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המצפן להשקעות 
אלטרנטיביות

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

לפרטים ולהרשמה

מובילים לאלטרנטיבה בהשקעותביטוח | פנסיה | פיננסים

יום ד', 23/1/19  |  קסיופאה
קניון ארנה, רחוב השונית 2, הרצליה

בשיתוף

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=204755&token=df7b7ffc8fbcf16885847566dfc82d0a
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המהפך הושלם: נכסי קרנות הפנסיה 
החדשות עקפו את ביטוחי המנהלים

רשות שוק ההון פרסמה את סך נכסי החיסכון לטווח ארוך לשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 מהם עולה כי 
הקרנות רשמו גידול של 50.5 מיליארד שקלים,  בעוד המשתתפות ברווחים רשמו גידול של 37 מיליארד שקלים

ארוך  החיסכון  בעולם  הרווחת  הדעה 
הטווח הוא כי רשות שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון מתעדפת את קרנות הפנסיה 
זאת  האחרים.  החיסכון  מוצרי  פני  על 
קרנות  לרפורמת  אודות  היתר  בין 
דמי  את  שהוזילה  המחדל  ברירת 
והפכה  הפנסיה  בקרנות  הניהול 
השינויים  יותר,  לאטרקטיביות  אותן 
כושר  אבדן  בתחום  המשמעותיים 
וצעדים  הביטוחיים  והכיסויים  העבודה 
האחרונה.  בתקופה  שנעשו  נוספים 
כתוצאה  אם  בין  התברר,  השבוע 
מתכתיבי הפיקוח על הביטוח או בין אם 
כי  גורמים אחרים, שהעובדה  בעקבות 
החיסכון  כספי  רוב  את  מזרים  הציבור 
הפנסיה  לקרנות  שלו  הפנסיוני 
לראשונה,  אותן,  הובילה  החדשות 
הגבוה  הנכסים  סך  עם  המוצר  להיות 

ביותר. 
רשות שוק ההון פרסמה את שווי כלל 
לשלושת  ארוך  לטווח  החיסכון  נכסי 
הרבעונים הראשונים של 2018, מהם 
קרנות  נכסי  עקפו  לראשונה  כי  עולה 
הפנסיה החדשות את נכסי הפוליסות 
המשתתפות ברווחים. קרנות הפנסיה 
מאז  שחלפה  בשנה  רשמו  החדשות 
הרבעונים  שלושת  של  הפרסום 
הראשונים של 2017 גידול של כ-50.5 
הגיעו  והנכסים  שקלים,  מיליארד 
לעומתן,  שקלים.  מיליארד  ל-334 
ברווחים  המשתתפות  הפוליסות 
רשמו גידול של כ-37 מיליארד שקלים 
הנכסים  סך  את  שהביא  "בלבד", 

שלהם ל-321.28 מיליארד שקלים. 
מהנתונים עולה שבשנת 2014 עמדו 
המוצרים  שני  בין  בנכסים  הפערים 
לטובת  שקלים  מיליארד   32.2 על 
שנים  ארבע  ובתוך  המנהלים  ביטוחי 
סך הנכסים כמעט השתווה, עד שב-
וקרנות הפנסיה  2018 הגיע המהפך 

החדשות עקפו את ביטוחי המנהלים.
 

שאלת עתידם של 
ביטוחי המנהלים

הפערים  צמצום  את  בוחנים  כאשר 
המשתתפות  הפוליסות  כי  לזכור  יש 
בשנים  דרכן  את  התחילו  ברווחים 
הפנסיה  קרנות  בעוד   ,1991-1992

כלומר   ,1995 בשנת  נוסדו  החדשות 
לייצר  שנים  ארבע  של  'פור'  עם 

תהליכים ונכסים. 
עם זאת, אין ספק כי הקרנות החדשות 
ולכן  כיום  ביותר  הנמכר  המוצר  הן 
כמה  לכך  ויש  ויגדלו  ילכו  הפערים 
סיבות. הראשונה היא סכום ההפקדות 

לקרנות הפנסיה שכבר עקף מזמן את 
המנהלים.  לביטוחי  ההפקדות  סכום 
נמצאת  כבר  האוכלוסייה  שרוב  מכיוון 
ומדי  עם השנים  גדל  בקרנות, השכר 
נכנסים  צעירים  אלף   150 שנה  
לשוק העבודה ומופנים בעיקר אליהן, 
הפערים יתרחבו ככל שהשנים יחלפו. 

פורשים  לפנסיה  הפורשים  מנגד, 
או  ותיקים  מנהלים  מביטוחי  בעיקר 
יותר,  ומעט  ותיקות,  פנסיה  מקרנות 
פורשים  יותר,  קטנים  סכומים  עם 

מהקרנות החדשות. 
צופן  מה  השאלה  נשאלת  כאן 
בשוק  המנהלים.  לביטוחי  העתיד 
וטוענים  קשות  במילים  משתמשים 
הביטוח  על  שבפיקוח  כאמור 
מעוניינים להשבית לגמרי את ביטוחי 
בכירים,  גורמים  לדברי  המנהלים. 
ברגע שרשות שוק ההון לא תאפשר 
פרמיות  לגבות  המוסדיים  מהגופים 
בפוליסות  הריסקים  בגין  מלאות 
יותר  יימכר  מנהלים, המוצר הזה לא 
חיסכון  מוצר  עם  יישאר  והציבור 

פנסיוני אחד פחות.

מגבלת 15% שליטה 
בשוק נותרה בעינה

ארוך  לטווח  החיסכון  נכסי  סך  חוזר 
המותר  הנכסים  סך  את  גם  מגדיר 
לאדם אחד להחזיק מתוך סך הנכסים 
לחוק הפיקוח  31א  לפי סעיף  הכולל. 
)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על 
החזקה  מוגדרת   ,1981  – התשמ"א 
ארוך  לטווח  החיסכון  בתחום  מהותית 
כשליטה בנתח שוק העולה על 15% 
לטווח  החיסכון  נכסי  כלל  שווי  מסך 
אדם  שבשליטת  השוק  נתח  ארוך. 
נכסי  שווי  כסך  העניין  לצורך  יחושב 
בידיו  המנוהלים  ארוך  לטווח  החיסכון 
ובידי כל הגופים המוסדיים שבשליטתו, 
בעבור  המנוהלים  הנכסים  לרבות 
גופים מוסדיים אחרים, ולעניין השולט 
יחד עם אחרים, ייוחס כל שווי הנכסים 

לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד.
הרבעונים  בשלושת  הנתונים  פי  על 
לא  אחד  אדם   ,2018 של  הראשונים 
מ-173.66  יותר  להחזיק  רשאי  יהיה 
החיסכון  נכסי  בשוק  שקלים  מיליארד 
 1.157 מתוך  זאת  ארוך.  לטווח 
טריליון שקלים שנצברו בחיסכון ארוך 
הטווח. לשם השוואה, ב-2014 עמדה 
מיליארד שקלים   116.6 על  המגבלה 
לטווח  החיסכון  נכסי  כלל  שווי  מסך 
מיליארד  אז על 777.5  ארוך, שעמדו 

שקלים. 

סך הנכסים בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים 2014-2018

שווי כלל נכסי החיסכון לטווח ארוך )מיליוני ש"ח(

30.09.201830.9.201730.9.2016סוג הנכס

קופות גמל לתגמולים ואישיות 
237,892216,385197,520לפיצויים וקופות גמל לחיסכון

219,817198,731178,395קרנות השתלמות

892854933קופות גמל למטרה אחרת

קופות גמל אחרות )ביטוח 
236227225הדדי(

334,041283,572239,490קרנות פנסיה חדשות

33,14632,86532,820קופות מרכזיות לקצבה

6,3965,2234,228קרנות פנסיה כלליות

321,278284,242252,868פוליסות משתתפות ברווחים

פוליסות מבטיחות תשואה 
שהמבטח לא זכאי בגינן לאג"ח 

מיועדות
3,0912,8522,944

קופות גמל מרכזיות 
975921841להשתתפות בפנסיה תקציבית

1,157,7641,025,877910,264סה"כ
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צעיר-הרים  וניצן  ויינשל  אמיל 
גבית.  רוח  עם   2019 את  מתחילים 
חודשי  שני  במהלך  חתמה   weSure
מספר  שלה  הראשונים  העבודה 
עסקאות גדולות בענף ביטוחי הרכב. 
לאחר שאלדן החליטו להעביר את כל 
  ,weSure-תיק ביטוחי הרכב שלהם ל
לעדיף נודע כי בימים אלו גם בחברת 
אלבר החליטו להעביר את כל ביטוחי 
הביטוח  לחברת  שלהם  החובה 

החדשה.
חתמה  אחדים  ימים  בתוך  כלומר, 
מחברות  שתיים  עם  הסכם  החברה 
כל   – בישראל  הגדולות  ההשכרה 

רכבים  אלף  כ-30  ביטחה  מהן  אחת 
לציון  ראויה  נקודה   .weSure-ב
בהקשר זה נוגעת לביטוח צד ג', סוגיה 
כאובה שהועלתה על ידי סוכני ביטוח 
שמבוטחיהם נפגעו על ידי רכבים של 
לא  רבות  שפעמים  השכרה,  חברת 

בחברת הביטוח החדשה מדווחים על צירוף עשרות אלפי פוליסות בתוך חודשיים, מחברות 
ההשכרה וכן ממכרזים נוספים בהם זכתה | בין הסוכנויות איתם התקשרה: שדמה, אור, פוליביט, 

כלביטוח, רמות ועוד

weSure תבטח את ציי הרכב של אלבר ואלדן; 
פועלת גם באמצעות סוכנים

ג'. לעדיף נודע  מבוטחים בביטוח צד 
 weSure-כי אלדן רכשה ביטוח צד ג' מ
אלבר  גבוהה.  עצמית  בהשתתפות 
צד  ביטוח  רכשה  לא  זאת  לעומת 
עם  ההסכמים  חתימת  עם  יחד  ג'. 
החדשה  הביטוח  חברת  ואלדן,  אלבר 

צרפה עד עתה עשרות אלפי פוליסות 
במכרז  לזכייה  בנוסף  רבה.  בהצלחה 
יותר  של  בהיקף  מוערך  אשר  מד"א, 
weSure  זכתה  מ-10 מיליון שקלים, 
אלו  בימים  ומצרפת  מכרזים  במספר 
עובדי  בהם  רבים,  חדשים  לקוחות 

נתיבי ישראל, עובדי קק"ל ועוד. 
בשילוב  בחלקה  נעשית  הפעילות 
בעסקאות  ובחלקה  נבחרים  סוכנים 
ישירות. בין הסוכנויות עמם התקשרה 
אור  שדמה,  נמצאים   weSure
סוכנות  פוליביט  לביטוח,  סוכנות 
סוכנות  רמות  כלביטוח,  לביטוח, 

לביטוח ועוד.

מודעה לדיגיטל 
במידות של פרינט

חדש בהראל!

סוכני הראל מתקדמים 
להפקה דיגיטלית

בפנסיה 
ממערכת "אלמגור"

סטודיוהראל
b24171/24172

ניצן צעיר-הריםאמיל ויינשל



אופניים חשמליים 
יותר מסוכנים ממה שחושבים

חדש במגדל! 
 ביטוח אופניים חשמליים 

הרחב ביותר בישראל!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל השיווק במרחב שלך במגדל

גם בביטוח אופניים חשמליים, טוב שיש מגדל מאחורייך

ב

-

פוליסת הביטוח המעניקה לרוכבי אופניים חשמליים: 

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים

הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים 
בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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"למערכות הבטיחות ברכב השפעה 
דרמטית על הירידה במספר התאונות"

ד"ר שי סופר, המדען הראשי של משרד התחבורה, רואה בהטמעת המערכות ובשיפור המשמעותי 
חברות  מנתוני   | ההרוגים  במספר  הכללית  לירידה  העיקריות  הסיבות  את  התחבורה  בתשתיות 
את  מפחיתה  מנתיב  וסטייה  מרחק  שמירת  אי  התרעת  מסוג  בטיחות  מערכת  כי  עולה  הביטוח 

ההסתברות לתאונה ב-19%, וב-30% בחומרת התאונה

ירידה של 13% במספר תאונות הדרכים ב-2018

מקור: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לבטיחות  הלאומית  הרשות  נתוני 
מגמה  שינוי  על  מצביעים  בדרכים 
בתאונות  ההרוגים  במספר  מובהק 
ירידה  2018 נרשמה  הדרכים. בשנת 
הדרכים,  תאונות  במספר   13% של 
האחרון  בעשור   .2017 שנת  לעומת 
חלה ירידה של 30% במספר ההרוגים, 

לעומת העשור הקודם.
לנתונים אלה מצטרפים נתוני המדען 
ד"ר  התחבורה,  משרד  של  הראשי 
שי סופר, מהם עולה כי בשנת 2018 
מיליארד  לכל  ההרוגים  מספר  עמד 
קילומטר נסועה על 5 הרוגים, לעומת 
6.1 בשנת 2017. מהנתונים עולה כי 

בחישוב הגידול בנסועה ובאוכלוסייה, 
תאונות  במספר  הירידה  שיעור 
קילומטר  מיליארד  לכל  הדרכים 
אף  גדול  היה   ,2018 בשנת  נסועה 
יותר מהירידה שנרשמה בשנת 2012 
ונחשבה עד אז לשנה הבטוחה ביותר 

בכל הזמנים. 
מדד  בחישוב  גם  סופר,  ד"ר  לדברי 
שנת  תושבים,  אלף  ל-100  ההרוגים 
2018 היא השנה הבטוחה ביותר בכל 
הזמנים. בסוף שנת 2018 עמד מספר 
100 אלף תושבים, על  לכל  ההרוגים 
הרוגים   4.1 לעומת  הרוגים,   3.5

בשנת 2017, ו-3.7 הרוגים, בשנת 

להתקין  רכבים  בעלי  לעודד  במטרה 
המדינה  ברכבים,  התראת  מערכות 
בספטמבר  מה-25  החל  מעניקה 
שקלים   1,500 של  הנחה   2017
בו  שותקנו  לרכב  הרישוי  באגרת 
חיים.  מצילות  בטיחות  מערכות 
שקיבלו  בחברות  המרבי  המחיר 
הינו  המערכות  להתקנת  הרשאה 
2,100 שקלים. בנוסף, חלק מחברות 
עבור  הנחה  מעניקות  הביטוח 
הרכב  שבעל  כך  שהותקנו,  מערכות 
יקבל למעשה את מלוא ההחזר עבור 

ההתקנה.
AWACS היא בין החברות שמשווקות 
חיים.  מצילות  בטיחות  מערכות 
דיין,  רעות  החברה,  מנכ"לית 
בדבר  שפורסמו  לנתונים  התייחסה 
חלקן של המערכות לירידה בתאונות. 
התחבורה  משרד  נתוני  "פרסום  דיין: 

הפחתה  על  מעידים   2018 לשנת 
הדרכים  תאונות  באחוז  מגמתית 
מעודד  הנו  אשר  נתון  בישראל, 
הוביל  אותם  המהלכים  בהחלט. 
מעידים  האחרונה,  בשנה  המשרד 
ומקיפה  חכמה  משאבים  הפניית  על 
הדרכים  תאונות  את  למזער  במטרה 
על כל גווניהן. בין מגוון הצעדים שנקט 
התקנת  עידוד  התחבורה,  משרד 
את  המהווה  חיים  מצילות  מערכות 
 ,AWACS חברת  של  פעילותה  ליבת 
למניעת  התרעה  מערכות  משווקת 
תאונות דרכים מבית SDS בטכנולוגיית 

רדאר ומצלמה מזה כעשור".

מובילה,  "כחברה  הוסיפה:  דיין 
להציג  מנת  על  רבות  פועלים  אנו 
החזית  חידושי  מיטב  את  ללקוחותינו 
המערכות  את  להנגיש  הטכנולוגית, 

בשוק  מדובר  אם  בין  הנהגים  לכל 
בהטמעת  או   ,after market-ה
היישר  חדשים  ברכבים  המערכות 
מערכת  נהג  לכל  ולספק  מהיבואנים 
מדובר  אם  בין  לצרכיו  המותאמת 
או  לנו,  הבלעדית  רדאר  במערכת 

טכנולוגיה מבוססת מצלמה". 

"החזר כספי מלא 
במקרה של תאונה"

המערכות  את  משווקת   AWACS
באמצעות  גם  החיים  מצילות 
מרקטפרו עדיף. עופר סגל, סמנכ"ל 
על  הרחיב  עסקי  ופיתוח  מכירות 
שיתוף הפעולה: "מערכות חיוניות אלו 
כן, קיימת  עובדתית מצילות חיים. על 
הטמעתן  לעודד  עליונה  חשיבות 
בכדי  הכביש.  על  הנוסע  רכב  בכל 
פתחנו  לנושא,  המודעות  את  להגביר 

 AWACS חברת  בין  משותף  במהלך 
הפיילוט  כשבמסגרת  למרקטפרו, 
ללקוחות  החברה  מערכות  מוצעות 
בסוכנות  החל  אשר  הפיילוט  קיימים. 
והתרחב  הצלחה  נחל  בלבד  אחת 
לגידול  הובילו  סוכנויות אשר  לעשרות 
החברה.  בהכנסות  אחוזים  מאות  של 
כיום ניתן לאמוד שכ-20% מהפעילות 
AWACS בנישת הביטוח, עוברת  של 
יפות  תשואות  ומניבה  מרקטפרו  דרך 
למבוטח  גם  וכמובן  הצדדים  לשני 
עצמו אשר נהנה ממערכת טכנולוגית 

מהמתקדמות בעולם". 

רחב  קמפיין  "השקנו  הוסיף:  סגל 
על  מלא  כספי  החזר  המבטיח  היקף 
המערכת במקרה של תאונה. המהלך 
ביכולות  מוחלטת  אמון  מהבעת  נובע 

המערכות אותן אנו משווקים". 

סיכום 2018

תאונות דרכים: ירידה של 13% לעומת 2017

מספר הרוגים: 315 לעומת 364 ב-2017 - ירידה של 13%

המגזר הערבי: 95 לעומת 116 ב-2017 - ירידה של 18%

כבישים עירוניים: 135 הרוגים לעומת 148 ב-2017 – ירידה של 9%

כבישים בינעירוניים: 180 הרוגים לעומת 216 ב-2017 – ירידה של 17%

הולכי רגל: 97 הרוגים לעומת 112 ב-2017 – ירידה של 13%

רוכבי אופנועים: 44 הרוגים לעומת 63 ב-2017 – ירידה של 30%

רוכבי אופניים: 16 הרוגים לעומת 12 הרוגים ב-2017 - עלייה של 33%

רוכבי אופניים חשמליים: 19 הרוגים לעומת 7 ב-2017 - עלייה של 171%

"כ-20% מהפעילות של AWACS בנישת הביטוח, עוברת דרך מרקטפרו עדיף"
עופר סגל, סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי ב-AWACS המשווקת מערכות בטיחות מצילות חיים: הפיילוט אשר החל בסוכנות אחת 
בלבד נחל הצלחה והתרחב לעשרות סוכנויות אשר הובילו לגידול של מאות אחוזים בהכנסות החברה | המנכ"לית רעות דיין: כחברה 

מובילה, אנו פועלים רבות על מנת להציג ללקוחותינו את מיטב חידושי החזית הטכנולוגית

המשך בעמוד הבא
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זאת, בחישוב הגידול בנסועה   .2012
והאוכלוסייה.

הירידה הכללית  מייחס את  סופר  ד"ר 
סיבות  לשתי  ההרוגים  במספר 
השיפור  היא  הראשונה  עיקריות: 
המשמעותי שחל בתשתיות התחבורה 
של  הקמתם  זה  ובכלל  בישראל, 
מפלסיות   הפרדות  וגשרים,  מחלפים 
וטיפול במוקדי סיכון. מהנתונים עולה 
מוקדי  בוטלו  בהם  המקומות  בכל 
עשרות  של  ירידה  נרשמה  הסיכון 

אחוזים במספר ההרוגים בתאונות.
לירידה  השנייה  המרכזית  הסיבה 
הדרכים  בתאונות  ההרוגים  במספר 
בטיחות  מערכות  של  הטמעתן  היא 
רכב  כלי  אלפי  במאות  חיים  מצילות 
והמדען  הרכב  אגף  מנתוני  בישראל. 
הראשי של משרד התחבורה עולה כי 
למערכות הבטיחות השפעה דרמטית 
על הירידה במספר התאונות. מנתוני 
מערכת  כי  עולה  הביטוח  חברות 
שמירת  אי  התרעת  מסוג  בטיחות 
את  מפחיתה  מנתיב  וסטייה  מרחק 
ההסתברות לתאונה ב-19%, וב-30% 

בחומרת התאונה. 
ד"ר סופר ציין כי התנהגות הנהג היא 
הגורם המשמעותי ביותר בהתרחשותן 
הנהיגה  דפוס  הדרכים.  תאונות  של 
עליו  ההשפעה  ויכולת  הנהג  של 
יכולים לחולל מהפך של ממש בנושא. 
בצורה  גדלה  האחרונות  "בשנים 
של  ההתקנה  שכיחות  משמעותית 
בארץ  רכב,  בכלי  בטיחות  מערכות 
היא  אלה  מערכות  מטרת  ובעולם. 
הסיטואציה,  בהבנת  לנהג  לסייע 
כדי  הנדרשות  בפעולות  אף  ולעיתים 

להתמודד עמה", הוסיף ד"ר סופר. 
לירידה במספר  נוספות שתרמו  סיבות 
האכיפה  הגברת  הן  הדרכים,  תאונות 
הבינעירוניים  בכבישים  המשטרתית 
ופעילות ההסברה הנרחבת של הרשות 
מתן  תוך  בדרכים,  לבטיחות  הלאומית 

דגש על המגזר הערבי בישראל.
 

ירידה משמעותית 
במרבית הפרמטרים

כאמור נתוני הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים מצביעים על ירידה של 13% 
ב-2018,  הדרכים  תאונות  במספר 
2017. מהנתונים עולה  לעומת שנת 
315 בני אדם  2018 נהרגו  כי בשנת 
בתאונות הדרכים, לעומת 364 בשנת 
בעשור  פחות.  הרוגים   49   –  2017
30% במספר  האחרון חלה ירידה של 
ההרוגים, לעומת העשור הקודם. זאת, 

האחרון  בעשור  שהנסועה  למרות 
גדלה ביותר מ-30%, לעומת התקופה 

המקבילה. 
לדברי ד"ר סופר, מאמצע שנת 2017 
ירידה  של  ברורה  מגמה  נרשמה 
כמעט  הדרכים,  תאונות  במספר 

בישראל.  והמגזרים  הפרמטרים  בכל 
 2017 אוגוסט  בחודש  החלה  הירידה 
ונמשכה בעוצמה גדולה יותר מתחילת 

שנת 2018. 
דרמטית  ירידה  נרשמה   2018 בשנת 
ירידה  בתאונות, במרבית הפרמטרים: 

במגזר  ההרוגים  במספר   18% של 
 116 לעומת  הרוגים   95( הערבי 
ירידה  אשתקד(;  המקבילה  בתקופה 
בקרב  ההרוגים  במספר   35% של 
לעומת  הרוגים   15( הזרים  התושבים 
אשתקד(;  המקבילה  בתקופה   23
ההרוגים  במספר   9% של  ירידה 
הרוגים   135( העירוניים  בכבישים 
המקבילה  בתקופה   148 לעומת 
במספר   17% של  ירידה  אשתקד(; 
הבינעירוניים  בכבישים  ההרוגים 
בתקופה   216 לעומת  הרוגים   180(

המקבילה אשתקד(. 
לראשונה  נרשמה  הרגל  הולכי  בקרב 
של  משמעותית  ירידה  שנים  מזה 
הרוגים   97( ההרוגים  במספר   13%
המקבילה  בתקופה   112 לעומת 
ביותר  הגדולה  הירידה  אשתקד(; 
 50%  ,15-24 גילאי  בקרב  נרשמה 
12 בתקופה  פחות )6 הרוגים לעומת 
נרשמה  כן  כמו  אשתקד(;  המקבילה 
בקרב   15% של  משמעותית  ירידה 
לעומת  הרוגים,   28(  25-64 גילאי 
אשתקד(;  המקבילה  בתקופה   33
לאחר מספר שנים של עלייה במספר 
ההרוגים בקרב הקשישים )+65(, חלה 
בשנת 2018 ירידה דרסטית של 19% 
בתקופה   53 לעומת  הרוגים,   43(

המקבילה אשתקד(. 
 

אופניים ואופניים 
חשמליים: עלייה 
במספר ההרוגים

נרשמה  האופנועים  רוכבי  בקרב  גם 
דרמטית  ירידה  שנים  מזה  לראשונה 
לעומת  הרוגים,   44(  30% של 
אשתקד(;  המקבילה  בתקופה   63
האופניים  רוכבי  בקרב  זאת,  לעומת 
עלייה.  חלה  החשמליים  והאופניים 
 16 בתאונות  נהרגו  השנה  מתחילת 
בתקופה   12 לעומת  אופניים,  רוכבי 
רוכבי  ו-19  אשתקד,  המקבילה 
הרוגים   7 לעומת  חשמליים,  אופניים 

בשנת 2017. 
תכנית  הממשלה  אישרה  לאחרונה 
רוכבי  של  בטיחותם  להגברת  לאומית 
הקורקינטים  החשמליים,  האופניים 
ומשתמשי הדרך. התכנית  הממונעים 
והכשרתו,  הרוכב  לכשירות  מתייחסת 
רוכבי  בקרב  וענישה  אכיפה  החמרת 
פעולות  וכן  החשמליים,  האופניים 
פעילות  את  להסדיר  שנועדו  נוספות 
הרכיבה והבטיחות של הרוכבים. זאת, 
לצד הגברת ההסברה בקרב הרוכבים 

וההורים. 

מקור: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

"למערכות הבטיחות ברכב השפעה דרמטית על הירידה במספר התאונות"המשך מעמוד קודם
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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 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 
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מכבי שירותי בריאות פרסמה מכרז 
נוספים  וכיסויים  ביטוחי  כיסוי  למתן 
מכבי הזכאים להחזר הוצאות  לעובדי 
לעובדים  וכן  שירות,  רכב  עבור  ביטוח 
וילדים(  זוג  )בני  משפחותיהם  ובני 
 3.5 עד  ומסחרי  פרטי  רכב  בעלי 
ביטוח  להחזר  זכאים  אינם  אשר  טון 
חובה,  ביטוח  כולל  הביטוח  ממכבי. 
רכוש.  ג'  צד  וביטוח  מקיף  ביטוח 

ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים 
את  להאריך  האופציה  ולמכבי שמורה 
בנות  נוספות  תקופות  בשתי  ההסכם 
יותר  של  קבוצה  על  מדובר  שנתיים. 
היא  ביטוח  כלל  עובדים.  מ-1,000 
החברה המבטחת של רכבי העובדים 

ובני משפחותיהם משנת 2015. 
או  ביטוח  לחברת  מיועד  המכרז 
ובאחריותה.  מטעמה  סוכן  באמצעות 

מכבי יצאה במכרז לביטוח כלי רכב של עובדי הקופה
בחירת הזוכה תעשה באמצעות שקלול של מחיר )90%( ואיכות )10%( | קבוצת הזכאים לביטוח 

מונה יותר מ-1,000 עובדים | כלל ביטוח היא המבטחת מ-2015

ממגיש ההצעה נדרש, בין היתר, ניסיון 
מוכח של שלוש שנים לפחות בביטוח 

כלי רכב וכל השירותים הכרוכים בכך.
בדרך  תעשה  במכרז  הזוכה  בחירת 
ואיכות   )90%( מחיר  של  שקלול  של 
השאר  בין  מתייחס  המכרז   .)10%(
עצמית,  השתתפות  כמו  לנושאים  גם 
אמצעי מיגון, שירותי גרירה ורכב, רכב 
חלופי, שבר שמשות, הגנה משפטית, 

מערכות מיגון ונעילה מרכזית, תוספות 
)טוטאל  להלכה  גמור  אובדן  לרכב, 
שלישי  לצד  האחריות  גבולות  לוס(, 

רכוש.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 
13 בפברואר 2019. הפרטים המלאים 
של  האינטרנט  באתר   – המכרז  של 

מכבי שירותי בריאות.

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

הכנס השנתי ה-13 
בענף הביטוח הכללי
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ניהול 
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אתגר ביטוחי 
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דיגיטציה 
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חבות 
ומקצוענות 

הסוכן

שירות, 
תביעות 

ודיגיטציה

פתרונות ביטוחיים 
מעבר לים

מיזוג תיקים ודור המשך 
– פאנל סוכנים
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כנס המעסיקים של עדיף שייערך ב-9 
גלילות,  סיטי,  בסינמה   2019 בינואר 
"המהפכה  הכותרת  תחת  יתקיים 
המעסיק  היערכות   – הפנסיונית 
ל-2019" – ולא בכדי זה השם שנבחר, 
שכן בקיץ האחרון התקבלו שתי החלטות 
דרמטיות הקשורות ישירות למעסיקים – 

בתפקידם ובכספים שלהם.
בבית  התקבלה  הראשונה  ההחלטה 
עובד  כי  וקבעה  לעבודה,  הארצי  הדין 
רשאי לבחור לעצמו מוצר פנסיוני שאינו 
כולל אבדן כושר עבודה וכי על המעסיק 

נאסר להתערב בבחירה.
 21 תיקון  היא  השנייה  ההחלטה 
אמנם  המעניק  הגמל,  קופות  לחוק 
לעובדים שיכולים כעת למשוך  עדיפות 
בשל  פוטרו  הם  אם  גם  פיצויים  כספי 
משאיר  גם  אבל  בעייתית,  התנהלות 
תביעה,  הגשת  באמצעות  למעסיק, 
לא  הוא  שגם  כספים  למשוך  אפשרות 

יכול היה למשוך עד עתה.
הלמן- של  ראשית  בחסות  הכנס, 
ייעוץ  לחמן  את  שאול  ושל  אלדובי 
להבין  למעסיקים  לסייע  נועד  פנסיוני, 
המהותיים  השינויים  את  יותר  טוב 
אותם  ולצייד  לאחרונה  שהתחוללו 
לצלוח  כדי  מציע  שהשוק  בפתרונות 
העורך  יפתח  אותו  הכנס,  את  אותם. 

הראשי של עדיף רועי ויינברגר, ינחה 
מומחה  יוחננוף,  עופר  ונוטריון  עו"ד 
ליחסי עבודה, דיני עבודה וניהול סיכונים 

בעולם העבודה.
בית  הלמן-אלדובי  מנכ"ל  דרור,  רמי 
השקעות, אחת מארבע קרנות הפנסיה 
המהלך  יתרונות  את  יציג  הנבחרות, 
עבור המעסיק והעובדים – הורדת דמי 
קלות  לצד  החיסכון,  והגדלת  הניהול 

ההצטרפות והמענה הזמין והדיגיטלי.
יו"ר השדולה לפנסיה  מיכל בירן,  ח"כ 
הוגנת וחברה בוועדת העבודה, הרווחה 
והבריאות של הכנסת, תדבר על "עיצוב 
יחסי  בישראל:  הפנסיונית  המערכת 
הכוחות בין המחוקקים לבין הרגולטור".

בשאול  משותף  מנכ"ל  לחמן,  ישראל 
"אתגרים  בנושא  ירצה  לחמן  את 
עידן  סוף  ולעובד:  למעסיק  פנסיוניים 
עידן הערך". ההרצאה  המוצר, תחילת 
מציבה   2019 ששנת  בכך  תעסוק 
אתגרים  והעובדים  המעסיקים  בפני 
ועדכון  שינוי  יחייבו  רבי משמעות, אשר 
הגישה המסורתית של ניהול ההסדרים 
הפנסיונים - שינוי מעולם המוצר לעולם 

הערך למעסיק ולעובד.

הביטוחיים:  הכיסויים  "דרמת  על 
הכיסוי",  בבחירת  לעובד  אוטונומיה 
סמנכ"ל  לויה,  שלומי  עו"ד  ירצה 
משפט וממשל באיגוד לשכות המסחר. 
הדרמטי  הדין  בפסק  תעסוק  ההרצאה 
של בית הדין הארצי לעבודה מאוגוסט 
עובד  האם  לשאלה  המתייחס   ,2018
כולל  שאינו  פנסיוני  מוצר  לבחור  רשאי 
על  והאם  עבודה,  כושר  אובדן  ביטוח 
המעסיק מוטלת חובה לבטח את עובדו 
במסלול ביטוח פנסיוני הכולל ביטוח בגין 

אובדן כושר עבודה.

תפעול  הוא  בכנס,  שיעלה  נוסף  נושא 
הקרובים  שבימים  הפנסיוני,  ההסדר 
גם  מטיל  שהוא  האחריות  תורחב 
למעסיקים קטנים יותר. ירון כהן, מנכ"ל 
דגשים  ייתן  תפעול,  שירותי  קלריטי 
כללי המשחק  שינוי  על  וידבר  למעסיק 
המעסיק  היערכות  הפנסיוני;  בתפעול 
הפנסיוניות  הזכויות  ובקרת  לרישום 
הפנסיוני:  התפעול  תוצרי  עובדיו;  של 
לדיווח  חלופות  לתועלת;   – מעלות 

ומשמעותן למעסיק.

אמיר גיל, ירצה על "ניהול ההשקעות 
ויציג את דרכי  וההשפעה על החיסכון" 
ההתמודדות עם תנודתיות, עליית ריבית 
מה  יבחן  הוא  כן,  כמו  נזילות.  וצמצום 
לאחר המשבר הכלכלי,  השתנה עשור 
יספר  הוא  נוסף.  למשבר  פנינו  והאם 
ויציג  המומלצים  ההשקעה  אפיקי   על 

תחזיות השקעה.

פאנל מיוחד בנושא קרן 
ברירת המחדל

בנושא  פאנל  יתקיים  ההפסקה  לאחר 
מה  כל  מחדל"  ברירת  קרן  או  "מכרז 
את  פנסיה".  קרן  בבחירת  שחשוב 
כתב  רוזנברג,  אלי  ינחה  הפאנל 
 .Ynet אחרונות  ידיעות  כלכלה,  ועורך 
רן שאול, מנכ"ל  המשתתפים בפאנל: 
כץ,  אודי  לחמן;  את  בשאול  משותף 
לשעבר  לביטוח,  סוכנות  אדרת  מנכ"ל 
ירון  ורו"ח  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
חריטן, מנהל אגף משאבי אנוש ומשנה 

למנכ"ל, אוניברסיטת אריאל.
שיקולי  מהם  בפאנל:  הנושאים  בין 
ארבע  מבין  אחת  בבחירת  המעסיק 

משמעות  מהי  הפנסיה?;  קרנות 
מעסיקים  הסכמי  על  במכרזים  הזכייה 
קיימים?; מהו תפקיד היועצים במכרזים 

הפנסיוניים למעסיקים?

עם  שיחה  רוזנברג  יקיים  הפאנל  אחרי 
איתי ברדה, מנכ"ל הלמן-אלדובי קופות 
ברירת  קרן  "האם  בנושא  ופנסיה,  גמל 
ברדה  ניהול?".  דמי  רק  היא  מחדל 
הניהול  דמי  שיעור  להשפעת  יתייחס 
על גובה הקצבה ולפרמטרים הנוספים 
החשובים בבחירת קרן פנסיה: תשואות, 
וממשק  זמין  שירות  אקטוארי,  עודף 
ומערך  מתקדם  דיגיטלי  הצטרפות 
ההפקדות  קליטת  להבטחת  מקצועי 

הפנסיוניות.
ראש  שותפה,  ג'רבי,  אורלי  עו"ד 
עבודה  ויחסי  עבודה  דיני  מחלקת 
בהרצוג פוקס נאמן, תדבר על "מהפכה 
במשיכת הפיצויים: תיקון 21 לחוק קופות 
הגמל והגנות למעסיק". בהרצאה תוצג 
 21 תיקון  ואחרי  לפני  המצב  סקירת 
לצד  מהמעסיק,  הנדרשות  והפעולות 

ההגנות העומדות לרשותו.

בשיח מומחים, בנושא "לוקחים אחריות 
על הפנסיה – סוגיות בתחום הפנסיוני, 
ינחה  אותו  ועבודה",  מיסוי  תפעול, 
טוב  יום  ועו"ד  רו"ח  ישתתפו  יוחננוף, 
ופרישה;  פנסיוני  למיסוי  מומחה  אבדי, 
דיני  תחום  ראש  דולב,  יעל  עו"ד 
עבודה, משרד GKH ועמיר טל, מנכ"ל 
.Swiftness המסלקה הפנסיונית מבית
 - מיסוי  היבטי  בשיח:  הנושאים  בין 
חברת  הסדר   ,21 תיקון  השלכות 
ששולם  פיצויים  רישום  אופן  החשמל, 
עליהם מס, רישום קצבה מוכרת; הצד 
בתחום  המעסיק  חובות  של  ה'מעשי' 
הפנסיוני והכלים שהמסלקה מספקת לו 

לעמידה במטלות.

אורח  הרצאת  תחתום  הכנס  את 
מגמות  חוקר  עידן,  אשר  ד"ר  של 
הפנסיה  "מערכת  בנושא  עתידיות, 
ידבר  עידן   ."2030 בשנת  והבריאות 
עם  להתמודדות  הטכנולוגיות  על 
ביו-טכנולוגיה,  החיים:  בתוחלת  הזינוק 
הוא  עוד  ונוירוטכנולוגיה.  ננוטכנולוגיה 
ידבר על היווצרות מעגל של היזון חוזר 
של בעיות ופתרונות – בינה מלאכותית, 

ביג דאטה, ובלוקצ'יין.

בין הנושאים: האוטונומיה של העובד בבחירת המוצר הפנסיוני, פתיחת מכרזי ברירת המחדל, 
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לעבור  מעדיפים  מהציבור  כמחצית 
סדר  לעשות  ולא  שיניים  טיפול 
או  שלהם  הפנסיוניים  בחסכונות 
קרן  של  הניהול  דמי  על  להתמקח 
מהציבור   56% שלהם.  הפנסיה 
טיסה  כרטיסי  זוג  לקבל  מעדיף 
אחוז  חצי  לקבל  מאשר  לארה"ב, 
הפנסיה.  בקרן  הניהול  בדמי  הנחה 
המחקר  מכון  שערך  מסקר  עולה  כך 
בקרב  נערך  הסקר  גיאוקרטוגרפיה. 
היהודית  מייצג של האוכלוסייה  מדגם 
בישראל, עבור בית ההשקעות הלמן-
שזכו  ההשקעות  מבתי  אלדובי, 
של  הנבחרות  הפנסיה  קרנות  במכרז 
משרד האוצר, לקראת כנס המעסיקים 
בית  של  ראשית  בחסות  עדיף  של 

ההשקעות.
את/ה  "מה  לשאלה  כי  עולה  מהסקר 
או  שיניים  טיפול  לעשות,  מעדיף/ה 
סדר בחסכונות הפנסיוניים ומיקוח על 
דמי הניהול", ענו כ-44% מהציבור כי 
שיניים.  טיפול  לעבור  מעדיפים  הם 
לעשות  מעדיפים  שהם  ענו  כ-56% 
הדבר  הפנסיוניים.  בחסכונות  סדר 
המשכורות  בעלי  בקרב  במיוחד  בולט 
בקרב  לממוצע(.  )מתחת  הנמוכות 
כי  אמרו  מ-53%  יותר  אלה  נשאלים 
הם מעדיפים לעבור טיפול שיניים ורק 
47% ענו שהם מעדיפים לעשות סדר 
על  ולהתמקח  הפנסיוניים  בחסכונות 

דמי הניהול.
ההכנסה  בעלי  בקרב  זאת,  לעומת 
לעבור  מעדיפים   44% "רק"  הגבוהה 
מעדיפים   54% ואילו  שיניים  טיפול 
לעשות סדר בחסכונות ולהתמקח על 

סקר: 56% מעדיפים לקבל זוג כרטיסי טיסה לארצות הברית, 
לעומת 36% שמעדיפים לקבל חצי אחוז הנחה בדמי הניהול

של  מהסקר  עולה  עוד   | בהתאמה  אלף  כ-250  לעומת  שקלים  כ-8,000  של  בהטבה  מדובר 
גיאוקרטוגרפיה עבור הלמן-אלדובי: רק 8% עשו סקר שוק ובחרו בעצמם את קרן הפנסיה וכ-

6% נוספים בדקו ואחר כך התייעצו עם סוכן ביטוח

מנכ"ל הלמן-אלדובי, רמי דרור / 
צילום: יח"צ

מסורתי  באופן  כי  "יצוין  הניהול.  דמי 
הבלתי  המוחלשות,  האוכלוסיות 
מאורגנות ובעלי השכר הנמוך הם אלה 
הגבוהים  הניהול  דמי  את  המשלמים 
משמעותי  נתח  הנוגסים  ביותר, 
שאינה  פנסיה  שלהם,  מהפנסיה 
מלכתחילה",  גבוהה  להיות  אמורה 

מסבירים בבית ההשקעות.
הנחה  מעדיפים,  אתם  "מה  לשאלה 
קרן  של  הניהול  בדמי  אחוז  חצי  של 
הפנסיה, זוג כרטיסי טיסה לארה"ב או 
מגש פיצה בכל יום למשך שנה", ענו 
56% מהציבור כי הם מעדיפים לקבל 
כ-8% ענו  זוג כרטיסי טיסה לארה"ב, 
שהם מעדיפים לקבל מגש פיצה בכל 
יום למשך שנה ורק כ-36% מהציבור 
אחוז  חצי  לקבל  מעדיפים  שהם  ענו 
הנחה בדמי הניהול של קרן הפנסיה. 
"משמעותו  כי  מציינים  בהלמן-אלדובי 
הפנסיה  בקרן  הנחה  אחוז  חצי  של 
ליותר  להגיע  שיכולה  תוספת  היא 
מ-250 אלף שקלים בפנסיה, לעומת 
שעלותם  לארה"ב  טיסה  כרטיסי  זוג 
יומי  פיצה  ומגש  שקלים  כ-8,000 

שעלותו כ-23 אלף שקלים".
"מה  נשאלו  גם  בסקר  המשתתפים 
מנת  על  לעשות  מוכנים  הייתם 
כ-22%  שקלים".  אלף   250 להרוויח 
לצום  מוכנים  הם  כי  ענו  מהציבור 
ללכת  מוכנים  כ-14%  יומיים,  במשך 
ברגל מחיפה לתל אביב וכ-8% מוכנים 
מהנשאלים  כמחצית  רק  שן.  לעקור 
)55%( מוכנים לבחור בדרך הפשוטה 
של להתמקח על דמי הניהול של קרן 

הפנסיה.

80% אינם יודעים מה דמי 
הניהול שהם משלמים 

"חוסר המודעות של הציבור למשמעות 
בצאתם  שיקבלו  בקצבה  הניהול  דמי 
לכך  לגמלאות מפתיע אמנם בהקשר 
את  שישמשו  הכסף  בסכומי  שמדובר 
ארוכות,  שנים  במשך  למחיה  כולנו 
ולפיו  הנתון  לאור  מפתיע  אינו  אולם 
מה  יודעים  אינם  מהציבור  כ-80% 
לקרן  הם משלמים  אותם  הניהול  דמי 
הפנסיה", מסבירים בבית ההשקעות. 
מהציבור  כ-45%  כי  עולה  מהסקר 
הניהול  דמי  מה  כלל  יודעים  אינם 
אותם הם משלמים, כ-35% יודעים רק 
כ-19%  ורק  במדויק  ולא  כללי  באופן 
דמי  מה  במדויק  יודעים  שהם  ענו 
הניהול אותם הם משלמים. "בהקשר 
זה חשוב לציין כי לחוסר מודעות זו יש 
משמעות כלכלית ועל פי נתוני האוצר 
את  כיום  משלמים  איש  מיליון  כ-2.5 

דמי הניהול המקסימליים". 

לחסכונות  הציבור  של  האדישות 
הכלכלי  ולעתידו  שלו  הפנסיוניים 
ביטוי  לידי  באה  לגמלאות  כשייצא 

קרן  את  בוחרים  אנחנו  בה  בדרך  גם 
בהלמן- מסבירים   – שלנו  הפנסיה 
אלדובי. לשאלה "כיצד בחרת את קרן 
הפנסיה שלך?", רק 8% מהציבור ענה 
כי עשה סקר שוק על החברות השונות 
ובחר בעצמו את הקרן וכ-6% נוספים 
בדקו בעצמם ולאחר מכן התייעצו עם 
מהציבור  כ-58%  עבור  הביטוח.  סוכן 
ו-14%  מקום העבודה בחר את הקרן 
קיבלו את המלצת סוכן הביטוח, מבלי 

לבדוק בעצמם. 

"אינטרס אישי ולאומי"
בית  מנכ"ל  דרור,  רמי  לדברי 
"עבור  הלמן-אלדובי,  ההשקעות 
נחשב  הפנסיה  תחום  הציבור  מרבית 
מובנים.  בלתי  מושגים  ועתיר  סבוך 
מעדיף  שהציבור  רואים  אנו  כך,  בשל 
מלהקדיש  חוץ  הכל  כמעט  לעשות 
של  גדול  הכי  לחיסכון  לב  תשומת 
חייו, דבר המשרת את חברות הביטוח 
הפנסיה  משוק  כ-95%  על  החולשות 

בישראל.
עולה  המחיה  יוקר  בהם  "בימים 
על  הוא  הציבורי  והשיח  לכותרות 
במחיר  אגורות  מספר  של  עלייה 
שכירים  מיליון  וחצי  כשניים  הבמבה, 
משלמים את דמי הניהול המקסימליים 
שקלים  אלפי  מאות  שמשמעותם 
בפנסיה. האינטרס שלכל אחד  פחות 
מאיתנו תהיה פנסיה גדולה ככל הניתן 
וגם אינטרס לאומי  הוא אינטרס אישי 
את  להגביר  המדינה  את  המחייב 
החיסכון  למשמעות  הציבור  מודעות 

הפנסיוני שלו". 

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

חיתום אלמנטאריבתחום הביטוח האלמנטארי בוא ללמוד את המקצועות הנדרשים
רכב, דירה עסקים

מסלק תביעות אלמנטארי
פרט )רכב, דירה( ועסקים

קורס חיתום וסילוק 
תביעות אלמנטארי

חייל 
משוחרר? 
בוא ללמוד על 

חשבון הפיקדון עוסק בעולם הביטוח?

 רוצה להתפתח ולהגדיל את ההכנסה?
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ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
כי  הודיע  ברקת,  משה  ד״ר  וחיסכון, 
הרפורמה  תחול   2019 שנת  בתחילת 
לקופות  מעסיקים  של  הממוכן  בדיווח 
עובדים   10 של  מעסיקים  על  הגמל, 
ומעלה. לגבי מעסיקים של פחות מ-10 
מאוחר  במועד  הרפורמה  תחל  עובדים 

יותר.
סוגי  של  בפיצול  מדובר  למעשה, 
 2019 בפברואר  ב-1  שכן  המעסיקים, 
מקוון  דיווח  חובת  לחול  אמורה  הייתה 
ביחס  גם  הגמל  לקופות  תשלומים  על 
עובדים.  מ-20  פחות  של  למעסיקים 
הדיווח  את  לבצע  עליהם  היה  כלומר 
כעת,   .2019 ינואר  חודש  בגין  הממוכן 
שלהם  מעסיקים  על  רק  תחול  החובה 

10 עובדים ומעלה.
הכספים  סליקת  בתהליכי  הרפורמה 
יצאה לדרך בפברואר 2016 ובמסגרתה 
הפקדת  על  ממוכן  דיווח  חובת  נקבעה 
לקובץ  בהתאם  גמל  לקופת  תשלומים 
במבנה אחיד שהגדיר הממונה – ממשק 
מעסיקים. נוסף על כך החילה הרפורמה 

היזון  מתן  חובת  המוסדיים  הגופים  על 
בקופות  הכספים  קליטת  אופן  על  חוזר 
כניסתה  מאז  העובדים.  של  הגמל 
ניכר  שיפור  חל  לתוקף  הרפורמה  של 
בתהליכי קליטת הכספים בשוק החיסכון 
תיעוד,  מתאפשר  ולראשונה  הפנסיוני, 
מעקב ובקרה אחר אופן קליטת הכספים 
בקופות הגמל של העובדים שמשפיע על 

זכויותיהם הפנסיוניות. 
על  תקין  דיווח  כי  מסבירים  ברשות 
הכרחי  גמל  לקופת  תשלומים  הפקדת 
העובד  של  הפנסיוניות  זכויותיו  לרישום 
מקרה  בקרות  זכויותיו  ולמיצוי  כראוי 
"רשות  לפנסיה.  פרישה  או בעת  ביטוח 
אחר  צמודה  בצורה  עוקבת  ההון  שוק 
ועומדת  בשוק  הרפורמה  יישום  אופן 
בקשר שוטף עם כל הגורמים המעורבים 
בתהליך. במטרה לאפשר לכל הגורמים 
להיערך כראוי לכניסתם של המעסיקים 
הרפורמה  את  ליישם  הוחלט  הקטנים, 
זו.  מעסיקים  לקבוצת  ביחס  בהדרגה 
לתהליך  ייכנסו   2019 מפברואר  החל 
מעסיקים.  אלף  כ-27  הממוכן  הדיווח 

יסייעו  אשר  צעדים  בוחנת  הרשות 
למעסיקים הקטנים במשק בהתמודדות 

עם יישום הרפורמה".

"הקלה חשובה עבור העצמאים 
והמורשים הקטנים"

את  זוקפים  הביטוח  סוכני  בלשכת 
מדורג,  מתווה  על  ברקת  של  ההחלטה 
ידי  על  בנושא  אליו  שנעשתה  לפנייה 
איריס  רו"ח  רואי חשבון,  לשכת  נשיאת 
הביטוח,  סוכני  לשכת  ונשיא  שטרק, 
הוחלט  שלאחריה   – רוזנפלד  ליאור 
יישום  לדברי הלשכה לדחות בשנה את 
המעסיקים  קטנים  לעסקים  התקנה 
לדווח  שימשיכו  עובדים,  מ-10  פחות 

באופן לא מקוון.
המקוון  האחיד  הדיווח  רפורמת  "החלת 
שדורש  טכנולוגי  פתרון  על  מתבססת 
תשומות  בו  מושקעות  כיום  ולכן  שיפור 
רבות של המעסיקים, בכל תהליך היישום 
והמעקב אחר קליטת הכספים והאיזונים 
המשמעות  הביטוח.  בחברות  החוזרים 
הפנסיוני,  לתפעול  גבוהות  עלויות  היא 

מסבירים  הקטנים",  לעסקים  במיוחד 
בלשכת סוכני הביטוח.

אמרה  ברקת  של  ההחלטה  בעקבות 
מגלה  שהרשות  שמחה  "אני  שטרק: 
התחשבות בעסקים הקטנים שהם נדבך 
מרכזי למשק. אנו מודעים לכך שבשנה 
ההון  שוק  ברשות  מגבשים  האחרונה 
פתרון טכנולוגי נוסף שיפתור את מרבית 
התקלות, אולם תהליך זה טרם הסתיים. 
פנינו לרשות במטרה לדחות את כניסת 
החלת  עד  לדיווח  הקטנים  המעסיקים 
אנו  בנוסף  החדש.  הטכנולוגי  הפתרון 
מספר  את  תבחן  הרשות  כי  מבקשים 
העובדים בעסק על פי מספר העובדים 
ולא  שיש להם הפקדות להסדר פנסיוני 

סך העובדים בעסק".

הדחייה  של  "החשיבות  כי  ציין  רוזנפלד 
בשנה היא משמעותית וזו הקלה חשובה 
והעוסקים  העצמאים  ציבור  עבור 
סוכני  כלשכת  אנו  הקטנים.  המורשים 
הכלכליים,  מהארגונים  וכחלק  הביטוח 
נמשיך לסייע ולתמוך בעסקים הקטנים".

משה ברקת החליט על פיצול המדרגה האחרונה בחובת 
הדיווח הממוכן של המעסיקים הקטנים לקופות גמל

הרפורמה תחול בתחילת 2019 על מעסיקים עם 10 עובדים ומעלה ובמועד מאוחר יותר על 
מעסיקים להם פחות מ-10 עובדים | "הרשות בוחנת צעדים אשר יסייעו למעסיקים הקטנים 

במשק בהתמודדות עם יישום הרפורמה"

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
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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 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים

לאחר 45 שנים בקבוצת מגדל: מנכ"ל 
מקפת בצלאל צוקר פורש לגמלאות

במהלך שנותיו בקבוצה כיהן במספר רב של 
תפקידים בענפי ביטוח החיים והחיסכון ארוך 

הטווח | טרם נקבע מועד הפרישה

בצלאל צוקר, מנכ"ל מגדל מקפת 
וקופות גמל, הודיע  קרנות פנסיה 
ולפרוש  לסיים את תפקידו  רצונו  על 
לגמלאות. טרם נקבע מועד הפרישה.
צוקר עובד 45 שנים בקבוצת מגדל. 
בשנת  במגדל  דרכו  את  החל  הוא 
1973 ובמהלך שנותיו בקבוצה כיהן 
בענפי  תפקידים  של  רב  במספר 
הטווח.  ארוך  והחיסכון  החיים  ביטוח 
מכהן  היום  ועד   2011 משנת  החל 
פנסיה  קרנות  מקפת  מגדל  כמנכ"ל 
קרן  יוזמה  כמנכ"ל  גמל,  וקופות 
פנסיה לעצמאים וכדירקטור בחטיבת 

הטכנולוגיות של מגדל. 
במגדל מציינים כי עיקרי עשייתו כללו 
שוטף  וניהול  ההקמה  פרויקט  ניהול 
לעצמאים  פנסיה  קרן  יוזמה  של 
קליטת  בארץ,  הראשונה  שהייתה 

של   )2000 )חיים  הליבה  מערכות 
והפנסיה  הבריאות  החיים,  ביטוח 
ביטוח  איחוד שלושת אגפי  בקבוצה, 
לתוך  וסלע  שמשון  מעוז,   – חיים 
ומיזוג  להסבה  הביא  בנוסף,  שמשון. 
ארבע קרנות הפנסיה: תשורה, יוזמה 
אחת  לקרן  ומקפת  תנופה  חדשה, 
שלוש  מיזוג  כן  וכמו  מקפת,  מגדל   -
חברות מגמל והשתלמות לתוך מגדל 

מקפת. 

בצלאל צוקר

סבב מינויים במגדל מתוך החברה: 
מנהלות ומנהלים חדשים בחטיבת הלקוחות

כחלק מהיערכות לשנה החדשה ובכדי לעמוד באתגרים, קודמו אנשי מקצוע שצמחו במגדל |
גיל שריר יתמנה לתפקיד מנהל מחוז מרכז במקומו של אודי לקסר שעוזב אחרי יותר מ-30 שנה

מינויים  סבב  לדרך  מוציאה  מגדל 
וערוצי  הלקוחות  בחטיבת  חדש 
החברה  מהיערכות  כחלק  ההפצה 
ולאתגרים  הקרובה  הפעילות  לשנת 
הקיימים בענף. במסגרת כך החליטה 
מנהלות  נבחרת  קידום  על  החברה 
בקבוצה  שצמחו  מבפנים  ומנהלים 
בחטיבת  ומכירות  ניהול  לתפקידי 
פורסמו  מינויים  מספר  הלקוחות. 
ונכנסים  האחרון  ספטמבר  בחודש 

כעת לפעילות. 
ליאור רביב, מנהל חטיבת הלקוחות 
למנכ"ל:  ומשנה  ההפצה  וערוצי 
העסקיים  לאתגרים  ערוכה  "מגדל 
בחזית  ומעמידה  הביטוח  בענף 
מובילים  ומנהלים  מנהלות  נבחרת 
במינויים  מדובר  בקבוצה.  שצמחו 
מקיפה  ארגונית  מתכנית  חלק  שהם 

בחטיבת הלקוחות עליה הודענו לפני 
לתוקף.  נכנסת  ואשר  חודשים  מספר 
את  נוספת  פעם  ממחישים  המינויים 
האמון שאנו נותנים לשדרה הניהולית 
צמיחה  ומעודדים  בחברה  הקיימת 

מבית".
מרחב מרכז

תפקידו  את  מסיים  לקסר  אודי   -
למעלה  לאחר  מרכז  מרחב  כמנהל 
ובמקומו  מ-30 שנות פעילות במגדל, 

מתחיל בתפקיד גיל שריר. 
- שרי פישר תמונה למנהלת מכירות 
ופיננסים במרחב מרכז במקום  חא"ט 

ניסן סרויה שמסיים תפקיד. 
- עינת ינוביץ' תמונה למנהלת יוניט 

מרכז, במקום נעם גולד. 
מנהל  לסגן  ימונה  ריימונד  יניב   -
תפקידו  על  בנוסף  מרכז,  מרחב 

כמנהל יוניט. 

מרחב סוכנויות
- רן אמיר יחליף את גיל שריר כמנהל 

מרחב סוכנויות. 
בצורה  התרחב  סוכנויות  מרחב   -
לשני  יחולק  כך  ובשל  משמעותית 
שני  ימונו  מעתה  לפיכך,  יוניטים. 
קובי  אמיר:  רן  במקום  יוניט  מנהלי 

לילן וחיים דנינו. 

מרחב צפון
עדי פרידמן תמונה למנהלת מכירות 
במקום  צפון  במרחב  ופיננסים  חא"ט 

קובי לילן שעובר כאמור לסוכנויות. 
מרחב ירושלים

עודד  את  מחליף  בקר  עופר   -
רפפורט כמנהל מרחב ירושלים, לרגל 
פרישתו בתום עשרות שנים בקבוצה. 
כמנהל  שכיהן  מושקוביץ  דורון   -
מכירות סיכונים ארצי יסיים את תפקידו 

וימונה למנהל מכירות ירושלים. 

מטה מכירות ארצי
- טל רוזן שכיהנה עד עתה כמנהלת 
סוכנויות  במרחב  סיכונים  מכירות 
סיכונים  מכירות  למנהלת  תמונה 

ארצית במקומו של דורון מושקוביץ'.

ליאור רביב

מוצר חדש הצטרף למרקטפרו: קיפר-קי. איבוד צרור מפתחות מתרחש 
באופן מפתיע, מלווה בעוגמת נפש גדולה. סוכני הביטוח יכולים להציע 

כעת ללקוחותיהם פתרון ייחודי לאיתור המפתחות ואף לקבל על כך 
עמלה. לקוח ראשון של המרקטפרו שאיבד את מפתחות הרכב התבשר 

כי הם נמצאו הודות לפתרון שמציעה החברה.
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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 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים

כלל college מסכמת את 2018 עם 5,400 מודרכים

סיני קיימה הדרכות מקצועיות 
בתחומי חיים ובריאות

חני סלע תחליף את אבי מויאל 
כראש אגף ביטוח חיים בהכשרה

1,500 שעות אקדמיות ניתנו השנה במכללה להדרכת סוכנים מבית כלל ביטוח ופיננסים | 
גלי שבד, מנהלת אגף שיווק ואסטרטגיה: אנו עדים לגידול בדרישה מהסוכנים, בשל הערך 

המוסף שהם מקבלים

להדרכת  המכללה   ,college כלל 
ופיננסים,  ביטוח  כלל  של  סוכנים 
סוכנים,  אלפי   2018 בשנת  הכשירה 
עובדי סוכנות ויועצים בנושאי הביטוח 
השונים. במסגרת הדרכות אלו, שולבו 
המעניקות  ייחודיות  סדנאות  גם 
שירות  למתן  ייחודיים  כלים  לסוכנים 

מקצועי ללקוחותיהם.
מנהלת  בכירה,  סמנכ"לית  גלי שבד, 
אגף שיווק ואסטרטגיה בחברה ציינה 
כי כלל college היא נדבך משמעותי 
החברה  של  השירות  בתפיסת 
מנהלת  שהיא  היחסים  ובמערכת 
לפני  הוקמה  "המכללה  סוכניה.  עם 
לימודית  תשתית  ויצרה  שנים  כארבע 
לקהלים  אישית  ומותאמת  מקיפה 
השונים.  הביטוח  בתחומי  רלוונטיים 
בדרישה  לגידול  עדים  אנו  שנה  בכל 
הערך  בשל  זאת  השטח,  מן  העולה 
שהמכללה  המשמעותי  המוסף 
באינטראקציה  לסוכנינו,  מעניקה 
לקוחותיהם.  עם  שלהם  היומיומית 
המכללה,  פעילות  שנות  כל  לאורך 
בסקרים,  גבוהים  ציונים  מקבלים  אנו 
האחרון  העמדות  בסקר  והשנה 
בנושא  הביטוח,  סוכני  לשכת  של 
הציון  את  קיבלנו  אלמנטרי,  ביטוח 

בענף",  ביותר  הגבוה  המשוקלל 
שהתקיימו  ההדרכות  שבד.  אמרה 
הן  הונחו  החולפת,  השנה  במהלך 
והן  בחברה  בכירים  מנהלים  ידי  על 
מהשורה  חיצוניים  מרצים  ידי  על 
בנושאים  עסקו  הדרכות  הראשונה. 
תיק  השאר:  בין  כללו  אשר  מגוונים, 
תכנון פנסיוני, קרנות פנסיה, פיננסים, 
עדכוני מס, מסלקה פנסיונית, הדרכות 
וחיתום  רגולטוריים, תביעות  בנושאים 
בבריאות, מוצר 'כלל פרוטקט' בביטוחי 
הדרכות  בדירה,  ירוק  מסלול  רכב, 
טכנולוגיות על ממשקי הסוכן והדרכות 
התנהגותיות מגוונות - הסוכן כמנכ"ל, 
מנהלים  חניכת  ומכירות,  שיווק  קידום 

וחדשנות דיגיטלית.
מנהלת  ליפקוביץ,  אלמוג  מושית 
סוכנים,  והדרכת  ידע  ניהול  מחלקת 
כלי  הוא   college "כלל  כי  הסבירה 
מעמידים  אנו  אותו  ומקצועי  איכותי 
לרשות סוכנינו, הן בהדרכות מקצועיות 
להם  המקנות  העשרה  בהדרכות  והן 
 ,2019 במהלך  מוספים.  רבים  ערכים 
ההדרכות  מגוון  את  להעשיר  נמשיך 
בדגש על תחום הפיננסי לרבות ניתוח 
איתור  ההון,  שוק  על  רקע  תיקים, 

לקוחות פיננסים ועוד". 

גלי שבד. "כלל college היא נדבך משמעותי בתפיסת השירות של החברה"

מושית אלמוג ליפקוביץ. "שימת דגש על התחום הפיננסי ב-2019"

חברה  שומרה  מבית  סיני,  סוכנות 
במגוון   2018 שנת  את  סוגרת  לביטוח, 

הדרכות מקצועיות.
מחלקת ביטוח חיים של הסוכנות, בהנהלת 
נציגים  בסוף השנה  אירחה  פורמן,  רועי 
בענף,  מובילות  ביטוח  חברות  ממספר 
ביניהם את אורן פלדמן מנהל יחידת מכירות 
מחוז מרכז במגדל, ואת גבי שריקי מנהל 

מכירות מרחב סוכנויות במנורה מבטחים.
בנוסף, הוזמנו סוכני סיני לסדרת הרצאות 
בין  ובריאות.  חיים  בנושאי  מגוונות 
ההרצאות ניתן היה לשמוע את מירה בר, 
מנהלת תחום הגיל השלישי במנורה; ואת 

ההרצאות הן חלק מהשקת התכנית השנתית 
של הסוכנות: 'סיני מבינים בבריאות'

חני שפיס, מומחית לביטוחי בריאות וסיעוד 
בארץ.

כי  מסרה  מוסצ'י,  יעל  סיני,  מנכ"לית 
בית  להיות  ותמשיך  ממשיכה  הסוכנות 

הסוכנים המוביל בענף.

יעל מוסצ'י / צילום: יח"צ

לביטוח.  חברה  בהכשרה  חדש  מינוי 
חני סלע מונתה לראש אגף ביטוח חיים 

ופיננסים בחברה.
כמנהלת  לאחרונה  עד  שימשה  סלע, 
חיים  ביטוח  אגף  של  ארצית  מכירות 
האגף  של  התפעול  מערך  ומנהלת 
תמונה  בהכשרה  הלקוחות  ולשימור 
אשר  מויאל  אבי  של  במקומו  לתפקיד 
ויציאתו לדרך  הודיע לאחרונה על עזיבתו 

עצמאית.
סלע היא בעלת ותק של 20 שנה בענף 
החיים  ביטוח  בתחום  ונמצאת  הביטוח 

בהכשרה למעלה מ-7 שנים.

חברה  הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
לביטוח: "סלע היא אשת מקצוע מהשורה 
הראשונה ומחזיקה בניסיון עשיר בתחום. 
לתפקיד  כניסתה  על  אותה  מברך  אני 

ומאחל לה הצלחה רבה". 

הארצית  המכירות  כמנהלת  שימשה  סלע 
ומנהלת מערך התפעול של אגף ביטוח חיים

חני סלע / צילום: יח"צ



לפרטים ולהרשמה להדרכות פנה/י אל המפ“ע/החתם שלך

פותחים שנה עם מרכז ההדרכה
של כלל ביטוח ופיננסים

סוכנים/ות יקרים/ות,
מרכז ההדרכה הייעודי של כלל ביטוח ופיננסים ימשיך לעמוד לרשותכם

עם תכנית מגוונת ומעשירה גם בשנת  2019

  הדרכות מקצועיות בתחומי פיננסים, בריאות, חא”ט, וביטוח כללי

 הרצאות העשרה בנושאים: חלופות פנסיוניות, בריאות, ביטוחים עסקיים, חיתום ותביעות, 
רגולציה ועוד..    

 סדנאות בתחום שיווק ומכירה

 הכשרות ייחודיות בתחום הפיננסים

 מוצרי ושירותי כלל ביטוח

  תפעול ומערכות מידע

 תכניות העשרה ייחודיות

 ונושאים רבים נוספים

מרכז הדרכה לסוכני כלל ביטוח ופיננסים
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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 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים

התאמה מגדרית )שינוי מין( - האם המערכת 
הציבורית והפרטית מכסות את הטיפולים?

בארץ חיים אלפים המרגישים שנידונו לכלא נפשי ופיזי | כשהם אוזרים אומץ לבצע את השינוי, רבים נתקלים בחומות 
בירוקרטיות | ורדה לבקוביץ פגשה שני צעירים טרנסג'נדרים ובדקה איך מתייחסים לנושא מערכות הבריאות השונות

מאת ורדה לבקוביץ 
לכולנו  לעולם,  מגיעים  כשתינוקות 
המגדרית  הזהות  מהי  לכאורה,  ברור, 
עשויים  אנו  לימים  ולד.  אותו  של 
העניין  לצורך  שנולד,  שתינוק  לגלות 
כי  לסביבתו  כ"נקבה", מגלה בהמשך 
שבו  האופן  כלומר,  המגדרית,  זהותו 
שלו,  הנפש  עצמו,  את  תופש  הוא 
למעשה  הם  שלו,  החברתי  והשיוך 
לחוות  עלול  אדם  אותו  זכר.  של 
מצוקה גדולה מכך שמיוחסת לו זהות 
סמך  על  הנשענת  אחרת,  מגדרית 
מינו הביולוגי בלידה, והוא עשוי לבקש 
גופו  בין  התאמה  של  תהליך  לעבור 

לזהותו המגדרית. 
להרגיש  מתחילה  החברה  כאשר 
לזו  הביולוגית  הזהות  בין  השוני  את 
עלולים  המבוגר  או  הילד  המגדרית, 
אפליה,  אלימות,  מהתנכלות,  לסבול 
ודחיה. מכאן מתחיל מסע אישי קשה 
"היציאה  טרם  בכלא  לישיבה  המשול 
מגיעה  זו  שכאשר  כדי  עד  מהארון", 
אישית  כחנינה  לעיתים  נחווית  היא 

הניתנת על ידי האדם לעצמו.
המין  האנשים,  מרבית  שעבור  בעוד 
והכרומוזומים(,  והרבייה  המין  )איברי 
ו/ מינית  )משיכה  המינית  הנטייה 
והמגדר  מסוים(,  למגדר  רומנטית  או 
)הזהות המגדרית, ההעדפות לביטויים 
ואין  תואמים  מגדריים(  ותפקידים 
אנשים  עבור  קונפליקט,  ביניהם 
הרכבים  להיות  עשויים  טרנסג'נדרים, 

שונים של קשר בין מבנים אלו. 
הציגה  אלרואי  הילה  העיתונאית 
את   )11/10/18(  10 ערוץ  בחדשות 
מינית  ונטייה  מגדר  מין,  בין  ההבדל 
וכיצד משרד הבריאות, במסגרת "חוק 
בפניות  מטפל  ממלכתי",  בריאות 
ושירותי  רפואיות  התערבויות  למימון 

בריאות להתאמה מגדרית.
שתקשר  וביקשתי  להילה  פניתי 
מומחית  יעיש,  איריס  ד"ר  עם  אותי 
פנימית  ורפואה  לאנדוקרינולוגיה 
ב"המרכז  בכירה  כרופאה  ומשמשת 
לאחרונה  שנפתח  מגדרית",  לרפואה 
ובמרכז מב"ט.  בבית החולים איכילוב, 
להרצאתה  אותי  הזמינה  יעיש  ד"ר 
הבר".  על  "רופא  שנקרא  בערב 
מהקהילה  אנשים  נכחו  זה  בערב 

מה  את  הכרתי  ושם  הטרנסג'נדרית, 
שהיה קודם עבורי ה"לא נודע".

אשר  ורגישה,  צעירה  רופאה  פגשתי 
ביטחון  למטופליה  ומעניקה  מחבקת 
יהיה  ש'הכל  ואופק  אמונה  עצמי, 
בסדר' ובסופו של תהליך הם יעברו את 

הפרוצדורה שתגשים להם את החלום.

כ-47,000 טרנסג'נדרים 
חיים בישראל

כ-0.57%  ההערכות,  פי  על 
מהאוכלוסיה הבוגרת בישראל מגדירים 
בכ- מדובר  כטרנסג'נדרים.  עצמם 
47,000 איש, סדר גודל דומה לאנשים 

בעלי שיער ג'ינג'י.
טרנסג'נדרית  זהות  כי  לציין  חשוב 
עשויה להתגלות בכל גיל. במרפאתה 
דיווח  לפי  מטופלים  יעיש  ד"ר  של 
נוער.  ובני  ילדים  כ-100  המרפאה 
בעוד שהתערבות רפואית, כגון נטילת 
חוסמי הורמונים והורמונים נגדיים הנה 
ההתבגרות,  מגיל  החל  רק  רלוונטית 
טבעי  באופן  מתרחשת  שהיא  כשם 
ילדים  מלאכותית,  התערבות  וללא 
לקבל  יכולים  ההתבגרות  גיל  טרום 
וליווי פסיכולוגי, שגם הם  בייעוץ  סיוע 

ניתנים במרפאה. 
מי  ההתבגרות,  גיל  מתחילת  החל 
שמעונין בכך )ובהסכמת הוריו והמלצת 
רופאיו( רשאי להתחיל בטיפול בחוסמי 
את  לעצור  נועד  זה  טיפול  הורמונים. 
המין  לסממני  המינית  ההתבגרות 
שדיים  צמיחת  כגון  בלידה,  הביולוגי 
הטיפול  לבנים.  פנים  ושיעור  לבנות 
משמעותי למשל כאשר האדם המזהה 
עצמו כזכר מפתח סממני מין נשיים כגון 

שדיים, המזהים אותו בחברה כאישה, 
המצוקה  את  להגביר  שעלול  מה 
הגדולה גם כך )המכונה באופן מקצועי 
'דיספוריה מגדרית'(. מצוקה זו עלולה 
להוביל לאובדנות )כ-41% מקרים של 
הטרנסית  בקהילה  מדווחים  אובדנות 
ברחבי העולם(, ונמצא קשר בינה לבין 
שיעורים גבוהים של דיכאון, חרדה ואף 

הפרעות אכילה. 
בחוסמי  הטיפול  של  נוסף  יתרון 
כאשר  הפיך.  להיותו  נוגע  הורמונים 
באופן  מתרחשת  מינית  התבגרות 
לכן,  הפיכות.  אינן  תוצאותיה  טבעי, 
אם לא נעצרת הצמיחה של חזה נשי, 
ידי  על  רק  להסירו  יהיה  ניתן  למשל, 

ניתוח. 
בחוסמי  השימוש  זאת,  לעומת 
שכאשר  כך,  הפיך,  הנו  הורמונים 
המינית  ההתבגרות  הטיפול,  נפסק 
הפסיקה,  בו  מהמקום  בדיוק  תמשיך 
נוסף להחליט  זמן  לנער  מה שמספק 
על עתידו ועל גופו ממקום רגוע ובטוח 

יותר. 
בגילאים מאוחרים יותר, סביב גיל -16
18, כפי שמתרחש באופן טבעי בגוף, 
באמצעות  גם  זה  בנוער  לטפל  ניתן 
מתן הורמונים נגדיים )טסטוסטרון למי 
שנולדו  למי  ואסטרוגן  כנקבה  שנולדו 
סממני  את  מפתחים  אלו  כזכרים(. 
בהתאמה  שיסייעו  המשניים  המין 
רק  הפיך  הנו  זה  טיפול  המגדרית. 
בחלקו. את הטיפול ההורמונלי אפשר 
לקבל במקום עבודתה של ד"ר יעיש, 
"תל  החולים  שבית  בעוד  איכילוב, 
של  גם  לביצוע  מאושר  השומר" 

ניתוחים.

מכל קשת האוכלוסייה
ד"ר  יעיש.  ד"ר  של  להרצאה  בחזרה 
יעיש הסבירה על התהליך שיש לעבור 
שאלות  על  ענתה  הניתוח,  טרם 
והעניקה  חיבקה  ובעיקר  מהקהל 
שהגיעו  המטופלים  אחד  ביטחון. 
לשמוע את ד"ר יעיש הלין שההמתנה 
שהוא  ולמרות  ארוכה  הנה  לוועדה 
זומן  טרם  חודשים,  כ-8  ממתין 
ההמתנה  כמה  הבהיר  הוא  לפגישה. 

מלווה בכאב אישי ונפשי. 
אחד מהאורחים פנה לקהל ואף סיפר 
הוא  שדיים.  להשטחת  ניתוח  עבר  כי 
בא  והוא  מאחר  לבד,  לניתוח  הגיע 
ממשפחה חרדית, שדחתה אותו עקב 
הניתוח  ביום  אולם,  המגדרית.  זהותו 
אמו  את  ראה  פתאום  כיצד  סיפר 
בכדי לתמוך  מגיעה עם ספר תהילים 
בו לאורך כל הניתוח, ובאותה הנשימה 
עד  יודע  לא  אחד  שאף  ואמר  הוסיף 
היום שאמו היא זו שליוותה אותו ביום 

המשמעותי הזה בחייו.
האנשים  של  האישית  החשיפה 
שהתבטאו  הטרנסית  מהקהילה 
חדש  עולם  בפניי  פתחה  בהרצאה, 
של  גורלם  על  הרהרתי  חבוי.  שהיה 
כלכלית  לתמיכה  זכו  אלה שלא  אותם 
להשתלב  ושמתקשים  מהמשפחה, 
בשוק העבודה עקב אפליה על בסיס 
קריטי  כמה  ועד  זהות המגדר שלהם, 
עבורם לקבל כיסוי ביטוחי להתערבויות 

מצילות חיים אלה. 
ביטוח  כסוכנת  עיסוקי,  בעקבות 
החלטתי  הבריאות,  בתחום  מומחית 
יודע  אותי  שמכיר  ומי  הרגע,  באותו 
כאשר  מבראשית,  הכל  חוקרת  שאני 
הנושא  את  ללמוד  אותי,  מענין  נושא 
הפרטית  במערכת  הרבים,  מהיבטיו 
והציבורית. זאת, על מנת לסייע להם 
זכותם האלמנטרית לחיות  לממש את 

בגוף התואם את זהותם המגדרית.
 

 לשתף כדי 
שהחברה תבין

להפתעתי, כמו פאזל המתחיל להתחבר 
או כמו מסר מלמעלה, למחרת האירוע 
מאיה,  ובו  בפייסבוק  פוסט  התפרסם 

אחות בבית החולים איכילוב, חשפה 

המשך בעמוד הבא

ורדה לבקוביץ עם טל )מימין( ומאיה
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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 
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כזכר,  נולדה  למעשה  כי  הציבור  בפני 
שראיתי  לאחר  מעכו.  מוסלמי  "ילד" 
סודאח,  לאנטון  פניתי  הפרסום  את 
לקוח שלי המדריך באלוון )קבוצת נוער 
להט"בי ערבי( ומתנדב בעמותת "איגי" 
)ארגון נוער גאה(, וביקשתי ממנו לסייע 
לי  הציע  הוא  מאיה.  עם  להיפגש  לי 
טרנסג'נדר,  גבר  טל,  את  גם  לפגוש 
כל  על  ולדבר  להיפגש  קבענו  ואכן 
הנושא בפתיחות ולבדוק מהן התחנות 
הציבורית  במערכת  בדרך  לעבור  שיש 

והפרטית.
היא  כיצד  ידעתי  לא  לפגישה  בדרכי 
בחורה  פגשתי  כשהגעתי,  תתפתח. 
העובדת  ורגישה,  חכמה  יפהפייה, 
כאחות במחלקה הנוירוכירורגית בבית 
רצון  בעלת  מאיה,  איכילוב.  החולים 
הנכון,  בגוף  חייה  את  לחיות  וזכות 
מי  עם  ובהשלמה  רב  באושר  חיה 

שהיא באמת.
מאוד  חיים  עברה  מאיה  כ"ילד", 
מהמשפחה  דחייה  כללו  אשר  קשים 
ומהחברה. היא ספגה קללות, הצקות, 
הספר,  בית  מילדי  ואלימות  השפלות 
מהשכונה, והגרוע מכל - מהמשפחה. 
עצמי  בכלא  חייה  את  ריצתה  מאיה 
משולב בסבל רב, עד ליום שבו נתנה 

לעצמה חנינה ויצאה מהארון.
שהיא  מהביטחון  רבות  התרשמתי 
שידרה לאורך כל הפגישה, ואף ראיתי 
שעל  כל  את  לשתף  רצתה  כמה  עד 
שהגיע  תבין  שהחברה  בכדי  לבה, 

הזמן שנקבל את השונה מאתנו. 
טל,  אלינו  הצטרף  הפגישה  במהלך 
מצחיק,  אינטליגנט,  מדהים,  בחור 
של  ניתוח  עבר  אשר  רגיש,  פתוח, 
השטחת החזה. לאורך שיחתנו משכו 
שקישטו  הקעקועים  לבי  תשומת  את 
את גופו, והרשתי לעצמי לשאול אותו 
להסתיר  בכדי  גופו  את  קעקע  האם 
את הצלקות מן הניתוח. טל ענה מיד 

בחיוב. 
הוא ציין כי הנושא שהכי הטריד אותו 
להיות  שלו  והזכות  הפריון  נושא  הנו 
של  תהליך  עבר  כי  וסיפר  הורה, 
לטענתו,  והקפאתן.  ביציות  שאיבת 

לכל  מענה  הציבורית  במערכת  אין 
הטרנסג'נדרים  קהילת  של  הצרכים 
הורים  להיות  וזכותם  הפריון,  בתחום 

ללא עוררין.
בהמשך לשיחה עם טל ומאיה, בדקתי 
מהו המענה שנותנת מערכת הרפואה 
בישראל לניתוחים הדרושים, ולשם כך 

צריך להתחיל מההתחלה. 

כירורגיים  וטיפולים  ניתוחים  אילו 
של  בתהליך  לעבור  עשויים 

התאמה מגדרית )שינוי מין(?
 ניתוח עליון – השטחת חזה )כריתת 

שדיים(.
 ניתוח תחתון – לעיצוב איבר מין.

ניתוח  תהליך   – הפנים  'נישוי'   
אסתטי למראה נשי כגון שינוי עצמות 

לחיים או מצח.
 ניתוח להסרת גרוגרת.

 שאיבת שומן ועיצוב גוף נשי או גברי.
 הסרת שיער בלייזר.

 השתלת שיער.
אישית  המותאם  הורמונלי  טיפול   
בשתל תת עורי אשר מפריש הורמונים 
3 עד  )חובה להחליף את השתל מדי 

12 חודשים(.

תופעות הלוואי
תופעות  על  ומאיה  טל  את  שאלתי 

הלוואי.
ההורמון  מנטילת  כתוצאה  טל,  לדברי 
להתרחש  עשויות  "טסטוסטרון" 
ההשפעות הבאות: ניכר השינוי בקול, 
צומח  מיד, שיער  נעצר  לרוב  המחזור 
בגפיים ובפנים, אקנה עלולה להופיע 
עליה  עקב  במשקל  עלייה  גם  כמו 
דיאטנית  לצרף  )חובה  שריר  במסת 

לתהליך(.
הורמון  בנטילת  מאיה,  לדברי 
שינוי  להגיע  עשוי  לנשים  פרוגסטרון 
ודיכוי  מיני  חשק  אי  הרוח,  במצב 

צמיחת השיער בגוף.
צרכיהם  את  שהבנתי  לאחר 
פניתי  ומאיה,  טל  של  ודרישותיהם 
להבין  מנת  על  ביטוח  חברות  לשתי 
לניתוחים.  בפוליסה  כיסוי  קיים  אם 
ביטוחי,  כיסוי  קיים  הרבה,  להפתעתי 
ההצטרפות  בהם  במקרים  רק  אך 
של  קיומם  טרם  נערכה  לביטוח 
מסמכים המעידים על תחילת התהליך 
מגדרית.  דיספוריה  של  אבחנה  או 
חברת  אלו,  בתנאים  תביעה,  במקרי 
חלק  על  החבות  את  תקבל  הביטוח 
מהניתוחים לפנים משורת הדין, היות 

וזו לא בעיה רפואית. 
להשטחת  ניתוח  הנו  שיאושר  ניתוח 

תחתון  ניתוח  או  שדיים(  )כריתת  חזה 
מתבצע  כלל  שבדרך  המין,  באיברי 

מחוץ לגבולות ישראל.
לנו  אין  כי  לדעת  שנוכחתי  מכיוון 
אפשרות להציע ביטוח שיכלול ניתוחים 
או  לטרנסג'נדר  מגדרית  להתאמה 
הרהרתי  מוצהרים,  טרנסג'נדרית 
כך  שלהם,  הסיכונים  קיימים  היכן 
שאוכל לבטחם עבור סיכון עתידי )חס 

וחלילה(. 
"האם  יעיש בשאלה  לד"ר  פניתי  לכן, 
יותר בנטילת הורמונים  יש סיכון גבוה 

לממאירות עקב הטיפולים?"
וזו הייתה תשובתה: "זוהי סוגיה מאוד 
מהרבה  ניתנים  הורמונים  מורכבת. 
זו  וזה תלוי בהרבה פרמטרים,  סיבות, 
לא תשובה של כן ולא". ליתר ביטחון, 
לעבור  חייבים  הורמונים  בקבלת 
לעיתים  כבד  ותפקודי  דם  בדיקות 
מחושב  הטיפול  כאשר  יותר,  קרובות 

לפי סוג הדם כדי למנוע ממאירות. 
קיומו  טרם  ביטוח  שרכש  מבוטח 
או  התהליך  התחלת  בגין  תיעוד  של 
בהמשך  והתגלה  הזהות,  על  הצהרה 
רפואית  להתערבות  צורך  כבעל 
הניתוח  את  יקבל  מגדרית,  להתאמה 
בכפוף  מאשרת   הביטוח  שחברת 

לתנאים ולזכאות.
ביטוח,  עדיין  רכש  שלא  מי  לפיכך, 
הטיפול  של  מסיכונים  חושש  אך 
פוליסת  שירכוש  חשוב  ההורמונלי, 
בסל  שלא  ותרופות  קשות  מחלות 
שתאובחן  ברגע  חלילה,  הבריאות.  
ולמין,  למגדר  קשר  ללא  קשה  מחלה 

נדאג לפיצוי כספי ולמימון תרופה.

הרפואה הציבורית - חוק 
בריאות ממלכתי 

מנחה   2014\16 מנכ"ל  חוזר 
לשינוי  לניתוחים  הסדרה  על 
של במצבים  פגמים  ולתיקון  מין 

HERMAPHRODITISM  ודומיהם.
הוועדה  התביעה,  דחיית  של  במקרה 

חייבת לנמק בכתב את נימוקיה.
בקבלת ההסכמה, על המטופל לחתום 
הסכמה  טופס   -  1 נספח  טופס  על 
מגדרית(  )התאמה  מין  לשינוי  מדעת 
הניתוח  הליך  מהו  למטופל  מוסבר  בו 
ובנוסף מוסבר למטופל מהם הסיכונים 
והסכמה  חלופיות  טיפול  ודרכי 
דעת  שיקול  פי  על  כללית  להרדמה 

הצוות הרפואי.
המסמך,  על  חתם  שהמטופל  לאחר 
באותו הנספח  הוועדה  חותמים חברי 
על סעיף לפיו הם משוכנעים שהאדם 
מעוניין  שהינו  התהליך  את  הבין  אכן 

לעבור ומסוגל לתת הסכמה מדעת.

מגדרית  להתאמה  ניתוח  האם 
לתפישת  חיים  מציל  מין(  )שינוי 

משרד הבריאות כיום?
המהווה   ,12221436314 אסמכתא 
הבריאות,  משרד  של  נוסף  מסמך 
מסבירה את משמעות המושג "הצלת 
ממלכתי  בריאות  חוק  לגישתה.  חיים" 
מאשר ניתוחים לשינוי מין מזכר לנקבה 
ומנקבה לזכר – והם אכן כלולים בסל 
הניתוח  לביצוע  התנאי  אך  הבריאות, 

הוא קבלת אישור מוועדה מיוחדת.
לביצוע  פנייה  מתקבלת  כאשר 
אם  לשקול  יש  בחו"ל,  הפרוצדורה 
את  בישראל  לקבל  יכול  לא  המטופל 
נשקפת  והאם  המבוקש  השירות 
והוועדה  במידה  חיים.  סכנת  למטופל 
התנאים  קיימים  כי  למסקנה  מגיעה 
השני  לשלב  עוברים  המצטברים, 
שמצדיקה  חריגה"  "נסיבה  המכונה 

מימון בחו"ל.
ניתוח  מתבצע  לא  ישראל  במדינת 
מנקבה  מין(  )שינוי  מגדרית  להתאמה 
לזכר )F TO M( היות ואין ניסיון מספק 
בארץ בפרוצדורה זו, ועל כן המטופלים 

מופנים לניתוחים בחו"ל.
מגדרית  להתאמה  ניתוח  אומנם 
משרד  ידי  על  מוכר  אינו  מין(  )שינוי 
אובדן  סכנת  עקב  כנדרש  הבריאות 
כלול  שהניתוח  בהתחשב  אך  חיים, 
המטופל  לחיי  ומהותי  הבריאות  בסל 
זהו  המגדרית,  זהותו  את  מגדיר  ואף 
מקרה המקיים את ההגדרה "הנסיבה 
מימון  ומחייבת  המצדיקה  החריגה", 
סכנת  עקב  שאינו  למרות  השירות, 

אובדן חיים.
חוק  ומחשבה,  לדיון  נושא  לסיום, 
שירותי  קבלת  קבע  ממלכתי  בריאות 
סבירה  באיכות  סביר,  בזמן   - בריאות 
שנשאלת  השאלה  סביר.  ובמקום 
המילה  לגבי  הנה  לפרשנות  ונפתחת 
רבות  מלינים  לוועדה  הפונים  סביר. 
סרבול  לוועדה,  בהזמנה  עיכוב  על 
תנאים  הצבת  הנדרשת,  בבירוקרטיה 

לא רלוונטיים ועוד...
האם זו ההגדרה לסביר?

תודתי נתונה ל:
ד"ר  שנצר,  טל  עוראבי,  מאיה 
 - גרציה  דה  ושירלי  יעיש  איריס 
קבוצת  ומנהלת  מייסדת  פישמן, 
למשפחות  הלביאות"  "ברית 
הטרנסי,  הרצף  על  ונוער  לילדים 

שהשתתפה בכתיבת הכתבה.
ט.ל.ח.

המשך מעמוד קודם

שלט תמיכה משפחתי בצאצא. 
הוקרן בכנס "רופא על הבר"

התאמה מגדרית )שינוי מין( - האם המערכת 
הציבורית והפרטית מכסות את הטיפולים?
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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 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים
| השבוע שהיה

ספיר: את ההחלטות הניהוליות השוטפות במגדל 
אני מקבל; שלמה אליהו - משקיע אסטרטגי

 | השליטה  בעל  לבין  בינו  היחסים  למערכת  והתייחס  הטייקונים'  'ועדת  בפני  הופיע  מגדל  מנכ"ל 
"השיחות עם אליהו התמעטו, רוצה להאמין שחלק מדברי שריג נאמרו בסערת רגשות ובלהט הרגע"

במגדל,  השליטה  בעל  בין  היחסים 
ההנהלה  לבין  אליהו,  שלמה 
המקצועית בחברה הגיעו בשבוע שעבר 
של  התפטרותו  עם  רתיחה  לנקודת 
יו"ר חברת הביטוח, פרופ' עודד שריג. 
המנכ"ל  במשולש,  השלישית  הצלע 
היחסים  למערכת  התייחס  ספיר,  דורון 
הזו בתחילת השבוע בפתח ישיבת 'ועדת 
"את  והצהיר:  זומן,  אליה  הטייקונים' 
במגדל  השוטפות  הניהוליות  ההחלטות 
מה  וזה  אותי  מינו  כך  לשם  מקבל,  אני 

שמצפים ממני".
"אין כאן, בניגוד למה שיכול להיות שעולה 
התנגשות  או  עניינים  ניגוד  בתקשורת, 
משקיע  לא  הוא  אליהו  שלמה  כלשהי. 
מגדל  אסטרטגי.  משקיע  הוא  פיננסי, 
והחוסכים  מגדל  טובת  עולמו.  כל  היא 
שלה היא לנגד עינינו", הוסיף ספיר. הוא 
והתקשורת על  הוועדה  בפני חברי  חזר 
בסוף  מגדל  לעובדי  שהעביר  המסרים 
האחרונה  "בתקופה  שעבר.  השבוע 
קיים לצערי בתקשורת שיח שלילי סביב 
התפטרותו  עם  לשיאו  שהגיע  החברה, 
שריג  עודד  פרופ'   - החברה  יו"ר  של 
על  מצר  אני  אישית  שעבר.  בשבוע 
החלטתו של שריג. אני חולק על המסר 
להאמין  רוצה  אני  ממכתבו.  שעולה 
רגשות  בסערת  נאמרו  מדבריו  שחלק 
חברת  מנכ"ל  הסביר  הרגע",  ובלהט 

הביטוח. 
ספיר התייחס גם לשאלה כיצד הוא רואה 
הנוכחי  "תפקידי  בחברה.  תפקידו  את 
הניהולית  הקריירה  פסגת  בעיני  הוא 
בכובד  הזה  התפקיד  את  לקחתי  שלי. 
ראש ובחרדת קודש כשאני מרגיש שיש 
לי את היכולות ואני מסוגל להוביל חברת 
מגדל,  כמו  מובילה  ופיננסים  ביטוח 
גדולים  בהיקפים  ציבור  כספי  המנהלת 
מאוד. שמירה על כספי החוסכים היא נר 
לרגליי. מגדל מעסיקה כ-4,000 עובדים 
עם  בקשר  ונמצאת  מקצועיים  ומנהלים 
אני  הסדרים.  ומנהלי  סוכנים  כ-2,700 
החברה",  וסוכני  מנהלי  בעובדי,  גאה 

הסביר.
הפיננסית  במערכת  ואמון  "מאחר 
אומר  להצלחתה,  נחוצה  והביטוחית 
מספר מילים בנושא זה. מגדל היא חברה 
איתנה, יציבה ובעלת ותק וניסיון של שנים 
המדינה.  מבוטחי  של  בטובתם  בטיפול 
זהו ארגון שאינו תלוי באדם אחד, מוכשר 
ככל שיהיה. אני רואה בתפקידי כמנכ"ל 
כמי שאחראי לוודא שמגדל תמשיך לגדול 

פשרות  חסרת  שמירה  תוך  ולהתפתח 
על כספי המבוטחים ומתן שירות איכותי 

המשולב בקדמה טכנולוגית", ציין ספיר.
מנכ"ל  אמר  אליהו,  לשלמה  בהתייחסו 
מגדל  כמנכ"ל  לשמש  נבחר  כי  החברה 
השליטה  בעל  בו  שנתנו  אמון  מתוך 
אליהו  "שלמה  החברה.  ודירקטוריון 
מהוותיקים  ועסקים  ביטוח  איש  הוא 
והמצליחים במשק הישראלי. הוא אף היה 
ישראל(.  )כנסת  הזה  בבית הנכבד  חבר 
רב.  וביטוחי  עסקי  וידע  ניסיון  בעל  הוא 
ולי.  למגדל,  לתרום  מה  בהחלט  לו  יש 
ליהנות  האפשרות  על  שמח  מאוד  אני 

מתרומתו ומעצתו הטובה", הוא הוסיף.
כבל  איתן  ח"כ  הטייקונים',  'ועדת  יו"ר 
בינך  הממשק  "מה  ספיר:  את  שאל 
לא  "אנחנו  השיב:  ספיר  אליהו?",  לבין 
משוחחים בטלפון. הפגישות שלנו בד"כ 
הן פרונטליות. בתחילת הדרך הפגישות 
הן  היום  והתמעטו.  הלכו  הן  רבות,  היו 
שאל:  כבל  בשבוע".  שלוש  פעמיים 
"מתי מר אליהו נתן לך הנחייה?" וספיר 
השיב: "הוא יודע שהוא לא יכול לתת לי 
הנחיות. השיחות הן על התייעצות וייעוץ, 
הוסיף  כבל  היו"ר  שלי".  הן  וההחלטות 
אם  מידה  באותה  מתייעץ  "אתה  ושאל: 
השיב  וספיר  אחרים?"  דירקטוריון  חברי 

שלא. 
שהיה  שריג,  כי  הסוגיה  עלתה  עוד 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
הוא שנתן לאליהו היתר שליטה במגדל, 
את  שאל  כבל  ליו"ר.  מכן  לאחר  ומונה 
סול,  אהוד  עו"ד  תקין.  זה  האם  ספיר 
יועץ משפטי חיצוני, השיב: "רגולטור יכול 
להפוך ליו"ר של חברת ביטוח. אם אתם 
חוק  תחוקקו  אפשרי  לא  שזה  חושבים 
ואל תשאלו את מנכ"ל מגדל מה דעתו 
כבל  להביך".  יכולים  לא  אתה  זה.  על 
מר  אם  גם  לשאול  לי  "מותר  התעקש: 
זה תקין?". ספיר  אינו מרשה, האם  סול 
השיקולים  שמערך  מניח  "אני  השיב: 
של שריג היה תקין". עוד עלתה שאלת 
במגדל  המסתובבת  והדלת  הנפוטיזם 

החוק  "אם  ואמר:  לכך  התייחס  וספיר 
והרגולציה מאפשרים זה לא בעיה, ככל 
ממנו  למנוע  צריך  לא  מוכשר  שאדם 
"תופעת  כך:  על  אמר  כבל  להתמנות". 
בחברות  והנפוטיזם  המסתובבת  הדלת 
הביטוח משום מה תופסת מקום גדול, זה 

לא דלת, אלא שערים מסתובבים".

"הדירקטוריון קובע את מדיניות 
האשראי, ההחלטות נמצאות 

בידיהם של מומחים"
בשלב הזה עבר ספיר לנושא האשראי, 
סביבו בודקת הוועדה כיצד ניתן אשראי 
המוסדיים  הגופים  ידי  על  גדול  כה 
לא  מהם  שרבים  במשק,  לטייקונים 
הצליחו להחזיר. "חשוב להבין שפעילות 
פעילות  אגב  מבוצעת  במגדל  האשראי 
השקעה. תחום האשראי במגדל מתחלק 
הראשוני  בשוק  )אג"ח(,  סחיר  לאשראי 
ובשוק המשני, ואשראי לא סחיר )אגרות 
מותאמות(.  והלוואות  סחירות  לא  חוב 
מנהלי  ע"י  מבוצע  ההשקעות  ניהול 
על-ידי  ונתמך  מקצועיים,  השקעות 
וחשבות  משפטי  ייעוץ  אנליזה,  יחידות 
מנגנוני  מלווים  התחום  את  השקעות. 
לרבות  רוחביים,  ארגוניים  ובקרה  פיקוח 
וביקורת  בקרה  ציות,  סיכונים,  ניהול 

פנים", הסביר מנכ"ל החברה.
הוא ציין כי שוק האשראי המוסדי בישראל 
של  תולדה  הוא  "השוק  יחסית.  צעיר 
ידי  על  שכוונו  במשק  מבניים  שינויים 
הגברת  לצורך  והרגולטורים  המחוקק 
האשראי  לשוק  בתחום.  התחרות 
המוסדי בישראל קיימת רגולציה מפורטת 
שהתפתחה על פני שנים והתאימה את 
בכלכלה.  השונות  להתפתחויות  עצמה 
הפיקוח וקביעת המדיניות במגדל מעצם 
מהמערכת  שונה  מוסדי  גוף  היותה 
ההחלטות  קבלת  תהליך  הבנקאית. 
מקצועי  הוא  במגדל  האשראי  בתחום 
יזום  בין  מבנית  הפרדה  קיימת  ועצמאי. 
האנליזה  הליכי  לבין  האשראי  ותפעול 

וניהול הסיכונים", אמר ספיר.

מדיניות  את  קובע  החברה  "דירקטוריון 
וקובע  ביצועה  על  מפקח  האשראי, 
האשראי.  בהעמדת  ואחריות  סמכויות 
אבל החלטות האשראי נמצאות בידיהם 
אלו  אחרים.  תלויים  בלתי  מומחים  של 
הכוללת  החיצונית  ועדת האשראי  חברי 
ועדה  לחברה.  חיצוניים  אשראי  מומחי 
זאת היא תת ועדה של ועדות ההשקעה 

אלו  הם  החברה.  של  החיצוניות 
שמאשרים את עסקאות האשראי הישיר 
הלא סחיר. הם מנהלים דיונים רבעוניים 
והלא  הסחיר  האשראי  בתיקי  מעמיקים 
סחיר, על כל מאפייניו. הם אלו שמאשרים 
הבעייתיים  החובות  פורום  המלצות  את 
בנוגע להסדרי חוב, סיווג חובות בעייתיים 

ודרך הטיפול בהם", הוא ציין.

"הקמנו גוף ייחודי לטיפול 
בחובות בעייתיים"

ספיר הוסיף כי העמדת האשראי במגדל 
סיכונים.  הערכת  לאחר  רק  נעשית 
להעמדת  קפדני  תהליך  "במגדל 
האשראי עם מדרג סמכויות ברור ומובנה. 
מודל  לרגולציה  בהתאם  במגדל  יש 
האשראי  סיכון  להערכת  פנימי  אשראי 
בהלוואות. כל ההלוואות מלוות בהערכת 
סיכון אשראי ספציפי. קיים מערך נהלים 
לטיפול בכשלי אשראי. הקמנו גוף ייחודי 
תחת  הנמצא  בעייתיים  בחובות  לטיפול 

פיקוח ועדת האשראי", הוא אמר.
אותן  נקודות  לשתי  התייחס  המנכ"ל 
הגדיר ספציפיות וחשובות. "אלו נקודות 
שראיתי  כפי  הוועדה  את  שהטרידו 

שעולה מצפייה בדיוניה:
האשראי  פעילויות  ההילה:  אפקט   .1
ספציפית  בראייה  נבחנות  במגדל 
שאפקט  כך  לקוח,  בראיית  ולא  לעסקה 
העסקה.  בניית  משלב  מנוטרל  ההילה 

לכן אין במגדל בעיה של אפקט הילה.
2. ריכוזיות: קיימות הנחיות של הרגולציה 
ההנחיות  במגדל  השקעות.  לפיזור 
יותר  מחמירים  הפנימיים  והנהלים 
ריכוזיות  למנוע  ומטרתם  מהרגולציה 
ולדאוג לפזור השקעות. כפועל יוצא מכך 
לקבוצות  נמוכה  חשיפה  אצלנו  קיימת 

לווים גדולה. 
"המבחן בעינינו להצלחה, הוא הצלחת 
הלוואה  ולא  ההלוואות  תיק  פורטפוליו 
מניב  מגדל  של  האשראי  תיק  בודדת. 
ממשלתיות  אג"ח  על  עודפות  תשואות 
ניהול  תוך  הכול,  ללקוחותיה.  ערך  ויוצר 
זה  של  התוצר  וחמור.  מושכל  סיכונים 
נמוך  דיפולט  בשיעור  ביטוי  לידי  בא 
ביותר. מערך האשראי שלנו מבוקר על 
רשות  ידי  ועל  הפנימית  הביקורת  ידי 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והוא עבר את 
הביקורות עד כה בהצלחה. לסיכום, יש 
לי אמון במגדל וביטחון במערך האשראי 
העמיתים  תשואות  את  המשרת  שלה 

במקצועיות", הוא אמר.

דורון ספיר, מנכ"ל מגדל
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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 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים
| השבוע שהיה

חברת פוליגון נדל"ן מדווחת כי חברת 
שלה  בתביעה  הכירה  טרם  הראל 
בקניון  שנגרמו  הנזקים  בגין  לפיצויים 
בשריפה  שנפגע  בחדרה,   MIXX

שפרצה בו בחודש אוקטובר האחרון.
העבירה  טרם  הראל  פוליגון,  לדברי 
לא  כי  אם  הנזק,  חשבון  על  מקדמה 
הראל  דוחה  לפיו  מכתב  לה  נמסר 
נציגי  שקיימו  "משיחות  תביעתה.  את 
החברה עם נציגי חברת הביטוח עולה 
כי לטענתם לחברה אין כיסוי בפוליסה, 
בתנאי  עמידה  אי  בשל  היתר,  בין 

פוליגון: בהראל טוענים שאין כיסוי לנזקי השריפה בקניון בחדרה
לדברי חברת הנדל"ן, נציגי הראל טוענים בין היתר לאי עמידה בתנאי המיגון הקבועים בפוליסה 
מכוסה  שהנזק  אותה,  המלווים  חיצוניים  משפטיים  יועצים  על  בהסתמך  מעריכה,  פוליגון   |

בפוליסה שהיא רכשה

פוליגון  מציינת  בה",  הקבועים  המיגון 
בהודעה לבורסה.

על  בהסתמך  החברה,  להערכת 
המלווים  חיצוניים  משפטיים  יועצים 
מכוסה  לנכס  שנגרם  הנזק  אותה, 
רכשה.  שהיא  הביטוח  בפוליסת 
חברת  כי  העובדה  ולאור  זאת,  "לאור 
הביטוח טרם הכירה בתביעת החברה 
הנזק,  חשבון  על  מקדמה  והעבירה 
מול  זכויותיה  למיצוי  תפעל  החברה 

חברת הביטוח".

לדברי פוליגון, השריפה אירעה בקומה 
א' של מבנה B ופגעה ישירות בשטח 
והקומה  זה  אזור  מ"ר.  כ-1,400  של 
עוד  מסוכן.  כמבנה  הוכרזו  מתחתיו 
האירוע,  קרות  לאחר  בסמוך  כי  נמסר 
בדיקות,  בביצוע  פוליגון  החלה 
קונסטרוקציה  מומחה  בהנחיית 
המבנה.  יציבות  לבדיקת  חיצוני, 
הוסרה  האמור  המומחה  בהוראת 

ראשית התקרה של האזור שנשרף.

עד  שילמה  היא  כי  מדווחת  פוליגון 

בעיקר  שקלים,  מיליון  כ-2.5  כה 
החזרת  לצורך  שנשאה  הוצאות  בגין 
פעילות יתר שטחי הקניון שלא נפגעו 
ההריסה  והוצאות  מהשריפה  ישירות 
והפירוק של תקרת הקומה שנשרפה.

הדעת  חוות  לקבלת  עד  כי  "יובהר, 
החברה  הקונסטרוקציה  יועץ  של 
ו/או  עלות  את  להעריך  יכולה  אינה 
משך עבודות השיקום שכן אלו תלויים 
המומחה  של  הדעת  חוות  בתוצאות 
הקרובים",  בימים  להימסר  שצפויה 

נמסר בדיווח לבורסה.

מובילים לאלטרנטיבה בהשקעותביטוח | פנסיה | פיננסים

לפרטים ולהרשמה

המצפן להשקעות 
אלטרנטיביות

יום ד', 23/1/19  |  קסיופאה
קניון ארנה, רחוב השונית 2, הרצליה

בשיתוף

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=204755&token=df7b7ffc8fbcf16885847566dfc82d0a
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הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
השבוע  פרסם  ברקת,  משה  ד"ר 
הליך  על  להקל  שמבקש  חוזר  )ב'( 
של  התקשרות  בעת  הלקוח"  "הכרת 
יחיד, לפיו  גוף מוסדי עם לקוח שהוא 
במסגרת  אחיד  בטופס  שימוש  יהיה 
פניות  זאת בעקבות   – הליך ההיכרות 
כניסתו  זה ברשות.  בנושא  שהתקבלו 

של החוזר לתוקף – מהשבוע.
ברשות מסבירים כי התקשרות בחוזה 
או  חיסכון  מרכיב  עם  חיים  ביטוח 
בין  להתרחש,  עשויים  חשבון  פתיחת 
היתר, בהמשך לתהליך ייעוץ או שיווק 
רישיון  בעל  ידי  על  שנעשה  פנסיוני 
בהתאמה(.  פנסיוני,  סוכן  או  )יועץ 
כי  עולה,  ברשות  שהתקבלו  מפניות 
התעורר קושי אצל בעלי רישיון במיכונו 
של טופס "הכרת הלקוח" בנוסח שונה 
עבור כל גוף מוסדי. על כן, כדי להקל 
בעלי  של  המיכונית  ההיערכות  על 

רישיון ולייעל את עבודתם אל מול כלל 
מתכונת  גובשה  המוסדיים,  הגופים 
)וזאת  הלקוח  הכרת  לטופס  אחידה 
בהתאם ל"קווים המנחים לביצוע הליך 

של הכרת הלקוח" לגופים מוסדיים.

יידרש  מוסדי  גוף  לחוזר,  בהתאם 
לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע 
הליך הכרת הלקוח אגב ייעוץ פנסיוני 
ויהיה  בנקאי,  תאגיד  ידי  על  שנעשה 
האחיד  בטופס  שימוש  לעשות  רשאי 
אגב  הלקוח  את  הכר  הליך  לביצוע 
ייעוץ או שיווק פנסיוני שנעשה על ידי 

בעל רישיון שאינו תאגיד בנקאי
כמו כן, על מנת לאפשר לבעלי רישיון 
תקופת  בנקאיים  תאגידים  שהם 
היערכות למיכון השאלון, הוארך תוקף 
"הוראות  בחוזר  שנקבעה  ההוראה 
הלקוח  הכרת  הליך  חובת  ליישום 
ביוני  ל-30  עד  מוסדיים"  בגופים 

גוף מוסדי שצירף לקוח  2019, לפיה 
פנסיוני  ייעוץ  אגב  בנקאי  תאגיד  של 
של התאגיד הבנקאי ללקוחו, בהתאם 
ייראה כמי שפעל  לתנאים שבהוראה, 
הליך  לעניין  הצו  להוראות  בהתאם 

הכרת הלקוח.
משמעותי  נדבך  כי  מוסבר  בחוזר 
הלבנת  למניעת  הרגולציה  במסגרת 

בחוזר שפרסם משה ברקת מוסבר כי יועצים או סוכנים פנסיונים מתקשים במיכונו של טופס 
"הכרת הלקוח" בנוסח שונה עבור כל גוף מוסדי | ברשות מצפים שהטופס גם ייעל את עבודת 

בעלי הרישיון מול כלל הגופים המוסדיים

הקלה בהליך "הכרת הלקוח": טופס אחיד עבור כל גוף מוסדי

ד"ר משה ברקת, הממונה על 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: 

דוברות משרד האוצר

הוא  מוסדיים  בגופים  טרור  ומימון  הון 
קיומו של הליך הכרת הלקוח. ההליך, 
שהוא הליך מתמשך, מאפשר לגופים 
של  הסיכון  רמת  את  לבחון  המוסדיים 
למימון  או  הון  להלבנת  הלקוח בקשר 
של  מותאם  ניהול  לאפשר  ובכך  טרור 
הסיכונים הנובעים מפעילותו של אותו 

לקוח בהתאם לדרישות החוק.
גוף  על  אוסר  הון,  הלבנת  איסור  חוק 
חיים  ביטוח  בחוזה  להתקשר  מוסדי 
לגבי  שביצע  בלא  חשבון,  לפתוח  או 
הלקוח".  "הכרת  של  הליך  הלקוח 
המוסדי  הגוף  על  ההליך,  במסגרת 
הכספים  מקור  את  היתר,  בין  לברר, 
כריתת  מטרת  עיסוקו,  הלקוח,  של 
והפעילות  החשבון  פתיחת  או  החוזה 
הוראה  יישום  לשם  בו.  המתוכננת 
לבקש  המוסדיים  הגופים  נוהגים  זו, 
שאלות  לבירור  טופס  למלא  מהלקוח 

אלה, המכונה "טופס הכרת הלקוח".

הטיפול  הפסקת  הליך  יושלם  האם 
המנהלים?  בביטוחי  הכשרה  של 
שמעון  בראשות  הביטוח  חברת 
עם  ממושכים  במגעים  נמצאת  מירון 
ביטוחי  תיק  למכירת  מנורה מבטחים 
המנהלים שלה. המגעים נמשכים מזה 
כי  אישרו  בהכשרה  אך  חודשים,  כמה 
לפי שעה הליך המכירה טרם הושלם. 

הכשרה דיווחה לבורסה כי "טרם נחתם 
כל מסמך מחייב בין הצדדים וכי מדובר 
במגעים ראשוניים בלבד, המותנים בין 
עקרוני  אישור  בקבלת  בצורך  היתר, 
ביטוח  ההון,  שוק  מרשות  למהלך 
כל  ואין  התקבל  טרם  אשר  וחיסכון, 

מנורה מבטחים במגעים לרכישת תיק ביטוחי המנהלים של הכשרה
אחרי שבחודש מאי פורסם בעדיף כי מנכ"ל הכשרה שמעון מירון הורה על הפסקת שיווק 

המוצר, נמשכות השיחות בין חברות הביטוח | הכשרה תתמקד בביטוח כללי ובהשקעות

ודאות כי יתקבל". במנורה דיווחו דברים 
מידע  הינו  "המידע  כי  וציינו  דומים, 
צופה פני עתיד, ואין וודאות כי המגעים 
אכן יתגבשו לכדי הסכם מחייב, ובפרט 
רגולטורי  אישור  בקבלת  הצורך  לאור 

ספק  קיים  שכאמור  מהרשות,  עקרוני 
אם יתקבל".

כי  פורסם בחודש מאי האחרון  בעדיף 
הכשרה תפסיק לשווק ביטוחי מנהלים 
בתיקים  רק  לטפל  ותמשיך  חדשים 
כי  נודע,  לעדיף   .)RUN OFF( קיימים 
על המהלך שנועד לצמצם את פעילות 
המנהלים,  ביטוחי  בתחום  החברה 

הורה המנכ"ל מירון.
ביטוחי  לתחום  נכנסה  הכשרה 
מרכזי  גורם  להיות  במטרה  המנהלים 
ביטוחי  פוליסות  של  ניוד  ולאפשר  בו 
מנהלים שהונפקו עד 2013. בהכשרה 
הסבירו בחודש מאי כי ההחלטה נובעת 

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה

בנושא,  הוראות  בפרסום  עיכוב  בשל 
של  לתהליך  החברה  את  שהוביל  מה 
בחברה  מחדש.  ותכנונים  בדיקות 
הערכות  לשלול  היום  גם  ממשיכים 
לפיהן ההחלטה להפסיק לשווק ביטוחי 
מנהלים חדשים נובעת משיקולים של 

היתכנות כלכלית ודרישות הון. 

שהכשרה  המנהלים  ביטוחי  תיקי  שווי 
שקלים,  מיליארד  כ-11  הוא  מנהלת 
פוליסות  הן  ממחציתם  יותר  כאשר 
פנסיוני.  מוצר  שאינן  פיננסיות  חיסכון 
בתחומי  להתמקד  תמשיך  החברה 

הליבה - השקעות וביטוח כללי.

MarketPRO הגיע לבאפי
שיווק מוצרים משלימים לביטוח בצורה יעילה וקלה 

בחירת מוצרים הצטרפות    
ממשק ניהול ובקרה כלים לשיווק    

הכניסה דרך ממשק 'המקצוענים' במערכת 'באפי' ניהול משרד
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| השבוע שהיה

בישראל  הבריאות  מערכת  האם 
דוח  בסיכון? אם להסתמך על  נמצאת 
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית 
המדינה  מצב  "תמונת  בישראל, 
2018", אפשר לדאוג - כפי שמשתקף 

בכותרת של הפרק: "מערכת בסיכון".
כלליות,  במגמות  דן  הבריאות  פרק 
בישראל  הבריאות  שירותי  מימון  כמו 
של  הציבורי  והמימון  לעולם  ביחס 
הפרטיים.  הביטוחים  בצד  המערכת 
בעיית  את  הדוח  מציף  לאלה,  באשר 
לכך  והסיבות  הכפולים  הביטוחים 
לבריאים  נחשבים  שהישראלים  מצוין 
יחסית, כפי שמשתקף מתוחלת החיים 
הגבוהה במדינה. גם הסקרים מעידים 
שקיימת בקרב הישראלים שביעות רצון 

רבה מהטיפול הרפואי שהם מקבלים,
"יש  המעודדים,  הנתונים  לצד  אבל 
שמערכת  לכך  מדאיגים  סימנים 
לקשיים",  להיקלע  עלולה  הבריאות 
אינה  "היא  הם:  הסימנים  בדוח.  מצוין 
ערוכה להתמודד עם העלייה המהירה 
בגיל האוכלוסייה ועם הגידול בביקושים 
זו צפויה להשית על  ובעלויות שמגמה 
בכלל.  המשק  ועל  הבריאות,  מערכת 
ההוצאה על בריאות מצטמצמת ביחס 
למדינות אחרות, ונראה שיש במערכת 
מגמת תנועה הולכת וגוברת משירותים 
וביטוחים  לשירותים  ציבורי  במימון 

פרטיים". 

שחיקה בהוצאה על בריאות 
ביחס לצמיחת התמ"ג לנפש

הלאומית  ההוצאה  הדוח,  פי  על 
בישראל  בריאות  על  והציבורית 
למדינות  ביחס  מאחור  מדשדשת 
אחרות. חלקה של ההוצאה על בריאות 
 7% סביב  יציב  נותר  בישראל  בתמ"ג 
זה  נתון  האחרונים.  העשורים  בשני 
מהממוצע  אחוז  נקודות  בכ-2.5  נמוך 
מבארצות  נקודות  וב-10   OECD-ב
העובדה  יותר  "מדאיגה  הברית. 
יציבה  נותרת  בישראל  שההוצאה 
ועליית  האוכלוסייה  הזדקנות  למרות 
לאורך  הרפואיים  הטיפולים  מחירי 

השנים", נכתב בדוח.
קשורה  הקיפאון  של  השלכות  אחת 
על  ההוצאה  הבריאות.  על  בהוצאה 
לתמ"ג  דומה  בקצב  עלתה  בריאות 
במונחים  מאחור  נותרה  אולם  לנפש, 
לנפש  התמ"ג  הדוח,  פי  על  ריאליים. 

עלו  בריאות  על  הלאומית  וההוצאה 
בשיעור דומה של כ-40% מאז 1995. 
למרות זאת, כאשר מביאים בחשבון שני 
נתונים אחרים, מתברר כי חלה שחיקה 
בהוצאה הריאלית על בריאות בתקופה 

זו.
השינויים  הוא  הראשון  הנתון 
העשורים  בשני  שחלו  הדמוגרפיים 
החיים  בתוחלת  העלייה  האחרונים; 
לגידול  מביאות  האוכלוסייה  והזדקנות 
מדד  לפיכך  הרפואיים.  הצרכים 
ההוצאה על בריאות לנפש מתוקננת, 
המביא בחשבון את התפלגות הגילים, 
ללא  מההוצאה  פחות  ב-10%  עלה 

ּתִקנון.
הנתון השני הוא העלייה היחסית במדד 
מחירי הרפואה. גם גורם זה הגדיל את 
ב-10%  בריאות  על  בהוצאה  העלייה 
המחירים  במדד  לעלייה  ביחס  אחוזים 
את  שחקו  יחד  הגורמים  ושני  הכללי, 
העלייה בהוצאה על בריאות בכ-20% 

ביחס לצמיחת התמ"ג לנפש.

הפחתת המימון הציבורי 
והרחבת המימון הפרטי

הבריאות  טיפולי  במימון  כי  מצוין  בדוח 
המימון  הפחתת  של  מגמות  ניכרות 
הפרטי,  המימון  והרחבת  הציבורי 
ב-1996  ביטוחים.  באמצעות  בעיקר 
הציבורית  ההוצאה  בין  הפער  עמד 
פחות  על   OECD-ב להוצאה  בישראל 
מ-6 נקודות אחוז, אולם בשנים שלאחר 
ירד  בישראל  ההוצאה  שיעור  מכן 

והפער התרחב.

יציבות  ניכרת  המילניום  תחילת  מאז 
בשיעור ההוצאה הציבורית הן בישראל 
הן ב-OECD, אולם הירידה שקדמה לה 
כמעט  גדול  הפער  שכיום  לכך  הביאה 

פי שלושה מבתחילת התקופה.

תופעת כפל ביטוחים
חלק נרחב מהגידול בהוצאה הפרטית 
ביטוחים  ברכישת  מהעלייה  נובע 
בית  משקי  כי  מוסבר  בדוח  פרטיים. 
שירותי  על  יותר  גדול  סכום  מוציאים 
בשל  חלקית  במידה  לפחות  בריאות, 
"העלייה  הציבורית.  ההוצאה  צמצום 
של  חלקם  בהתרחבות  היטב  ניכרת 
חלקם  הפרטיים:  הרפואיים  הביטוחים 
ההוצאה  כלל  מתוך  הביטוחים  של 

הפרטית על בריאות הוכפל מאז תחילת 
המאה".

גם  זכתה  ביטוחים  כפל  של  התופעה 
את  שמציין  בדוח  להתייחסות  היא 
רבים  שבמקרים  "נראה  לכך:  הסיבות 
כדי  ביטוחים  כפל  רוכשים  הלקוחות 
לכסות שירותים שכבר היו זכאים להם, 
יש  אמנם  לכך.  מודעים  שיהיו  מבלי 
תקנות בתחום שנועדו למנוע מצב זה, 
אך אכיפתן מסובכת בשל חוסר מודעות 
מצד  עניין  חוסר  לצד  הצרכנים,  של 

המבטחים לציית לתקנות אלו".

רצון לבחור את הרופא המטפל
בדוח מצוין כי הסיבה המרכזית לפנייה 
לבחור  מהרצון  נובע  פרטית  לרפואה 

מרכז טאוב: מערכת הבריאות עלולה להיקלע לקשיים
ההוצאה  האוכלוסייה,  בגיל  המהירה  לעלייה  ערוכה  אינה  המערכת  המדאיגים:  הסימנים 
הציבורית על הבריאות מצטמצמת ביחס למדינות אחרות, תנועה הולכת וגוברת משירותים 

במימון ציבורי לשירותים וביטוחים פרטיים

את הרופא המטפל. ההסבר: במערכת 
זכאים  התושבים  המקומית  הבריאות 
אולם  אוניברסליים,  בריאות  לשירותי 
אי אפשר  ציבורי  במימון  בבתי החולים 
וזמני  המנתח,  הרופא  את  לבחור 
או  מסוימות  לפרוצדורות  ההמתנה 
עשויים  מומחה  רופא  עם  לפגישה 

להיות ארוכים.
מדוברים  נעשו  הללו  הנושאים  "שני 
הבריאות  מערכת  של  בהקשר  מאוד 
לבחור  והאפשרות  ציבורי,  במימון 
משך  את  ולקצר  המטפל  הרופא  את 
ההמתנה לטיפול הן הסיבות המרכזיות 
לרכישת ביטוחי בריאות פרטיים. פחות 
משליש מהמשתמשים בשירותי רפואה 
טיפול  לקבל  כדי  זאת  עושים  פרטיים 

שאינו ניתן במערכת הציבורית".

ההוצאה הלאומית והציבורית על בריאות בישראל מדשדשת מאחור ביחס 
למדינות אחרות

ההוצאה על בריאות עלתה בקצב דומה לתמ"ג לנפש, אולם נותרה מאחור 
במונחים ריאליים

במימון טיפולי הבריאות ניכרות מגמות של הפחתת המימון הציבורי 
והרחבת המימון הפרטי, בעיקר באמצעות ביטוחים

לביטוחים הפרטיים יש חלק חשוב בעליית ההוצאה הפרטית על בריאות

הסיבה המרכזית לפנייה לרפואה פרטית – רצון לבחור את הרופא המטפל

מערכת הבריאות בישראל – מגמות כלליות

מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, הסקר החברתי
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| ביטוח ועולם

אורי שלזינגר

עשר חברות הביטוח הגדולות בעולם
מבוסס על נכסים שאינם כוללים בנקים, נכון לסוף 2017 

דירוג 
לפי 

נכסים 
2017

דירוג 
לפי 

נכסים 
2016

ארץ שם החברה
מקור

נכסים לא 
בנקאיים לשנת 

2017 באלפי 
דולרים

שינוי 
בנכסים 
באחוזים 

)שינוי 
מבוסס 

על מטבע 
מקומי(

13Allianz SE1,027,938,6872.03גרמניה

22.AXA S.A991,924,4062.53צרפת-

34.Prudential Financial Inc831,921,0006.12ארה"ב

45Japan Post Insurance Co. Ltd722,993,9004.36יפן-

51.MetLife Inc719,892,00019.90ארה"ב-

67.Berkshire Hathaway Inc702,095,00013.09ארה"ב

76
 Nippon Life Insurance

Company700,033,5762.66יפן

89Legal & General Group Plc682,625,3658.13בריטניה

98Prudential plc666,519,0464.98בריטניה

1010.Assicurazioni Generali S.p.A643,443,3233.05איטליה

עשר חברות הביטוח הגדולות בעולם
מבוסס על חיתום פרמיות נטו, נכון לסוף 2017

דירוג לפי 
פרמיות נטו 

2017

דירוג 
לפי 

פרמיות 
נטו 
2016

ארץ שם החברה
מקור

חיתום פרמיות 
נטו לשנת 2017 
באלפי דולרים

שינוי 
בנכסים 

באחוזים  
]שינוי 

מבוסס 
על מטבע 

מקומי[

11
 UnitedHealth Group

Incorporated158,453,0009.95ארה"ב

22.AXA S.A104,463,0981.28צרפת-

33
 China Life Insurance

[Group] Company97,640,66014.41סין

49
 Ping An Ins [Group] Co of

China Ltd90,263,54030.08סין

55Allianz SE86,777,6311.40גרמניה

64.Anthem, Inc84,205,2007.49ארה"ב

76
 Kaiser Foundation Group

of Health700,033,5762.66יפן

Plans83,617,40911.49682,625,3658.13ארה"ב

87
 Assicurazioni Generali

.S.p.A77,501,2080.49איטליה-

98State Farm Group69,862,6372.69ארה"ב

1010
 People's Ins Co (Group) of

.China Ltd68,905,91310.18סין

בעולם  הגדולות  הביטוח  חברות  דירוג 
בחלק  פשוטה.  לא  משימה  היא 
מהמדינות שנת הכספים אינה תואמת 
ביפן(  )למשל  הקלנדרית  השנה  את 
הנתונים  איסוף  מהמדינות  ובחלק 
ואיסוף  השוואת  זמן.  לוקח  ופרסומם 
הנתונים ליצירת בסיס השוואתי משותף 
הדירוגים  רשימת  ולכן  זמן  אורכים 

מופיעה בפיגור של שנה אחת. 
 Best 2018 של  במגזין חודש דצמבר 
 A.M. ידי  על  לאור  היוצא   Week
חברות  דירוג  רשימות  פורסמו   Best
הביטוח הגדולות בעולם. רשימת דירוג 
שאינם  הנכסים  על  מבוססת  אחת 
בבעלות  הנמצאים  בנקים  כוללים 
נוספת  דירוג  ורשימת  הביטוח  חברות 
מחיתום  ההכנסות  על  המתבססת 

פרמיות נטו.
המובילות  הביטוח  חברות  חמש  בקרב 
מחיתום  ההכנסות  פי  על  בעולם 
פרמיות נטו לשנת 2017 בולט המעבר 
פינג  החד של קבוצת הביטוח הסינית 
הרביעי  למקום  התשיעי  מהמקום  אן 

בדירוג זה.
קבוצת יונייטד האלס במקום הראשון 
אקסה,  זה, במקום השני  דירוג  פי  על 
במקום השלישי קבוצת הביטוח צ'יינה 
במקום  אליאנץ  אינשורנס,  לייף 
של  רק  הוא  היחידי  והשינוי  החמישי 
פינג אן שעברה כאמור למקום הרביעי. 
הביטוח  חברות  חמש  מתוך  ארבע 
בדרוג זה שמרו את המיקום כפי שהיה 

בשנה שעברה.
בשנת הכספים הפיסקלית 2017 ניכר 
שינוי משמעותי בחיתום ההכנסות נטו 
פינג  הביטוח  קבוצת  אצל  מפרמיות 
בהשוואה  ב-30.08%  עלו  אלו   – אן 
לשנה הקודמת. השינוי בהכנסות מסוג 
לייף  צ'יינה  הביטוח  קבוצת  אצל  זה 
אינשורס, שהיא קבוצת הביטוח הסינית 
הביטוח  חברות  חמש  בקרב  השנייה 
הסתכם  זה,  בדירוג  בעולם  המובילות 
בהשוואה   )14.41%( בכמחצית  רק 

לפינג אן.
ביטוח  חברות  ששלוש  לציין  חשוב 

 – המובילות  חמש  מתוך  זה  בדירוג 
חברות  הן   - ואליאנץ  אן  פינג  אקסה, 

המשווקות קווי ביטוח רבים.
הסיניות  הביטוח  חברות  לשתי  בנוסף 
הביטוח  חברות  חמש  בין  הכלולות 
קיימת  זה,  בדירוג  בעולם  המובילות 
עשר  בין  נוספת  סינית  ביטוח  חברת 
חברות הביטוח המובילות בעולם בדירוג 
זה - קבוצת הביטוח פיפלס הממוקמת 

במקום העשירי.
פי  על  החברות  דירוג  של  בהיבט 
חמש  בנקים,  כוללים  שאינם  הנכסים 
זה  בדירוג  בעולם  המובילות  החברות 
שינוי  תוך  שינוי,  ללא  בעיקרון  נותרו 
ביותר  המשמעותי  השינוי  במיקומן. 
מהמקום  שירדה  לייף  מט  של  הוא 
הראשון למקום החמישי. אליאנץ עלתה 
מהמקום השלישי לראש הדירוג, אקסה 
פרדנשייל  השני.  מקומה  על  שמרה 
 - אחד  מקום  אחת  כל  עלו  פוסט  ויפן 

למקום השלישי והרביעי בהתאמה.
במיקום  המשמעותי  לשינוי  הנימוק 
שהחברה  בעובדה  נעוץ  לייף  מט  של 
מצאה כ-13,500 פוליסות קצבה שלא 
תחל  החברה  הטבות.  תשלומי  קיבלו 
לקבל  יחליטו  כשהזכאים  בתשלומים 
על  ריבית  גם  יקבלו  אלו  הכספים.  את 

התשלומים שלא שולמו במועדם.
 Steven( קאנדריאן  אי.  סטיבן  
ומנכ"ל  נשיא  יו"ר,   )A. Kandarian
החברה, אמר בשיחת ועידה ש"פשוט, 
לנו תקלה  הייתה  היפה.  לא שעתנו  זו 
צריכה  הייתה  לא  שמעולם  תפעולית 

להתרחש וזה מביך מאוד".
הראשונים  המקומות  לחמשת  בדומה 
המקומות  בחמשת  גם  בדירוג, 
רק   - בחברות  שינוי  אין  שאחריהם 
ג'נרלי נותרה במקום  שינוי במיקומים. 

העשירי בדירוג.

סיכום:
כוללים  שאינם  נכסים  פי  על  בדירוג 
חברות  שלוש  מופיעות  בנקים, 
אמריקאיות, שתי חברות בריטיות, שתי 
חברה  גרמנית,  חברה  יפניות,  חברות 

איטלקית וחברה צרפתית.
בדירוג על פי הכנסות מחיתום פרמיות 
נטו, מופיעות ארבע חברות אמריקאיות, 
צרפתית,  חברה  סיניות,  חברות  שלוש 

חברה גרמנית וחברה איטלקית.

הדירוגים מופיעים בפיגור של שנה והם נכונים לסוף 2017, בשל אי התאמה של השנה הקלנדרית 
בחלק מהמדינות ובשל העובדה שבחלק מהמדינות איסוף הנתונים ופרסומם אורכים זמן

יונייטד האלס ראשונה על פי הכנסות מחיתום פרמיות 
נטו, אליאנץ ראשונה בדירוג על פי הנכסים

דירוג חברות הביטוח הגדולות בעולם:



בתחום הביטוח האלמנטארי בוא ללמוד את המקצועות הנדרשים

עוסק בעולם הביטוח?

 רוצה להתפתח ולהגדיל את ההכנסה?

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

073-7966655 להרשמה ופרטים נוספים 

חיתום אלמנטארי
רכב, דירה עסקים

מסלק תביעות אלמנטארי
פרט )רכב, דירה( ועסקים

חייל 
משוחרר? 
בוא ללמוד על 

חשבון הפיקדון

תביעות אלמנטאריקורס חיתום וסילוק 
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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 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים
| פסיקה

עו"ד ארז שניאורסון

דיני 
ביטוח

פרויקט  יזמה  הקריה  פסגת  חברת 
פסגת  ומגורים.  למסחר  בניין  להקמת 
השלד  קבלן  עם  התקשרה  הקריה 
עם  הפרויקט,  הקמת  לצורך  עבאס, 
ובין  צמוד,  הנדסי  פיקוח  לביצוע  איוב, 
יתר קבלני המשנה, גם עם קבלן גבס 
רובה  עבודות  לביצוע  טארק,  בשם 

וגבס. 
בתאונת  טארק  נפגע   2009 בשנת 
מפיגום.  נפילה  עקב  באתר,  עבודה 
ההליך המשפטי החל בתביעה שהגיש 
ומבטחתה  הקריה  פסגת  נגד  טארק 
לביטוח.  חברה  כלל  אחריות,  בביטוח 
נגד  ג'  צד  הודעת  הגישו  הנתבעות 
נטען  אשר  איילון,  ונגד  איוב  המפקח 
אחריות  בביטוח  איוב  את  ביטחה  כי 
בעל  ונגד  השלד  קבלן  נגד  מקצועית, 
במהלך  טארק.  נפל  ממנו  הפיגום 
ההליך המשפטי, הגיש המוסד לביטוח 
לאומי בקשה להצטרף להליך בתביעת 
וישלם  ששילם  הגמלאות  בגין  שיבוב 
בהמשך,   התקבלה.  ובקשתו  לניזוק, 
הגיעו טארק והנתבעות להסכם פשרה, 
ונותרה  הסתיימה,  טארק  של  תביעתו 
המל"ל,  של  השיבוב  תביעת  להכרעה 

בסך של יותר ממיליון שקלים.
יש  כי  המשפט,  בבית  טען  המל"ל 
לראות בטארק בגדר 'עובד' של פסגת 
לפיקוח  נתון  שהיה  מכיוון  הקריה, 
ולמרות של היזם, בכל הנוגע לעבודתו 
בפרויקט. פסגת הקריה טענה מאידך, 

דבר  לכל  עצמאי  קבלן  היה  טארק  כי 
בגדר  עלידה  מועסק  היה  ולא  ועניין 
טארק  כי  הכריע  המשפט  בית  עובד. 
לא היה 'עובד'של פסגת הקריה, אולם 
לשלול  כדי  בכל  אין  כי  וקבע  המשיך 
אחריות וחבות נזיקית של פסגת הקריה 
בית  קבע  לראיות  בהתאם  לתאונה. 
המשפט, כי  פסגת הקריה חבה בנזיקין 
כלפי טארק הן בגין הפרת חובה חקוקה 
למפקח  הנוגע  בכל  רשלנות.  בגין  והן 
איוב קבע בית המשפט, כי גם אם נושא 
הבטיחות לא נקבע במסגרת סמכויותיו 
עמו,  בהסכם  המפקח  של  חובותיו  או 
בפרויקט  מאוד  מעורב  שבהיותו  הרי 
ומתוקף מעמדו, יש להטיל עליו אחריות 

לתאונה. 
להתנהגותו  גם  התייחס  המשפט  בית 
אירוע  לפי  טארק  של  והתנהלותו 
התאונה, וקבע כי יש להטיל על טארק 

אשם תורם בשיעור 60%. 
בית  היה  יכול  אלה,  קביעות  לאחר  רק 
המשפט להגיע לשאלות אשר מעניינות 
אותנו במיוחד – החבות הביטוחית של 

כלל ואיילון. 
מבוטחת  היתה  הקריה  פסגת  כאמור, 
עבודות  ביטוח  בפוליסת  בפרויקט 
נקבע  בפוליסה  כלל.  של  קבלניות 
חריג ביחס לתביעת שיבוב של המל"ל 
"החברה  הלשון:  בזו  לפרויקט,  בקשר 
לא תהיה אחראית בגין תביעות שיבוב 
של המוסד לביטוח לאומי בגין קבלנים 
משנה  קבלני  בגין  וכן  ועובדיהם 
ועובדיהם העובדים באתר ואשר נפגעו 
תוך כדי ועקב עבודתם באתר". בהתאם 
טענה כלל, כי אין כיסוי ביטוחי בתביעת 

שבין  עלה  הטענות  מכתבי  המל"ל. 
פסגת הקריה )המבוטחת( לבין כלל לא 
קיימת מחלוקת בסוגיה זו ופסגת הקריה 
הגישה  ולא  כאמור  לכיסוי  טענה  לא 
בסיכומים  כלל.  נגד  ג'  צד  הודעת 
הסייג  למרות  כי  נטען,  המל"ל  שהגיש 
בחבות  חבה  כלל  בפוליסה,  האמור 
הקריה,  פסגת  נגד  בתביעתו  ביטוחית 
וזאת, לטענת המל"ל, בשל היעדר גילוי 
הביטוח  סוכן  מצד  ומספק  יזום  והסבר 
את  הקריה  פסגת  ביטחה  באמצעותו 
קיומו של הסייג הנ"ל  הפרויקט, בדבר 
ביקש  זה  בעניין  ומשמעותו.  בפוליסה 
לפיה  ההלכה,  על  להסתמך  המל"ל 
ומחדליו של סוכן הביטוח בשלב  מצגיו 
הביטוח  חוזה  של  והכריתה  המו"מ 
מחייבים את חברת הביטוח, ועל עקרון 
הציפיות הסבירות של המבוטח. המל"ל 
או חוקיות התנאי  נגד תקפות  לא טען 

האמור בפוליסה. 

אלו  טענותיו  את  דחה  המשפט  בית 
לא  אלו  כי  שהזכיר  לאחר  המל"ל,  של 
נטענו בכתבי הטענות, נזכרו לראשונה 
חזית.  הרחבת  ומהוות  בסיכומים,  רק 
 – הקריה  שפסגת  מכיוון  מכך,  וחשוב 
המבוטחת, לא העלתה טענות כאמור, 
חוזה  לחוק   68 שסעיף  שלמרות  הרי 
זכות  למל"ל  לכאורה  מעניק  הביטוח 
לטעון ישירות נגד כלל, הרי הוא מוגבל 
אשר  עצמה,  המבוטחת  של  לטענות 

בנעליה הוא נכנס.
של  הביטוחי  לכיסוי  הנוגע  בכל  גם 
לאחר  כי  המשפט,  בית  הכריע  איילון 
והמל"ל  הביטוחי  בכיסוי  כפרה  שאיילון 

בית משפט השלום עסק בשאלת החבות הביטוחית בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות | המקרה 
מלמד על חשיבותם של רכישת כיסוי ביטוחי מתאים, היכרות מעמיקה עם תנאי הפוליסה 

ומתן הודעות בהתאם לתנאי הפוליסה

פוליסות לביטוח עבודות קבלניות ואחריות מקצועית 
מול תביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

לא התייחס לכך בסיכומיו, אין לקבל את 
תביעתו נגד איילון. 

נגד  איוב,   – המפקח  של  תביעתו  גם 
המשפט  שבית  לאחר  נדחתה,  איילון 
כבר  כי  איילון,  של  טענתה  את  קיבל 
בשנת 2011, ידע איוב כי בכוונת טארק 
- הניזוק להגיש תביעה. בנסיבות אלה, 
איוב, במובן  נגד  'תביעה'  מועד הגשת 
מוקדם  הינו  בפוליסה,  הנ"ל  המונח 
ממועד הגשת ההודעה לצד ג'/תביעת 
לענין  "הקובע"  והמועד  נגדו,  המל"ל 
זה הוא שנת 2011 לכל המאוחר. איוב 
לפיו  בפוליסה,  התנאי  את  קיים  לא 
מיד  האירוע  על  לאיילון  להודיע  עליו 
שאיוב  מכיוון  אצלו.  ידיעה  קבלת  עם 
של  זו  לטענתה  בסיכומיו  התייחס  לא 
תביעתו  את  דחה  המשפט  בית  איילון, 
נגד איילון וקבע כי איילון פטורה ממתן 

כיסוי ביטוחי.  
הקריה  פסגת  את  חייב  המשפט  בית 
ואיוב לשלם למל"ל מאות אלפי שקלים. 
רכישת  ובהתאם  מקצועי  יעוץ  קבלת 
מעמיקה  היכרות  מתאים,  ביטוחי  כיסוי 
בזמן  הודעות  ומתן  הפוליסה  תנאי  עם 
בהתאם לתנאי הפוליסה, היו מאפשרים 
מחברות  ביטוחי  כיסוי  לקבל  לנתבעים 
לשלם  שעליהם  לסכומים  הביטוח, 

לניזוק.

שלום  )בימ"ש   32339-05-12 ]ת"א 
נ'  ואח'  לאומי  לביטוח  המוסד  נצרת( 

פסגת הקריה בניה והשקעות.

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו  הכותב 
ביטוח ונזיקין
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מאת: רוני קרמר,  מומחה בליווי העברת עסקים משפחתיים לדור המשך

דור המשך וסוגיות תפעוליות

פתח  את   - לשאול  ידע  שלא  וזה   ..."
לו". כך אנו מצווים בהגדה של פסח. 
מיומנות שאלת השאלות היא החירות 
מצמצמים  אנחנו  פעם  לא  לבחור. 
עצמנו  את  לשאול  מעזים  ולא  עצמנו 
עם  להתמודד  הפחד  לאור  שאלות, 

התשובות. 
למנות מנהל שכיר  "האם  כמו  שאלה 
כשהאכזבה  )בפרט  שלי?"  לעסק 
גדולה(  הממשיך  הדור  של  מתפקודו 

לא נשאלת. 

במה כוחה של השאלה? 
הפסיכיאטר יהודה פריד אמר: 

הזמני  מנוחתה  מקום  היא  "התשובה 
של השאלה". משמע, שאלה מעוררת 
את התשובה וזו מעוררת את השאלה 
את  דורשת  השיחה  אמנות  הבאה. 
שאלה  שבין  הזו  הפנימית  התנועה 
כשאני  עובד  אני  כך  ועל  לתשובה, 
של  בתהליך  לקוחותיי  עם  נפגש 
פשוט  לדור.  מדור  מקל  העברת 
השאלות  בשאלת  שאלות.  שואל 
מביאה  תשובה  כל  כי  לראות  אפשר 
במודל  כך  חדשות.  שאלות  איתה 
מגיעים  התובנות"  "משפך  הנקרא 
התובנות  אל  השאלות  שאלת  דרך 
לעיתים  ביותר.  הנכונות  וההחלטות 
השאלות  עם  לחיות  הנכונות  נדרשת 
ולשאת אותן במשך ימים ושבועות, בלי 
שתהיה תשובה. כמו שתילה של זרע 
מה  לדעת  יכולים  אנחנו  תמיד  שלא 

ינבוט – איזו תשובה תבשיל ותתגלה. 
בשלבי  יסודי  תהליך  במהלך  בכך 
התשובות  מתגלות  אט  אט  דילמה, 
מקרי  לא  זה  החלטות.  ומתקבלות 
שהמילה question  נגזרת מהמילה 
יעוץ  מתחיל  כשאני  )מסע(   quest
יוצא עם הלקוח  לעסק משפחתי, אני 
למסע של שאלת שאלות- גם הקשות 
התשובות  חשיפת  ביותר,  והמעיקות 
 the quest of the. .וביצוע החלטות

.questions

כך למשל, ליוויתי סוכנת ביטוח ותיקה. 
לאחר שבתה הצטרפה לעבוד עימה, 
התגלו  ונמרצת,  צעירה  בהיותה 
מה  הבת,  ובעיות.  מתחים  מעט  לא 
הייתה   "Y-ה "דור  בת  לכנות   שנהוג 
להיכנס לתפקיד  גבוהות  עם שאיפות 
האפשרי.  בהקדם  הסוכנות  ניהול 
וכמובן  יצירתית, שנונה  חדת חשיבה, 
הטכנולוגיה  פלאי  בכל  היטב  בקיאה 
את  לקדם  הבת  ניסתה  העכשוויים, 
המתקדמת.  תפיסתה  לפי  העסק 
קצת  הביטוח,  סוכנת  אמה,  בעוד 
מאומצת,  עבודה  של  משנים  שחוקה 
הקשור  בכל  מעודכנת  פחות  קצת 
קצת  ואולי  הטכנולוגית  להתקדמות 
בת  מאשה  שצפוי  כפי  איטית,  יותר 
לגיל 65 שמבקשת כבר לפרוש  קרוב 
רבות  ותק  שנות  עם  אך  לגמלאות. 

בניהול מצוין של עסק מצליח. 

ואכן, הבת עשתה טעויות רבות. חוסר 
מהות  בהבנת  ובפרט  בניהול  הניסיון 
עם  ואישי  הדוק  קשר  בבניית  העסק, 
לקוחות לאורך שנים, הדאיגו מאוד את 

האם. 

הסוכנת  עם  שקיימתי  בשיחה 
גדול  חשש  האם  הביעה  הוותיקה, 
החשש  הבת.  של  לנמהרותה  באשר 
החלטות  תקבל  שהבת  היה  העיקרי 

שנבנה  לעסק  שיזיקו  מקצועיות  לא 
במשך 35 שנים. למרות מאמצי האם, 
את  לנהל  כיצד  ממנה  תלמד  שביתה 
העסק, קוצר הרוח של הבת הצעירה, 
אותה  פינו  לא  ויהירות  דעתנות 
בין  והמתיחות  וללמידה,  להקשבה 

האם לבתה יצרה נתק וכעסים. 

נפתח  המשפחתי  לעסק  הייעוץ 
)שאלות  פתוחות  שאלות  בסדרת 
המעוררות את הנשאלים להעמקה 

ולחשיבה יצירתית(: 
* מה חשוב לך שיקרה לעסק שלך עם 

פרישתך? 
כשאת  בך  עולה  רגש  חווית  איזו   *

חושבת על מכירת העסק או סגירתו?
* מה המשמעות המעשית של שימור 
אחרית  לאחר  גם  שלך  החיים  מפעל 

ימייך?
לשמר  שתוכלי  חושבת  את  כיצד   *
דור  ללא  גם  שלך,  החיים  מפעל  את 

המשך?
* איך תתמודדי עם אכזבתה של בתך, 
מעוניינת  לא  שאת  לה  תודיעי  אם 

שהיא תמשיך לעבוד בעסק? 
* מה המוטיבציות שמנהלות את הבת 
שלך  לבת  חשוב  לדעתך  ומה  שלך? 
)קריירה?  המשפחתי?  העסק  בניהול 
אגו  עצמית?  הגשמה  כלכלי?  ביטחון 

אל מול האחים? יוקרה?( 
* איזה מענה תוכלי לתת למוטיבציות 

של הבת שלך? 
איך "תמכרי" לבת שלך את הרעיון   *
אדם  הוא   העסק  את  שינהל  שמי 

חיצוני, שאינו בן משפחה?
המנהל  של  הפרופיל  מהו   *
לניהול  לגייס  שתרצי  האולטימטיבי 

העסק?

מספר  שליוותה  הזו,  השאלות  סדרת 
מפגשי יעוץ איתי, בנתה תכנית עבודה 
העסק  יראה  איך  היטב  שהגדירה 
המשפחתי לאורך השנים הבאות. תוך 
התייחסות לצרכים הרגשיים של האם, 
למוטיבציות של הבת ולגיוס מיטבי של 
מנהל שכיר אשר יבטיח את המשכיות 
העסק המשפחתי כעסק מניב ומפרנס 

לאורך שנים. 
האם  בשחרור  עסקו  השאלות 
משפחתיים  שעסקים  מהפרדיגמות 
המשך.  לדור  בהכרח,  לעבור,  צריכים 
את  לנהל  חייבת  והבת  ברירה  שאין 
העסק, ולו רק כדי לשמור על מערכת 
ועל שלמות המשפחה,  היחסים עמה 
וכן החשש  שצירופו של מנהל חיצוני, 
שאינו בן משפחה, עלול לפגוע בבתה 

ולחסל את מפעל החיים וכו'.

בכל  החלטות,  שמקבלים  לפני 
לקיים  מאוד  חשוב  בחיים,  תחום 
את  לשאול  ונועז.  מקיף  מוחות  סיעור 
גם  לעיתים  אשר  הקשות  השאלות 
החלטות  ורגישויות.   פצעים  חושפות 
שאלת  תהליך  לאחר  שמתקבלות 
שאלות מסודר ומקצועי מייצרות, בדרך 

כלל, שקט נפשי וביטחון גדול יותר.

ייעוץ לעסק משפחתי נפתח בסדרת שאלות פתוחות, שמהמענה הנגזר נבנית תכנית עבודה 
המגדירה את פניו של העסק המשפחתי לאורך השנים הבאות | החלטות שמתקבלות לאחר 

תהליך שאלת שאלות מסודר ומקצועי מייצרות שקט נפשי וביטחון גדול יותר 

 מיומנות שאלת השאלות בתהליך העברה בין דורית
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עו"ד מאורה טייטלר

המחייבים  הביטוח  על  הפיקוח  חוזרי 
בהודעתן  לכלול  הביטוח  חברות  את 
פי  על  לתשלום  דרישה  דחיית  על  
הדחייה,  נימוקי  מלוא  את  פוליסה 
בהליך  להעלות  עליהן  ואוסרות 
צוינו  שלא  נוספים  נימוקים  המשפטי 

בהודעת הדחיה , מוכרות זה זמן רב.
חוזרים  המשפט  בתי  אותה  השאלה 
ובוחנים היא  האם אכן סוף פסוק, או 
שמא קיימות נסיבות בהן חברת ביטוח 
בכתב  להעלות  זאת  בכל  רשאית 
במכתב  פורטו  שלא  נימוקים  ההגנה, 

הדחייה. 

סדר  לתקנות   92 תקנה  אחד   מצד 
התשמ"ד-1984  האזרחי,  הדין 
מאפשרת הוספת טענות כדי שהסוגיה 
שבמחלוקת תתברר במלואה, ומאידך, 
מחייבות  הביטוח  על  הפיקוח  הנחיות 
לצד  הנחשבות  הביטוח,  חברות  את 
שבינן  ההסכמית  במערכת  החזק 
לבין המבוטח, להעלות את כל נימוקי 

הדחייה בכתב ובעת הדחייה. 

כבר ב-1998 קבע הפיקוח כי:
תביעה  המגיש  ג'  צד  או  מבוטח    ..."  
זכאי  'התובע'(  )להלן:  הביטוח  לחברת 
מלוא  את  בכתב,  לידיו,  לקבל  וצריך 
לכל  בנוגע  הביטוח  חברת  של  עמדתה 
תביעתו  נדחית  כאשר   ... תביעתו  עילות 
כל  את  לפרט  המבטחת  על  תובע,  של 
בהזדמנות  לתביעתו  הדחייה  נימוקי 
הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן לא 
מאוחר  במועד  להעלות,  המבטחת  תוכל 
יותר נימוק נוסף לדחייה, אותו יכלה לטעון 

בהזדמנות הראשונה...". 
"חברת  כי  נקבע  יישוב תביעות  בחוזר 
נוספים  נימוקים  הביטוח רשאית להעלות 
המבוטח  לידיעת  שהובא  לנימוק  מעבר 
בהזדמנות הראשונה, רק מקום בו מדובר 
בעובדות ו/או נסיבות שנוצרו לאחר אותו 
מועד או אם לא היה ביכולתה של חברת 
דחתה  בו  במועד  עליהם,  לדעת  הביטוח 

את התביעה".

נדרש  המשפט  בית  לרוב  ואכן, 

של  מוקדמים  בשלבים  אלה  להנחיות 
בשנים  ובמיוחד  זאת,  עם  המשפט. 
מסוים  לשינוי  עדים  אנו  האחרונות, 
בנסיבות  לפיו  המשפט,  בתי  בעמדת 
שלא  טענות  להעלות  ניתן  מסויימות 

הועלו בנימוקי הדחייה. 
כך ניתן לזהות בפסיקת בית המשפט 
אין  לפיה  יותר  מרוככת  גישה  העליון 
דווקני  באופן  הסנקציה  את  להפעיל 
ומאפייניו של  לנסיבותיו  ויש להתייחס 

כל מקרה ומקרה. 

חברה  מנורה   3735/14 בברע"א 
)נבו(  נ' קסליו אירועים  לביטוח בע"מ 
הדחייה  בהודעת  העלתה  המבטחת 
נימוק, לפיו הפוליסה בוטלה כחודשיים 
אי  בשל  ביטוח  מקרה  קרות  טרם 
טענה  בהמשך  הפרמיה.  תשלום 
עם  בקשר  נוספות  טענות  מנורה 
המוחרג מהפוליסה.  ונזק  חסר  ביטוח 
העניין הגיע לפתחו של בית המשפט 
העליון אשר קבע מפי כבוד השופטת 

חיות:
 "כאשר מבטחת מעלה, בתום-לב, טענת 
סף מסוג זה אין לדרוש ממנה כבר בשלב 
חקר  להעמיק  הדחייה  מכתב  משלוח 
בטענות חלופיות היכולות לעמוד לזכותה. 
ממילא אין לדרוש ממנה כי תכלול במכתב 
אשר  החלופיות  הטענות  כל  את  הדחייה 
המבוטח  אם  להגנתה  ותעמודנה  יכול 
משפטית...  תביעה  נגדה  להגיש  יבחר 
בחר  אכן  שהמבוטח  וככל  אלה  בנסיבות 
המבטחת  נגד  משפטית  תביעה  להגיש 
ממנה  למנוע  יש  מדוע  רואה  איני  אף 
טענות  לחלופין,  להעלות,  האפשרות  את 
שהעלתה  הסף  שטענת  למקרה  הגנה 

תידחה".

בבית  לאחרונה  שניתן  דין  בפסק 
תא)קריות(  בעניין  השלום  משפט 
רכב  שירותי  דרכים   12762-10-17
וגרירה נ' מנורה, ריכז בית המשפט את 
מהוראות  סטיה  המאפשרות  ההלכות 
חוזר יישוב התביעות והעלאת נימוקים 

נוספים וזאת כדלקמן:
צדק  לחוסר  יביא  ההנחיה  יישום  א. 
טענה  של  במצבים  למשל   – משווע 

למרמה מצד המבוטח. 

מעלה  מבטח  כאשר   – סף  טענת  ב. 
בדבר  סף  טענת  הדחיה  בהודעת 

ממנו  לדרוש  אין  ביטוח,  חוזה  העדר 
חלופיות  בטענות  חקר  להעמיק 
שעומדות לו.  דוגמה לכך הוא המקרה 

שנדון בעניין קסליו. 

לסיכונים  הכיסוי  מסגרת  הרחבת  ג. 
 – הביטוח  בחוזה  מכוסים  שאינם 
האפשרות  חסימת  רבים  במקרים 
טענות  להוסיף  המבטחת  בפני 
נוספות מעבר לאלו שפורטו בהודעת 
להענקת  להביא  כדי  בה  יש  הדחיה, 
מכוסה  שאינו  ביטוח  למקרה  כיסוי 
מלכתחילה בפוליסת הביטוח. במקרה 
העלאת  לאפשר  היא  הנטייה  זה 
מאלו  חורגים  הם  אם  אף  נימוקים 

שנכללו בהודעת הדחיה.

בידיעת  המצוי  לפוליסה  חריג  ד. 
בהם  במקרים  מדובר   – המבוטח 
תניית  על  מבוסס  המאוחר  הנימוק 
התניה  "קיום  וכאשר  בפוליסה  פטור 

ברור וגלוי גם למבוטח".

ה. טענות משפטיות – מקום שהטענה 
משפטית  טענה  היא  המאוחרת 
שנסמכת על עובדות שצוינו בהודעה 

הדחיה.

בהם  במקרים  מדובר   – מניעות  ו. 
טענות  מלהעלות  מנוע  המבוטח 
בהודעת  הנימוקים  מלוא  הכללת  לאי 
חוסר  כגון  התנהגותו,  בשל  הדחייה 
בירור  במסגרת  מצדו  פעולה  שיתוף 

החבות.

ז. טענות הנוגעות לגובה הנזק – חריג 
בתקנה  הנטוע  הכלל  על  מבוסס  זה 
לפיו  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות   84
לעולם יראו את שיעור דמי הנזק כשנוי 
במחלוקת, ואין צורך בהכחשתו בצורה 

מפורשת".

בפסיקה,  המעוגנים  אלו  שיקולים  על 
את  והרחיב  המשפט  בית  הוסיף 
הפיקוח  בחוזרי  שנבקעו  הסדקים 
אותם  נוספים  מבחנים  שלושה  וקבע 
יש ליישם בעת בחינת האפשרות לתת 
לחברת הביטוח להוסיף נימוקי דחייה:

על  הדחייה  נימוק  השלכת  מידת 
הקשור  נימוק  הציבורי,  האינטרס 
המבוטח  הסיכון  הפוליסה,  במאפייני 

ומאפייניו וזהות המבוטח - האם מדובר 
בעסק חזק או במבוטח חלש, או כדברי 

בית המשפט: 
אם  השאלה  בחינת  במסגרת  "לעמדתי, 
להתיר למבטחת להעלות נימוקים נוספים 
לשקול  יש  הדחיה  בהודעת  צוינו  שלא 
שיקולים  של  אחד  סוג  נוספים.  שיקולים 
)החורג  הנוסף  הנימוק  של  למהותו  נוגע 
הדחייה(,  בהודעת  שהועלו  מהנימוקים 
שבאינטרס  שיקולים  על  השלכתו  ומידת 
הנוספים  הנימוקים  לעתים  הציבורי. 
טענות  הן  להעלות  מבקשת  שהמבטחת 
ואין  הצדדים  שבן  ליחסים  שמצטמצמות 
להן השלכה על אינטרסים ציבורים רחבים. 
שנועדה  בטענה  אמנם  מדובר  לעתים, 
ומשרתת  המבוטח  טענות  את  להדוף 
את  להדוף  המבוטחת  של  שאיפתה  את 
בחובה  טומנת  בבד  בד  אך  התביעה, 
שיקולים  על  שמשליכים  רחבים  שיקולים 
נוספים שחורגים מהיחסים שבין הצדדים. 
במקרים אלו לטעמי הנטייה צריכה להיות 
דוגמה  הסנקציה.  בהפעלת  גמישות 
סוג  שלפנינו.  המקרה  הוא  לכך  מובהקת 
למאפייניה  הנוגעים  שיקולים  אלה  נוסף, 
המבוטח  הסיכון  הביטוח,  פוליסת  של 
היתר  בין  המבוטח.  של  ומאפייניו  בגדרה 
המבוטח  בין  הכוחות  יחסי  את  לבחון  יש 
לבין המבטחת במקרה הנתון. יש שוני בין 
ההשפעה  שיכולת  "חזק"  עסקי  מבוטח 
יותר,  רבה  היא  הפוליסה  תכני  על  שלו 
בא  אדם  דוגמת  "חלש"  מבוטח  לעומת 
סיעודי.  ביטוח  פוליסת  הרוכש  בשנים 
התכליות  עם  היטב  מתיישבת  זו  תבונה 
הקבועה  הסנקציה  בבסיס  העומדת 

בהנחיות".

לפיכך, נתן בית המשפט למנורה אישור 
להוסיף לנימוקי הגנתה נימוקים שלא 
מדובר  אמנם  הדחייה.  במכתב  פורטו 
בפסק דין של בית משפט השלום, אך 
הנימוקים  הרחבת  על  ההסתמכות 
להוסיף טיעונים מסתמכת על פסיקת 
ערכאות גבוהה יותר ולא מן הנמנע כי 
חוזרי  בהוראות  אט תחול שחיקה  אט 

הפיקוח בנושא.
 

הכותבת הינה עו"ד שותף במשרד 
הליכי  משפטי,  בייעוץ  העוסק 
ובליטיגציה  אלטרנטיביים   גישור 

בין היתר לסיכונים מורכבים. 

חוזרי הפיקוח אוסרים על חברות הביטוח להעלות בהליך המשפטי נימוקים נוספים לדחיית 
תביעה שלא צוינו בהודעת הדחייה | בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מסוים בעמדת בתי 
| לא מן  ניתן להעלות טענות שלא הועלו בנימוקי הדחייה  המשפט, לפיו בנסיבות מסוימות 

הנמנע כי אט אט תחול שחיקה בהוראות הפיקוח

נימוקים לדחיית תביעה - סוף פסוק?
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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 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים

 
 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 

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

| קצרים

"מזג האוויר שהופך לקיצוני יותר ויותר, הגשמים המאוחרים ואירועי סערה 
מציינים  החקלאיים",  לגידולים  עצום  לנזק  החולפת  בשנה  גרמו  וברד 
היקף  כי  עולה  קנט,  נתוני  מסיכום  בחקלאות.  טבע  נזקי  לביטוח  קרן  בקנט, 
הפיצויים לחקלאים בגין נזקי מזג האוויר עמד בשנת 2018 על יותר מ-250 מיליון 
שקלים. בקנט מציינים כי מדובר בזינוק של כ-25% בהיקף הנזקים, לעומת שנת 
כ-200  2017 שילמה קנט למגדלים השונים  נתוני קנט, בשנת  פי  2017. על 

מיליון שקלים. 

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בדצמבר 2018 
תשואה נומינלית )ברוטו( משוקללת שלילית של 2.7%. תשואה צפויה זו 
מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות 
אמור לנוע בין תשואה שלילית של 2% לבין תשואה שלילית של 3.5%. התשואה 
חיובית  שנתית  מתשואה  הקופות  את  העבירה  בדצמבר  הקופות  של  השלילית 
של  בתחזית  כך  דצמבר.  בסוף  שלילית  תשואה  של  לטריטוריה  נובמבר(  )בסוף 

מיטב דש על ביצועי קופות הגמל לשנת 2018 ולחודש דצמבר 2018. 

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה השבוע את הצעת משרד התחבורה 
לתקן את תקנות התעבורה ולהגביר בטיחות רוכבי האופניים והקורקינטים 
החשמליים. התקנות שאושרו יחייבו הרוכבים להחזיק רישיון נהיגה כלשהו, לרבות 
רישיון שלא בתוקף, או לעמוד בבחינת תיאוריה או לקבל אישור מרשות הרישוי 
על עמידה בהכשרה ייעודית לתיאוריה. עוד אושר לחייב את הרוכבים בסימון זוהר 
על הקסדה וכן נאסר לבצע שינוי במבנה הכלים שלא בהתאם לתקנות ונאסר 
על נהיגה בכלים לא תקינים. בתוך כך אישרה אתמול )ד'( מליאת הכנסת בקריאה 

שנייה ושלישית את החובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.

אי.די.בי פיתוח ביצעה אתמול )ד'( עסקה מחוץ לבורסה למכירת כ-4.5% 
אחוז ממניות כלל ביטוח המוחזקות בידי הנאמן משה טרי, בתמורה לכ-

126.8 מיליון שקלים. אי.די.בי דיווחה לבורסה גם על מכירה של 1% מהמניות של 
כלל בדרך של עסקת החלף )swap( עם סיומה אתמול של עסקה מחודש מאי 
2017. בעקבות המכירות ההחזקה של אי.די.בי במניות כלל ביטוח הצטמצמה 
כלל  מניות  למכירת  המתווה  הנאמן.  באמצעות  כ-20.3%  מהם   ,25.3% לכדי 
ביטוח במנות של 5% מדי ארבעה חודשים, בדרך עסקאות החלף, גובש בעבר 
על ידי דורית סלינגר, הממונה לשעבר על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ואשר אושר 
משה ברקת, שהחליף  ד"ר  בחודש שעבר החליט  אולם  בית המשפט.  ידי  על 
את סלינגר בתפקיד, כי הוא אינו מאשר מכירת מניות בדרך של עסקאות החלף.

 ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול )ד'( את תקנות מס הכנסה בקשר 
ליישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים 
אודות  מידע  יידרשו להעביר  פיננסיים  גופים  כי  CRS הקובעות  - תקנות 
על   CRS תקנות  אישור  לאחר  מס.  אכיפת  לצורך  זרים  תושבים  של  חשבונות 
כפי שנקבע   ,CRS ליישם את תקן  יידרשו  פיננסיים  ועדת הכספים, מוסדות  ידי 
כוללים  המסים  לרשות  מידע  להעביר  שיידרשו  הפיננסיים  המוסדות  בתקנות. 
גופים העוסקים בקבלת פיקדונות, בניהול נכסים פיננסיים, בהחזקה של נכסים 
קרנות  ביטוח,  חברות  בנקים,   - כגון  בהם  ובהשקעה  אחרים  עבור  פיננסים 

השקעה ועוד.

 Sales@Anet.co.il
 Sales@Anet.co.il
www.Anet.co.il

