  בין   המעבר 

בפרוט  תקבע,  הפרמיה  חיתום(; 

לגילאים, על ידי כל קופה בנפרד, 

המפקח  קובע  אותו  שקלול  עם 

לשמירת פער אחיד בכל הגילאים 

אבי רייטן, מומחה לביטוח סיעודי, מנתח את תכנית הסיעוד 
החדשה בקופות החולים | כתבה ראשונה בסדרה

מבית
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מאת: אבי רייטן

רפורמת הסיעוד: שאלה של אמצעי ותזמון

בין קופות(; ניתן להצטרף בכל גיל; 

חל איסור על התניות לגבי מוצרים 

אחרים; סכומי הביטוח והפרמיות 

יהיו צמודי מדד; לא תהיה תקופת 

תעמוד  המתנה  ותקופת  אכשרה 

את  תכלול  הפוליסה  יום;   60 על 

"זכות ההמשכיות" - ברות ביטוח 

הפוליסה  וכן  היום;  כמקובל 

בין היתר, תאונות דרכים  תחריג, 

ותאונות עבודה.

בטיוטת ההצעה מובאות בחשבון, 

הבאות:  העובדות  היתר,  בין 

מסלולים  שני  כיום  ישנם  במכבי 

שונים,  הביטוח  סכומי  בהם 

והתכנית הקיימת בקופה זו אינה 

כאשר  הכניסה,  בגיל  מתחשבת 

זהים,  ביטוח  סכומי  לכולם 

בשונה מהצעת המפקח בה סכומי 

לגיל  בהתאם  נקבעים  הביטוח 

נותנת  המפקח  הצעת  הכניסה. 

מענה חלקי לבעיה זו. 

הקיים  הכניסה  גיל  במאוחדת 

בקופות  המקובל  את  תואם  אינו 

האחרות, ואף בלאומית, ולכן היה  

על  ויתור  גיל.  בהתאמות  צורך 

הביטוח  חברות  את  יחייב  חיתום 

קביעת  בעת  בחשבון  זאת  להביא 

לכלל  התכנית  ופתיחת  הפרמיה, 

מרענן  חידוש  הינה  הגילאים 

לצורך  במכבי,  כיום.  קיים  שלא 

הדוגמה, גיל הכניסה היום מוגבל 

ל-70.

שיפור מול פגיעה במבוטחים
טיוטה זו, שכאמור טרם נדונה עם 

משפרת  בדבר,  הנוגעים  הגורמים 

ממבוטחי  חלק  של  מצבם  את 

לעיתים  ופוגעת,  החולים  קופות 

הדגש  אחרים.  במבוטחים  קשות, 

הראשונות  השנים   3 על  הושם 

הנחה  מתוך  הסיעודי  המצב  של 

שאלה השנים הקריטיות. נראה לי 

יהיו  שיתקיימו  הדיונים  שלאחר 

שנבין  חשוב  אך  בהצעה,  שינויים 

את נקודת הפתיחה.

בכלל  מדוע  השאלה:  נשאלת  כאן 

לגעת בביטוח הקבוצתי של קופות 

החולים? כיום זהו ביטוח המקיף 

המדינה,  מתושבי  למחצית  מעל 

חלק  על  ועונות  סבירות  התכניות 

במצב  הכספי  הצורך  של  ניכר 

בעיקר  נמוכה  והפרמיה  סיעודי, 

האחרות.  לאלטרנטיבות  ביחס 

הצדקה  כל  אין  הללו  בתנאים 

הסיבה  שהוא.  כל  שינוי  לבצע 

על  להעלות  ניתן  אותה  היחידה 

חופשי  מעבר  לאפשר  הינה  הדעת 

בין קופות החולים, מבלי להפסיד 

את הביטוח הסיעודי. 

ממליץ  אני  הדבר,  כך  אכן  אם 

הרפורמה  החלת  את  להשהות 

הרפורמה  של  הסופי  לגיבושה  עד 

הסיעוד  בשירותי  המתוכננת 

הבריאות,  משרד  מוביל  אותה 

תיתן  מה  ברור  יהיה  כאשר 

לתכנן  יהיה  אפשר  ולמי,  המדינה 

של  הקבוצתיים  הביטוחים  את 

מעונין  אינו  הקופות. אם המפקח 

להמתין, ראוי ששר האוצר יעדכן 

בו  לשינוי  בהתאם  התקנות  את 

תומך משרד הבריאות, לפיו מעבר 

את  כנו  על  יותיר  הקופות  בין 

זה  הישנה.  בקופה  הביטוח  תוקף 

הביטוח  חברות  את  יחייב  אמנם 

אני  אך  לקוחות,  תיק  להחזיק 

תתנגדנה  שהן  להאמין  מתקשה 

זו.  בדרך  גם  פרמיות  לקבל 

נוכח  למעשית  הופכת  זו  אפשרות 

הקבוצתיים  שהביטוחים  העובדה 

בעקבות  יחודשו  לא  הארגוניים 

הוראת האוצר החדשה, ולכן ניתן 

ללא קושי לקבוע כללים מיוחדים 

לעמיתי הקופות ללא חשש אפליה 

מול ביטוחים קבוצתיים אחרים. 

אם כן, המחשבה לרענן את הנושא 

מהבעיות  חלק  על  מענה  ולתת 

ואין  חיובית,  הינה  הנוכחיות 

השקיע  המפקח  של  שצוותו  ספק 

לתת  בניסיון  רצינית  מחשבה 

שהשתדל  בכך  לבעיות,  מענה 

ולהוריד  משותף  מכנה  למצוא 

מציע  אני  זאת,  עם  פרמיה. 

הדרך  את  ולחפש  מעט  להתאפק 

 3 על  הדגש  שימת  יותר.  הטובה 

השנים הראשונות מחייבת בחינה 

ההנחה,  ותאומת  היה  מחודשת. 

האנשים  שרוב  חולק,  אני  עליה 

שנים  בתוך  נפטרים  הסיעודיים 

השנתיים  על  לוותר  יש  אלה, 

סכומי  את  ולהעלות  הנוספות 

הביטוח בשנים הראשונות.
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

  

  |  חדשות ביטוח

יהב  בבנק  ההנהלה  מצבת  שינוי 

בין  חריפים  דעות  חילוקי  זימן 

הגמל  קופות  הנהלת  לבין  הבנק 

זאת,  ידו.  על  המופעלות  הענפיות 

על רקע טענות לפיהן ישנה ירידה 

ברמת השירות וביחס לעלויות. 

בישראל  הענפיות  הגמל  קופות 

בנק  ידי  על  בעיקר  מתופעלות 

לאומי  בנק  בעוד  ויהב,  הפועלים 

בתחום.  פעילותו  להרחיב  פועל 

חברות  מ-10  למעלה  של  נציגים 

מיליארד שקלים,  כ-12  המנהלות 

ויועצים  מנכ"לים  ביניהם 

עם  )ד'(  היום  נפגשו  משפטיים,  

לבחון  מנת  על  הבנק  הנהלת 

אפשרויות לפתרון המשבר. 

של  ההשתלמות  קרן  הנהלת 

אשר  פרח,  וקרן  הרופאים 

שקלים,  מיליארד  כ-2  מנהלים 

עם  ההתקשרות  סיום  על  הודיעו 

זאת  לעצור  מנסים  וביהב  הבנק, 

באמצעות הליכים משפטיים.

הרופאים  קופת  הנהלת  כי  יצוין 

חודשים  מספר  לפני  כבר  הודיעה 

קרן  והנהלת  עזיבתה,  על 

העובדים  של  קלע  ההשתלמות 

היא  אף  בוחנת  הסוציאליים 

אפשרות לעזוב.

חילוקי דעות בין יהב לקופות הענפיות המצויות תחת תפעולו

הכשרה חברה לביטוח בע”מ

היום יותר מתמיד: עדיף הכשרה!

הכשרה נבחרה לחברת הביטוח של

בזכות השירות, בזכות המקצוענות ובזכות היעילות - הכשרה חברה לביטוח נבחרה לחברת הביטוח של 2012 במסגרת 
. אנו מודים לקוראי עדיף ולעיתונאי הענף  דירוג נבחרי השנה של עיתונאי הביטוח, הפנסיה והפיננסים, וקוראי 
גם בשנה הבאה! לזכות באמון שלכם  כדי  ומבטיחים שנעשה את הכל  בנו לחברת הביטוח של השנה,  על הבחירה 

*חברת הביטוח של השנה בקטגוריית החברות הבינוניות

הארצי  הדין  בית  לפסיקת  הדים 

לאוניברסיטת  הורה  אשר  לעבודה 

שאולצה  עובדת  לפצות  אילן  בר 

ב-50   67 בגיל  לגמלאות  לפרוש 

מעסיק  כי  וקבע  שקלים  אלף 

של  עבודתו  את  להפסיק  שירצה 

יצטרך  שנה,   67 לו  שמלאו  עובד 

לנמק זאת. בעוד עו"ד אוריאל לין, 

נשיא איגוד לשכות המסחר, העביר 

לעצמו  על הסמכות שנטל  ביקורת 

מורכבת  השאלה  כי  ואמר  ביה"ד 

חקיקתי  הסדר  מחייבת  ולכן 

פעמיים,  חד  פתרונות  ולא  מלא 

פרופסורים  שלושה  לבג"צ  עתרו 

את  לבטל  בתביעה  מהאקדמיה 

לאדם  ולאפשר  פרישה  גיל  חוק 

לפרוש מרצונו גם לאחר גיל 67. 

הנושא עלה גם במהלך כנס שדרות 

מרצה  בריק,  יצחק  ופרופ'  לחברה 

לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, 

שאמר כי יש לבטל את גיל הפרישה  

שלום  לנשים.  ו-64  לגברים   67

התמ"ת  במשרד  בכיר  שמחון,  בן 

המשרד,  כי  לראשונה  הודיע 

בהרכבו החדש, יפעל לביטולו. בין 

הסיבות שהעלה בן שמחון צוין כי 

במקום  לנכס,  הופכים  העובדים 

הפיכתם לנטל על החברה.

עדיף  ועידת  של  הדיונים  ביום  גם 

היום.  סדר  על  הנושא  עמד  ה-12 

יעוץ  מערך  ראש  סקורניק,  עינת 

ציינה  לאומי,  בבנק  השקעות 

המדינות   24 מתוך   18 בעוד  כי 

חוקים  חוקקו   OECD-ב החברות 

לעידוד  בנוגע  יוזמה  נוקטים  אשר 

שתי  באמצעות  העבודה  שוק 

הפרישה  גיל  הקדמת  אפשרויות: 

ומהצד השני מתן הטבות מס אחרי 

גיל 65, ישראל אינה מציגה עמדה 

שהמדינה  עד  ובינתיים  בנושא. 

בית  נדרש  בנושא,  מהלכים  תבצע 

המשפט להתמודד עמו.

משרד התמ"ת יפעל לביטול החוק | עד שהמדינה תבצע מהלכים בנושא, בית המשפט נדרש להתמודד עמו

סדקים בחוק גיל הפרישה
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

  

  |  חדשות ביטוח

בית המשפט המחוזי מרכז אישר 

בשבוע שעבר ניהול תביעה ייצוגית 

התובעים  הביטוח.  חברות  נגד 

שילמו  הביטוח  חברות  כי  טענו 

עקב  באיחור  ביטוח  תגמולי  להם 

צו עיקול שהוטל על הכספים, אך 

לא הוסיפו לתגמולים אלה הפרשי 

ריבית והצמדה.

מיליון   350 של  בסך  התביעה 

כנגד   2011 ביוני  הוגשה  שקלים 

ישראליות  ביטוח  חברות   10

ביטוח,  כלל  חברות  וביניהן 

הפניקס,  איילון,  מגדל,  הראל, 

אבנר  המגן,  מנורה,  הכשרה, 

טענו  הביטוח  חברות  ואריה. 

לקזז  להן  לאפשר  יש  כי  להגנתן 

בגין  נושאות  את העלויות בהן הן 

מאחר  העיקולים,  מערך  הפעלת 

הפסדים  להן  גורמים  והעיקולים 

לא מבוטלים.

לא  גרוסקופף  עופר  פרופ'  השופט 

קיבל את הטענות וקבע כי לחברות 

עניין  יש  חייב,  לכל  כמו  ביטוח, 

אך  התשלום,  מועד  את  לדחות 

התייחס לכך שגם אם העיכוב לא 

נגרם באשמת החברות, אין זה מן 

הנאה  טובת  מפיקות  שהן  הנמנע 

אישר  השופט  החיוב.  מהקפאת 

את ניהול התביעה כייצוגית. 

ייצוגית נגד חברות הביטוח בגין איחור 
בתשלום  תגמולי ביטוח עקב צווי עיקול

על  והמאבק  בפתח   2013 שנת 

של  המקצועית  האחריות  ביטוח 

חברי  לשכת עורכי הדין נמשך.

לאחרונה זכתה מגדל, זוהי השנה 

השמינית ברציפות, במכרז שערכה 

כמבטחת  הדין  עורכי  לשכת 

אחריות  לביטוח  המומלצת 

של  זכייתה  למרות  מקצועית. 

האחרות  החברות  במכרז,  מגדל 

זירת  את  להותיר  מתכוונות  אינן 

עורכי הדין לפעילותה הבלעדית.

כמבטחת  ששימשה  באיילון, 

בשנים  הלשכה  של  המומלצת 

כדי  במרץ  פועלים   1995-2005

לגייס חברים לפוליסה של החברה. 

בחברה מציינים כי "בין יתרונותיה 

של הפוליסה לשנת 2013, נכללים 

ביותר  הגבוהים  אחריות  גבולות 

העצמית  ההשתתפות  בשוק, 

הנמוכה  הפרמיה  ביותר,  הנמוכה 

והנחה  הרגיל(  )במסלול  ביותר 

מגדל זכתה זו השנה השמינית ברציפות במכרז לביטוח אחריות מקצועית לעורכי הדין | 
איילון וביטוח ישיר פועלות במרץ לגייס חברים לפוליסה

חברות הביטוח נלחמות על עורכי הדין

דין  לעורכי   50% של  בשיעור 

צעירים. 

היום  שהודיעה  חדשה  חברה 

היא  לתחום  כניסתה  על  )ד'( 

כי  מציינים  בחברה  ישיר.  ביטוח 

אחריות  ביטוח  יוצע  הדין  לעורכי 

 30% עד  של  בשיעור  מקצועית 

זוכת   - מגדל  שמציעה  מהעלות 

של  "הפוליסה  הלשכה.  מכרז 

לדרישות  מתאימה  ישיר  ביטוח 

בישראל  הדין  עורכי  לשכת 

מערך  ידי  על  יינתן  והשירות 

כך  לצורך  שהוקם  ייעודי  מקצועי 

אישי  ליווי  מתן  ויאפשר  בחברה 

ומקצועי לעורכי הדין. 

מקיפה  תכנית  מבטיחים  במגדל 

ורצף  נוחים  תשלון  תנאי  ורחבה, 

בעבר  שבוטח  לעו"ד  מלא  ביטוחי 

מיוחדת  הטבה  אחר,  מבטח  אצל 

הטבות  ומגוון  חדשים  לעו"ד 

נוספות.



הראל חברת הביטוח של השנה
הפיננסים וקוראי  הפנסיה,  הביטוח,  עיתונאי  של  השנה  נבחרי  דירוג  במסגרת 

מודים  ביותר. אנחנו  ביותר עם השירות הטוב  נבחרה הראל לחברת הביטוח הטובה 
לכל העיתונאים, העורכים והקוראים שבוחרים בנו כבר שנתיים ברציפות. אנחנו בהראל 
ביטוח שתבחרו. בכל תחום  נפשי  לכם שקט  להעניק  מנת  על  הכל,  לעשות  נמשיך 

2 12



1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 | ג  " ע ש ת ה ן  ת ב ט ב  ' ו  ' ד ם  ו י  |  7 1 3  ' ס מ ן  ו י ל ג

7

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

  

  |  חדשות ביטוח

!

ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או  יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת  האמור אינו מהווה 
שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

תמיר,  למשה  אדיר  פרגון 

תחום  וראש  למנכ"ל  המשנה 

במגדל:  עסקי  ופיתוח  שיווק 

בתמיר  בחרה  ג'נרלי  הנהלת 

לתפקיד מנהל השיווק והחדשנות 

הביטוח  קבוצת  של  הראשי 

בגודלה  השנייה  והפיננסים 

באירופה.  ביותר  והגדולה   בעולם 

ג'נרלי – עד לא מכבר החברה האם 

של מגדל, פועלת בשישים מדינות 

הכולל  הפרמיות  ומחזור  בעולם 

שלה מגיע ליותר מ-51 ביליון יורו. 

הבכיר  במינוי  מדובר  הידוע,  ככל 

ביותר של מנהל ישראלי בתעשיית 

הבינלאומית.  והפיננסים  הביטוח 

 תמיר יחל בתפקידו באביב הקרוב.

ג'נרלי  ממטה  יפעל  תמיר 

לבקשת  נענה  הוא  אך  באיטליה, 

וימשיך  כהן,  יונל  מגדל,  מנכ"ל 

מומחיותו. בתחומי  למגדל   לייעץ 

ההערכה היא שמחליפו של תמיר 

יגיע מתוך מגדל. בנושא זה יכריע 

אריק יוגב, המשנה למנכ"ל ומנהל 

ההפצה  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 

בקבוצה.

החדשנות בתחום  דרך   פורץ 
תמיר )39( הוביל בשנים האחרונות 

העסקי  הפיתוח  אסטרטגיית  את 

האסטרטגיה  ואת  מגדל  של 

לקוח  למיקוד  במעבר  השיווקית 

השאר,  בין  החברה,  את  שזיכתה 

חשובה,  בינלאומית  בהכרה 

המחקר  חברת   Forrester כאשר 

בעולם,  בתחומה  המובילה 

הדיגיטליות  היכולות  את  דרגה 

ההפצה  לערוצי  מגדל  שמעניקה 

 best practice בתואר  שלה, 

זכתה  כן  כמו  הביטוח.  בתחום 

בתואר  האחרונות  בשנים  מגדל 

הרב  הפלטפורמה  בעל  הארגון 

ערוצית הטובה בישראל וכן במקום 

ברציפות,  שנים  ארבע   – הראשון 

אינטרנט  לאתרי  הוובי,  בתחרות 

והפיננסים.  הביטוח   בתחום 

הצעירים   40" בין  נמנה  תמיר 

ע"י  ש'סומנו'  המבטיחים" 

בוגר  הוא  הכלכלית,  העיתונות 

עסקים  במנהל  ומוסמך  כלכלה 

מאוניברסיטת בן גוריון . הוא החל 

את הקריירה בניהול מערך הטבות 

העובדים בחטיבת משאבי האנוש 

משנת  והחל  ישראל  אינטל  של 

2003 מכהן בתפקידי ניהול שונים 

כעוזר  תחילה  מגדל.  בקבוצת 

וכראש  כהן,  איזי  דאז,  המנכ"ל 

מ-2006  והחל  מגדל  של  המטה 

עסקי.  ופיתוח  שיווק  כסמנכ"ל 

ב-4 השנים האחרונות מכהן תמיר 

כמשנה למנכ"ל מגדל וראש תחום 

בקבוצה.  עסקי  ופיתוח   שיווק 

ניהל תמיר את  במסגרת תפקידו, 

השיווקיות  הפעילויות  מכלול 

הובלה  על  בשמירה  שתמכו 

השוק  בנתח  מגדל  של  מתמדת 

במכירות חדשות בתחום החיסכון 

גם  כאמור,  והתווה,  הפנסיוני 

ערוצי  הרחבת  אסטרטגיית  את 

מגדל  מוצרי  של  והתוכן  ההפצה 

הדיגיטליות.  לפלטפורמות 

ליכולותיו  נחשפו  ג'נרלי  ראשי 

כאשר  הגבוהות,  המקצועיות 

במקביל לתפקידיו בקבוצת מגדל 

"מעבדת  במסגרת  תמיר  פעל 

הביטוח  ענק  של  החדשנות" 

צוות  והנהיג  האירופי  והפיננסי 

מומחים בינלאומי שייצר פתרונות 

של  עסקי  לפיתוח  ופלטפורמות 

במדינות  והפיננסים  הביטוח  ענק 

השונות שם פועלת ג'נרלי. 

משה תמיר נפרד ממגדל: ימונה למנהל השיווק 
והחדשנות הראשי של ג'נרלי

המשנה למנכ"ל וראש תחום שיווק ופיתוח עסקי במגדל זוכה לשדרוג ניכר במעמדו: 
המינוי הבכיר ביותר של מנהל ישראלי בתעשיית הביטוח והפיננסים הבינלאומית
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| חדשות ביטוח

שתכננת...יוכלו להיראות כפי כדי שהחיים בפנסיה 
יוכלו להיראות כפי 

לפרטים נוספים והצטרפות פנה לסוכן הביטוח במגדל
*ההצטרפות לתוכנית מותנית בהפקדה חד פעמית. **כהגדרת מצב סיעודי בפוליסה. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש 
והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה, בכפוף להוראות הדין או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד.  לקביעת החובות 
האמור בפרסום זה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק כלשהו המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. קוד אוצר: 12005411034010.

מוצר 
השנה
!2012

ע"פ דירוג השנה של
עיתונאי הכלכלה והפיננסים 

וקוראי "עדיף"

תוכנית לקצבה נדחית המבטיחה קצבה לכל החיים   
במועד שיקבע ע"י המבוטח* 

הקדמת תשלומי הקצבה במצב סיעודי**  
שמירה על גמישות השימוש בכסף לפני קבלת הקצבה  

יתרונות: ביטחון | גמישות | מגוון מסלולים | מיסוי | חוזה אישי

מגדלור לפרישה
מגדל מציעה לבני הגיל השלישי:

שהוצג  החברתי  החוסן  מדד 

ישראל  בכנס  )ג'(  אתמול 

תחושות  מציג  לחברה  שדרות 

הישראלים  של  שליליות 

מבחינה  ועתידם  חייהם  כלפי 

וחברתית.  תעסוקתית   כלכלית, 

יותר  כי  עולה  הסקר  ממצאי 

מוטרדים  מהישראלים  מ-60% 

למשל,  כך  כלכליות.  מסוגיות 

שלא  מוטרדים  מהשכירים   78%

ו-73%  בכבוד  להזדקן  יוכלו 

שלא  מכך  מוטרדים  מהשכירים 

יוכלו לפרנס את משפחתם בכבוד. 

כי  מצהירים  מהישראלים  שליש 

משפחתם  של  הכספית  ההכנסה 

מאפשרת להם רמת חיים נמוכה, 

 גידול של 13% בהשוואה ל-2011.

סקר  על  מבוסס  המדד 

של  מייצג  מדגם  בקרב  שנערך 

בישראל,  הבוגרת  האוכלוסייה 

תחושות  את  לבחון  ונועד 

הישראלים ביחס לשישה תחומים 

ולכידות,  השתייכות  עיקריים: 

מסוגלות כלכלית, נגישות לזכויות 

תעסוקתי,  ביטחון  חברתיות, 

הציבוריות  במערכות  אמון 

הציבורית.  השחיתות   ומימד 

הסקר מלמד באופן כללי על הרעה 

בישראל  החברתי  החוסן  במצב 

השנה  נרשמו  מההיבטים  ובחלק 

ביותר  הנמוכים  שהם  מדדים 

החוקרים,  פי  על  החולף.  בעשור 

להיות  עשויים  לכך  ההסברים 

חוסר  למשך,  כך  ומגוונים,  רבים 

שביעות רצון של הציבור מהטיפול 

המדיניות  החברתית,  במחאה 

המשבר  הממשלה,  של  הכלכלית 

הכלכלי הגלובלי, חשיפת פרשיות 

ועוד.  שחיתות בצמרת השלטונית 

כגורם  נתפס  הכלכלי  הגורם 

הציבור  חיי  על  ביותר  המשפיע 

מהמשיבים   56% כאשר  בישראל, 

ציינו אותו בהשוואה ל-16% בלבד 

הביטחוני.  הגורם  את   שציינו 

העבודה בתנאי   הרעה 
שיעור  כי  מראים  הסקר  ממצאי 

פי  גדול  פיטורין  על  המדווחים 

בשנתיים  המקביל  מהשיעור   2

 .18% לעומת   35% האחרונות, 

שיעור המדווחים על פיטורים חזר 

וב-2007.  ב-2006  לרמות שנרשמו 

שיעור המדווחים על גיוס עובדים 

חדשים ירד בהשוואה לסקר קודם, 

לרמה  והגיע   ,30% לעומת   23%

וב-2008. ב-2007  שנרשמה   דומה 

אשתקד  הסקר  לממצאי  השוואה 

חלה  כללי  באופן  כי  מלמדת 

מעבר  העבודה,  בתנאי  הרעה 

שנבחנו:  הנושאים  בכל  לשכר, 

תשלום  מחלה,  ימי  תשלום 

מעביד  השתתפות  חופשה,  ימי 

לקבל  זכות  פנסיה,  בתכנית 

השתתפות  פיטורין,  פיצויי 

לאומי,  לביטוח  בתשלום  מעביד 

שונות. והטבות  הבראה   דמי 

ספטמבר  במהלך  נערך  הסקר 

מוחות,  מאגר  מכון  ידי  על   2012

בקרב  טלפוני,  סקר  של  בשיטה 

המייצג  משיבים,   535 של  מדגם 

את האוכלוסייה הבוגרת בישראל. 

העשירית  השנה  זו  נערך  הסקר 

למדד  הוועדה  ידי  על  ברציפות 

עו"ד  בראשות  החברתי,  החוסן 

ד"ר  הצוות  וחברי  אלקיס  פנינה 

עופר אריאן וד"ר עמנואל תמיר. 

הרעה במצב החוסן החברתי:
78% מהשכירים מוטרדים מכך שלא יוכלו להזדקן בכבוד

מדד החוסן החברתי שהוצג בכנס ישראל שדרות לחברה מציג תחושות שליליות של הישראלים 
כלפי חייהם ועתידם מבחינה כלכלית, תעסוקתית וחברתית



אלטשולר שחם 
קוטף את המקום הראשון
.2012נבחר לגוף הגמל המוביל בישראל ב

תודה לכל שותפינו להצלחה:
עובדי החברה, מפיצים, יועצי השקעות ולקוחות

גמל ופנסיהקרנות נאמנותתיקי השקעות

*5054
 האמור לעיל אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בקופות גמל ו/או קרנות השתלמות ואין בו כדי להוות תחליף 

לייעוץ פנסיוני ו/או השקעות בידי בעל רישיון על פי דין  אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד

ע"פ דירוג נבחרי השנה ע"ש מאיר תדמור ז"ל  
של עיתונאי הכלכלה והפיננסים וקוראי 



1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 | ג  " ע ש ת ה ן  ת ב ט ב  ' ו  ' ד ם  ו י  |  7 1 3  ' ס מ ן  ו י ל ג

10

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
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| תשואות

בקרוב...
ביטוח רכב מקיף וחובה למוניות

די!טקסי
בלע

מאת:  יעקב שוורץ, כתב עדיף

מבין הפוליסות החדשות, שהונפקו 

כללי  "כלל  ואילך,  מ-2004  החל 

הגבוהה  התשואה  את  רשמה   "3

של  בשיעור   2012 בנובמבר 

הנמוכה  התשואה  את   .1.49%

"אליהו  רשמה  נובמבר  בחודש 

.0.53% של  בשיעור   "1  כללי 

"הראל כללי 1" רשמה את התשואה 

השנה  במהלך  ביותר  הגבוהה 

 ,13.14% של  בשיעור  האחרונה 

ביותר  הנמוכות  התשואות  ואילו 

נרשמו  זו  תקופה  במהלך  שנרשמו 

החדשה"  י  קרן  "מגדל  ידי  על 

של  בשיעור  כללית",  ו"הכשרה 

בהתאמה. ו-9.96%   9.98% 

 3 במהלך  ביותר  הגבוהה  התשואה 

ידי  על  נרשמה  האחרונות  השנים 

"אליהו כללי 1" בשיעור של 22.47%, 

החדשה"  י  קרן  "איילון  ואילו 

רשמה את התשואה הנמוכה ביותר 

.13.29% של  בשיעור  זו,   בתקופה 

ביותר  הגבוהה  התשואה 

האחרונות  השנים   5 במהלך 

"הכשרה  ידי  על  נרשמה 

.39.68% של  בשיעור   כללית", 

הוותיקות,  הפוליסות  מבין 

"כלל  רשמה   ,2003 עד  שהונפקו 

הגבוהה  התשואה  את  י"  קרן 

בשיעור   ,2012 בנובמבר  ביותר 

הנמוכות  התשואות   .1.37% של 

קרן  "אליהו  רשמו  נובמבר  בחודש 

תשואות  עם  י"  קרן  ו"מגדל  י" 

בהתאמה. ו-0.74%   0.53%  של 

"מנורה קרן י" רשמה את התשואה 

השנה  במהלך  ביותר  הגבוהה 

האחרונה בשיעור של 12.51%. 

התשואות הגבוהות ביותר במהלך 3 

ו-5 השנים האחרונות נרשמו על ידי 

"אליהו קרן י", בשיעור של 23.26% 

ו-34.54% בהתאמה. "הפניקס קרן 

י", לעומת זאת, הסתפקה בתשואה 

בשיעור של 11.69% בלבד במהלך 5 

השנים האחרונות.

משתתפות ברווחים: כלל מובילה בתשואות בנובמבר
אליהו רשמה את התשואות הנמוכות ביותר, אך מובילה במהלך 3 השנים האחרונות

נכסים במ’ שקליםתשואה 5 שניםתשואה 3 שניםתשואה שנהתשואה 12\11פוליסה

פוליסות שהונפקו מ 2004 ואילך

1.49%11.97%18.47%31.84%2,564כלל כללי 3

1.28%12.51%18.37%26.84%2,989מנורה קרן י החדשה

1.18%9.96%17.18%39.68%490הכשרה כללית

1.02%13.14%20.95%30.02%3,962הראל כללי 1

0.95%10.22%13.29%25.34%311איילון קרן י החדשה

0.79%10.56%16.68%15.12%3,613הפניקס כללי 1

0.71%9.98%17.68%30.47%9,995מגדל קרן י החדשה

0.53%11.39%22.47%34.88%522אליהו כללי 1

פוליסות שהונפקו עד 2003

1.37%11.78%18.61%30.57%23,854כלל קרן י

1.28%12.51%18.37%27.17%9,000מנורה קרן י

1.22%10.97%17.73%30.06%1,321הכשרה קרן י

1.03%12.37%20.63%29.08%14,477הראל קרן י

1.01%10.84%16.15%11.69%17,891הפניקס קרן י

0.97%10.54%13.24%24.99%1,223איילון קרן י

0.74%10.56%20.01%30.41%43,558מגדל קרן י

0.53%12.19%23.26%34.54%860אליהו קרן י

פוליסות משתתפות ברווחים - תשואות ונכסים  בנובמבר 2012
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

  

|  דעות

לדּבר מאת: אליעוז רבין
פשוט?

אליעוז רבין

 TOP Kids 
לילד חסכון חכם 

חדש במנורה מבטחים! 
חשבון חסכון עם ביטחון

הבאת ידע מבחוץ משביחה כל ענף ומציגה פתרונות 
מקוריים לבעיות בלתי פתירות לכאורה | לענף הביטוח דרוש 

רענון ממקורות חיצוניים

דם חדש וכסאות מוזיקליים

בנורבגיה  טיול  בעת  שנים  לפני 

בפסגתו  הנטוע  קטן  לכפר  הגעתי 

ליופיו הנשגב  של הר תלול. מעבר 

מיד  העין  את  לכדה  המקום  של 

תופעה מוזרה: תושבי הכפר כולם 

לבנים,  דבר,  אותו  בדיוק  נראו 

וחולניים למראה. חלקם  חיוורים 

נעזרים  גלגלים,  בכיסאות  נעו 

לתופעה  ההסבר  משפחתם.  בבני 

האוויר  מזג  עקב  מרתק:  היה 

מסביבתו  מנותק  הכפר  החורפי 

בשנה,  חודשים  שמונה  במשך 

בבתיהם,  נסגרים  התושבים  בהם 

מתחומיו.  לצאת  יכולים  ואינם 

בתוך  והולדה  נישואין  של  שנים 

התושבים  את  ניוונו  המשפחה 

הטבעית  התפתחותם  את  ומנעו 

הביטוח  בענף  הגזע.  השבחת  ואת 

בפעם  פעם  מדי  מתרחשים 

בהנהלה  שינויים  בעלות,  החלפת 

הכורכים  אחרים  אירועים  או 

עימם שינוי פרסונלי. כמעט תמיד 

של  מסיבית  בתזוזה  הדבר  ילווה 

מחברת  ביניים  ומנהלי  מנהלים 

וחוזר  ב'  ביטוח א' לחברת ביטוח 

"צוק  של  השיווק  מנהל  חלילה. 

מנהל  את  מחליף  לביטוח"  איתן 

המכירות של "ארזי-עד לביטוח", 

חברת  למנכ"ל  בעצמו  הופך  אשר 

ביטוחים".  "סמבטיון  של  הבת 

"סמבטיון"  של  היוצא  המנכ"ל 

מתמנה למנהל השיווק החדש של 

'שינויים  על  ומודיע  איתן",  "צוק 

מתכוון  שהוא  לכת'  מרחיקי 

להנהיג בחברה. מנכ"ל 'סמבטיון' 

הנכנס מודיע מצידו ש"טוב לחזור 

עד  שם  היה  הרי  )הוא  הביתה" 

לפני שנתיים ראש צוות(.

בסופו של סבב מינויים
כזה  מינויים  סבב  כל  של  בסופו 

המוצרים  דבר.  למעשה  קורה  לא 

הניהול  שיטות  דומים,  נותרים 

שווה  השירות  רמת  אחידות, 

ההישרדות  יכולת  יותר.  או  פחות 

הנהלה  צוותי  של  וההסתגלות 

דומה  היא  אף  נותרת  אלה 

איתו  מביא  מנהל  כל  להפליא. 

בענף,  שספג  וההרגלים  הידע  את 

והתרומה שלו לשבירת פרדיגמות, 

או ליציאה מחוץ לקופסה שולית. 

אותם  את  ושוב  שוב  רואים  אנו 

אנשים עם אותן התנהגויות. שום 

טובה לא צומחת ללקוח.

אך  טובים,  באנשים  מלא  הענף 

תרבותו אחידה ומשעממת.

הטענה  היא  לכך  יפה  עדות 

אדיר"  "עומס  על  בענף  הנשמעת 

יכולים  "איננו  שינויים.  של 

לעמוד בקצב השינויים שמכתיבה 

המושמעת  טענה  היא  הרגולציה" 

שונות  העובדות  אבל  כל.  מפי 

רשת  של  ממוצע  סניף  כל  מאד: 

יותר  בשבוע  חווה  מרכולים 

הביטוח  ענף  משחווה  שינויים 

בענפי  הטלטלות  שלמה.  בשנה 

התקשורת גדולות ותכופות עשרות 

בענף  המתרחשות  מאלו  מונים 

הביטוח. הרגולציה בענפי רכב, או 

הבנקאות לא פחות תובענית. אילו 

היו מגיעים לענף הביטוח מנהלים 

התקשורת,  הקמעונאות,  מענפי 

הדברים  היו  ההי-טק,  או  הרכב 

אחרת  בפרספקטיבה  נראים 

הענף  של  העמידות  יכולת  לגמרי. 

בפני שינוי  היתה משתפרת.

ממקום  עוברים  העבר  הרגלי 
למקום

מדוע  דומות?  הפוליסות  כל  מדוע 

את  זה  מחקים  המכירות  מבצעי 

כל  דומה  זה? מדוע רמת השירות 

מילה  היא  המצאתיות  מדוע  כך? 

תמיד  כמעט  שמדובר  מפני  גסה? 

באותם אנשים, העוברים ממקום 

למקום ומביאים איתם את הרגלי 

העבר.

הזרמת דם חדש לענף היא נשמת 

וההסתגלות.  השרידות  של  אפה 

כל  משביחה  מבחוץ  ידע  הבאת 

מקוריים  פתרונות  ומציגה  ענף, 

לכאורה.  בלתי-פתירות  לבעיות 

מערכת  קיימת  הביטוח  בענף  רק 

סבוכה של קשרים עם סוכנים? לא 

ולא. בענף התעופה למשל מתקיים 

קונפליקט דומה. רק בענף הביטוח 

שירות  להעניק  חברה  נדרשת 

לאלפי לקוחות באמצעות הטלפון 

בחברות  ולא.  לא  האינטרנט?  או 

הדבר  התקשורת  או  האינטרנט 

מתבצע בהיקפים גדולים בהרבה.

בהם  הבודדות  הדוגמאות  דווקא 

מעזה חברה להביא מנהל "מבחוץ" 

מוכיחות עד כמה תרומתו של זה 

לתרבות הארגונית גדולה וחשובה. 

והתרבות  החשיבה,  מקוריות 

כזה  מנהל  איתו  שמביא  השונה 

לעורקי  וטרי  חדש  דם  מזרימה 

הענף. בכפר הנורווגי השלו אפשר 

בחורף  המצב.  עם  לחיות  כנראה 

זורחת.  חצות  ושמש  נערם  השלג 

נותר  האוויר  ומזג  פסטורלי  הנוף 

ללא שינוי מזה אלפי שנים. לא זה 

המצב בענף הביטוח.

הכותב הנו מנכ"ל "דּבר פשוט", יעוץ ניהולי 
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

  

  |  פסיקה

ר 
טו

יג
ט

לי
ה

עו"ד ארז שניאורסון

חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

חברת הביטוח לא וידאה שהמבוטח מודע לדרישה הקבועה בפוליסה להגיע 
לנכס המבוטח לאחר קבלת קריאה מהמוקד, וחויבה בתגמולי הביטוח 

תם עידן האותיות הקטנות

עסק  מנהלת  אשכנזי  חברת 

חומרי  בתעשיית  גלם  לחומרי 

העסק  את  והקוסמטיקה.  הניקוי 

ב-2007  בפניקס.  אשכנזי  ביטחה 

עם  קשר  יצרה  המוקד  חברת 

לו  ונמסר  העסק,  מבעלי  אחד 

מערכת  של  קריאה  שהתקבלה 

האזעקה. הבעלים ביקש מהמוקד 

לשלוח סייר, ולאחר פרק זמן קצר 

שוב התקבלה שיחה מהמוקד, בה 

נמסר שהסייר ביקר במקום והכל 

למחרת  זאת,  עם  כשורה.  נראה 

פרצו  שבלילה  התברר  בבוקר 

אלפי  במאות  מלאי  ונגנב  למבנה 

שקלים. 

הביטוח  לסוכנת  הודיעה  החברה 

שלחה  וכך  האירוע,  על  שלהם 

חוות  ערך  אשר  שמאי,  הפניקס 

דעת לעניין פרטי האירוע והערכת 

גובה הנזק. 

הפניקס  הודיעה  מכן  לאחר 

תגמולי  את  לשלם  סירובה  על 

בשל  לטענתה,  זאת,  הביטוח. 

העסק  לבית  המבוטח  הגעת  אי 

מהמוקד,  קריאה  קבלת  לאחר 

מיגון,  אמצעי  היעדר  בשל  וכן 

מאחר שתיבת הבקרה של מערכת 

תיבת  בתוך  מוגנה  לא  האזעקה 

מנעול  עם  מ"מ   3 בעובי  מתכת 

רתק. 

במסגרת ההליך המשפטי, בו יוצג 

התברר  הח"מ,  ידי  על  אשכנזי 

הפניקס  שהנפיקה  שבפוליסות 

אכן הופיע תנאי אשר קובע שבכל 

מקרה של קבלת הודעה מהמוקד 

על אזעקה בעסק, מוטלת על נציג 

מפתח  עם  להגיע  החובה  הבעלים 

לעסק, ולערוך במקום סיור בליווי 

סייר מוקד. עוד התברר, שמתחם 

בית העסק מוקף גדר נעולה, וסייר 

להיכנס  יכול  לא  כלל  המוקד  של 

לבית העסק ולערוך בו בדיקות. 

היו  אשכנזי  של  טענותיה  עיקר 

שחסרו  להוכיח  הראיה  שנטל 

חברת  על  מוטל  מיגון  אמצעי 

הביטוח, שהתקנת אמצעי המיגון 

הינו נושא מקצועי שאנשי אשכנזי 

בין  טופל  והוא  בו  בקיאים  אינם 

הביטוח  חברת  מטעם  הסוקר 

את  שביצעה  המוקד  חברת  לבין 

לא  הביטוח  שחברת  ההתקנה, 

מיגון  אמצעי  שהיעדר  הוכיחה 

ושמעולם  לפריצה,  הגורם  הוא 

הדרישה  על  לתובעת  נמסר  לא 

אזעקה.  של  במקרה  לעסק  להגיע 

לטענת אשכנזי, הדרישה מובלעת 

בפוליסה  בפרק  קטנות  באותיות 

ללא  המיגון,  באמצעי  דן  אשר 

חוזה  חוק  שדורש  כפי  הבלטה 

שאינו  מעורפל  בניסוח  הביטוח, 

ולא  מחייב את הבעלים להתייצב 

אי  של  למקרה  סנקציה  קובע 

התייצבות. 

הביטוח  שסוכנת  שהתברר  לאחר 

המבוטחים  לידיעת  הביאה  לא 

דרישה  כוללת  שהפוליסה 

להתייצבותם במקרה של אזעקה, 

נגד  ג'  צד  הודעת  הפניקס  הגישה 

סוכנת הביטוח. 

ביהמ"ש: אחריות משותפת
הבקרה  תיבת  להגנת  הנוגע  בכל 

בית  קבע  מתכת,  תיבת  בתוך 

הסתמכה  שהתובעת  המשפט 

בתום לב על אישור חברת המוקד 

המיגון  אמצעי  כל  את  שהתקינה 

מטעם  הסוקר  ידי  על  שנדרשו 

בנסיבות  וכי  הביטוח,  חברת 

על  אלה המבוטח רשאי להסתמך 

כי  נקבע  בנוסף  המוקד.  אישור 

מערכת האזעקה הופעלה בעקבות 

תוספת  שממילא  כך  הפריצה, 

היתה  לא  הבקרה  לתיבת  ההגנה 

מונעת את הפריצה.

בבית  העידה  הביטוח  סוכנת 

ידי  על  עודכנה  לא  המשפט שהיא 

לתוספת  בנוגע  הביטוח  חברת 

הדרישה הקבועה בפוליסה להגעת 

מבוטח לעסק במקרה של אזעקה, 

כאמור  דרישה  שקיימת  ידעה  לא 

בפוליסה, ואם היתה יודעת- היתה 

פוליסה  לאשכנזי  ומציע  מתנגדת 

מטעם חברת ביטוח אחרת. 

לא  העסק  שבעלי  שהוכח  לאחר 

לעסק  להגיע  הדרישה  על  ידעו 

המשפט  בית  אזעקה,  של  במקרה 

את  וחייב  התביעה  את  קיבל 

 400 כ-  לאשכנזי  לשלם  הפניקס 

משפט  הוצאות  בצירוף  שקלים 

ושכר טרחת עו"ד. 

שסוכנת  קבע  המשפט  בית 

הביטוח התרשלה בכך שלא וידאה 

שהמבוטחים מבינים את כל תנאי 

וחייב  ומקיימים אותם,  הפוליסה 

את סוכנת הביטוח לשלם לחברת 

שחויבה  מהסכום   1/3 הביטוח 

לשלם למבוטחים.

אשכנזי  י.ס   39539-07 ]ת"א 

 סוכנויות נ' הפניקס חברה לביטוח[.

הכותב הינו עו"ד מומחה בתביעות מורכבות 

וגדולות בביטוח ונזיקין

להורדת האפליקציה:

התקשר עכשיו
1-800-800-930למוקד סוכנים: 

 שירות CASHLESS המאפשר להם קבלת שירות רפואי, מבלי להוציא כסף מהכיס.
 פטור מתשלום השתתפות עצמית, בכל שירות רפואי שיקבלו בחו"ל.

שירות לקוחות הזמין לרשותם 24/7 במספרי חיוג חינם ו-Skype, מכל מקום בעולם.

 PassportCard 
ביטוח נסיעות חדשני, המאפשר לך וגם ללקוחותיך 

להיות בראש שקט...
סוכן ביטוח יקר, כשלקוחותיך טסים לחו"ל צרף אותם לדור הבא של ביטוחי הנסיעות, 

בו הם נהנים מ:
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

  

| מאמרים ודעות

מאת: ח"כ פאינה קירשנבאום

קופות הגמל - לאן?
האפשרות לחיסכון הוני היא נדבך מהותי באחריות הקולקטיבית

לעתיד הפנסיוני של החוסכים, במיוחד העצמאים שבהם

בעשור האחרון עבר השוק הפנסיוני 

השינויים  בעקבות  רבות  טלטלות 

וביניהם  בו  שהתחוללו  המהירים 

ביטול הפנסיה התקציבית והפנסיה 

הגמל  קופות  סירוס  הצוברת, 

וביטול ביטוחי המנהלים. נראה כי 

קיים חשש ממשי שהתחרות בשוק 

זה תעבור מהעולם. מה שנותר הוא 

חסכונות הציבור המושקעים בשוק 

אשר  הביטחון  רשת  ללא  ההון 

הייתה קיימת בעבר. ההרגשה היא, 

כי הכסף שאנו חוסכים בזיעת אפנו 

במהלך כל שנות העבודה שלנו, לא 

יספיק לנו בזקנתנו.

החיוביים  המהלכים  עם  בבד  בד 

לתיקון  האחרונות  בשנים  שנעשו 

המצב, ובהם פנסיית חובה על כלל 

השכירים במשק, המעניקה פתרון 

המבוטחים  עובדים  אלף  לכ-900 

לפנסיה  זכאים  היו  שלא  בתוכנית 

אוכלוסיות  נותרו  עדיין  בעבר 

שהנהיגה  שהשינויים  שלמות 

הבינוני  החיסכון  בשוק  המדינה 

www.psagot.co.il / קרנות נאמנות / תעודות סל / ניהול תיקים / גמל, השתלמות ופנסיה

קרן הפנסיה של פסגות
המנצחת של שנת 2012!
 פסגות בית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני, 

מודה לסוכני הביטוח, ליועצים הפנסיונים וללקוחותינו, אשר בזכותם זכה פסגות  
 בקטגוריית קרן הפנסיה לשנת  2012 בבעלות בית השקעות

.  מרכז שירות לסוכנים :במסגרת דירוג נבחרי השנה של עיתונאי הביטוח, הפנסיה והפיננסים וקוראי 
1-700-707-610 

 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

גליקמן נטלר סמסונוב

וארוך הטווח הרעו את מצבן.

את  ניצחה  הפסיכולוגיה 
ההיגיון 

נתון מדהים הוא ש-38% מהציבור 

החברתי,  בנטל  נושאים  הישראלי 

ומשרתים  מיסים  משלמים 

הציבור,  נציגי  ועלינו,  במילואים, 

מוטלת החובה לתקן את התיקונים 

עם   .38% אותם  למען  הנדרשים 

זאת, לצד הקלות על יוקר המחייה 

גם  לדאוג  עלינו  זה  ציבור  של 

לחסכונותיו.

החליט  ה-2000  שנות  באמצע 

ההון  ושוק  הביטוח  על  המפקח 

לתקופת  החיסכון  את  לבטל 

 2008 בשנת  שנה.   15 של  ביניים 

כי לא תינתן  וקבע  הוסיף המפקח 

למשוך  לציבור  האפשרות  יותר 

את כספי הפנסיה במשיכה הונית. 

רב.  היגיון  היה  אלו  צעדים  בשני 

יועברו  שהכספים  חשב  האוצר 

שוב  אך  הפנסיוני,  לחיסכון 

תחזיות  את  הפסיכולוגיה  ניצחה 

נעלם  פשוט  הכסף  האוצר.  משרד 

מחסכונות הציבור. סכום הכספים 

שנעלמו מגיע ל-6 מיליארד שקלים 

בשנה, שאיש אינו יודע לאן נעלם.

נעלמו  להיכן  להשיב  ניתן  ואולי 

הכספים - הם נבלעו בשוק הנדל"ן 

ובשוק הצריכה הפרטית. מי שהיה 

בעל ממון השקיע את כספו בנדל"ן 

מי  הדירות.  מחירי  את  והקפיץ 

בכיסו  מצוי  היה  לא  שהממון 

שפעם  השקלים  מאות  את  העביר 

לעוד  מסעדה,  לעוד  חוסך  היה 

מכונת קפה.

הראשונים להיפגע
הנזק של שני צעדים אלו היה רב. 

הראשונים להיפגע ממנו היו ציבור 

הכלי  את  איבדו  אשר  העצמאים, 

לפנסיה.  לחיסכון  שלהם  העיקרי 

יחד איתם, נפגע כל מעמד הביניים 

המחוסר  בגלל  לחסוך  שהפסיק 

גם  נפגעה  ולבסוף  בתמריצים 

פגיעה  הפנסיה  בשוק  התחרות 

להמשיך  בכוונתי  לכן,  אנושה. 

שהגשתי  החוק  הצעת  את  לקדם 

מבקשת  אשר  הנוכחית  בקדנציה 

להחזיר את מוצר החיסכון לטווח 

במסגרתו  למדף,  הבינוני-ארוך 

עבור  מס  הטבות  יקבל  הציבור 

ישכיל  ואם  שנה  ל-15  חיסכון 

ל-20  הכסף  את  ולחסוך  להמשיך 

ויגדלו  ילכו  שנה,   25 או  שנה 

השוק  כי  לזכור,  עלינו  ההטבות.  

בהתפתחות  שוק  הינו  הפנסיוני 

לצערי,  יחסית.  צעיר  שוק  והוא 

השכלנו  לא  עדיין  ישראל  במדינת 

ללמוד מקרנות הפנסיה בחו"ל, שם 

ההשקעות אינן רק בשוק ההון אלא 

גם בפרויקטים תשתיתיים ובנדל"ן 

רוב  כי  להצטער  רק  אפשר  מניב. 

ההשקעות בתשתיות בארץ נעשות 

על ידי קרנות זרות. אחת הסיבות 

היא שעדיין לא בשלו התנאים ועל 

המדינה כמו על המערכת הפיננסית 

לפעול לשינוי מצב זה.

לשוק  המשנה  ועדת  יו"ר  היא  הכותבת 
הביטוח וההון ומזכ"ל מפלגת 'ישראל ביתנו

 לחלי כתבי משתתפים 
בצערך במות הבעל
יוחאי ז”ל

צוות
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

  

  |  חדשות ביטוח

לסוכנות ביטוח בשרון דרוש מנהל תיקים בעל רישיון שיווק 

פנסיוני לתחום מנהלים פנסיה, לא מעשן למשרה מלאה.

kesher.insjobs@gmail.com :קו"ח למייל

לגוף פיננסי דרושים: * מפקח/ת מנוסה ** משווקים/ות  יועצים/

ות פנסיונים ופיננסים *** ר"צ+רפרנט/ית תפעול – חיים/

 dr@dr-jobs.co.il  03-5612120  אלמנטרי

לחברת השמה מובילה בתחום הפיננסים והביטוח ביהוד 

דרוש/ה יועצ/ת השמה דינאמית, שליטה באופיס. הכשרה תינתן 

debby@dr-jobs.co.il .2545 למתאימ/ה. קו"ח למשרה

לסוכנות ביטוח גדולה ברמת גן – פקיד/ה אלמנטרי עם 

אוריינטציה מכירתית. משרה מלאה, תנאים טובים. 

gilyam@netvision.net.il :ניסיון מוכח במכירות. קו"ח למייל

רכב  בתחומי  שנים  מספר  של  נסיון  בעל  ביטוח  חתם/ת  דרוש/ה 

ודירות לעבודה במרכז כפר סבא יתרון ליום עבודה מלא.

reuvenr@rozin-group סודיות מובטחת לפניות

לסוכנות ביטוח גדולה באזור ת"א דרוש סוכן  עם תיק אלמנטרי. 

052-3333623 - אודי

לסוכנות ביטוח בצפון ת"א דרושה פקידה למשרה מלאה עם ידע 

בחיים רצוי גם אלמנטארי בעלת רקע בעבודה עם לקוחות עיסקים 

בקיאות בתוכנת צל ושליטה בתוכנות שונות.

info@ins4u.co.il :קו"ח

לאי.בי.אי. בית השקעות דרוש /ה נציג/ת קשרי לקוחות לחברת 

הגמל.נדרשת היכרות קודמת בתחום הגמל. 

 jobs1@ibi.co.il :קו"ח

דרושים סוכני ביטוח כללי למסלול ייחודי המשלב הכשרה 

ומלגות לבעלי תואר בכלכלה / מנהל עסקים ו/או הלומדים 

במסלול ביטוח ועברו את בחינות היסודות של הרשות לניירות ערך.

 adif@adif-college.co.il  :קו"ח

 פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מילים
news@anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 

 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד
לוח דרושים

בקצרה            בקצרה            בקצרה            בקצרה            בקצרה            בקצרה             בקצרה            בקצרה            בקצרה             בקצרה

www.Anet.co.il באתר:  בהרחבה  הידיעות  את  לקרוא  ניתן 

| עובר ושב

כמנהלת תחום  כספי סיימה היום )ד'( את דרכה במגדל  עילית 

ב-1  ביטוח  בכלל  הניהול  לשדרת  להצטרף  וצפויה  האלמנטר 

בינואר 2013 כמשנה למנכ"ל וכראש תחום אלמנטר.

כמנהל חטיבת ביטוחי בריאות  יחליף את אמיר שלח  יניב  גיל 

וראש  למנכ"ל  כמשנה  הנוכחי  לתפקידו  במקביל  זאת  במגדל, 

חטיבת חיסכון ארוך טווח בקבוצה. גיורא גנוד יסיים בינואר הקרוב 

את תפקידו כמשנה למנכ"ל וראש תחום השירות. גנוד, שכיהן בתפקיד 

בשנתיים האחרונות, פורש לגמלאות. 

 ראובן כהן מונה למנהל מכירות ארצי במנורה מבטחים פנסיה. 

למנהל  שמונה  סלע  רון  את  יחליף  כהן 

והצפון. חיפה  העסקית  בחטיבה   אזור 

שיווק  כמנהל  וגמל  פנסיה  באיילון  כהן  עבד  האחרון  בתפקידו 

ומכירות ארצי.

של  מכירות  סמנכ"ל  לתפקיד  מונתה  לוי  אילנית 

הייתה  האחרונות  השנתיים  במהלך  ישראל.    AIG

בחברה . חיים  ביטוח  רווח  מרכז  ניהול  על   אחראית 

מגדל השיקה את המרכז לניהול פרישה, שמטרתו להעניק טיפול 

אישי וכולל בכל תחומי החיים לפני תהליך היציאה לפנסיה, במהלכו 

 ולאחריו, ובכלל זה תכנון פנסיוני , תכנון מס, קריירה שנייה, זוגיות ופנאי. 

בגבולות  פוליסת מטרייה  לחבריה  סוכני הביטוח מציעה  לשכת 

המבוטחים  הלשכה  חברי  לכל  גבוהים  מקצועית  אחריות 

איילון.  לביטוח  שיצטרפו  אלה  ולכל  לביטוח,  חברה   באיילון 

ל-10  משלים  הינו  האחריות  גבול  המטריה,  פוליסת  במסגרת 

אחת.  מסיבה  הנובעות  התביעות  ולכל  אחת  לתביעה  שקלים   מיליון 

אם גבול האחריות הבסיסי שבפוליסת הסוכן הוא למעלה מ-5 מיליון 

שקלים, אזי גבול אחריות המטריה יהא השלמה ל-15 מיליון שקלים. 

האחריות  גבול  במסגרתו  נוסף,  במסלול  לבחור  יוכל  השלכה  חבר 

לתקופת הביטוח יעמוד על 20 מיליון שקלים.

 Stay and' פוליסת  ביטול  על  הודיעה  ביטוח  הראל 

זרים.  לתושבים  רפואי  לביטוח  המיועדת   ,'Care 

 1.87 של  פרמיה  על  ויעמדו  יעדכנו  זרים  לעובדים  הביטוח  דמי 

מע"מ.  בתוספת   30% על  תעמוד  הסוכן  ועמלת  למבוטח,  ליום   דולר 

 בנוגע להסכמים קולקטיביים יתואמו עם נציגי החברה פגישות פרטניות. 

 .2013 בינואר  מ-1  החל  לתוקף  ייכנסו   השינויים 

סוכני ביטוח רבים התלוננו על כך שטרם קיבלו לידם את חידוש 

הרישיון לשנת 2013, והביעו חשש לעיכוב קבלת העמלות כתוצאה 

מכך. מהפיקוח על הביטוח נמסר כי חל עיכוב בשליחת הרישיונות, והם 

יגיעו ליעדם בתוך מספר ימים.

רחמני,  נגה  ובנו  רחמני  יצחק  לוי  באיילון,  השליטה  בעלי 

אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית  הגישו  בחברה  ודירקטורים 

תביעה בסך של 34.5 מיליון של משתי חברות ביטוח זרות שביטחו את 

ונביגייטור.  מיוצ'ואל  ליברטי  הביטוח  חברות  בחברה:  הדירקטורים 

בתביעה נכתב כי השתיים התנערו לכאורה מהסכמי הביטוח שעליהם 

חתמו.


