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המקום לבניית קשרים עסקיים

שדרוג בינלאומי למנוע 
צמיחה מתפתח

הטוב נשמר לאחר הצהריים 
כאשר הלקוחות מגיעים

הכנס מהווה הזדמנות פז לפעילי ענף הפיננסיים לפגוש 
עולם שלם של משווקי השקעות באפיקים אלטרנטיביים, 

להיפגש, להכיר ואולי אף לחתום על הסכמים

לצד  בינלאומיים  שמות  המונה  כנס  בארץ,  לראשונה 
החברות המובילות להשקעות בארץ. כל השמות הגדולים 
תחת קורת גג אחת. זה הזמן לבוא ללמוד להכיר אודות 

אפיקי ההשקעה השונים, בנדל"ן ובפיננסים

זה הזמן  ע"י הפעילים.  הכנס נפתח שוב ללקוחות אשר הובאו 
בפניהם  לחשוף  מנת  על  שלכם  הלקוחות  את  צמוד  ללוות 
תגי   - הסוף  עד  לכם  נאמנים  להשקעה.  והזדמנויות  פרויקטים 

הלקוחות יציינו את שמות הפעילים איתם הם עובדים

חסות ראשית

לפרטים ולהרשמה

מובילים לאלטרנטיבה בהשקעותביטוח | פנסיה | פיננסים

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=204755&token=df7b7ffc8fbcf16885847566dfc82d0a
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ברקת אוסר על מכירת מניות של כלל 
ביטוח והפניקס בדרך של עסקאות החלף

הממונה על שוק ההון: המבנה הזה בעייתי מאוד כי אין שום זיקה בין הקונה למניות האלה, 
מכיוון שאפשר להגיע למצב בו המערכת הבנקאית מחזיקה 30% בחברת ביטוח. נושא עסקאות 

החלף בגופים מפוקחים נגמר
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
ד"ר משה ברקת, ביטל את האפשרות 
דורית  לתפקיד  קודמתו  שהעניקה 
בכלל  השליטה  לבעלות  סלינגר 
פתוח  אי.די.בי  ובהפניקס,  ביטוח 
מניות  למכור  בהתאמה,  דלק  וקבוצת 
החלף  עסקת  של  בדרך  החברות  של 

.)swap(
בוועידת  )ד'(  אתמול  השתתף  ברקת 
אמר  גלובס,  של  לעסקים  ישראל 
רון  העיתונאי  של  לשאלה  בתשובה 
שטיין, לגבי האפשרות של מכירת כלל 
מכירה  מתווה  "היה  לדסק"ש:  ביטוח 
לי  שקדמה  הממונה  ידי  על  שנקבע 
5% מהון כלל  בתפקיד, של מכירה של 
אושר מבנה  חודשים.  כל מספר  ביטוח 
של סוופ שבוצע גם בעסקאות אחרות. 
לדעתי המבנה הזה בעייתי מאוד כי אין 
האלה,  למניות  הקונה  בין  זיקה  שום 
מכיוון שאפשר להגיע למצב בו המערכת 
הבנקאית מחזיקה 30% בחברת ביטוח. 
אף  באמת.  מכירה  לא  שזו  חושב  אני 
מניה לא הגיעה לשוק במכירות האלה. 
הסוופים  שנושא  כמדיניות  החלטי  אני 
לאלשטיין  גם  כך  על  הודעתי  נגמר. 

הסוופים  עסקאות  נושא  לתשובה.  וגם 
בגופים מפוקחים נגמר".

אתמול  אי.די.בי  של  ההודעה  לגבי 
כלל  את  למכור  רצונה  על  לבורסה 
לא  "זה  ברקת:  אמר  לדסק"ש,  ביטוח 
יוזמה  הייתה  זו  איתי.  מההבנות  חלק 
כל  את  לעבור  שצריכה  החברה  של 
יגישו את זה  האישורים בתוך הבית ואז 
לאישורינו ואנחנו נבדוק את זה לפי כל 

הכללים".

אי.ד.בי, שבשליטת אדוארדו אלשטיין, 
הגיעה  כי  לבורסה  שלשום  דיווחה 
כי  ההון  שוק  על  הממונה  עם  להבנות 
 4.5%  2019 בינואר  ה-4  עד  תמכור 
עוד  ביטוח.  כלל  של  המונפק  מהונה 
דווח כי במקביל, ועל פי ההסכמות עם 
של  לסיומה  אי.די.בי  תפעל  הממונה, 

גורם  מול  ביצעה  שהיא  החלף  עסקת 
מממן בחודש מאי 2017 ביחס ללפחות 
כלל  של  והנפרע  המונפק  מהונה   1%
כאמור,  המכירה  השלמת  עם  ביטוח. 
אי.די.בי  של  אחזקותיה  שיעור  צפוי 
בכלל ביטוח לעמוד על כ-25.3% )מהם 
למניות  נאמן  באמצעות  כ-20.3% 
וכן  טרי(,  משה  ביטוח,  בכלל  החברה 
תהיה קשורה החברה בעסקאות החלף 
של  בשיעור  ביטוח  כלל  למניות  ביחס 

כ-29%.
בנוסף, במסגרת ההסכמות עם ברקת, 
להימנע,  עצמה  על  החברה  לקחה 
החלף  עסקאות  של  מביצוען  להבא, 
נוספת על אלה הקיימות ביחס למניות 
מהארכת  להימנע  וכן  ביטוח,  עסקי 
בקשר  הקיימות  ההחלף  עסקאות 

למניות כלל ביטוח.
החברה  דירקטוריון  אי.די.בי,  לדברי 
ימשיכו לבחון חלופות שונות  והנהלתה 
שלא   - ביטוח  בכלל  השליטה  למכירת 
כלל  מניות  של  מנות  מכירת  של  בדרך 
שונים,  לגורמים   - למתווה  בהתאם 
לחברת  פניה  באמצעות  לרבות  זאת 
שהינה  )דסק"ש(,  דיסקונט  השקעות 
בשליטתו של אלשטיין, לבחינת מכירה. 
המכירה תהיה כפופה, בין היתר לאישור 

משה ברקת / צילום:
 דוברות משרד האוצר

הממונה על שוק ההון.
בתחילת ספטמבר השנה מכרה אי.די.בי 
בעסקת החלף 5% ממניות כלל ביטוח. 
זו הייתה העסקה החמישית שנעשתה 
בכל  מהמניות   5% מכירת  של  בדרך 
פעם. המכירה בדרך של מנות נעשתה 
בית  ידי  על  שאושר  למתווה  בהתאם 
אחת  למכור  אי.די.בי  על  לפיו  המשפט 
לארבעה חודשים 5% ממניות של כלל 
ביטוח. עד כה נמכרו 25% ממניות כלל 

בעסקאות החלף.
קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, 
בסוף   - משבוע  פחות  בתוך  מכרה 
 14.7%  - ספטמבר  ובתחילת  אוגוסט 
התבצעה  המכירה  הפניקס.  ממניות 
עסקת  של  בדרך  עסקאות,  בשלוש 
 4.9% נמכרו  מהן  אחת  שבכל  החלף, 
העסקה  הביטוח.  בקבוצת  ממניותיה 
בנקאי.  מוסד  עם  התבצעה  האחרונה 
דלק  העמידה  ההחלף  עסקת  בגין 
כספי  פיקדון  הבנקאי  המוסד  לטובת 
משועבד ביחס המקובל בעסקאות מסוג 
להגדילו  התחייבה  החברה  ואשר  זה 
המניות  בשווי  ירידה  ותחול  במידה 

 .)Mark To Market(
בגלל חוק הריכוזיות חייבות אי.די.בי ודלק 
למכור את החזקותיהן בחברות הביטוח.

בניגוד לסלינגר

עודפי  של  העברתם  ביטול  בעקבות 
לאומי  לביטוח  המוסד  של  הגבייה 
לקופת האוצר, נערך אתמול )ד'(, דיון נוקב 
ח"כ  בראשות,  המדינה  לביקורת  בוועדה 
מנכ״ל  שפיגלר  מאיר  יחימוביץ.  שלי 
התנהלות  את  תקף  הלאומי,  הביטוח 
בין  עניינים  ניגוד  ״יש  האוצר:  משרד 
נוח  לאוצר  לאומי.  לביטוח  האוצר  משרד 
שהעודפים יהיו גדולים יותר כי ככה הכסף 
יש  האוצר  למשרד  האוצר.  לקופת  ילך 
אינטרס שכמה שפחות כסף ילך לאזרחים. 

לוקחים את הכסף של המבוטחים והופכים 
אותם למיסים לכל דבר ועניין". 

שר הרווחה, חיים כץ, אמר כי "אף חברת 
מביאה  לא  סיכונים,  שלוקחת  גם  ביטוח, 
לא  באוצר.  כמו  נמוכות  כאלה  תשואות 
ייתכן שהעסק ינוהל שם בצורה חובבנית 
כשהם רואים רק את היום. באוצר מהמרים 
בזכות הבסיסית שמגיעה לכל אזרח ותינוק 
צריכה  הזאת  ההפקרות  ישראל.  במדינת 

להיפסק".
מנגד, סגן הממונה על התקציבים באוצר, 

הסכם  "ביטול  כי  הסביר  מסר,  אלון 
הגרעון  מצב  את  ישפר  שלא  רק  לא  זה, 
האקטוארי, הוא מרע את המצב. הביטול 
יגדיל משמעותית את הגרעון של המדינה 
חברתיים  בשירותים  קשה  לפגיעה  ויביא 
יכול  היה  לא  לאומי  הביטוח  אחרים. 
להתנהל שלא מתקציב המדינה. התקציב 
מההכנסות  יותר   – משמעותית  גדל  שלו 
שלו לקופת המדינה. אם הוא היה פועל 
כבר  היה  הוא  עצמאית,  ביטוח  כחברת 

קורס. הוא נשען על תקציב המדינה".

מאיר שפיגל יצא בהתקפה חריפה על האוצר בדיון בוועדה לביקורת 
המדינה | השר חיים כץ: אף חברת ביטוח, גם שלוקחת סיכונים, לא 

מביאה תשואות כאלה נמוכות כמו באוצר

מנכ״ל הביטוח הלאומי: למשרד האוצר יש 
אינטרס שכמה שפחות כסף ילך לאזרחים
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עדיין  לכנסת  לבחירות  מוקדם  תאריך 
במועד  יתקיימו  הן  אם  גם  אבל  אין, 
כבר  אנחנו   ,2019 נובמבר  המקורי, 
כזו,  בשנה  בחירות.  בשנת  נמצאים 
כחלון,  משה  האוצר,  ששר  הסיכוי 
ימליץ על העלאת גיל הפרישה לנשים 
ויעורר עליו את זעמם של גופים רבים 
מיוחדת  שוועדה  למרות  מאוד.  קטן 
עצמו,  האוצר  משרד  שהקים 
הפרישה  גיל  העלאת  על  המליצה 
את  הגדילה  הרגליים  גרירת  לנשים, 
והוא  הוותיקות  הקרנות  של  הגירעון 
צפוי להגיע עד ל-5 מיליארד שקלים. 

בעקבות הגידול בגירעון, וכפי שפורסם 
בעדיף,  בלעדית  שעבר  בחודש 
שמונה  את  המנהל  הגוף  עמיתים, 
שבהסדר,  הוותיקות  הפנסיה  קרנות 
על  הודעות  לחוסכים  לשלוח  החל 

של  בשיעור  זכויותיהם  הפחתת 
חודש  מקצבת  שתבוצע   ,1.259%
יוני 2019. בהודעה שנשלחה הסבירו 
נעשית  הזכויות  הפחתת  כי  בעמיתים 
שאכן  ההתחייבויות  הגדלת  בשל 
גיל  העלאת  מאי  כתוצאה  נגרמה 

הפרישה לנשים לגיל 64.  
מקבל  לא  הממונה  השר  כאשר  לכן, 
המקצוע  אנשי  שכל  ההחלטה  את 
ממליצים עליה, במתווה כזה או אחר, 
על  לשמור  פתרונות  למצוא  מנסים 
שהפקידו  העמיתים  של  החסכונות 
פורסם  כזה  פתרון  חייהם.  כל  במשך 
לפיו  כלכליסט,  בעיתון  )ד'(  אתמול 
לאפשר  שוקלים  ההון  שוק  ברשות 
שיפרשו  הוותיקות  בקרנות  לחוסכים 
עד יוני 2019 לחמוק מהקיצוץ הצפוי 
בשנה,  שקלים  כ-1,000  על  לעמוד 

ברשות שוק ההון שוקלים לאפשר לפורשים עד יוני משיכה חד פעמית של כל החיסכון, מה 
שיאפשר להם להימנע מקיצוץ הנובע מגירעון הקרנות הוותיקות | המהלך רחוק מלהיסגר, אך 

העלאת גיל הפרישה רחוקה עוד יותר

מאחורי האפשרות שפורשי הקרנות הוותיקות 
יוכלו למשוך את החיסכון בסכום חד פעמי

שקט לפני בחירות או מהלך אמיתי?

על ידי משיכת כל סכום החיסכון בפעם 
אחת. 

בקרן  שמדובר  מכיוון  כי  לציין  חשוב 
פנסיה ולא בחוזה אישי, שבה העמיתים 
מסבסדים זה את זה, משיכת הכספים 
את  יגדיל  בלבד  מהם  קטן  חלק  מצד 
העומס על שאר החוסכים, מה שעלול 
לתביעות  המהלך  מבצעי  את  לחשוף 
החלו  שכבר  חוסכים  מצד  משפטיות 
כקצבה,  שלהם  החיסכון  את  למשוך 
או חוסכים שיצאו לגמלאות לאחר יוני 

   .2019
בחשבון  לקחת  שיש  נוסף  שיקול 
נוגע לחוסכים שאינם עמיתי הקרנות 
אלו  להיות  עלולים  והם  הוותיקות, 
הדרושים  הסכומים  את  שישלמו 
מהגירעון,  הוותיקות  הקרנות  לחילוץ 
 2003 מאז  המוערכים  סכומים 

מיליארד  בכ-120  עכשוויים  ובמונחים 
שקלים.

על פי חישוב שערכו בעיתון דה מרקר 
מבוטחת  האחרון,  אפריל  בחודש 
סבסוד  על  תשלם  החדשה  בפנסיה 
כ-15%  הוותיקה  בפנסיה  חוסכת 
בעוד  זאת  שלה.  החודשית  מהקצבה 
עמיתים  כאמור  הודיע  עליו  הקיצוץ 
בלבד   1.259% על  עומד  לחוסכים 

מהקצבה. 

לראות  יהיה  אפשר  הקרובים  בימים 
האם המהלך החדש קורם עור וגידים, 
הקרנות  שעבור  הוא  שבטוח  מה  אך 
שנעשה  בפתרון  מדובר  הוותיקות 
אפילו  אפשר  מדי,  ומאוחר  מדי  מעט 
חמורה  לבעיה  בלבד  פלסתר  לומר 

הרבה יותר. 

הכנס מיועד לחברות המעסיקות יותר מ-150 עובדים: מנהלי כספים, 
חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש והאחראים על החיסכון הפנסיוני בארגון

ההשתתפות חינם בכפוף לאישור מראש | מספר המקומות מוגבל

חסות ראשית

המהפכה הפנסיונית
היערכות המעסיק ל-2019

 יום ד', 9.1.19 | 14:30-08:00
סינמה סיטי, גלילות

ביטוח | פנסיה | פיננסים

מנהלים את הפנסיה | רואים את התמונה המלאה
עונים על השאלות החשובות במפגש מרכזי בין המעסיקים לבכירי ענף הפנסיה והעבודה

כיצד לתפעל את 
ההסדר הפנסיוני 

של העובדים?

מי חייב בעריכת 
מכרז קרן פנסיה 

ברירת מחדל?

מהי המשמעות 
של תיקון 21 לעניין 
משיכת הפיצויים?

מהם הפרמטרים 
החשובים ביותר 

בבחירת קרן פנסיה? 

לפרטים ולהרשמה

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=205507&token=e6bf7871ee8ab62e97b7b707497c0e7b


ובמקום הראשון:

חברת ביטוחי הבריאות לשנת 2018
על פי דירוג נבחרי השנה של "עדיף" 

ועיתונאי הביטוח והפיננסיים. 
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אלפי נהגים כבר נהנים מהביטו 

הדיגיטלי המשתלם ביותר!

הצטרפו לחדשנו 

הדיגיטלי  בענף הביטוח.

הכשרה מובילה א 

מהפכ  הביטוח הדיגיטלי

הביטוח הדיגיטלי לרכב

מספר 1 בישראל

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

החברה
תשואה 
נובמבר 

2018

תשואה 
מתחילת 

2018

תשואה 
ל-12 

החודשים 
האחרונים

תשואה 
מצטברת 
ל-3 שנים

תשואה 
מצטברת 
ל-5 שנים

היקף 
נכסים 

נובמבר 
*2018

היקף 
נכסים 

אוקטובר 
*2018

0.63%2.80%3.74%13.97%25.81%35,20835,006כלל ביטוח

0.62%2.58%3.49%13.75%25.99%11,52911,439מנורה

0.58%3.24%4.76%16.41%28.46%63,02762,688מגדל

0.57%2.21%3.17%16.13%28.96%21,30921,152הראל

0.51%3.21%4.43%19.14%32.06%27,13227,576הפניקס

תשואות הפוליסות הישנות המשתתפות ברווחים

0.62%2.58%3.49%13.75%25.99%10,31510,153מנורה

0.56%2.32%3.17%12.40%22.91%6,2946,235כלל ביטוח

0.51%1.95%2.81%15.22%26.56%18,77818,574הראל

0.42%2.68%3.84%17.50%28.82%9,6039,496הפניקס

0.42%2.11%3.13%12.84%22.65%26,85226,592מגדל

תשואות הפוליסות החדשות המשתתפות ברווחים

מקור: דיווחי החברות* במיליוני שקלים 

המשתתפות  שהפוליסות  אחרי 
אוקטובר  בחודש  רשמו  ברווחים 
ממוצע  בשיעור  שליליות  תשואות 
ובחדשות  בישנות   1.97% של 
של  ממוצעת  שלילית  תשואה  רשמו 
תשואות  הפוליסות  השיגו   -  2.036%

חיוביות בנובמבר.
בפוליסות  החברות  מבין  הבולטת 
ביטוח  כלל  הייתה  בנובמבר  הישנות 
0.63% לפני מנורה  עם תשואה של 
בפוליסות   .0.62% עם  מבטחים 
מקום:  החליפו  החברות  החדשות 
מנורה מבטחים עם התשואה הגבוהה 
ביטוח  כלל  לפני   ,0.62% של  ביותר 

.0.56%
את  השנה  מתחילת  רשמה  מגדל 
בפוליסות  ביותר  הגבוהה  התשואה 

נובמבר: הפוליסות 
המשתתפות ברווחים חזרו 

לרשום תשואות חיוביות
בפוליסות  ביותר  הגבוהה  התשואה  את 
 |  0.63%  – ביטוח  כלל  השיגה  הישנות 
בפוליסות החדשות הקדימה מנורה מבטחים 

את החברות האחרות עם 0.62%

את  מקדימה  היא   .3.24%  – הישנות 
השנה  מתחילת  שהשיגה  הפניקס 
מגדל   .3.21% של  מצטברת  תשואה 
ראשונה והפניקס שנייה גם בתשואה 
המצטברת ל-12 החודשים האחרונים: 
ו-4.43% בהתאמה. הפניקס   4.76%
האחרות  החברות  את  מקדימה 
שנים  ל-3  המצטברות  בתשואות 

)19.14%( ול-5 שנים )32.06%(.
את  יש  להפניקס  החדשות  בפוליסות 
התשואה המצטברת מתחילת השנה 
מנורה  לפני   )2.68%( ביותר  הגבוהה 
מדורגת  הפניקס   .)3.49%( מבטחים 
המצטברות  בתשואות  גם  ראשונה 
החודשים  ל-12  התקופות:  ביתר 
שנים  ל-3   ,)3.84%( האחרונים 

)17.50%( ול-5 שנים )28.82%(.





תתפלאו, אבל אפשר לחדש

בביטוח 
סיעודי

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים. הפיצוי ישולם במקרה של מות המבוטח עד גיל 80

בלעדי למגדל! נספח הבטחה למחר

רובד נוסף בהגנה על איכות ואריכות 
החיים של המבוטח ומשפחתו

 נספח ייחודי למגדל המעניק פיצוי גם במקרה סיעודי וגם במקרה שהמבוטח נפטר 
מבלי לממש את הכיסוי הסיעודי או הספיק לקבל רק חלק מהפיצוי הסיעודי. 

 לבירור זכאות לקוחותיך להצטרפות ללא הצהרת בריאות עד ל - 21.12.18 
פנה עוד היום למפקח שלך במגדל

גם בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך
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מגדל: לנוכח ההחלטה על ביטול ועדת 
הדירקטוריון - התביעה נגדנו התייתרה

ברקת ואליהו

על  שהודיעה  אחרי  ספורות  שעות 
שהקים  הדירקטוריון  ועדת  ביטול 
שלמה אליהו, פרסמה מגדל בשעות 
לבורסה  דיווח  שני  יום  של  הערב 
השתלשלות  את  מסבירה  היא  בו 
בדיווח  ציינו  במגדל  מצדה.  העניינים 
מראש  הוגדרה  הדירקטוריון  ועדת  כי 
המלצות  לגבש  שתפקידה  כוועדה 
מגדל  של  בעניינה  הדירקטוריון  בפני 
סמכויות  בעלת  כוועדה  ולא  ביטוח, 

אופרטיביות.
באופן  זאת  ראו  לא  ההון  שוק  ברשות 
כשלושה  בנובמבר,  ב-26  ולכן  דומה, 
שלח  הוועדה,  הקמת  לאחר  שבועות 
לממונה,  בכיר  סגן  חסדייה,  עבד 
פרופ'  מגדל,  ליו"ר  בנושא  מכתב 
חסדייה  ביקש  במכתבו  שריג.  עודד 
להעלות על סדר היום בישיבה הבאה 
של הדירקטוריון דיון באשר למשמעות 
הקמת הוועדה. חסדייה ביקש להעביר 
יאוחר  לא  הדיון  פרוטוקול  את  לרשות 
משבעה ימים ממועד הישיבה. במכתב 
ברקת  משה  ד"ר  ששלח  ההמשך 
לאחר  יום  הגיב  שריג  כי  צוין  לאליהו, 
כי הנושא  ואישר  המכתב של חסדייה 

יטופל בהקדם. 
לא  הישיבה  דבר  של  בסופו  אולם 
את  לכנס  ניתן  לא  כי  בטענה  כונסה, 
וכי  הסביר,  הזמן  בטווח  הדירקטורים 

כמתוכנן  תתקיים  הדירקטוריון  ישיבת 
רק ב-27 בדצמבר. לכן, ביום ב' שעבר 
עצמו,   ההון  שוק  על  הממונה  שלח 
למשרדי  אליהו  את  המזמן  מכתב 
הרשות. "מעבר לכך שהדבר מעיד על 
הקלת ראש בחשיבות העניין ובהנחיה 
אתם  כי  סבור  אני  מהרשות,  היוצאת 
כדירקטוריון  חובתכם  את  שוכחים 
של  סבלנותו  את  ובוחנים  החברה 
הרגולטור לרפיון בהתנהלותכם", כתב 

ברקת לאליהו.
הודיע  השניים,  בין  הפגישה  לאחר 
הוועדה.  ביטוח  על  מגדל  דירקטוריון 
הפגישה  במהלך  כי  דיווחו  במגדל 
"בהמשך  לממונה:  אליהו  אמר 

חוסר  ועקב  בתקשורת  לפרסומים 
הבנה של מטרת הוועדה – אני ממליץ 
ועדת  את  לבטל  החברה  לדירקטוריון 
את  הבינו  לא  לצערי  הדירקטוריון. 

מטרתה החוקית והלגיטימית". 
מגדל  כי  להוסיף  ביקשו  במגדל 
חוות  קיבלו  ביטוח  ומגדל  אחזקות 
דעת משפטית לפיה אין מניעה לקיום 
שעליה  במתכונת  הוועדה  פעילות 
הוחלט, ובה חברים אליהו עצמו ושני 
הדירקטורים החיצוניים אברהם ביגר 
ורונית בודו, ומטרתה הוגדרה כשיפור 
לציין  יש  וביצועיה.  התייעלות החברה 
למשרדי  הם  גם  הגיעו  ובודו  ביגר  כי 
הרשות ונפגשו עם ברקת, וכך גם יו"ר 

עובדתית  במגדל,  המניות  מבעלי  אחד  שהגיש  התביעה  על  חולקים  הם  כי  טוענים  בחברה 
ומשפטית ואחת | על פי מגדל, הוועדה הוקמה לגיבוש המלצות ולא כוועדה בעלת סמכויות 

אופרטיביות, ובוטלה חרף חו"ד המכשירה אותה

מגדל ביטוח שריג ודח"צ נוספת, מרב 
בן כנען הלר.

אחזקות  מגדל  שהגישה  בדיווח 
לתביעה  גם  מתייחסת  היא  לבורסה 
בתל  המחוזי  המשפט  לבית  שהגיש 
מבעלי  אחד  שנקר,  בועז  אביב 
המניות בחברה. שנקר טען בתובענה 
שהוגשה על דרך של המרצת פתיחה 
ביטוח  מגדל  וכנגד  החברה  כנגד 
להיות  שמונו  הדירקטורים  ושלושת 
חברי ועדת הדירקטוריון, כי אין להתיר 

את הקמת ועדת הדירקטוריון. 
סעדים  המשפט  מבית  ביקש  הוא 
תוקף  כל  אין  לפיהם  הצהרתיים 
ועדת  להקמת  תאגידי  או  משפטי 
הדירקטוריון  שוועדת  וכן  הדירקטוריון, 
להנחות  או  להורות  רשאית  אינה 
נושאי משרה במגדל ביטוח, ובהתאם 
כי נושאי המשרה במגדל ביטוח אינם 
רשאים לפעול בהתאם להוראותיה או 

להנחיותיה.
כי  אחזקות  במגדל  השיבו  כך  על 
החברה חולקת על הטענות הנטענות 
כאחת.  ומשפטית  עובדתית  בתביעה, 
החלטת  לנוכח  מקום,  מכל  "אולם 
הוועדה,  ביטול  על  הדירקטוריון 
המבוקשים  לסעדים  ובהתאם 
התביעה  החברה  לדעת  בתביעה, 

התייתרה", הוסבר בדיווח לבורסה.

katrin@adif-college.co.il 52 ת"א  |   073-7966655  |  דרך משה דיין 

קורס הכשרת בוררים בביטוח
הקורס מיועד לעוסקים בביטוח כללי: מנהלי אגפים, סוכני ביטוח, מפקחים, יועצי ביטוח, 

עורכי דין, מיישבי תביעות

מרכז אקדמי – עו"ד גדעון פישר, בורר בינ"ל מוסמך

בין מרצי התכנית
כב' השופט ד"ר ע. זרנקין | כב' השופט א. זמיר | כב' השופט צ. סגל

ד"ר ח. מנדל | עוה"ד ג. פישר | פרופ' למשפטים ומומחים ליישוב סכסוכים



זוכה במהלך השנה בענף הביטוח הכללי
מהפכת כתבי השירות

 ספק שירות מרכזי
בהפקת כתבי שירות מחוץ לפוליסה
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אקטוארית,  בינה  רון  ובעלי  מנכ"ל 
הנתונים  מאגר  את  המפעילה 
חובה,  רכב  בביטוח  הסטטיסטי 
האחרונים  בימים  מונה  רון,  שחר 
לתפקיד יו"ר ועדת השיווק של אגודת 

האקטוארים. 

ענף  את  לקדם  היא  הוועדה  מטרות 
הביטוח  כגון:  בגופים  האקטואריה 
הלאומי ובתי המשפט וגופים פיננסיים 

נוספים כגון השקעות, בנקאות ועוד.

מנכ"ל רון בינה אקטוארית יחליף את שירן מאור אלקיים, שתמשיך בעבודתה כאקטוארית 
ברשות שוק ההון

אגודת האקטוארים הישראלית מהווה 
האקטואריות  האגודות  מקהילת  חלק 
המייסדות  ואחת  בעולם,  המובילות 
של האגודה הבין לאומית לאקטואריה. 
הכרה  הסכם  בעלת  הינה  "האגודה 
והפקולטה  המכון  עם  הדדית 
וניצבת לאורך  לאקטואריה בבריטניה, 
ליווי  למתן  העשייה  במרכז  השנים 
הביטוח,  לתעשיית  מקצועית  ותמיכה 
המטרות  אחת  והפיננסים.  הפנסיה 
היא  האגודה  הנהגת  של  הגדולות 

את  המייצג  כגוף  סטטוטורית  להכרה 
האקטוארים בישראל". 

אתמול )ד'( ערכה אגודת האקטוארים 
את הכנס השנתי שלה, בו משתתפים 
בין היתר: ד"ר משה ברקת, הממונה 
וחיסכון;  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על 
חברות  איגוד  יו"ר  המבורגר,  יאיר 
החברות  התאחדות  ויו"ר  הביטוח 
נעמה  האגודה  נשיאת  חיים,  לביטוח 
ביטוח  מחברות  ובכירים  חשמונאי 
אנשי  בהם  בעולם  משנה  ומבטחי 
 Zurich הנובר רי,  ג'ן רי,  סוויס רי, 

Insurance ועוד.

האקטואר שחר רון מונה ליו"ר ועדת השיווק של אגודת האקטוארים

שחר רון

הכנס השנתי של אגודת האקטוארים 
)ד'(  אתמול  שהתקיים  בישראל 
שונים  בתחומים  נושאים  במגוון  עסק 
תחומים   - האקטואריה  מקצוע  של 
כיום  כבר  עוסקים  אקטוארים  בהם 
ונושאים אחרים אשר יתפתחו כתחומי 
הכנס  בעתיד.  אקטוארים  של  עיסוק 
האקטוארים  אגודת  בשיתוף  נערך 
 Casualty האמריקאית לביטוח כללי
 ,Actuarial Society – CAS

שנציגה הגיעו לכנס.  
לחברי  לתת  היא  היום  של  "המטרה 
מובילים  מנושאים  טעימה  האגודה 
הביטוח  בתחומי  בעולם  ומתפתחים 
האגודה  יו"ר  ציינה  והאקטואריה", 
משתתפי  בפני  חשמונאי  נעמה 
הכנס, והוסיפה: "חלק נכבד מהעשייה 
שלנו כאגודה מוקדש לביסוס הכשרת 
רמת  המחר.  של  האקטוארים 
ההכשרה שאנו מעמידים  גבוהה מאוד 
על  ומתבססת  מאוד,  קשה  גם  וכן, 
מהמובילים  המקצועיים  הסטנדרטים 

בעולם".
לכנס, שבו השתתפו 265 איש, הגיעו 
מייצגים  ומרצים מחו"ל, אשר  אורחים 
ואגודות  בתעשייה  מובילים  גופים 

אקטואריות מרחבי העולם. 

משה  ד"ר  בכנס:  המשתתפים  בין 
ברקת - הממונה על שוק ההון ביטוח 
יו"ר איגוד    - יאיר המבורגר  וחיסכון, 
החברות  והתאחדות  הביטוח  חברות 
 - רוטקופף  גיא  וד"ר  חיים   לביטוח 

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח.
ל-6  תעודות  חולקו  הכנס  במסגרת 
את  השלימו  אשר  חדשים  אקטוארים 
ההכשרה  בדרישות  ועמדו  המבחנים 
נל  מרגליות,  מלי  האגודה:  של 
אקריש  ענת  סמנובה,  אנה  גברא, 
גרוס.  ומתן  זקס  ידידיה  סטנשו, 
תעודת  קיבלה  גומז  לאורה  בנוסף, 

.CERA ניהול סיכונים

מאוד,  קשה  וגם  מאוד  גבוהה  מעמידים  שאנו  ההכשרה  רמת  חשמונאי:  נעמה  האגודה  יו"ר 
ומתבססת על הסטנדרטים המקצועיים מהמובילים בעולם

מרצים ואורחים מחו"ל השתתפו בכנס השנתי של אגודת האקטוארים

משה ברקת, הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון

כנס אגודת האקטוארים/ צילומים: פאביאן קולדורף

יאיר המבורגר, יו"ר איגוד חברות הביטוח והתאחדות החברות לביטוח חיים



2 זכיות רצופות... ומתוקות!

שלמה ביטוח גאה על הבחירה, שנה שנייה ברציפות, בתואר:
חברת השנה בענף הביטוח הכללי לשנת 2018!

אנו מודים לפורטל ״עדיף״, עיתונאי הביטוח והפיננסיים וכמובן לכל הסוכנים 
והלקוחות שבזכותם אנו ממשיכים בכל שנה להציב סטנדרטים חדשים 
במקצועיות ובשירות. נשמח גם ב- 2019 להמשיך ולהגיד לכם ״תמיד כן!״

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ
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שינוי ארגוני נוסף בכלל ביטוח: כל בעלי 
הרישיונות הפנסיוניים יאוגדו תחת אגף אחד

חטיבת  למנהל  כפוף  ויהיה  לקוחות,  קשרי  אגף  שייקרא  החדש  האגף  את  ינהל  חן  עמית 
ניר עובדיה, מנהל מערך מעסיקים  יסיים  | במסגרת השינוי  ירון שמאי  הלקוחות וההפצה, 

ישירים בחברה, את תפקידו
בכלל  הארגוניים  השינויים  נמשכים 
המעסיקים  מערך  ראש  ביטוח. 
מסיים  עובדיה,  ניר  בחברה,  הישירים 
ביולי  רק  מונה  עובדיה  תפקידו.  את 
האחרון לתפקיד מנהל מערך מעסיקים 
וההפצה  הלקוחות  בחטיבת  ישירים 

בחברה.
בכלל ביטוח ופיננסים הסבירו כי עזיבתו 
של עובדיה היא על רקע שינוי המבנה 
וההפצה.  הלקוחות  בחטיבת  הארגוני 
"במסגרת שינוי זה, יאוחדו אגף שימור 
אחד,  לאגף  מעסיקים  ואגף  לקוחות 
מאחלים  אנו  חן.  עמית  של  בניהולו 
בהמשך  רבה  הצלחה  עובדיה  לניר 

דרכו", ציינו בכלל ביטוח.
הרצון  עומד  הארגוני  השינוי  מאחורי 
בתחום  הישירים  האגפים  את  לאחד 
החדש  האגף  כאשר  הלקוחות,  שימור 
יאחד  הוא  לקוחות.  קשרי  אגף  ייקרא 
הרישיונות  בעלי  כל  את  תחתיו 
שיאפשר  מה  בחברה,  הפנסיוניים 
ליצור  ויכולת  רחבה  ניהולית  גמישות 

סינרגיה. 
כאמור, מי שיוביל את האגף הוא עמית 
חן, המשמש בארבע השנים האחרונות 
מנהל תחום שימור בחברה. לפני כן הוא 
ביטוח  בסוכנויות  תפקידים  מספר  כיהן 

ובחברות פנסיוניות. 

ירון שמאי. לייצר חטיבה סינרגטית 
וחזקה

דורון ספיר, מנכ"ל מגדל

למשנה  כפוף  יהיה  החדש  האגף 
חטיבת  ומנהל  ביטוח  כלל  למנכ"ל 
הלקוחות וההפצה בחברה, ירון שמאי. 
כחלק מהרצון לבנות חטיבה סינרגטית, 

כל  לאיגוד  שמאי  הוביל  ויעילה,  חזקה 
בעלי הרישיונות הפנסיוניים תחת קורת 

גג אחת. 
החדשה  וההפצה  הלקוחות  חטיבת 
בכלל ביטוח הוקמה בחודש יולי האחרון. 
עם  הלקוחות  מערך  את  מיזגה  היא 
מערך העסקים תחת ניהולו של שמאי, 
אשר בשנתיים האחרונות כיהן כמשנה 

למנכ"ל, מנהל חטיבת ביטוח חיים. 
בנויה  וההפצה  הלקוחות  חטיבת 
ממערך המעסיקים, בניהולו של שלומי 
למנכ"ל,  כמשנה  גם  מכהן  אשר  תמן, 

ומערוץ הלקוחות הישירים.

מיכל לשם, מבקרת הפנים של מגדל, 
על  האחרון  השבוע  בסוף  הודיעה 
כוונתה לסיים את תפקידה. זאת לדבריה 
שנים   20 בתום  מיצוי  תחושת  בשל 
במגדל ורצון להמשיך לאתגרים הבאים.

תרמה  השנים  במהלך  כי  ציינו  במגדל 
לשם רבות לקבוצה, וכיהנה בתפקידים 
ובתחומים  הכספים  בתחום  רבים 
האחרונות  השנים  בחמש  נוספים. 

שימשה כמבקרת פנים. 

בתפקידים  האחרונים  העשורים  בשני  כיהנה 
רבים, בהם תחום הכספים | "מודה על שיתוף 
הפעולה ועל אספקת סביבת עבודה תומכת"

״ברצוני להודות על שיתוף פעולה מלא 
סביבת  אספקת  ועל  הדרך  כל  לאורך 
המשימות  לביצוע  תומכת  עבודה 
אני  הפנים.  ביקורת  על  המוטלות 
המנהלים  ולכל  לדירקטוריון  מאחלת 
רבה  הצלחה  בקבוצה  והעובדים 

בהמשך״. 
מנכ״ל החברה דורון ספיר הודה לה על 
הנאמנות הרבה לחברה במהלך השנים 
ואיחל לה הצלחה גדולה בהמשך הדרך.

מבקרת הפנים של מגדל מיכל 
לשם פורשת אחרי 20 שנה 

הכנס השנתי ה-13 
בענף הביטוח הכללי

18.2.2019 אווניו – קרית שדה התעופה

S A V E  T H E  D A T E

https://www.adif-knasim.com/elementar2019


שלמה ביטוח גאה להציג את הדבר הבא בטיפול בנזקי מים. 
על מנת לספק שירות איכותי ומקצועי יותר ללקוח, הקמנו צוות פנימי הכולל 

אנשי מקצוע המטפל בנזק מא׳ ועד ת׳ תחת קורת גג אחת.
מהיוֿם, שלמה ביטוח תטפל באופן עצמאי בכל התהליך: משליחת השרברב 
ופיקוח על השירות ועד לסגירת התביעה. וכל זאת תוך רמת שירות גבוהה 

המבטיחה חווית לקוח חדשה ללקוח.

מערך פנימי ויעיל לטיפול כולל בנזקי מים!

shlomo-bit.co.il
שלמה ביטוח

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ

WATER-PROOF שלמה

הברווזון מהאמבטיה 
הגיע לסלון...?

מוקד שלמה ביטוח: 3739*
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ליאור  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
למפגש  )ג'(  שלשום  אירח  רוזנפלד 
של  שוטפים  בעניינים  ועדכון  מקצועי 
ובעלים  מנכ"לים  הלשכה  פעילות 
העוסקים  בענף,  גדולות  סוכנויות  של 
פנסיוני  רכוש  בענפי הביטוח השונים, 
מעל  מפעילות  הסוכנויות  ובריאות. 
וסוכנים  עצמאים  סוכנים   1,500
מקצועיים  עובדים  ומאות  שכירים 
השונים.  בענפים  הביטוח  בתחום 

במהלך הפגישה 
היועץ  ידי  על  סקירה  ניתנה  היתר  בין 
בן  עדי  עו"ד  ללשכה,  המשפטי 
ותקנות  חוזרים  בענייני  אברהם, 
מרכזיים  חוזרים  על  בדגש  רגולציה, 
לתוקף.  בקרוב  להיכנס  שצפויים 
רוזנפלד סקר באופן מקיף את הפעולות 
שנעשו עד עתה במסגרות השונות של 
מוחות  סיעור  נערך  בפגישה  הלשכה. 
הנשיא,  ולמ"מ  לנשיא  המוזמנים  בין 
האתגרים  על  הורנצ'יק,  ליאור 
מול  ללשכה  אלה  בימים  העומדים 

הרגולציה ומול הגופים המוסדיים .
מהלשכה נמסר כי המשתתפים ביקשו 
נושאים,  במספר  הטיפול  את  לתעדף 
שהמרכזיים בהם: איסור הפצת ביטוח 
דחיית  נסיעות;  סוכני  ידי  על  נסיעות 
בשיח  התאמה  לצורך  השירות  חוזר 
בניסיון  טיפול  צוות  הקמת  מוסכם; 
בסוכנים  לפגוע  הביטוח  חברות 
חשבון  על  ישירה  הפצה  באמצעות 

הסוכנים המפיצים להם.
עלה  מהלשכה,  נמסר  בנוסף, 
וליכוד  מיקוד  נדרש  כי  מהמשתתפים 
הרבים.  האתגרים  למול  השורות 
אחד  כל  לנשיא,  הציעו  הסוכנים 
מול  עבודה  בצוותי  סיועו  את  בתחומו, 
שנות  מאות  על  "מדובר  הרגולציה. 
ניסיון שנצבר בפורום בתחום המקצועי 
קורא  הפורום  ללקוחות.  ובשירות 
להדברות וחיזוק הקשר עם ראש רשות 
ברקת,  משה  ד״ר  החדש,  ההון  שוק 
ובמקביל קורא לפעול בלית ברירה גם 
כמו  קיצון  במקרה  משפטיים  בצעדים 

ראשי סוכנויות גדולות התארחו אצל רוזנפלד 
לדיון באתגרים מול הרגולציה והגופים המוסדיים

בקרוב  להיכנס  הרגולציה שצפויים  ותקנות  החוזרים  היועץ המשפטי של הלשכה סקר את 
 | עבודה  צוותי  באמצעות  הרגולציה  מול  ללשכה  לסייע  הציעו  הסוכנויות  ראשי   | לתוקף 

המשתתפים קראו להידברות וחיזוק הקשר עם המפקח ברקת

סוכני  עי  נסיעות  ביטוח  הפצת  איסור 
נסיעות", נמסר עוד מהלשכה.

במפגש העלו המשתתפים את הצורך 
שיכללו  בשנה,  מפגשים  מספר  לבצע 
עדכונים והמשך סיעור מוחות והצעות 

לדרכי פעולה.
כהן  מאיר  בפגישה:  המשתתפים  בין 
צבי  בן  יוסי  לביטוח;  סוכנות  מאופיר 
יערי  עודד  מוריטס;  שפיר  שי  מדנר; 
גורי  מאליפים;  צ'רנומורדיק  ואלכס 
אודי  מתמורה;  ועקיבא קלימן  יעקב 
מדוידוף;  פילצר  שחר  מאדרת;  כץ 
יובל קציר מנפא; שלומי קוך מקפלן 
רחלי  ועודד  כרמים  ענר  נעים; 
לידרים;  מאגם  עוז  איציק  מכנען; 
בצרי  ויוסי  דוויק  ירון  גבאי,  עזרא 
מקבוצת  קלי  מנחם  חתמים;  מקש 
וראובן  לנדאו  יובל  לנדאו,  רון  קלי 
מושקטל  ג'קי  מתלפיות,  טיטואני 
אבי  אלמגור,  מגל  אביב  יוסי  משחם, 
מסחרי  ורם  צרפתי  קובי  אקהאוס, 
הוועדה  יו"ר   - גרטי  ישראל  מאגוז, 

לביטוח כללי בלשכה ועוד.

רוזנפלד "סיים את  כי  בלשכה מציינים 
המפגש תוך שהוא מודה על הנוכחות 
המרשימה של המוזמנים, על הרעיונות 
לביצוע  בחלקם  שיהפכו  שניתנו 

בהקדם".

על  ולצוותו  לנשיא  "מודה  קלי:  מנחם 
אתגרים".  מרובת  מקצועית  עבודה 

נשיא  מאחורי  "כולנו  גבאי:  עזרא 
לפני  העומדים  באתגרים  הלשכה 
"המפגש  קלימן:  עקיבא  ההנהגה". 
נוספים  במפגשים  הצורך  את  מוכיח 
מעין אלה והצורך של כולם למעורבות 
סוכני  כל  וטובת  עתיד  למען  ותרומה 
"התפעלנו  טיטואני:  ראובן  הביטוח". 
מעשייה בלתי פוסקת למען הסוכנים".

המשתתפים בדיון בלשכה סוכני הביטוח

הוועידה ה-18

 כל הרגעים המרגשים
 ראיונות עם נבחרי השנה

 טקסי ההוקרה והנאומים
 סיקור נרחב של יום הדיונים

מסכמים את ועידת עדיף ה-18
במגזין דיגיטלי מיוחד

orly@anet.co.il | 03-9076000 :לפרסום במגזין

בקרוב
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נחתם הסכם קיבוצי ראשון באיילון
ההסכם כולל תוספות שכר, מענק חתימה, הארכת שעות הורות והסדרה סוציאלית וארגונית 
של מערכת יחסי העבודה | אריק יוגב: ההסכם נועד להשתית את יחסי העבודה על עקרונות 

של הוגנות תעסוקתית, העצמת עובדים ושקיפות מלאה
מנכ"ל איילון אריק יוגב ויו"ר ועד עובדי 
איילון מאיה אגו חתמו בשבוע שעבר 
בקבוצת  ראשון  קיבוצי  הסכם  על 
הביטוח. החתימה הייתה במעמד יו"ר 
ויואב  אברמוביץ  מוקי  ביטוח  איילון 
הלאומית  ההסתדרות  יו"ר  שמחי, 
איילון.  עובדי  התאגדו  שבמסגרתה 
נאמנים  הסוכנויות  נכללים  בהסכם 
והכי בריא. באיילון מציינים כי ההסכם 
שנמשך  ומתן  משא  בתום  הושג 
החברה  עובדי  אבל  רבים,  חודשים 
בדרך  ולעיצומים  לשביתות  נזקקו  לא 

להסכם.
של  הכוללת  העלות  כי  נמסר  מאיילון 
שנים,  ל-4  שנחתם  החדש,  ההסכם 
מוערכת בכ-32 מיליון שקלים. ההסכם 
המשתכרים  באיילון  לעובדים  מבטיח 
תוספת  שקלים,   6,500 של  לסך  עד 
יותר   -  3.25% עד  של  בשיעור  שכר 
לבכירים  התוספת  משיעור  מכפול 
שקלים  אלף   17 מעל  שמשתכרים 
שכר  תוספת  תינתן  להם   – בחודש 
שכר  בנוסף,   .1.5% של  בשיעור 
המינימום לבעלי ותק של 24 חודשים 

ומעלה יעמוד על 5,800 שקלים.
עובדי איילון חברה לביטוח והסוכנויות 
לתוספות  יזכו  בריא  והכי  נאמנים 
חתימה,  מענק  פעימות,  ב-4  שכר 
ביטוח בריאות משודרג, קרן השתלמות 
שעת  הארכת  מועדפים,  בתנאים 
הקיבוצי  העבודה  הסכם  ועוד.  הורות 
ההסדרים  את  מגדיר  באיילון  הראשון 
ניסיון  תקופת  עובדים,  קבלת  לעניין 

משרות,  איוש  קביעות,  והענקת 
וזכויות  פנסיוני  ביטוח  עובדים,  ניוד 
והבראה,  חופשה  ונלוות,  סוציאליות 
וכללי  נהלים  עבודה,  שעות  סדרי 
מוקדמת  הודעה  בעבודה,  התנהגות 

והליכי סיום העסקתם של עובדים.
אברמוביץ,  מוקי  ביטוח,  איילון  יו"ר 
ההיסטורי  ההסכם  "חתימת  כי  ציין 
התאפשרה הודות לעובדה שהן נציגי 
ההנהלה בראשות המנכ"ל אריק יוגב 
והן נציגי העובדים בראשות מאיה אגו, 
מחוייבות  בעלי  נשמה  'שחקני  הם 
עמוקה לחברה ולרווחת העובדים בה. 
הצדדים  שני  של  האחראית  הגישה 
כל  על  להתגבר  שאפשרה  היא 

עיצומים  ובלי  בהידברות  המכשולים 
הזו  החשובה  הברית  לכריתת  ולהגיע 

בין העובדים להנהלה". 
יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי, 
ראשון  קיבוצי  הסכם  "זהו  כי  ציין 
שחותמת ההסתדרות הלאומית בענף 
הביטוח והדגיש כי שיתוף הפעולה בין 
הכרחי  תנאי  הוא  לעובדים  הנהלות 
להצלחתן של חברות. שמחתי להיווכח 
שבאיילון אכן יש הנהלה נהדרת וועד 
שהרוח  ספק  לי  ואין  נהדר  עובדים 
יישום מוצלח  המיוחדת הזאת תבטיח 

של ההסכם הקיבוצי הראשון".
מנכ"ל איילון, אריק יוגב, ציין כי "מדובר 
את  להשתית  שנועד  קיבוצי  בהסכם 

מעמד החתימה. מימין: מאיה אגו, אריק יוגב, יואב שמחי ומוקי 
אברמוביץ / צילום: ליאור שמחי

עקרונות  על  בחברה  העבודה  יחסי 
העצמת  תעסוקתית,  הוגנות  של 
עובדים ושקיפות מלאה. העובדים הם 
שותפים אסטרטגיים חיוניים להצלחת 
יחסי  מערכת  והשתתת  ארגון  כל 
כלי  היא  קיבוצי  הסכם  על  העבודה 
מאשר  פחות  לא  בעיני  חשוב  ניהולי 

הוא חיוני לעובדים".
הגון,  הסכם  "גיבשנו  כי  הדגיש  יוגב 
שקול ואחראי. כמנכ"ל יש לי ולהנהלה 
של  העסקיות  לתוצאות  אחריות 
ההון  בדרישות  לעמידה  החברה, 
ממשל  על  לשמירה  והרגולציה, 
תאגידי תקין – אבל לא פחות מכך, אני 
חש אחריות גם לשמירה על הביטחון 
התעסוקתית  היציבות  הכלכלי, 
עובדי   1,065 של  הרצון  ושביעות 

איילון".
רוני  לסמנכ"לית,  הודה  יוגב 
ליכטנשטיין-שני, המנהלת את אגף 
בחברה,  אנוש  ומשאבי  תכנון  המטה, 
מנהל  בנבנישתי,  משה  ולסמנכ"ל 
פיתוח עסקי וחברות בת, שהובילו את 
עם  יחד  העובדים,  עם  ומתן  המשא 
עו"ד אפרת דוייטש שייצגה את איילון 
ועו"ד בטי מצר-לוי שליוותה את ועד 

העובדים.
אגו,  מאיה  איילון,  עובדי  ועד  יו"ר 
מכונן  בהסכם  "מדובר  כי  ציינה 
טובת  לבין  העובדים  טובת  בין  המאזן 
החברה, בהוגנות, שותפות ומחוייבות, 
המבטיחות שימור התרבות הארגונית 

הייחודית לאיילון".
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בית הספר 'סרנת' לניהול של המרכז 
השיק  )מל"א(  אקדמיים  ללימודים 
קריירה,  קפסולת  חדשה,  יוזמה 
המפגישה בין סטודנטים לתואר ראשון 
המפגש  הישראלי.  במשק  לבכירים 
השנתית  המפגשים  בתכנית  הראשון 
של האקדמיה נערך עם אודליה בשן, 
סמנכ"ל אגף משאבי אנוש, לוגיסטיקה 
לביטוח,  חברה  בהכשרה  ושירות 
ויועד לעשרות תלמידי השנה השנייה 
במנהל  הראשון  בתואר  והשלישית 

עסקים ומשאבי אנוש.
על  בשן  סיפרה  המפגש  במהלך 
שיתפה  שלה,  הקריירה  התפתחות 
את הסטודנטים בעשייה הרחבה שלה 
שתחת  התחומים  במגוון  בהכשרה 
המשתתפים  בפני  והציגה  אחריותה 

עודדה  בשן  משרות פתוחות בחברה. 
מועמדות  להגיש  הסטודנטים  את 
למשרות אלה ונתנה להם עצות ביחס 
שאלות  על  וענתה  הקריירה  לפיתוח 

רבות שעניינו את הסטודנטים.
שהועברו  המרכזיים  המסרים 
לסטודנטים במהלך המפגש היו שעל 
מנת לקדם את הקריירה חשוב להיות 
לדבר  להגדיר מטרות,  פרו אקטיביים, 

ולחתור  אחרים  בפני  המטרות  על 
חשיבות  את  הדגישה  בשן  אליהן. 
וחיזקה  הקריירה  לקידום  ההשכלה 
גם  וללמוד  להמשיך  המשתתפים  את 

לתארים מתקדמים יותר.

בשן, בעלת תואר ראשון במימון ומנהל 
ובוגרת  למנהל  המכללה  של  עסקים 
אנוש  משאבי  בנושא  תעודה  לימודי 
אוניברסיטת בר אילן, החלה את דרכה 
 22 לפני  בהכשרה  השכר  במחלקת 
לתפקידים  השנים  עם  וקודמה  שנים 
בתפקיד  מכהנת  כיום  בארגון.  בכירים 
אגפים  שלושה  ומנהלת תחתיה  בכיר 
משמעותיים בארגון המונה מעל 550 
אגף  אנוש,  משאבי  אגף  עובדים: 
המונים  השירות  ואגף  הלוגיסטיקה 

מל"א אירח את אודליה בשן למפגש עם 
סטודנטים בנושא התפתחות קריירה

פעילותה  על  סיפרה  לביטוח,  חברה  בהכשרה  ושירות  לוגיסטיקה  אנוש,  משאבי  סמנכ"ל 
ועודדה אותם להגיש מועמדות  בחברה, העניקה לסטודנטים עצות ביחס לפיתוח הקריירה 

למשרות פנויות בהכשרה

יותר מ-70 עובדים.
תופעה  זו  "אין  כי  מציינים  במל"א 
בין  מעשיים  פערים  שישנם  חדשה 
לבין  לימודי האקדמיה במהלך התואר 
שוק העבודה המצפה לסטודנט ביום 
רבות  לימודיו.  את  שהשלים  לאחר 
יותר  ובשנים האחרונות  כך  על  נכתב 
כן  הגבוהה  ההשכלה  מוסדות  ויותר 
ידי  משתדלים לעשות את החיבור על 
תעסוקה,  ירידי  מקצועיים,  מפגשים 

הכוונות מקצועיות ועוד.
"במל"א פיתחו את קפסולת הקריירה 
אשר במסגרתה נפגשים הסטודנטים 
עם מנהלים בכירים מארגונים שונים. 
מפגשים אלו מהווים הזדמנות לשיחה 
מנהלים  עם  אמצעית  בלתי  אישית 

מהשטח".

www.Anet.co.il  |  info@Anet.co.il  |  03-9076000 'טל

הכנס השנתי ה-13 
בענף הביטוח הכללי

1 8 . 2 . 2 0 1 9  , ' ב ם  ו י
אווניו – קרית שדה התעופה

S A V E  T H E  D A T E

מגמות 
מרכזיות בענף 
הביטוח הכללי 

ניהול 
סיכונים 

בעידן החדש

אופניים חשמליים: 
פתרונות ביטוחיים

ביטוחי סייבר: 
כיסויים 
ותביעות

אתגר ביטוחי 
בעסקים גדולים

דיגיטציה 
באלמנטר

חבות 
ומקצוענות 

הסוכן

שירות, 
תביעות 

ודיגיטציה

פתרונות ביטוחיים 
מעבר לים

מיזוג תיקים ודור המשך 
– פאנל סוכנים

אודליה בשן / צילום: רמי זרנגר

https://www.adif-knasim.com/elementar2019
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של  הבעלים  הינה  כרדוש  משפחת 
היתה  הדירה  בנצרת.  מגורים  דירת 
הראל,  הביטוח  בחברת  מבוטח 

בפוליסה לביטוח מבנה דירת מגורים.
הצפה  אירעה   2015 מרץ  בחודש 
בחצר הדירה, דבר שגרם לנזקים לחצר 
והמרצפות  החצר  הצפת  המרוצפת, 
הניקוז  לנקודות  מסביב  שקיעות  וכן, 
בכשל  טיפלו  מקצוע  בעלי  שבחצר. 
המים  כמויות  כל  את  וניקזו  שנוצר 
אולם  במקום,  שהצטברו  האדירות 
מסביב  שהופיעו  השקיעות  נותרו 
לנקודות הניקוז. מהנדס קונסטרוקטור 
שהזמין כרדוש בדק ומצא כי קיים כשל 
החצר  תיקון  והציע  הניקוז  במערכת 
רק לאחר עונת הגשמים. כרדוש ביצע 
שהכין  לתכנית  בהתאם  התיקון,  את 

המהנדס מטעמו. 
לקבלת  כרדוש  פנה  אליה  הראל, 
הפוליסה,  במסגרת  ביטוח  תגמולי 
להגיש  נאלץ  וכרדוש  לשלם,  סירבה 
השלום  משפט  לבית  תביעתו  את 

בנצרת.
לבית  הגישה  אשר  הגנתה  בכתב 
האירוע  את  הראל  הכחישה  המשפט 
וטענה כי התובע פנה אליה בהודעה 

ולאחר  הנזקים  את  שתיקן  לאחר  רק 
כחמישה חודשים מיום קרות האירוע. 
כל  המציא  לא  התובע  כי  נטען  עוד 
וסירב  בדירתו,  ביקר  מהנדס  כי  ראיה 
את  שתיקן  הקבלן  פרטי  את  למסור 
הנזקים. הראל טענה כי שלחה שמאי 
מטעמה לדירת התובע, אולם דרישותיו 
למסמכים לא נענו, וגם מטעם זה יש 

לדחות את התביעה. 
עורך  המשפט,  בבית  שהתנהל  בדיון 
הדין מטעם הראל חקר הן את השמאי 
מטעם התובע, הן את המהנדס מטעם 
התובע והן את התובע עצמו, במטרה 
להראות לבית המשפט כי מקור הכשל 
שנעשו  הקבלניות  בעבודות  נעוץ 
כן, אינו מכוסה בפוליסה.  ועל  בדירה, 
מהעדויות  כי  הראל,  טענה  בסיכומיה 
נגרם,  ההצפה  אירוע  מתי  ספק  עלה 
כניסת  בטרם  עוד  נגרם  שהוא  ויתכן 
הביטוח לתוקף. בנוסף טענה הראל, 
כי האירוע נגרם בשל עבודות קבלניות 
לכסות  נועד  לא  דירה  וביטוח  לקויות, 
ביטוח קבלנים או אחריות של קבלנים 
בעודו  כקבלן  בעצמו  התובע  של  או 

בונה את ביתו בעצמו.
טענות  את  קיבל  לא  המשפט  בית 
בטרם  הנזק  גרימת  אודות  הראל 
שקבע  לאחר  לתוקף,  הביטוח  כניסת 
שטענה זו הינה בבחינת הרחבת חזית 

אסורה.
ליקויי  של  קיומם  לשאלת  הנוגע  בכל 

שלא  החליט  המשפט  בית  בנייה, 
ניתן לקבוע חד משמעית האם קיימת 
את  בנה  אשר  הקבלן  של  אחריות 
שאלה  כי  קבע  המשפט  בית  החצר. 
אם  גם  כי  רלוונטית,  בהכרח  אינה  זו 
החצר נבנתה בצורה רשלנית, הדבר 
אינו פוטר את הראל מאחריות, בשל אי 
החרגת מקרים אלו מהוראות הפוליסה 

כפי שיבואר להלן.
הכללים  על  חזר  המשפט  בית 
הדין  פסק  ועל  פוליסה  לפרשנות 
ניתן  אשר  העליון  המשפט  בית  של 
הראשון  הכלל  לפיהם  לאחרונה, 
בפרשנות לפוליסה הינו התחקות אחר 
- יש  אומד דעתם של הצדדים, השני 
לפרש את הפוליסה על פי המשמעות 
שצריך  פירוש  הרגילה,  המילולית 
 - והשלישי  להיות מתקבל על הדעת, 
במקרה של אי בהירות, או ספק בנוגע 
הפוליסה  תפורש  הכתוב,  למשמעות 

כנגד מנסחה.  

חלוקים  היו  לא  הצדדים  בענייננו, 
בנוגע לפרשנות מושג בתוך הפוליסה 
אלא חלוקים בשאלה, האם הפוליסה 
כפי שהיא מנוסחת, מוציאה מתחולתה 
אירע  הביטוח   מקרה  שבהם  מקרים 

כתוצאה מליקוי בעבודות בנייה.
לשונה של הפוליסה ברורה. הפוליסה 
כזו  גם  מהצפה,  שנגרם  נזק  כוללת 
שמקורה  כזו  וגם  בגשם  שמקורה 

ביהמ"ש: חברת הביטוח מבטחת גם ליקויי בנייה
בית המשפט דן במחלוקת שהתגלעה בין התובע לחברת הביטוח בשאלה, האם נוסח הפוליסה 
מוציא מתחולתו מקרים שבהם מקרה הביטוח  אירע כתוצאה מליקוי בעבודות בנייה | "אין זה 

סביר לתת פרשנות לפוליסה כמוציאה מתחולתה נזקים באחריות צד ג'"

| פסיקה

עו"ד ארז שניאורסון

דיני 
ביטוח

שום  ללא  זאת,  אינסטלציה.  בבעיית 
ג'  לצד  נוספת  יש אחריות  קשר האם 
למידת  קשר  וללא  מבצע(  קבלן  )כגון 

אשמת הקבלן ולשיטת הבנייה שלו.
בית המשפט קבע כי הכנסת אפשרות 
צד  אחריות  של  במקרה  החרגה  של 
הפוליסה  את  לרוקן  עלולה  לנזק,  ג' 
הפוליסה  של  רבים  בסעיפים  מתוכן. 
כמעט תמיד ניתן למצוא אשם חיצוני - 
צד ג' שאחראי לנזק, כגון אש שנגרמה 
על ידי  קצר חשמלי בשל ליקוי במזגן, 
שכרות של צד ג' שגרמה להתנגשות 
שהביאה  התפרעות  בדירה,  רכבו 
פרשנות  לתת  סביר  זה  אין  וכו'.  לנזק 
נזקים  מתחולתה  כמוציאה  לפוליסה 
זוהי פרשנות שאינה  ג'.  צד  באחריות 
לפצות  נוהג  המבטח  הרי  סבירה, 
אלו,  כדוגמת  נזקים  בשל  מבוטחים 
אינו טוען כי הם מוחרגים, ולאחר מכן, 

פונה בתביעת שיפוי למזיק.
בהתאם, בית המשפט קבע כי האירוע 
מתחולת  מוחרג  אינו  התביעה  מושא 
הפוליסה ועל הראל לפצות את התובע 

בגינו מכוח הוראות הפוליסה.

משפט  בבית   12438-09-16 )תא"מ 
הראל  נ'  כרדוש   - בנצרת  השלום 

חברה לביטוח[

בדיני  עו"ד המתמחה  הינו  הכותב 
ביטוח ונזיקין

בעל רישיון פנסיוני?

רו"ח? יועץ מס? כלכלן?

katrin@adif-college.co.il  |  להרשמה ופרטים נוספים 073-7966655 דרך משה דיין 52 ת"א

בוא להתפתח למקצוע נדרש

תכנון פרישה
ניהול סיכוני לקוח  ניהול תקציב פרישה  פוליסות ותיקות וחדשות  ניתוח 
תיק לקוח   פנסיה ותיקה וחדשה  מיסוי בפרישה  מימוש – מה קודם למה? 

 איגום – חלוקת נכסים בפירוק  תרגול  פרויקט שטח

מועד פתיחה 
כולל סימולטור 23/1/19

מס חכם 
וקל לתפעול
סימולטור 161 פרי 

פיתוחו של עו"ד ורו"ח 

אמיר גבאי
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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

 להשכרה בפ"ת, משרד חדיש, פינתי ושקט, 30 מ"ר, כולל שירותי משרד.
חדר ישיבות מאובזר וחניה מקורה במקום. שווה לראות!

רן 052-8140140

     משרדים להשכרה מותאם לסוכן ועד שלוש פקידות בתוך מתחם משרדים 
מסודר בראשל"צ. לפרטים: 0547966694 - ארז. 

    למרכז שירות פחחות וצבע של חברת שגריר דרוש/ה רכז/ת שירות 
סניף חולון א-ה 08:00-17:00. ת"א א-ה 08:00-16:00

התפקיד כולל , קבלת קהל, הכנת תיק לקוח, גבייה, הפקת חשבוניות
 job@shagrir.co.il – התנהלות שוטפת מול חברות ביטוח. קו"ח

      למערך הלקוחות של חברה מובילה בתחום הביטוח אנו מחפשים - מנהל 
קשרי לקוחות! במסגרת התפקיד – פעילות שירות ושימור של פוליסות ומגוון 
מוצרים בתחום חיסכון ארוך טווח. דרוש לנו: רישיון ייעוץ, שיווק פנסיוני מטעם 

boaz@boazhr.com !משרד האוצר. ניסיון קודם בתפקיד רלוונטי – יתרון

    משרד לקוחות עושר מוביל מחפש לקלוט אליו – רפרנט/ית תפעול תחום 
ביטוחי חיים!!! דרישות: ניסיון קודם בעבודה בתחום ביטוחי המנהלים/ גמל/ 
פוליסות פרט וכו’, היכרות קודמת עם מערכות התוכנה של חברות הביטוח – 

 cv@boazhr.com :יתרון!!! קו"ח

     להשכרה לסוכני ביטוח! משרדים נוחים, מרווחים חדישים ונגישים במתחם 
עלות  והפחתת  לשת"פ  אפשרות  מיידית.  כניסה   - בחולון  החדש  עזריאלי 

השכירות. לפרטים נא לפנות לנייד- 054-8006348
     

      להשכרה לסוכני ביטוח! משרדים בהתאמה אישית  בקרית מטלון.

אפשרות לשת"פ עם סוכנות גדולה תמורת הפחתת עלויות.
לפרטים נא לפנות לנייד- 054-8006348

    משרדים להשכרה. משרדים נוחים, מרווחים חדישים ונגישים  לכניסה מיידית 
בחיפה. אפשרות לשת"פ עם סוכנות גדולה תמורת הפחתת עלויות.

לפרטים נא לפנות לנייד- 054-2025086

ידע בכפר סבא. שמונה חדרים,  ושתי חניות בעתיר  גדול       להשכרה משרד 
משופצת, כולל חדר ישיבות, מטבחון ושירותים. מתאים למשרד ביטוח. לפרטים 

מירי: 052-6783334

לקוחות.  תיק  מנהל/ת  דרוש/ה  לציון  בראשון  הממוקם  ייחודי  ביטוח  לסוכן   
המשרה היא משרדית בלבד, לא נסיעות בשטח. במסגרת התפקיד: סיום הליך 
המכירה או תכנון פנסיוני והפקה לאחר שיחות או פגישות של הסוכן, כולל טיפול 
בהנמקות והחתמה על טפסים, טיפול מול חיתום. הגדלת והרחבת תיקי לקוחות, 

הצעת שדרוגים, שימור לקוחות קיימים. משרה מלאה או חצי משרה. 
דרישות: ניסיון בתפקיד דומה בחברת/סוכנות ביטוח - חובה! 

ניסיון בהוצאת טפסי הנמקה, תהליכי שירות, שיווק בתחומי הפנסיוני ובריאות
יכולת מכירתית ושירותית גבוהה, היכרות עם מערכת סמס 2010.

 igor@bituah.com :קו"ח

 משרד להשכרה עם אופן ספייס בתל אביב ! שטח : 90 מ''ר, קומה 2
משרד כולל 3 חדרים, מרחב פתוח ,מטבחון, רהיטים וחניה. 

התקשרו עכשיו – 03-5157200/101 

מוביל  עושר  לקוחות  משרד  חיים  ביטוחי  תחום  תפעול  רפרנט/ית  דרוש/ה    
מחפש לקלוט אליו – רפרנט/ית תפעול תחום ביטוחי חיים!!!

| קצרים

העולמי  היבולים  ביטוח  ששוק  צופים   Technavio הייעוץ  בחברת  אנליסטים 
יצמח באופן מצטבר ב-5.7 מיליארד דולרים בין השנים 2018-2022. ההערכה 
כ-4%  על  עומד  זה  שוק  של   )CAGR( המשולב  השנתי  הצמיחה  ששיעור  היא 
ולפי הערכות המומחים השוק צפוי לגדול בכ-3.29% בשנת  בתקופה האמורה 
שנה.  מדי  צפויה  זה  בשוק  הצמיחה  תנופת  הקודמת.  לשנה  בהשוואה   2018
הממשלתיות  שהסובסידיות  סבורים   Technavio הייעוץ  בחברת  אנליסטים 
לגידול  הגורמים המרכזיים התורמים  היבולים מהווה את אחד  לביטוח  הניתנות 
העולמי של שוק ביטוח היבולים. ברחבי העולם, ממשלות במדינות שונות מציעות 
כדי להגן על האינטרסים של  יבולים. המהלך נעשה בעיקר  לביטוח  סובסידיות 
החקלאים בגידול יבולים. מרבית הממשלות בעולם מעניקות סובסידיות לרכישת 
המודל  את  מעדיפות  גרמניה,  ממשלת  כמו  ממשלות,  מספר  אך  יבולים,  ביטוח 

הפרטי של מתן ביטוח יבולים לחקלאים והפרמיה מוטלת על החקלאי.
ביטוח  פרמיית  את  לסבסד  החליטה  הממשלה  בארה"ב,  האנליסטים  לדברי 
בהודו,   .2018 משנת  החל  ל-48%,  עד  החקלאים  משלמים  אותה  היבולים 
סובסידיות לביטוח יבולים צפויות לעלות עד סוף שנת 2018 בשיעור של -10%

 Pradhan Mantri Fasal Bhima-15% בהשוואה לשנה הקודמת כחלק מה
Yojna )תכנית חדשה לביטוח יבולים שהוכרזה על ידי הממשלה ההודית ב-13 

בינואר 2016 ונכנסה לתוקף החל מיוני 2016(.

תחזית אופטימית לשוק 
ביטוח היבולים העולמי

מחקר של חברת הייעוץ Technavio מעריך כי השוק 
צפוי לגדול בכ-3.29% ב-2018 בהשוואה לאשתקד

מאת: אורי שלזינגר

בפרויקטים  הממשלתית  ההשקעה  להרחבת   '2030 'תשתיות  תכנית  במסגרת 
של תשתית והסרת חסמים בתחום, אישר השבוע החשב הכללי במשרד האוצר, 
רוני חזקיהו, מתן ערבויות מכרז, ביצוע וכו' הנדרשות במכרזים ממשלתיים, על 

ידי חברות ביטוח בינלאומיות העומדות בתנאי סף נדרשים.
כספים  )תקנון  תכ"מ  הוראת  במסגרת  המוסדרת  ההוראה,  כי  מסבירים  באוצר 
לספקים  הערבויות  היצע  הגדלת  את  "תאפשר  ערבויות,  בנושא  ומשק( 
המתמודדים במכרזים ממשלתיים, ובכך תגדיל את התחרות על מתן הערבויות, 
הוזלת הצעות  את  מכך  יוצא  כפועל  ותאפשר  עלותן של הערבויות  את  תפחית 

המחיר במכרזי התשתית". 
ההוראה אושרה בהתאם לתיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים 

פיננסיים מוסדרים( )פטור מחובת רישוי(. 
בינלאומיות מרכזיות  ביטוח  "מתן אפשרות לחברות  רוני חזקיהו:  החשב הכללי, 
לספק ערבויות למכרזי הממשלה תאפשר את הוזלת הערבויות עבור הספקים, 
ותחשוף את המשק לגופים פיננסיים בינלאומיים. זהו אחד הצעדים הראשונים 
שאנו מבצעים במסגרת 'תשתיות 2030', ורבים נוספים נמצאים בתהליכי אישור 

מתקדמים".

החשב הכללי מאשר לחברות 
ביטוח בינלאומיות לספק 

ערבויות למכרזים ממשלתיים
רוני חזקיהו: המהלך יאפשר את הוזלת הערבויות 
לגופים  המשק  את  ויחשוף  הספקים,  עבור 

פיננסיים בינלאומיים
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