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לסוכניה  הודיעה  ביטוח  כלל 
קיצוץ  על  האזרחית  השנה  בתחילת 
זרים  עובדים  ביטוחי  בגין  העמלות 
הבנייה  החקלאות,  הסיעוד,  בענף 
 2014 מפברואר  החל  כך,  והתיירים. 
הזרים  בפוליסות  העמלות  שיעור 
ל-4%  מ-20%  יקוצץ  סוגיהן  כל  על 
בתוספת מע"מ. הפוליסות הקיימות 
יזכו  להאריך  החברה  שתתבקש 
והחל   ,2014 מרץ  לסוף  עד  להארכה 
ממועד זה יוארכו למשך תקופות של 

3 חודשים בלבד. 
במקביל הועלו דמי הביטוח, וכך החל 
מ-1 בפברואר 2014 יעמדו על 3 דולר 
הסיעוד,  בתחום  ביטוח  עבור  ליום 
והתעשייה;  המלונאות  המסעדות, 
ליום;  דולר   2 ייגבו  הבנייה  בתחום 
הביטוח  דמי  יעלו  התיירים  בתחום 
בתחום  ואילו  ליום;  דולר  ל-3.7 

החקלאות יעמדו על 1.5 דולר. 
זמן  מתרחש  כלל  נקטה  בו  הצעד 
התעריפים  העלאת  לאחר  קצר 
כללית,  בריאות  שירותי  ידי  על 
להעלות  החלטתה  על  שהודיעה 
החל מאפריל 2014 את התעריף אותו 
עבור  הביטוח   מחברות  גובה  היא 
המסופק  הרפואיים  השירותים  סל 
לעובדים הזרים בשיעור של כ-13%. 
"היה ברור שהפרמיות יעלו כתוצאה 
שיעור  אבל  כללית,  של  מהמהלך 

יותר  הרבה  גבוה  בפועל  עלייתן 
לחברות",  התעריף  העלאת  משיעור 
לטענתו,  בענף.  גורם  לעדיף  אמר 
החקלאות  ביטוחי  שבענף  למרות 
ביותר  הגבוהים  הם  הביטוח  תגמולי 
– בכל זאת הוחלט להעלות את דמי 
כיוון  יחסית,  נמוך  בשיעור  הביטוח 
חזק  לובי  החקלאים  לאיגוד  שיש 
"סגרתי עסקה רחבת היקף  בכנסת. 
בינואר  ב-1  ופתאום   ,2013 בסוף 
למשחק",  מחוץ  שהם  לי  מודיעים 
נזק  לי  מסב  "זה  ביטוח.  סוכן  אומר 
יש  וכמוני  דולרים,  אלפי  עשרות  של 

זמן קצר לאחר שכללית העלתה את התעריפים הנגבים מחברות הביטוח, הודיעה כלל לסוכנים 
על קיצוץ העמלות בכ-16% בביטוחי הבריאות לזרים, לצד העלאת הפרמיות 

הסוכנים זועמים: כלל קיצצה בעמלות 
בביטוחי עובדים זרים

מהחברה   מסר  לנו  מעבירים  רבים. 
מגלים  הם  ופתאום  ולמכור,  למכור 
שזה לא כדאי להם.  מדובר במנגנון 
של חוזה מתחדש, והם יכולים לשנות 
ב-1 במרץ את המחיר מחדש. הרבה 
את  לתבוע  עכשיו  נערכים  סוכנים 

החברה בעקבות המחטף".  
סוכני  לשכת  בכירי  כי  נודע  לעדיף 
בה  פגישה,  השבוע  קיימו  הביטוח 

נבחנו הצעדים שיינקטו בנושא. 
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: "העלאת 
הנם  העמלות  ושינוי  התעריפים 
של  העסקיות  החלטותיה  במסגרת 

על  סוכניה  את  עדכנה  אשר  החברה 
מתואמת  והיא  מועד  מבעוד  השינוי 
סוכני  לשכת  נשיא  עם  מלא  באופן 
עם  אברמוביץ".  אריה  מר  הביטוח, 
זאת, בלשכת סוכני הביטוח מכחישים 
מראש  תיאום  נעשה  שאכן  וכל  מכל 
ומבהירים:  בנושא,  אברמוביץ  עם 
דניאל  עם  בנושא  שוחח  "אברמוביץ 
בכלל  הבריאות  חטיבת  ראש  כהן, 
הלשכה  כי  נקבע  בשיחתם  ביטוח. 
בכוונת  אותו  מסודר,  מסמך  תוציא 
כלל ביטוח לאמץ".  מאגף שוק ההון 

נמסר: "אנו בוחנים את הנושא". 
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"מספר התביעות בהן מצורף סוכן הביטוח 
כנתבע נוסף מתרבה ללא צורך"

הולכת  הביטוח  סוכן  אחריות  לפיה  ברורה  מגמה  מסמנים  המשפט  בתי 
ומתרחבת | יו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכה: "החברות לעתים ממהרות להטיל 

את האחריות על הסוכן"
סוכן  מצורף  בהן  התביעות  "מספר 
ללא  מתרבה  נוסף  כנתבע  הביטוח 
צורך. חברות הביטוח כבר לא הולכות 
נעזרות  ולא  ביד עם סוכן הביטוח  יד 
הוא  והייצוג  ההגנה,  קו  במסגרת  בו 
קוך,  אסתי  עו"ד  אמרה  כך   - נפרד" 
שיח  ברב  ונזיקין,  בביטוח  מומחית 
סוכן  באחריות  שעסק  עדיף  של 
הביטוח  סוכן  בין  "החזית  הביטוח. 
לחברת הביטוח לא פעם משרתת את 

התביעה".
ניכרת  האחרונות  השנתיים  "במשך 
בייחוס  החמרה  של  מגמה  בפסיקה 
האחריות בתביעות ביטוח לסוכנים", 
מומחה  שניאורסון,  ארז  עו"ד  אמר 
בתחום ביטוחי חבויות. "מחד מדובר 
לקבלת  ובתביעות  ביטוח  בדיני 
תגמולי ביטוח, ומאידך אחריות הסוכן 
יש  שאותה  הרשלנות,  בתחום  הינה 

לבחון בהתאם לדיני הנזיקין".
סוכנות  סמנכ"ל  מונין,  אריאל 
של  הנכנס  והיו"ר  אל-עד  הביטוח 
סוכני  בלשכת  האלמנטרית  הוועדה 
הביטוח, ציין כי בעבר חברות הביטוח 
הסוכן  לפיה  התפישה  את  לאמץ  נטו 

ברשלנות,  מדובר  ואם  שלוחם,  הוא 
רשלנות  למעשה  תיחשב  היא 
בחיתום.  המידע  בהעברת  משותפת 
המשפט  בבית  לייצג  נהגו  "החברות 
גם את הסוכן", אמר. "כיום החברות 
לעתים ממהרות להטיל את האחריות 
מתגלות  אחת  לא  אך  הסוכן,  על 
החברה,  של  ההגנה  בכתב  טעויות 
של  החיתום  מחלקת  ולמעשה 
הרשלן". הגורם  היא  הביטוח   חברת 

"כמי שישבה בצד של המבטח, שנים 
שהחיתום  אפשר  שאי  להטיף  ניסינו 
לא יהיה בקשר עם התביעות", אמרה 
עו"ד ליאת הר-טוב, מנהלת בקבוצת 
אגף  סמנכ"ל  ולשעבר  ישראל  האודן 
"התפישה   .-AIG ב  מסחרי  ביטוח 
מבלי  תנוהל  לא  תביעה  שאף  היתה 
וכך  בראש,  לחיתום  עבר  מה  שידענו 
לאחר  התביעה.  לניהול  קו  בחרנו 
גיליתי  הסוכנים,  של  לצד  שעברתי 
להחליף  בלי  שהתנהלו  תביעות 
מפעם  יותר  קרה  הסוכן.  עם  מידע 
אחת שעצרתי את העורך דין. פה היו 
קטנות  לסוכנויות  גדולים.  קראשים 

אין שום צ'אנס".
לניהול  יועץ  אורלנד,  אורי  עו"ד 
סיכונים, ציין כי "ככל שחברת הביטוח 
חשופה יותר לחבות כלפי המבוטח, כך 
גם סוכן הביטוח חשוף יותר בשל נטיית 
חלוקתי".  לצדק  המשפט  מערכת 
בתי  של  הכללית  התפישה  לדבריו, 
למבוטח  לשלם  שיש  היא  המשפט 
את נזקו, ומכאן שאם חברת הביטוח 
פטורה - הסוכן יישא בנזק. "השאלה 
תדע  המשפט  מערכת  כמה  עד  היא 
לאזן בין הדברים. הערכתי היא שמצב 
אורלנד. אמר  ויחמיר",  ילך   הסוכנים 

האשמה  את  להפיל  קשה  מאוד  "זה 
רינה  עו"ד  הוסיפה  הסוכן",  על 
ובדיני  בנזיקין  מומחית  אגולסקי, 
ביטוח. "המבוטח רוצה שהסוכן ירגיש 
 - אותו  יתבע  הוא  ואם  קרבה,  אליו 
לסיומו.  יגיע  ביניהם  הפעולה  שיתוף 
להנחות  עליו  איך  לדעת  צריך  הסוכן 
את המבוטח לאור הפסיקה החדשה".

הרחבה בנושא בכנס הביטוח הכללי 
של עדיף, 4.2.2014, אווניו
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לפני  הגישו  והפניקס  ביטוח  כלל 
כשבוע תביעת שיבוב בסך 100 מיליון 
שקלים נגד 17 גופים שונים האחראים 
לטענתן על הנזקים שנגרמו כתוצאה 
הרהיטים  בחנות  שפרצה  מהשריפה 
את  וכילתה   ,2011 בפברואר  איקאה 

כל תכולתה. 
כלל ביטחה בתקופה זו כנגד נזקי אש 

את ליבנה צפוני, הזכיינית של איקאה 
בישראל, ואילו הפניקס ביטחה באותה 
החנות.  שכנה  בו  המבנה  את   תקופה 
כלל שילמה למבוטחת תגמולי ביטוח 
ואילו  שקלים,  מיליון  כ-194  בסך 
הפניקס  ששילמה  הביטוח  תגמולי 
עמדו על סך של כ-67 מיליון שקלים. 
עם זאת,  סכום התביעה הינו כאמור 

אגרת  בשל  שקלים  מיליון   100 על 
מהסכום   1% העומדת  המשפט,  בית 
סיפקו,  הנתבעים  הגופים  הנתבע. 
וביטחון  שמירה  שירותי  היתר,  בין 
אחזקה  ושירות  תפעול  באיקאה, 
למערכות הכיבוי וגילוי האש במקום, 
התברואה  תכנון  אש,  בטיחות  ייעוץ 
ועבודות האיטום.  בנוסף נתבעו נציבות 

הארצית  הרשות  וההצלה,  הכבאות 
התקנים.  ומכון  והצלה   לכבאות 
השריפה  הביטוח,  חברות  לטענת 
שהנתבעים  המסקנה  עם  מתיישבת 
לא נקטו באמצעי הזהירות הסבירים 
ומעשיהם  אותה,  למנוע  מנת  על 
ומחדליהם של הגופים הנתבעים גרמו 

לנזקי הפניקס וכלל. 

הפניקס הינה מבטחת המבנה, ואילו כלל ביטחה את זכיינית החנות מפני נזקי אש | חברות הביטוח נדרשו 
לשלם תגמולי ביטוח בסך כ-260 מיליון שקלים, וכעת תובעות את כיסוי הנזקים מ-17 גופים שונים

הפניקס וכלל הגישו תביעת שיבוב 
בסך 100 מיליון שקלים בעקבות השריפה באיקאה

"המיזוגים בשוק הביטוח – רעה חולה ביותר"
הישירה  הפעילות  את  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  תקף  הכנסת,  של  הכספים  בוועדת  שנערך   בדיון 

של חברות הביטוח | "דורשים חקיקה שתאפשר לענף להיות מאוזן"

כנס ביטוח כללי 2014 – מגמות ופסיקה
יום ג' 4.2.2014 | אווניו, קרית שדה התעופה

אלמנטרי שתשתתף!

דילמות בביטוח 
עסקים גדולים

השפעת הרגולטור על מארג 
היחסים שבין הסוכן ליצרן

הסכנה ליציבות חברות הביטוח 
כתוצאה מקטסטרופות

אחריות סוכן הביטוח 
לאור הפסיקה

הפעילים המובילים בענף מדברים על הנושאים הבוערים;
אלמנטרי שתגיע לכנס הביטוח הכללי

 
כתוצאה מקטסטרופות  הביטוח  ליציבות חברות  הסכנה  בענף האלמנטר   הביטוח  סוכן   בין הנושאים: תפקיד 

הרכב   גניבות  היקף  להפחתת  שטח  ופעילות  טכנולוגיות  מערכות  ימי   ביטוח  מקרה:   סיפור 
סייבר   בביטוח  חדשניים  כיסויים  ורגולטור   יצרן  סוכן,   – היחסים  משולש  גדולים   עסקים  בביטוח   דילמות 
כלים לפיתוח העסק עבור הסוכן   ביטוח חפצי אמנות  מעמד סוכן הביטוח בראי הפסיקה – חידושים והלכות

הנחה מיוחדת 

לסוכנים חברי לשכה

marketing@Anet.co.il לפרטים ולהרשמה: 03-9076000 או במייל
Anet.co.il או באתר

"בעיית הריכוזיות אשר פשטה על כלל 
המשק הפכה בשנים האחרונות למנת 
חלקו של ענף הביטוח, שהפך לריכוזי 
מאוד. המיזוגים בשוק הביטוח הטו את 
מאזן הכוחות לטובת חברות הביטוח, 
ואני רואה בזה רעה חולה ביותר" - כך 

אמר היום )ד'( אריה אברמוביץ, נשיא 
שנערך  בדיון  הביטוח,  סוכני  לשכת 
בוועדת הכספים של הכנסת לציון יום 
חקיקה  דורשים  "אנו  העסקי.  המגזר 
להמשיך  הביטוח  לענף  שתאפשר 
סוכני  ביטוח,  חברות   - מאוזן  להיות 

ביטוח, ואפילו הביטוח הישיר. אין לנו 
שום בעיה עם תחרות, להיפך - אנחנו 

מחבקים אותה".
לרגולציה  גם  התייחס  אברמוביץ 
בתקופה  "הרגולציה  בענף.  הגוברת 
בתנאים  מתערבת  האחרונה 

הביטוח  סוכני  שבין  המסחריים 
לנו  לקבוע  ומנסה  הביטוח,  לחברות 
באף  ורע  אח  לזה  אין  העמלה.  את 
מגזר עסקי בישראל - זוהי רעה חולה, 
יטפל  המחוקקים  שבית  מקווה  ואני 

בנושא זה בכובד ראש".



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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בהסתדרות מציינים כי מגדל נענתה לפנייתה והודיעה על ביטול הגבלות התנועה שהוטלו על חברי ועד 
העובדים | בהחלטה יוצאת דופן קבע ביה"ד לעבודה שהנהלת החברה ובעליה הפרו צו שיפוטי 

נמשכים מאבקי הכוחות במגדל

בין  הכוחות  מאבקי  נמשכים 
שלמה  בראשות  מגדל,  הנהלת 
העובדים  ועד  חברי  לבין  אליהו, 
החברה  להכרת  דרישתם  רקע  על 
בהתארגנותם. בהסתדרות מציינים 
והודיעה  לפנייתה  נענתה  מגדל  כי 
התנועה  הגבלות  כל  ביטול  על 
המשמשים  עובדים  על  שהוטלו 

כחברי ועד הפעולה. 
אמש )ג'( פנתה הלשכה המשפטית 
מקצועי  לאיגוד  האגף  של 
פיינברג,  נחום  לעו"ד  בהסתדרות 
פרקליטם של אליהו ומגדל, על מנת 
להתריע בפניו על הפגיעה החמורה 
העובדים  ועד  ובחברי  בהתארגנות 

במגדל. 
בלבד  יממה  ההסתדרות,  לדברי 
לעבודה  האזורי  הדין  שבית  לאחר 
ביזיון  בעניין  החלטתו  את  פרסם 
את  מגדל  נטרלה  המשפט,  בית 
ועד  חברי  כל  של  העובד  כרטיסי 
בפניהם  שנחסמה  כך  העובדים, 
למעט  החברה  מתקני  לכל  הגישה 

המתקן הספציפי בו הם עובדים. 
החברה  כי  ההסתדרות  טוענת  עוד 
החלה לנהל מעקב אישי צמוד אחר 

חברי הוועד. 
לפרקליטם  ההסתדרות  בפניית 
נמסר  מגדל,  וחברת  אליהו  של 
עומדת  החברה  "התנהלות  כי 
לפסיקה  וברור  מוחלט  בניגוד 
איסור  המטילה  פלאפון  בעניין 
המעביד  על  משמעי  וחד  מפורש 

אחר  מעקב  פעולות  לקיים 
ההתארגנות".  במהלך   עובדים 
האזורי  הדין  בית  קבע  אתמול 
בהחלטה  אביב,  בתל  לעבודה 
הנהלת  כי  בחריפותה,  דופן  יוצאת 
ובעל  הקבוצה  יו"ר  ואליהו,  מגדל 

השליטה בה, הפרו וביזו צו שיפוטי 
2013, המורה  שניתן ב-18 בדצמבר 
לעובדים  פניה  מכל  לחדול  להם 
באמצעות  להתארגנות  הנוגע  בכל 
נכנס  גם  אתמול  ההסתדרות.  
הורה  עליו  המותנה  הצו  לתוקפו 

כל  לפיו  ספיבק,  דורי  השופט 
מגדל  או  אליהו  של  נוספת  הפרה 
הקשורה לניסיונם לפנות ולהשפיע 
ההתארגנות,  בעניין  העובדים  על 
תגרור אחריה קנס אישי בגובה 200 

אלף שקלים לכל אחד. 

ההשתתפות העצמית של עובדי 
מדינה בביטוח הרכב זינקה עד 38%

העצמית  ההשתתפות  סכומי 
במקרה  מדינה  עובדי  שישלמו 
במוסך,  תיקון  וטעון  נפגע  שרכבם 
האחרונות  השנתיים  במהלך  זינקו 
בשתי פעימות, בשיעורים של 9% עד 
38%. זאת, לאחר שבין 2009 ל-2012 
העצמית  ההשתתפות  עלות  נותרה 

ללא שינוי.
 ,24 בעלי רכב רגיל שגילם עולה על 
כלומר רוב העובדים, שילמו ב-2012 
השתתפות עצמית בסך 400 שקלים 
הסדר.  למוסך  פנייה  בעקבות 
יידרשו  הם   2014 בינואר  מ-1  החל 
מדובר  כלומר  שקלים,   550 לשלם 
כ-38%.  של  בשיעור  בהתייקרות 
רגיל  למוסך  פנייה  של  במקרה 
נדרשו עד כה המבוטחים לשלם רק 
800 שקלים, ומעתה יחויבו בתשלום 

כלומר   – שקלים   1,000 בסך 
התייקרות בשיעור של 25%. 

נהגים צעירים שגילם נע בין 21 ל-24 
 550 הסדר  במוסך  בעבר  שילמו 
ישלמו  בינואר  מ-1  והחל  שקלים, 
700 שקלים – התייקרות בשיעור של 
27%. במקרה של פנייה למוסך שלא 
בהסדר, היו משלמים 1,050 שקלים, 
 - שקלים   1,150 ישלמו  ומעתה 

התייקרות בשיעור של 9.5%. 
פוליסה  שירכשו  מדינה  עובדי 
שילמו  ברכב  נהג  כל  המכסה 
בסך  עצמית  השתתפות  ב-2012 
800 שקלים במוסכי הסדר, ומעתה 
של  התייקרות  שקלים,   900 ישלמו 
למוסך  פנייה  של  במקרה  כ-12%. 
אחר, עד כה הם היו מחוייבים בסך 
1,100 שקלים, ומעתה ישלמו 1,300 

שקלים, התייקרות של 18%.
תעריפים אלו אחידים לכל 3 חברות 
האחרונות  בשנים  שזכו  הביטוח 
בשנים  הכללי.  החשב  במכרזי 
הראל,  המבטחות  היו  האחרונות 
בשנתיים  ואילו  וכלל,  שירביט 
האחרונות החליפה איילון את כלל. 
לשלם  יוכלו  המדינה  עובדי  כי  יצוין 
תשלומים  ב-10  הפרמיות  את 
פברואר  ממשכורת  החל  חודשיים 
 .2014 במרץ  ב-1  המשולמת   ,2014
הפרמיות  נוכו  קודמות  בשנים 
ינואר  ממשכורת  החל  משכרם 
 .2014 בפברואר  ב-1  כלומר   ,2014
אולם, נוכח הריבית הנמוכה במשק, 
לעומת ההחמרה  זניהה  זוהי הקלה 
ההשתתפות  בתשלומי  הבולטת 

העצמית. 

4 שנות קיפאון עודכנו תנאי פוליסות ביטוחי הרכב של עובדי המדינה,  לאחר 
וכך שיעור עלות ההשתתפות העצמית עלה בין 9% ל-38%

ביטוחקרנות פנסיה קרנות השתלמות קופות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות

יתרון הגודל עובד בשבילך
בית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי
| www.psagot.co.il  | 1-700-707-610 :מרכז השירות לסוכנים

קידוד קרן פסגות שיא השתלמות כללי: 513765347-00000000000396-396-000, קידוד קופה פסגות גדיש כללי: 513765347-00000000000106-0106-000. 1. החל מיום 31.12.13 מוזג מסלול "פסגות שיא השתלמות כללי" 
למסלול "פסגות כנרת כללי" לאחר המיזוג, שונה שם המסלול "פסגות כנרת כללי" ל"פסגות שיא השתלמות כללי". 2. החל מיום 31.12.13 מוזג מסלול "פסגות גמל כללי" למסלול "פסגות גדיש כללי". כתוצאה מהמיזוג תקנון קופת 
"פסגות גמל" בוטל. תקנון המסלול לאחר המיזוג הינו תקנון קופת הגמל "פסגות גדיש". 3. 12.2013 - 1.2009 4. 12.2013 - 1.2013. 5. 12.2013 - 1.2011. 6. מדד שארפ – מדד המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי השקעה. 
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

גליקמן נטלר סמסונוב

תשואה לשנת 2013 4 – % 10.36
תשואה שנתית ממוצעת ל- 3 שנים אחרונות 5 – % 5.80

מדד שארפ 6 ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים – 1.49

11.43 %
פסגות גדיש כללי 2 – מ"ה 106

תשואה לשנת 2013 4 – % 10.52
תשואה שנתית ממוצעת ל- 3 שנים אחרונות 5 – % 5.66

מדד שארפ 6 ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים – 1.46

פסגות שיא השתלמות כללי 1 
)לשעבר פסגות כנרת כללי( – מ"ה 396

12.22%
תשואה שנתית ממוצעת 

ל- 5 שנים אחרונות 3
תשואה שנתית ממוצעת 

ל- 5 שנים אחרונות 3

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול:





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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)ד'(  היום  פתחה  עדיף  מכללת 
פרישה.  תכנון  בנושא  ייחודי  קורס 
הקורס נועד לספק קשת רחבה של 
בבואם  המקצוע  בעלי  בידי  כלים 
ללקוחותיהם  והכוונה  ייעוץ  לספק 
שנים  הנמצאים  כאלו  או  הפורשים 

רבות טרם פרישה.
והוא  חודשים  כ-9  נמשך  הקורס 
בביטוח  הרשיון  בעלי  את  מכין 
משפחות  ולהכוונת  לייעוץ  פנסיוני 
על  פנסיוני,  ביטוח  תיק  בעלות 
מהמהות  החל  משמעויותיו,  כלל 
בהיבטיים  וכלה  ערכית  הביטוחית 
והשלכותיהם המיסוייות  הכמותיים 
בבעלות  אחרים  לנכסים  ביחס 

המשפחה. 
הכדאיות  בבחינת  יתמקד  הקורס 
של כל אחד מהמכשירים הפנסיוניים 
התכניות  ממכלול  כחלק  או  כפרט 
שימת  תוך  הזוג,  ולבני  ללקוח  שיש 
דגש על ההשוואה הביטוחית ברמת 
שלו.  הכלכלית  והכדאיות  הכיסוי 
יילמדו  הפנסיוני,  המיסוי  בהיבט 
גם השלכותיו על המיסוי הכללי של 
הנוספים  לנכסיו  בהתייחס  הלקוח, 
החל מהכנסות נוספות וכלה בנדל"ן. 
הן  בסימולטורים  ילווה  הקורס 
בהשוואות בין התכניות והן בהיבטי 

המיסוי.
מנכל"ית  יהב,  שלומית  לדברי 

פנסיוני  בביטוח  ומומחית  המכללה 
הביטוח  עולם  פרישה,  ובתכנון 
עבר  מורכבותו,  כל  על  הפנסיוני 
שינויים משמעותיים במהלך השנים 
רב  בידע  מקצוע  בעל  כל  ומחייב 
והיכרות מעמיקה עם מוצרים שמזה 
שנים אינם נמכרים. "אחת האמירות 
בעלי  ידי  על  הנשמעות  הגורפות 
אסור  ישנות  שבתכניות  היא  רישיון 
כלל  בדרך  נובעת  זו  אמירה  לגעת, 
במשהו  לגעת  חשש  או  ידע  מחוסר 
לא מוכר, אולם אין זה תמיד זה נכון 
שינוי  לבצע  רצוי  ואף  ניתן  ולעיתים 
גם כאשר מדובר בתכניות ותיקות", 

אמרה. 

הקורס נועד להקנות כלים לבעלי המקצוע לייעוץ ולתכנון נכון של הליך הפרישה

קורס מתכנני פרישה במכללת עדיף

היום  הודיע   IBI ההשקעות  בית 
גמל  קופות  השקת  על  השבוע 
מדד.  מחקות  השתלמות  וקרנות 
"לראשונה בישראל, קופת גמל וקרן 
במדדים  המשקיעות  השתלמות 
הניהול  דמי  עם  שונים  מובילים 
מהצבירה  בלבד   0.5%  - אחידים 
 .IBI-מ נמסר  מההפקדה",  ו-0% 
פשוטה  התאמה  מאפשר  "המוצר 

בה,  בוחר  שהחוסך  הסיכון  לרמת 
שליטה ושקיפות מלאות של תמהיל 

ההשקעה".
ההשתלמות  וקרנות  הגמל  קופות 
למדדים  "נצמדות"  מדד  מחקות 
להשיג  כדי  אותם  ומחקות  נבחרים 
בדומה  שלהם,  התשואה  את 
מציע   IBI סל.  וקרנות  לתעודות 
סיכון  רמות  בעלי  מסלולים  שני 

שונות, על פי המקובל בענף קופות 
תמהיל  ההשתלמות.  וקרנות  הגמל 
מורכב  מסלול  כל  של  ההשקעה 
קבוע  ונותר  נבחרים  ממדדים 
באמצעות Re-balancing שיבוצע 

על ידי IBI עבור הלקוח.
להרכבת  אפשרות  קיימת  בנוסף, 
מדדי   7 מתוך  אחרים,  מסלולים 

מניות ואג"ח.

IBI השיק קופות גמל וקרנות 
השתלמות מחקות מדד

בית ההשקעות מציע שני מסלולים בעלי רמות סיכון שונות | תמהיל ההשקעה 
Re-balancing של כל מסלול מורכב ממדדים נבחרים ונותר קבוע באמצעות

על  המפקחת  סלינגר,  דורית 
על  )ג'(  אתמול  הודיעה  הביטוח, 
דחיית חובת עדכון חישוב העתודות 

ב-9 חודשים, ל-31 בדצמבר 2014.
לפני כשנה פרסם פרופ' עודד שריג, 
הממונה על שוק ההון, חוזר המחייב 
את חברות הביטוח לכלול במסגרת 
הפרמיה  את  הביטוח  עתודות 
בחסר,  הפרמיה  הורווחה,  שטרם 
החברה,  נגד  התלויות  התביעות 
התביעות,  ליישוב  עקיפות  הוצאות 
חוזר  מתנאי  הנובעות  הפרשות 
הכנסות  עודף  עתודות  וכן  הביטוח 

חובת עדכון חישוב העתודות בביטוח כללי 
נדחתה ב-9 חודשים

החישוב החדש עליו הורה האוצר, שעוגן בחוזר שפרסם אגף שוק ההון לפני כשנה ומתבסס על אומדנים 
מדויקים יותר של תביעות עתידיות, היה אמור להיכנס לתוקף בסוף מרץ 2014

על הוצאות. זאת, במקביל לפרסום 
חישוב  אופן  על  המורות  תקנות 
שר  ידי  על  כללי  בביטוח  עתודות 
מדובר  שטייניץ.  יובל  דאז,  האוצר 
לתקני  בהתאם  שנבנו  בהוראות 
 )IFRS( בינלאומיים  כספי  דיווח 

כושר  הבטחת  לעניין  והכללים 
 .)Solvency 2( פירעון

של  כיום  הנהוג  החישוב  אופן 
צבירת  הוא  כללי  בביטוח  עתודות 
רווחים במהלך 3 השנים הראשונות 
לדברי  ואילו  ביטוח,  פוליסת  לחיי 

על  יתבסס  החדש  החישוב  האוצר 
אומדנים מדויקים יותר של תביעות 
בעזרת  תוודא  המפקחת  עתידיות. 
משקפות  העתודות  כי  ביקורות 
באופן הולם את התחייבויותיהן של 

חברות הביטוח.

על  המפקחת  סלינגר,  דורית 
)ג'(  אתמול  פרסמה  הביטוח, 
החוזר  של  ומחייב  סופי  נוסח 
הדוחות  של  אחיד  מבנה  המסדיר 

התקופתיים של חברות הביטוח. 
כל  על   ,2013 החל מהדוחות לשנת 
בדוח  לכלול  נדרשת  ביטוח  חברת 
עסקי  תיאור  דוח  שנתי  תקופתי 
וכן  דירקטוריון,  דוח  התאגיד, 
על  התאגיד  אודות  נוספים  פרטים 

פי תקנות ניירות ערך. 
על הדוח התקופתי הרבעוני לכלול 
את דוח הדירקטוריון בלבד, והיקפו 
הצגת  תוך  מצומצם  להיות  צריך 
הדוח השנתי האחרון. דוח זה יכלול 
ושינויים  לאירועים  בנוגע  הסברים 
שחלו במצה ענייני החברה במהלך 
הרבעון, ושהשפעתם על הדוח הינה 
מהותית, וכן יצוין כל שינוי או חידוש 

מהותיים שאירעו בעסקי החברה.
כי  סלינגר  קובעת  החוזר  במסגרת 
תוך  ייערך  בדוחות  שייכלל  המידע 
פשוטה  תמציתית,  בהירה,  הצגה 
עקרונות  קביעת  תוך  ומובנת, 

מנחים. 

מבנה אחיד 
לדוחות 

התקופתיים
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 תכנית סדר היום*
מנחה הכנס: עופר בן-נון, יועץ ביטוח וניהול סיכונים

* יתכנו שינויים בתכנית הכנס

09:00-08:00 התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה 
09:15-09:00 דברי פתיחה – עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

09:25-09:15 
סוכן הביטוח בענף האלמנטר

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח

09:35-09:25
השינויים הצפויים בענף הביטוח בעיני המחוקק

ח"כ הרב יצחק כהן,  יו"ר ועדת המשנה לוועדת הכספים 
בנושא ביטוח

10:15-09:35
הסכנה ליציבות חברות הביטוח כתוצאה מקטסטרופות

רב שיח בהנחיית פרופ' נאווה חרובי, ביה"ס לביטוח, 
המכללה האקדמית נתניה, ובהשתתפות:

פרופ' אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה
אריה הרמן, מנכ"ל חברת ביטוח חקלאי

Aon Benfield Israel ,דיאנה לבן, מנהלת חטיבת החוזים
מוטי מור, סמנכ"ל, ראש מטה עיסקי ביטוח כללי, הפניקס חברה לביטוח

פיני שחר, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

 10:40-10:15 זרקורים 
FINE ART – ביטוח חפצי אמנות
עו"ד ריטה בעל טכסא, סמנכ"ל, 

מנהלת מחלקת עסקים, הפניקס חברה לביטוח
 

סיפור מקרה: ביטוח ימי - ה)ש(מיים הם הגבול
נטע איכר, מנהלת המחלקה הימית, מגדל

מערכות טכנולוגיות ופעילות מבצעית בשטח 
להפחתת היקף גניבות הרכב בישראל

שחר שרצקי, מנהל תחום ביטוח, איתוראן

11:15-10:40 
דילמות בביטוח עסקים גדולים

רב שיח בהנחיית רועי פרידמן, יועץ ביטוח, עו"ד, ובהשתתפות:
עו"ד סיגל גרינהאוז, סמנכ"ל, מנהלת מרחב עסקים גדולים 

וביטוח משנה, מגדל
עו"ד אמיר בורשטיין, מנהל סיכונים מסחריים וביטוח, רפאל

אלעד נוה, מנכ"ל מארש ישראל

 11:45-11:15 הפסקת קפה וכיבוד

12:20-11:45 
השפעת הרגולטור על מארג היחסים שבין הסוכן ליצרן

רב שיח בהנחיית חגי שפירא, יועץ ומנהל פרויקטים מיוחדים בביטוח, 
ובהשתתפות:

 אסף מיכאלי, מנהל מחלקת ביטוח כללי באגף שוק ההון, 
הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

עלית כספי, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף ביטוח אלמנטר, כלל ביטוח 
אריאל מונין, יו"ר ועדת ביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח

 12:50-12:20 זרקורים 
כיסויים חדשניים בביטוח סייבר

שרון שחם, סמנכ"ל אגף ביטוח מסחרי, AIG ישראל חברה לביטוח 

צמוד ל-SLA: כלים לפיתוח העסק
מיקי קופל, מנכ"ל ובעלים, סטארט שרותי דרך

העצמת סוכן הביטוח - טקטיקטות ודרכי פעולה
ראובן רפ, סוכן ביטוח

  13:30-12:50 זרקורים: חידושים והלכות בפסיקה
ידיעת הסוכן - השלכות על תשלום תגמולי ביטוח

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכת סוכני הביטוח

תשלום ביטוח חובה כתנאי לקיום הביטוח - אחריות הסוכן
עו"ד אסתי קוך, מומחית לביטוח ודיני נזיקין

אחריות סוכן הביטוח להתיישנות תביעת המבוטח
עו"ד תמי גרינברג, שותפה במשרד לויתן, שרון ושות'

פס"ד סלוצקי וסוכן הביטוח
 עו"ד רינה אגולסקי, משרד גרוס אורעד שלימוף ושות'

14:05-13:30 
אחריות סוכן הביטוח לאור הפסיקה

רב שיח בהנחיית עו"ד ליאת הר-טוב, מנהלת בקבוצת האודן ישראל 
ויועצת בתחום הביטוח הסביבתי, ובהשתתפות:

גיורא פלונסקר, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף ביטוח כללי עסקי, 
איילון חברה לביטוח

עו"ד ארז שניאורסון, מומחה לביטוח ודיני נזיקין
אורי אורלנד, יועץ ביטוח, עו"ד

קובי צרפתי, מנכ"ל משותף, אגוז סוכנויות ביטוח

 14:05 ארוחת צהריים

הכנס השנתי ה-8 בענף הביטוח הכללי

דילמות בביטוח 
עסקים גדולים

השפעת הרגולטור על מארג 
היחסים שבין הסוכן ליצרן

הסכנה ליציבות חברות הביטוח 
כתוצאה מקטסטרופות

אחריות סוכן הביטוח 
לאור הפסיקה



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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מאת: אורי שלזינגר

שינויים בתפיסת הסיכונים העסקיים ל-2014

מקור: הסקר השנתי 'ברומטר הסיכונים' של חברת הביטוח אליאנז'

דירוג
2014

 אחוז מדרגיהסיכון
 הסיכון בדירוג 

2014

דירוג
2013

 אחוז מדרגי
הסיכון בדירוג 2013

43%146%הפרעה בפעילות העסקית, סיכוני שרשרת אספקה 1
33%244%אסונות טבע2
24%331%דליקות3

21%417%שינויים בחקיקה וברגולציה4

19%812%סטגנציה או ירידת שוק5
15%1010%הפסד מוניטין או ערך מותג 6

14%517%תחרות אינטנסיבית7
--12%פשעי סייבר, כשל מערכות מידע, ריגול8

--10%גניבה, הונאה, שחיתות9

10%613%פגמי איכות, פגמים סדרתיים10

הפרעה בפעילות עסקית ובשרשרת 
ודליקות  טבע  אסונות  האספקה, 
הסיכונים  עיקרי  את  מהווים 
החברות  את  להעסיק  הממשיכים 
עולה  כך   ,2014 שנת  בתחילת 
שערכה  השנתי  הסקר  מממצאי 
ביטוח  מומחי   405 בקרב  אליאנז' 

מתאגידים הפועלים ב-33 מדינות.
הקשורים  אתגרים  סייבר,  סיכוני 
למוניטין, הונאות, גניבות ושחיתות 
השנה  המציגים  הסיכון  גורמי  הם 
ובדירוג  הלב  בתשומת  חדה  עלייה 
לעומתם,  הסיכונים.  של  הכללי 
מקום  גוברת,  תחרות  מפני  החשש 
את  פינה  אשתקד,  בדירוג  חמישי 
ביחס  גובר  לחשש  בדירוג  מקומו 
זאת  שוק.  לירידת  או  לסטגנציה 
בעת שבשנים האחרונות ממשיכים 
אתגרים  בפני  לעמוד  התאגידים 

כלכליים. 
ברציפות  השנייה  השנה  זוהי 
העסקית  בפעילות  שההפרעה 
וסיכוני שרשרת האספקה מדורגים 
כאשר  הסיכונים,  ברומטר  בראש 
אותם  דירגו  מהמשיבים   43%
הסיכונים  שלושת  מתוך  כאחד 

המשמעותיים ביותר לתאגידים.
גלובל  אליאנז'  הערכות  פי  על 
ספשייליטי,  אנד  קואורפוראייט 
בפעילות  מהפרעות  הפסדים 
הנוגעים  והפסדים  העסקית 
האספקה  בשרשרת  להפרעות 
מההפסדים  ל-70%   50% בין  היוו 
עקב  שנגרמו  המבוטחים 
בכ-26  והסתכמו  טבע  אסונות 
לעיתים,  ב-2013.  דולר  מיליארד 
ההתאוששות המלאה של תאגידים 
עלולה  עסקית  בפעילות  מהפרעה 
סיכונים  ולפיכך  רב,  זמן  להימשך 
טבלת  בראש  מדורגים  אלו 
הסיכונים ברחבי העולם, בין השאר 
צרפת,  גרמניה,  בריטניה,  בארה"ב, 

אוסטרליה וברזיל.
מאסונות  כתוצאה  ההפסדים  איום 
 33% בדירוג.  השני  נותר  טבע 
כאחד  זה  סיכון  ציינו  מהמשיבים 
לתאגידים.  הדאגה  מגורמי 
משמעותית  ירידה  נרשמה  השנה 
לשנה  בהשוואה  המדרגים  באחוז 
הנראה  ככל  זאת   ,44% הקודמת, 
היתה   2013 ששנת  העובדה  לאור 
אסונות  מבחינת  יותר  מתונה  שנה 
הקודמת.  לשנה  ביחס  הטבע 
הנזקים  כי  עולה  רי  סוויס  מנתוני 
המבוטחים מאסונות טבע הסתכמו 
מיליארד  מ-38  בלמעלה  ב-2013 
משמעותית  הנמוך  סכום  דולר, 
ב-2012  המבוטחים  לנזקים  ביחס 

שהסתכמו ב-75 מיליארד דולר. 
ברציפות  השנייה  השנה  זוהי 
בחקיקה  ושינויים  שדליקות 
המקום  את  תופסים  וברגולציה 
בדירוג  בהתאמה  והרביעי  השלישי 

ברומטר הסיכונים של אליאנז'.
ניכר שהשנה דאגת העסקים נתונה 
הם  בה  הרגולטורית  לסביבה 
אשתקד  לדירוג  בהשוואה  פועלים 
מפני  החשש   .)17% לעומת   21%(
סוגר  שוק  ירידת  או  סטגנציה 
הסיכונים  חמשת  רשימת  את 

המדאיגים ביותר את העסקים, עם 
העסקים  בקרב  מהמדרגים.   19%
מזדחלת  מצמיחה  דאגה  ניכרת 
איטית  וצמיחה  הבשלים  בשווקים 
מגמה  המתעוררים.  בשווקים  יותר 
זו בולטת במיוחד בהערכה ל-2014 

- 19% לעומת 12% בדירוג הקודם.

הסיכונים העולים: סיכוני 
סייבר 

המודעות הגוברת לסיכונים ב-2014 
ובהפסד  סייבר  בסיכוני  מתמקדת 
מוניטין. סיכוני סייבר הם 'הסיכונים 
העולים' בברומטר הסיכונים לשנת 
מהמקום  מזנק  זה  סיכון   –  2014
ה-8  למקום  הקודמת  בשנה  ה-15 

השנה.
שרבים  מציינים  אליאנז'  מומחי 
מ-10 הסיכונים המובילים קשורים 
זה לזה, בעיקר שינויי חקיקה, סיכוני 
כשהאחרון  מוניטין,  והפסד  סייבר 
מדורג במקום ה-6 ב-2014,  עלייה 
לדירוג  בהשוואה  מקומות   4 של 

הקודם.
המושג הדומה למוניטין, ערך מותג, 
של  הכולל  מהשווי  כ-24%  מייצג 
תאגיד. אליאנז' מפני השפעתה של 
תדמית שלילית על מחירי מוצרים, 

מחיר מניה והיכולת לגייס כישרונות 
מראים  מחקרים  התאגיד.  לשורות 
בבורסות  הנסחרים  שתאגידים 
בפני  עומדים  ערך  לניירות 
להתרחשות   80% של  הסתברות 
הפגיעה  שנים.   5 מדי  רציני  משבר 
עקב  להיגרם  עשויה  במוניטין 
ממקרים  באבטחה,  פריצה 
בקשה  וגהות,  לבטיחות  הקשורים 
להחזרת מוצר, האשמות הקשורות 
תדמית  וקבלת  עסקית  להתנהלות 
גורם  עם  התקשרות  עקב  שלילית 
מומחי  לדעת  מסוים.  שלישי 
החברה, עליית השפעת של רשתות 
להחמרת  להוביל  יכולה  חברתיות 

הסיכון הפוטנציאלי.
שניתן  מציינים  אליאנז'  מומחי 
סיכוני  כנגד  לבטח  ואפילו  לנהל 
מהווה  הביטוח  אולם  מוניטין, 
הסיכונים.  מניהול  חלק  רק 
צריכים  התאגידים  לדבריהם, 
בנושאי  שתעסוק  ועדה  להקים 
סביבה, חברה וממשל ואשר תקבל 
הבכירה.  מההנהלה  גבית   רוח 

הביטוח  בכנס  בנושא  הרחבה 
הכללי של עדיף, 4.2.14, אווניו

הסיכונים העסקיים של 2014: 
הפרעה בפעילות העסקית ואסונות טבע

עלייה חדה בדירוג סיכוני סייבר, אתגרי מוניטין, הונאות ושחיתות | ברומטר הסיכונים השנתי של אליאנז' 
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מאת: דן דוברי

מגמת האין ברירה
 |  מחקר חדש מגלה שלמעלה ממיליון איש באנגליה עובדים גם לאחר הגעתם לגיל הפרישה המסורתי 

כמה כסף עלינו לחסוך על מנת לפרוש בביטחון כלכלי, ללא קשר לשאלה כמה שנים נחיה? 

באנגליה  שנערך  חדש  מחקר 
ממיליון  יותר   2013 שבשנת  מגלה 
 65 בני  והם  בממלכה  עבדו  אנשים 
שזו  מכיוון  דרך,  ציון  זהו  ומעלה. 
בה  בהיסטוריה  הראשונה  הפעם 
יותר ממיליון עובדים בכח העבודה 
גיל  לאחר  לעבוד  ממשיך  הבריטי 

הפרישה המסורתי. 
כאשר המספר הוא מיליון זו בהחלט 
בשורה. המשמעות היא שאחד מכל 
עשרה אנגלים בגיל הפרישה בחרו, 
או שלא היתה להם ברירה, להמשיך 

לעבוד. 
הולך  בקצב  מתפתחת  זו  מגמה 
פי  על  המאה.  תחילת  מאז  וגובר 
 Labor Force  2013( מחקר  אותו 
 Survey of the Government
ב-2001  ההשוואה  לשם   ,)office
שעברו  אנשים   20 מכל   1 רק  עבדו 

את גיל 65 )5%(.

הסטטיסטיקה שהפתיעה את 
כולם

כאשר לוקחים בחשבון את הבעיות 
ב-15  האנגלי  המשק  של  הרבות 
השנים האחרונות ואת הטענה שגם 
צעירים הרבה יותר נפלטים ממעגל 
אליו-  לחזור  סיכוי  ללא  העבודה 
הפתיעה  בהחלט  הסטטיסטיקה 

את כולם. 
האנשים  הם  מי  מנתח  המחקר 
וגם  העבודה  במעגל  שנשארים 
רק  קטנה-  הפתעה  יש  כאן 
גיל  את  שעברו  מהעובדים  שליש 
עצמאיים.  הם  המסורתי  הפרישה 

שמחליט  מעביד  אין  לעצמאי  הרי 
לעבוד.  להפסיק  עליו  מתי  בעבורו 
מספר  זה  אוכלוסייה  בנתח  גם 
הכפיל   65 לגיל  מעבר  המועסקים 

את עצמו.

מגמה בתנופה
תמשיך  זו  שמגמה  מנבא  המחקר 
 2030 ובשנת  גידול  קצב  באותו 
במציאות  הבריטים  עצמם  ימצאו 
בה 20% מבני גיל הפרישה עובדים. 
המחקר אף מציין שלמעלה משליש 
לפרוש  מצפים  אינם  ה-55  מבני 
בגיל 65 ומעוניינים להמשיך לעבוד 

שנים רבות נוספות. 
נשאלת השאלה מדוע זה קורה ועל 
שום מה הנבואה שמגמה זו תמשיך. 
מיליון  של  האבסולוטי  המספר 
גם  נובע  הפרישה  בגיל  עובדים 
מספר  של  המשמעותי  בגידול 
פרישה  בגיל  הנמצאים  האנשים 
האחרונות  בשנים  באנגליה. 
בומרס"  ה"בייבי  דור  הצטרפו 
חסרי  במספרים  הפרישה  גיל  לבני 

תקדים בהיסטוריה האנושית.
היא  הפורשים  באחוז  הגידול 
ביותר  המעניינת  הסטטיסטיקה 
המשמעותיות  ההשלכות  ובעלת 
העולמית.  הקהילה  על  ביותר 
היא  לכך  הראשונה  הסיבה 
הבריטית  הממשלה  שלאחרונה, 
בהדרגה  הפרישה  גיל  את  העלתה 
לתוקפו  נכנס  )החוק   70 גיל   עד 
שניתנה  כך   .)2011 באוקטובר 
לאזרחים חותמת של המחוקק שזה 
לעבוד.  להמשיך  רצוי  ואף  בסדר 
שלא  במדינות  כי  לציין  המקום  זה 
פרישה  גיל  להעלאת  חוק  חוקק 
לא חל שינוי בקצב דומה לזה שחל 

בקרב אזרחי אנגליה.
הסיבה השנייה היא הטבע- אנשים 
צעירים,  הפרישה  לגיל  מגיעים 
ואין  שלהם,  והניסיון  הידע  בשיא 
פרחים  לגידול  לעבור  כוונה  להם 
של  חדש  לעידן  עדים  אנו  בגינה. 
איננה  היא  הפרישה  בו  האנושות, 

עוד אירוע, אלא תהליך מתמשך של 
מעבר בין קריירות. גיל 65 של היום 
כמו  נעבוד  לא  שבעבר-  מזה  שונה 

שעבדנו בגיל 40, אך עדיין נעבוד. 
היא  למגמה  העיקרית  הסיבה 
לנו  אין  ברירה.  לנו  אין  פשוטה- 
מספיק מקורות הכנסה לחיות חיים 
ולשרוד  פעם,  אי  מאשר  ארוכים 
בו  מהיום  שנים   35 או   30 כלכלית 
אנו מפסיקים לייצר כסף ומתחילים 
לצרוך אותו. כמו כן, אין אף מדינה 
שתהיה,  ככל  עשירה  בעולם, 
מציאות  לאזרחיה  לממן  שמסוגלת 

שכזו.

הבנצ'מרק העולמי
מנת  על  צריך  כסף  כמה  כך,  אם 
סבירות  ברמת  בביטחון,  לפרוש 
החיים  את  לחיות  שנוכל  גבוהה, 
שמגיעים לנו ולא משנה כמה שנים 
חד  תשובה  אין  זו  לשאלה  נחיה? 
הדרך  סימן  הנחה.  זו   - משמעית 
ידי  על  שנקבע   )Benchmark(
 5% על  עומד  בעולם  מקצוע  אנשי 

מהנכסים שהצלחתם לצבור.

כלומר, אם חסכתם 2 מיליון שקלים, 
ניתן למשוך 100,000 שקלים בשנה 
לכל  אתכם  לקיים  צריכה  והקרן 
לכ- זקוקים  אתם  אם  החיים. 
20,000 שקלים נטו לחודש על מנת 
חולמים  שאתם  החיים  את  לחיות 
מיליון   5 כ-  לצבור  עליכם  עליהם- 

שקלים בחסכונות. 
הללו,  הסכומים  את  לכם  אין  אם 
שנות   10 עוד  להשלים  עליכם 
של  פחות  שנים   10 כלומר  עבודה. 
משיכת כספים ו-10 שנים יותר של 

צבירת רווחים בקרן. 
להצטרף  רוצים  לא  אתם  אם 
אלו  של  המפוארת  לנבחרת 
לגיל  מעבר  לעבוד  שחייבים 
אחרת  להתייחס  עליכם  הפרישה, 
לניהול היום יומי של חיי המשפחה. 
לתכנן.  להתחיל  הזמן  זה 
אתה  לאן  יודע  לא  אתה  אם 
שתגיע? הסיכוי  מה   –  הולך 

המתכננים  איגוד  יו"ר  הנו  הכותב 
הפיננסיים בישראל

השבוע  חתמה  דיוידשילד  חברת 
של  רפואי  לביטוח  עסקה  על 
בישראל.  נפאל  שגרירות   סגל 

לשירותי  גישה  מעניק  הכיסוי  היקף 
בישראל  וציבורית  פרטית  רפואה 
באמצעות  בחו"ל  פרטית  ורפואה 
DavidCard- כרטיס מגנטי לביטוח 
רפואי בחו"ל המאפשר קבלת שירותי 
רפואה מבלי שהמבוטח ישלם מכיסו 
על השירות, תהליך המייתר את מילוי 
הממושכים  המתנה  וזמני  טפסים 
להחזר כספי. השירות יתאפשר בקרב 
כרטיס  המכבדים  רפואיים  ספקים 

בכך  כי  מציינים  בדיוידשילד  אשראי. 
מצטרפת שגרירות נפאל לדיפלומטים 
ובישראל  העולם  ברחבי  נוספים 
המקבלים שירות מחברת דיוידשילד, 
בניו יורק, וושינגטון, לונדון, מוסקבה 
וערים מרכזיות נוספות ברחבי העולם.
מנכ"ל החברה, אילן גת, מציין שמזה 
שירותים  מעניקה  דיוידשילד  רב  זמן 
עובדי  בישראל,  זרים  למומחים  גם 
שגרירויות ומנהלים בכירים המגיעים 
ואינם  ממושכות  לתקופות  ארצה 
הבסיסיים  בביטוחים  מסתפקים 
לעובדים  הביטוח  בענף  המוצעים 

זרים ואינם עונים על צרכיהם.

היקף הכיסוי מעניק גישה לשירותי רפואה פרטית וציבורית 
DavidCard בישראל ורפואה פרטית בחו"ל באמצעות

דיוידשילד: ביטוח רפואי לסגל 
שגרירות נפאל בישראל
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באחד הימים נפגע איל בשעה שרכב 
ליד  פתוח  חולי  באזור  אופנוע  על 
מכן  לאחר  כחודשיים  רעים.  קיבוץ 
איתרע מזלו בשנית והוא נפגע שוב 
בעת רכיבה בשביל עפר במושב בית 
לביקור  בדרכו  היה  כאשר  נחמיה 
התאונות  בשל  משפחה.  בן  אצל 
ומנכות  רפואית  מנכות  איל  סבל 

תפקודית.
האופנוע עליו רכב איל היה מבוטח 
ב"הפול" ולכן הוגשה התביעה כנגדו 
הפיצויים  חוק  הוראות  מכח  וזאת, 
בבית  דרכים.  תאונות  לנפגעי 
את  לדחות  הפול  ביקש  המשפט 
התביעה וטען כי התאונה הראשונה 
רשמית  לא  תחרות  למעשה  הייתה 
בין איל לחבריו בשטחי קיבוץ רעים 
וכך גם לגבי התאונה השנייה, אשר 
התקיימה  בו  יום  באותו  התרחשה 
הפול,  טען  איל,  בבנימינה.  תחרות 

היה בדרכו לאותה תחרות. 

למטרות תחבורה בלבד
זה  בעניין  הפול  טענות  עיקר 
1 לחוק  התבססו על הוראות סעיף 
דרכים,  תאונות  לנפגעי  הפיצויים 
הקובע, בין השאר, כי תאונת דרכים 
היא "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף 
למטרות  מנועי  ברכב  שימוש  עקב 
תחבורה..."; לטענת הפול, בתאונות 
הנידונות נעשה שימוש ברכב מנועי, 
תחרות  לצורכי  זה,  במקרה  אופנוע 
ולא למטרות תחבורה ולפיכך החוק 

חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

ט
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מ
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עו"ד עודד שטרנברג

הפול  נשען  בנוסף  עליהן.  חל  אינו 
על סעיף החרגה בפוליסות המגביל 
לתחרות.  ברכב  שימוש  מפורשות 
אם  כי  נטען  התמונה  להשלמת 
לגבי  גם  מבוטח  להיות  איל  רצה 
פוליסה  לרכוש  עליו  היה  תחרויות, 
הנהיגה  לחוק  בהתאם  מתאימה 

הספורטיבית.
לאחר ששמעה את העדויות ובחנה 
השופטת  הגיעה  הראיות  את 
את  לקבל  יש  כי  למסקנה  קלוגמן 
חוק  הוראות  את  ולהחיל  התביעה 
הפיצויים על שתי התאונות שאירעו 

לאיל. 
הנחיית הפסיקה, מזכירה השופטת 
היא  הדברים,  בפתח  קלוגמן 
הנפגעים  לטובת  ליברלי  לפירוש 
בשל התכלית הסוציאלית העומדת 
לפיכך,  הפיצויים;  חוק  של  בבסיסו 
הכף  את  להטות  יש  גבול,  במקרי 

לטובת ההכרה בזכות לפיצוי.
חוזרת  השופטת  מכך,  יתרה 
לפיה  העליון  עמדת  את  ומדגישה 
חריג  שהתקיים  להוכיח  הנטל 
הביטוח  חברת  את  המשחרר 
שטוען  מי  על  מוטל  מאחריות, 
)המבטחת(  החריג  של  לקיומו 
כאשר במקרים בהם משולב בטענה 
ההוכחה  נטל  מרמה,  של  אלמנט 

גבוה אף יותר.

טיול אתגרי שאיננו תחרותי
מציינת  הראיות,  מכלול  לאור 

השופטת, מצאתי כי הרכיבה בשטח 
תחרות  הייתה  לא  רעים  קיבוץ  של 
אומנם  הפול  אתגרי.  טיול  אלא 
על  שאלה  סימני  לעורר  הצליחה 
כי  העיד  חברו  איל-  של  התנהלותו 
עמד על גבעה והשקיף על הרוכבים, 
המביאה  כזו  ברמה  לא  עדיין  אך 
בתחרות.  היה  שמדובר  לקביעה 
הפסיקה  עקרונות  וברוח  לכן 
אין  השופטת,  פוסקת  הליברלית, 
רעים  קיבוץ  בשטח  בנהיגה  לראות 

כרכיבה תחרותית.
השנייה?  לתאונה  באשר  ומה 
הטענה כי איל היה בדרכו לתחרות 
השופטת  קובעת  הוכחה,  לא 
ומדגישה בעניין זה כי היות ומדובר 
בטיעון המשלב אלמנט של תרמית, 
הנטל להוכחתו גבוהה יותר. ואולם, 
השופטת קיבלה את עדותו של איל 
וגיסו כאמינות ולכן דחתה את טיעון 
הפול וקבעה כי גם התאונה השנייה 
להחיל  ויש  דרכים  תאונת  מהווה 

עליה את הוראות חוק הפיצויים.
אל  גם  השופטת  פנתה  סיום  טרם 
אליו  הספורטיבית  הנהיגה  חוק 
זה,  חוק  בטיעוניו.  הפול  הפנה 
מבהירה השופטת, פורסם ואף נכנס 
התאונות  התרחשות  לאחר  לתוקף 
יכול  שאינו  ומכאן  התביעה  נשוא 
מקום  מכל  הכרעה.  לצורך  רלוונטי 
השופטת  מציינת  אגב  וכהערת 
הנהיגה  חוק  ממטרות  אחת  כי 
הספורטיבית הייתה להימנע ממצב 

שהרכב לא יהיה מבוטח. לכן נקבע 
בחוק כי גם רכב שניתן לו רישיון כלי 
בתחרות,  משתתף  ושאינו  תחרותי 
הפיצויים  חוק  הוראות  עליו  יחולו 

לנפגעי תאונות דרכים.   
השופטת  הגיעה  האמור  לאור 
מבחינה  שהן  למסקנה,  קלוגמן 
עובדתית,  מבחינה  והן  נורמטיבית 
שיש  דרכים  תאונות  בשתי  מדובר 
חוק  הוראות  את  עליהן  להחיל 

הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 
בסופו של יום נפסק שעל הפול לשלם 
 238,065 של  בשיעור  פיצויים  לאיל 
 שקלים בתוספת שכר טרחת עו"ד. 

]תא 7277-06 עמר איל נ' הפול[ 

הכותב הינו עו"ד מומחה לתביעות 
ביטוח ונזיקין

בבסיסו  העומדת  הסוציאלית  התכלית  בשל  הנפגעים  לטובת  ליברלי  פירוש 
של חוק הפיצויים, הוביל לזכיית רוכב אופנוע בתביעה כנגד 'הפול', שלא עמד 

בנטל הוכחת טענותיו 

מקרה גבולי

 10.02.14
"הדר סיטי טאואר לאונרדו" 

רח' זיסמן 14, רמת-גן 
הזמנה לכנס שנתי סוכני אליפים 2014
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חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין
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 מתכנני פרישה
מורה מבוכים - משימה אפשרית

כדי לייעץ ולתכנן נכון פרישה, יש להבין לעומקו של עניין:
 ביטוח, פנסיה, גמל, השתלמות, בריאות, חסכון, השקעה  מבחן הכדאיות: עלות אל מול 

 תועלת  תזרים הכנסות אל מול הוצאות  תכנון מקורות הכנסה  תכנון הוצאות 
 מיסוי: הכנסה, נדל"ן, רווחי הון, סיום עבודה, פרישה 

המוסד  תגמולי  בגובה  נכה  לילד  ביטוח  תגמולי  תשלום  לעכב  אישר  העליון 
לביטוח לאומי לצורך בירור הערעור בעניין 

עיכוב חלקי

מעורבת  היתה  פלוני  של  אמו 
בשבוע  בהיותה  דרכים  בתאונת 
ה-27 להריונה. התאונה גרמה לאם 
עם  נולד  ופלוני  מוקדמת,  ללידה 
נכויות קשות מאוד בשיעור 100%. 

של  תביעתו  הוגשה   ,10 בן  בהיותו 
המשפט  בית  המשפט.  לבית  פלוני 
תחילה  ועסק  הדיון,  את  פיצל 
מטעם  מומחים  החבות.  בשאלת 
דעת,  חוות  הגישו  המשפט  בית 
ובהתאם קבע בית המשפט שקיים 
בין  ומשפטי  רפואי  סיבתי  קשר 
חבלתה של אמו של התובע בתאונת 
הדרכים לבין לידתו המוקדמת של 
ילד נכה ופגוע ביותר. בהתאם קבע 
בית המשפט, שמבחינתו של פולני, 
כהגדרתה  דרכים  בתאונת  מדובר 
תאונות  לנפגעי  הפיצויים  בחוק 
לפלוני  לפסוק  יש  כן  ועל  דרכים 

פיצוי על פי חוק הפיצויים.
מטעם  הנוירולוגי  בתחום  מומחה 
חייו  תוחלת  כי  קבע  המשפט  בית 
 30 גיל  עד  הינה  פלוני  של  הצפויה 
בלבד. לאחר דיון, הסכימו הצדדים 
סכום  את  יפסוק  המשפט  בית  כי 
הפיצוי לפלוני על דרך הפשרה, ללא 
הסכום  בשאלת  ואילו  נימוקים, 
שיש לנכות מסכום הפיצוי שייפסק 
בגין תקבולי המוסד לביטוח לאומי, 
זכות  עם  מנומק,  דין  פסק  יינתן 

ערעור עליו.
פיצוי  לפלוני  פסק  המשפט  בית 
שקלים,  מיליון   4.75 של  בסך 
לנכות  יש  זה  סכום  מתוך  כאשר 
לאומי  לביטוח  המוסד  תגמולי  את 
לשלם  עתיד  ושהמוסד  ששולמו 
עד שהתובע יגיע לגיל 30 – תוחלת 
המומחה  ידי  על  שנקבעה  החיים 

מטעם בית המשפט.
ערערו  הנתבעות  הביטוח  חברות 
על פסק הדין, ולצד הערעור הגישו 
 – משמע  ביצוע,  לעיכוב  בקשה 
לאפשר  המשפט  מבית  ביקשו 
מיליון   2.35 של  סך  לשלם  לא  להן 
עד  הדין,  פסק  חיובי  מתוך  שקלים 
התברר  בינתיים  בערעור.  להכרעה 
והודיע  טעות,  גילה  המשפט  שבית 
יותר  גבוה  להיות  צריך  שהפיצוי 
שקלים  מיליון   6.9 סך  על  ולעמוד 
טרחה. ושכר  הוצאות   בצירוף 
מספר  העלו  הביטוח  חברות 
בטענה  אדון  זה  במאמר  טענות. 
לפיה  עקרונית,  מבחינה  החשובה 
קביעתו של בית המשפט כי מסכום 
תגמולי  ינוכו  שנפסק  הפיצוי 
הגיעו  עד  לאומי  לביטוח  המוסד 
30 – עומדת  של פלוני התובע לגיל 
בפרשת  שנפסקה  להלכה  בניגוד 
תגמולי  ניכוי  לפיה  סרייה,  אבו 
התחשבות  ללא  ייעשה  המל"ל 

הניזוק. של  החיים  תוחלת   בקיצור 

עד להכרעה בערעור
בית המשפט העליון ציין את ההלכה 
פסק  על  ערעור  בהגשת  אין  לפיה 
הדין כדי לעכב את ביצועו, במיוחד 
המטיל  דין  בפסק  מדובר  כאשר 
חיוב כספי, אלא אם הנתבע ישכנע 
הערעור  שסיכויי  המשפט  בית  את 
ישלם את פסק הדין,  טובים ושאם 
אפשרי  בלתי  או  קשה  זה  יהיה 

להחזיר את המצב לקדמותו.  
פסיקת  שאכן  קובע  המשפט  בית 
אבו  להלכת  בניגוד  עומדת  המחוזי 
בעניין  הדין  שפסק  הגם  סרייה. 
רבות,  ביקורות  עורר  סרייה  אבו 
את  לשנות  קריאות  ונשמעות 
עוד  שכל  הרי  בו,  שנקבעה  ההלכה 
פסיקת  כנה,  על  עומדת  ההלכה 
של  בעניינו  המחוזי  המשפט  בית 
כן  ועל  בסתירה,  עומדת  פלוני 
בהתאם,  טובים.  הערעור  סיכויי 
לחברות  אישור  המשפט  בית 
באופן  חלקי,  ביצוע  עיכוב  הביטוח 
במחלוקת  שנוי  אשר  הסכום  שרק 
בגין  הניכוי  חישוב  אופן  מבחינת 
לא  לאומי,  לביטוח  המוסד  תגמולי 
ישולם לתובע עד להכרעה בערעור.

העליון  המשפט  שבית  לציין  יש 
תשלום  ביצוע  בעיכוב  ורק  אך  דן 

חברות  ידי  על  לפלוני  הפיצויים 
לנכון  מצא  לא  ולפיכך  הביטוח, 
שוב  לבחון  זה,  דין  פסק  במסגרת 
סרייה.  אבו  הלכת  את  לעומקה 
אף  ואולי  כאמור,  שבחינה  סביר 
שינוי, יימצאו את מקומם במסגרת 
העיקרי. בערעור  הדין   פסק 

]ע"א  5963/13, ע"א  7288/13, רע"א  
פלוני;  נ'  ואבנ"ר  מנורה   7290/13 

ע"א 6935/99 קרנית נ' אבו סרייה[

לדיני  מומחה  עו"ד  הינו  הכותב 
ביטוח ונזיקין
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יזמית  מכרה את יתרת החזקותיה בכלל פיננסים לידי  כלל  קבוצת 
הנדל"ן רות שפייזר ובן זוגה איש ההייטק שלמה לחי. 

של  המונפק  הונה  מלוא  את  לרוכשים  הקבוצה  תמכור  העסקה  במסגרת 
לה  שהונפקו  הון  שטרי  מכח  זכותיה  את  לה  תמחה  ובנוסף  פיננסים  כלל 
ידי כלל פיננסים. להערכת כלל, העסקה תניב לה רווח בסך של כ-10  על 
מיליון שקלים. עוד הוסכם כי במועד השלמת ההסכם תזרים החברה לכלל 
פיננסים  מכלל  תרכוש  ונוסף  שקלים,  מיליון   50 של  נוסף  סכום  פיננסים 
תעמוד  התמורה  המאזני.  ערכם  פי  על  סחירים,  שאינם  פיננסיים  נכסים 
פיננסים במועד השלמת העסקה, בתוספת של  גובה ההון העצמי של  על 
יתרת ההן העצמי  נכון לסוף ספטמבר, עומדת  כי  יצוין  12 מיליון שקלים. 
הצפוי  נטו  התזרים  זאת,  עם  שקלים.  מיליון  כ-302  על  פיננסים  כלל  של 
יותר, בין היתר בשל הפסדים שוטפים של כל  מהעסקה צפוי להיות נמוך 

פיננסים ורכישת הכנסים הפיננסים הלא סחירים כאמור.

מרחב צפון במגדל, בראשות גורי יעקב, קיים בסוף השבוע את כנס 
פתיחת השנה הגדול ביותר במהלך השנים האחרונות, בהשתתפות 
בתחום  בעיקר  גדולה,  כהצלחה  נרשמה  החולפת  "השנה  סוכנים.  כ-250 
ההגנות – ריסקים, תאונות אישיות ובריאות", אמר יעקב. "היעדים לשנת 
החדשה  השירות  תכנית  הוצגה  בכנס  מאד".  ושאפתנים  גדולים   2014
יעקב,  לדברי  לסוכנים.  בשירות  המרחב  את  למקד  שמטרתה  במרחב, 
לממשק  לסוכן  שיש  הממשקים  כמות  את  ולהגדיל  לרכז  המרחב  בכוונת 
אחד בתחום ביטוחי החיים והאלמנטר. "כיום קיימים ממשקים רבים, וכך 
נדרש הסוכן לעבוד מול כ-6 נותני שירות שונים לטיפול בכל נושא. בביטוח 
הכללי בכוונתנו להקים צוות שיגיע למשרד הסוכן, ויטפל בו בצורה פרטנית 
באפריל  האחד   - שלבים  בשני  שתוטמע  עבודה  בתכנית  מדובר  מקיפה". 

2014, והשלב השני יחל כ-4 חודשים לאחר מכן.

הכשרה מרחיבה את האפשרויות של תכנית 'מגן לעתיד', ששווקה 
או  כתוספת  שיווקה  יתאפשר  וכעת  מנהלים,  בפוליסות  רק  כה  עד 
של  פרט'  ו'שי  ריסק  ביטוח  הפקת  במסגרת  ריסק.   פוליסת  לכל  כריידר 
ו'מגן  לעתיד'  'מגן  עם  הפוליסות  את  מעתה  להרחיב  יהיה  ניתן  הכשרה, 

לעתיד פלוס'.

העסקיים  ההגבלים  לרשות  לאחרונה  העביר  המוסכים  איגוד 
להתאגדות  הרשות  שפרסמה  המנחים  לככלים  באשר  הסתייגות 
באיגוד עסקי ומקצועי ולהתנהלותו המופיעים בטיוטת גילוי הדעת מטעמה. 
להסדיר  נועדה  ופעולתם,  ומקצועיים  עסקיי  לאיגודים  הנוגעת  הטיוטה 
גילה,  דיוויד  פרופ'  בישראל.  אלו  איגודים  בפעילות  התחרותי  ההיבט  את 
שבהם  שהעיקרי  איסורים,  שורת  הדעת  בגילוי  הציב  הרשות,  על  הממונה 
למחירים  הנוגעים  בנושאים  לחבריו  ימליץ  ולא  יורה  לא  שהאיגוד  הוא 
החשש  בשל  זאת,  ולמכרזים.  עסקית  לאסטרטגיה  תמחור,  ולמדיניות 
מתחרים,  עסקים  בין  קישור  חוליית  ובראשונה  בראש  המהווה  שהאיגוד, 

עלול להוות בית גידול להסדרים כובלים ולקווי פעולה אסורים.

ראובן  של  בניהולו  דש,  מיטב  מבית  פנסיוניים  הסדרים  רשת 
דן  במלון  שהתקיים  יומיים  בן  בכנס  השנה  את  פתחה  טיטואני, 
כיום  הקיימות  ההזדמנויות  את  לסוכנים  הציג  טיטואני  בהרצליה.  אכדיה 
המלצות  וכן  לסוכנים  הגבוהות  העמלות  את  והפיננסים,  הפנסיה  בשוק 
הסוכנים  על  לדבריו,  וסיכונים.  פנסיה  במוצרי  רווחי  לקוחות  תיק  לבניית 
להתמקצע בתחום הפיננסי, הסיכונים ובביטוחי המשכנתא, וכן לעטוף את 

המוצר הפנסיוני במוצרים נוספים בתחומי הבריאות והריסק.



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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 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים
Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 

 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

חתמ/ת  דרוש/ה  בראשל"צ   משגב  לסוכנות      
רכבים דירות.  היכרות עם מערכות חברות ביטוח 

ניסיון שנה בתחום חובה.
 limorh@misgav.co.il  :קו"ח

    לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה- דרוש/ה 
)פנסיוני(   חיים  ביטוח  בתחום  מקצוע  איש/ת 
בתחום  ניסיון  מבוטחים  כספי  בגביית  לטיפול 

limorh@misgav.co.il :חובה. קו"ח

סוכנ/ת  דרוש/ה  משגב  הביטוח  לסוכנות      
פנסיוני עם ניסיון בתחום הפיננסים

limorh@misgav.co.il  :קו"ח

מכירות  מנהל/ת  בשרון  ביטוח  לסוכנות      

במכירות  רב  ידע  מנהיג/ה  של  תכונה  בעל/ת 
פרט. רשיון אלמנטרי חובה רצוי גם רשיון משווק 
אופציות  מסלול  יבנה  חיים(  פנסיוני)ביטוח 

לשותפות בסוכנות. סודיות מובטחת.
reuvenr@rozin-group.co.il 

פנסיוני  רפרנט/ית  דרוש/ה  ביטוח   לסוכנות     
לעבודה מול אנשי הקשר בארגונים וטיפול ישיר 

מול לקוחות הסוכנות. 
  adif@adif-college.co.il :קו"ח

נא לציין מס' משרה 110 

בעלי  ביטוח  וסוכני  מכירות  אנשי  דרושים        
סוכן  רישיון  בעלי  עסקים/כלכלה,  במנהל  תואר 

או בדרך לרישיון. 

adif@adif-college.co.il קו"ח

בפ"ת  ודינאמית  ותיקה  ביטוח  לסוכנות      
חיתום  למח'  ומנוסה  אחראי/ת  עובד/ת  דרוש 
עם  טובים  בתנאים  מלאה  למשרה  דירות. 
 03  אופציות התפתחות.  קו"ח לפקס:  9270819 

פקידת  דרושה  יהודה  באבן  ביטוח  לסוכנות     
בתביעות.  טיפול  כולל  הרכב  בתחום  אלמנטרי 
  Yoram@barzilay-ins.co.il :משרה מלאה. קו"ח

נייד 052-3372100

      לחברת ייעוץ פנסיוני באזור נתניה דרוש בעל 
העבודה  פרטיים.  ללקוחות  ייעוץ  למתן  רישיון 
cpc@cashboard.co.il :מהמשרד בלבד.קו"ח

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

שיגר  מוגבלות,  עם  אנשים  למען  השדולה  יו"ר  גילאון,  אילן  ח"כ 
כי  טען  בו  הביטוח,  על  המפקחת  סלינגר,  לדורית  מכתב  השבוע 
קיימת אפליה חמורה מצד חברות הביטוח נגד ילדים עם מוגבלות.  לדבריו, 
מפניות רבות שהגיעו ללשכתו עולה כי חברות הביטוח מסרבות לבטח ילדים 
עם אוטיזם בפרט ועם מוגבלות בכלל. "למרות שאוטיזם נע על ספקטרום 
מתייחסות  ואינן  הילדים,  את  לבטח  גורף  באופן  מסרבות  החברות  רחב, 
לרמה התפקודית של כל אחד ואחת מהפונים, כפי שמתחייב מהן לפעול", 
"יתרה מזאת, במקרה שהללו מבוטחים, מתבצעות החרגות  גילאון.  כותב 

המרוקנות את הביטוח מכל תוכן ואינן קשורות כלל למוגבלות הילד". 

ועדת  הקמת  על  הודיע  סלומינסקי  ניסן  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
משנה בראשותו לבחינת כשלי הרגולציה בפרשת אי.די.בי הדרישה 
להקמת הוועדה עלתה בדיון שקיימה ועדת הכספים בנוגע לכל הקבוצות 
העסקיות שנפלו בעת האחרונה ובנוגע לתופעת התספורות ומחיקת החובות 
עלינו  חובה  כספים  "כוועדת  האחרונות.  בשנים  תאוצה  ותוספת  שהולכת 
לבדוק לעומק מה היו הסיבות שהובילו לקריסת קונצרן אי.די.בי וקבוצות 

עסקיות אחרות, תוך פגיעה קשה בכספי הציבור", אמר סלומינסקי. 

בראש טבלת הדירוג בגיוסים בשנת 2013 מצויה הקרן 'מיטב )00( פק"מ 
ג'מבו כספית' עם גיוס של כ-8.5 מיליארד שקלים, בעוד בעוד בתחתית 
הדירוג מצויה 'ישיר )00( כספית' עם פדיון של כ-1.6 מיליארד שקלים - כך 
עולה מניתוח שנערך על ידי מיטב דש.  בסיכום שנתי גייסו הקרנות המחקות 
בדצמבר.  שקלים  מיליון  כ-450  של  גיוסים  עם  שקלים,  מיליארד  כ-4.7 
 עיקר הגיוסים התרכזו בקרנות המחקות את מדדי המניות ואג"ח קונצרני.

חלק  נטלו  משפחותיהם  ובני  הביטוח  סוכני  לשכת  מחברי  כ-120 
בנטיעות ט"ו בשבט המסורתיות של סניף חיפה, בשיתוף עם שגריר. 
הסוכנים השתתפו בסיור בגן הלאומי ציפורי, ולאחר הנטיעות נערך במרכז 

שדה ציפורי סדר ט"ו בשבט שמקיים זו השנה השישית ג'קי אמסלם.

תפקידו   את  לעזוב  כהן,  אלי  על  שהופעלו  רבים  לחצים  לאחר 
האם  בחברת  השליטה  העברת  בעקבות  ביטוח  בכלל  כדירקטור 
26 שנות  על התפטרותו בתום  השבוע  הודיע   – נוחי דנקנר  מידי  אי.די.בי 
סלינגר,  דורית  לאחרונה  שהעבירה  מסר  בעקבות  זאת,  בתפקיד.  כהונה 
המפקחת על הביטוח, לפיו על ארבעת הדירקטורים בחברת הביטוח מטעם 
דנקנר להודיע על סיום תפקידם, לאחר שבית המשפט המחוזי הורה לכל 
מיידית  התפטר  אלבק  שוני  אי.די.בי.  דירקטוריון  את  לעזוב  דנקנר  אנשי 
יום  התפטרותו  על  הודיע  ודנקנר  ההון,  שוק  אגף  מטעם  המסר  בעקבות 
לאחר מכן. עם זאת, כהן וליאור חנס סירבו בתחילה לסיים את תפקידם, 
כיוון שלדברי מקורבים להם הם ציפו לדרישה רשמית מטעם סלינגר. ימים 
ביטוח  בכלל  הנאמן  טרי,  שמשה  לאחר  הנראה  וככל  מכן,  לאחר  ספורים 

מטעם סלינגר, פנה אליו אישית – הודיע גם חנס על סיום התפקיד.

מיליון  כ-320  של  בהיקף  גבוהים  גיוסים  רשמו  המנייתיות  הקרנות 
מתחילת  שקלים  מיליון  וכ-700  החולף,  השבוע  במהלך  שקלים 
החודש - כך עולה מניתוח שנערך על ידי מיטב דש. הקרנות המסורתיות 
כ-1.4 מיליארד שקלים. קרנות אג"ח  גיוסים בהיקף של  זה  רשמו בשבוע 
המהווים  שקלים,  מיליון  כ-910  החולף  בשבוע  גייסו  קונצרני  ואג"ח  כללי 

כ-65% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות.

שלמה חברה לביטוח נכנסת לתחום הנדל"ן: החברה רכשה מכספי 
אילן  בניהולו של  גרופ,  אספן  הנוסטרו, בשיתוף עם חברת הנדל"ן 
בניין משרדים בגרמניה, בשיעור של 70% ו-30% בהתאמה. הנכס,  גיפמן, 
המצוי בעיר שטוטגרט, נמכר לשתי החברות בתמורה ל-170 מיליון שקלים, 

כולל הוצאות עסקה.

מצוקת  בנושא  תדון  הכנסת  של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת 
המרכזית  הלשכה  פרסום  בעקבות  זאת  לקשישים,  הפנסיה 
לסטטיסיטיקה, לפיו ל-61% מהקשישים אין הסדר פנסיה. הדיון יתקיים 

ביוזמת חה"כ מיכל רוזין, מיכל בירן וח"כים נוספים.


