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הופיע
ביטוחי

בריאות
מדריך מקצועי 

לסוכן 2018

אחרי 50 שנה: העליון 
התיר להעביר לנושים 
פיצויים בגין נזקי גוף 

של פושט רגל 

פסיקה דרמטית

הכנס השנתי ה-13 
בענף הביטוח הכללי

S A V E  T H E  D A T E

18.2.19 מרכז כנסים LAGO, ראשון לציון

כותרות השבוע

התשואות  על  דרמטית  השפיעו  ההון  בשוק  ב-2018  שהיו  החריפות  התנודות 
באפיקי החיסכון השונים | עיקר האשם נפל על המניות | ירדן פלד, מנהל מטה שיווק 
ודיגיטל במנורה מבטחים, מסביר את הרציונל שעומד מאחורי החלטת החברה על 

8 מסלולים תלויי גיל שמתחלפים באופן אוטומטי / עמ' 7-8

"רוב האנשים לא משנים מסלולים גם אם הם 
יודעים שהם במסלול מסוכן"

בסיכון גבוה
שינויי אקלים ונשק להשמדה 

המונית מדורגים בראש רשימת 
הסיכונים הגלובליים שפרסם 

הפורום הכלכלי העולמי
/ עמ' 26

לא לפנסיה
הרחוב הפלסטיני זועם על חוק 
פנסיית חובה, המחייב לראשונה 

את העובדים והמעסיקים 
להפקיד כספים: "לא מאמינים 

לרשות" / עמ' 10

חגיגה באילת
ד.נ.ר ותלפיות חגגו את הכנסים 
השנתיים לסוכנים, בסימן עתיד 
 Family-סוכן הביטוח והמעבר ל
office בהשתתפות בכירי ענף 

הביטוח / עמ' 20

קשר חם
מגדל וסוויס רי סיכמו על מתווה 

שיתוף פעולה לשנת 2019 | 
המתווה כולל חידוש חוזים קיימים 
וכן העמקת העבודה המשותפת 

במספר ערוצים / עמ' 19

במטרה לעודד תחרות בתחום מול הבנקים, ייבחרו שני גופים חוץ-בנקאיים, שכל 
אחד מהם יתחייב לגייס חצי מיליארד שקלים לפחות, כאשר 400 מיליון מתוכם 

יהיו התחייבות שלו | המדינה תעניק עד 25 מיליון שקלים לכל גוף / עמ' 14

ביקורת בענף: "בניגוד לבנקים הנהנים מערבות 
מדינה, הגופים יהיו חשופים לסיכון גבוה מאוד"

ביטוח | פנסיה | פיננסים

מאמרים

תנודתיות וחוסר 
יציבות - מה אומרים 

ללקוחות? 

נטל הראיה בתביעת 
שיבוב של חברת 

ביטוח בנזק שריפה 

28

11

27

דן דוברי

עו"ד ארז 
שניאורסון

למנויים בלבד

מכרז משרד הכלכלה להקמת מערך אשראי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים

למדו  עדיף,  בכנס  אנשי מקצוע השתתפו  כ-200 
כיצד להציע ללקוחותיהם לגוון את אפיקי ההשקעה 
ומהם המוצרים שישיאו להם תשואה גבוהה ויציבה 
בסמינר  לקוחותיהם  את  ליוו  הם  היום  בהמשך   |
עדיף  מכללת  בישראל:  לראשונה   | משקיעים 
להסמכה  והכנה  אלטרנטיביות  השקעות  בקורס 

הבינלאומית CAIA / עמ' 4-5

מתמקצעים בעולם החדש: 
כנס השקעות אלטרנטיביות ראשון מסוגו

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=478700
https://www.adif-knasim.com/elementar2019
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לראשונה בישראל: מכללת עדיף בקורס השקעות 
CAIA אלטרנטיביות והכנה להסמכה הבינלאומית

תעודת הסמכה מטעם CAIA ממתגת את המחזיקים בה כמקצוענים מהדרגה הגבוהה ביותר 
בעולם ההשקעות | שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף: שמחים שב-CAIA רואים את הפוטנציאל 
העצום בישראל ומצאו אותנו כגוף מקצועי הראוי ללמד את תחום ההשקעות האלטרנטיביות 

| שת"פ גם עם ארגון המתכננים הפיננסים האירופי
הפיננסיים  מהנכסים   30%
ובאירופה  בארה"ב  והפנסיוניים 
אלטרנטיביות  בהשקעות  מוחזקים 
רחוקה  עוד  שישראל  ולמרות 
בארץ  השוק  האלו,  מהמספרים 
הראשונה  בפעם  במהירות.  מתפתח 
לעובי  נכנס  אקדמי  גוף  בישראל, 
ההשקעות  תחום  של  הקורה 
האלטרנטיביות, ופתוח קורס להכרתו 

לעומק. 
מכללת עדיף תפתח באביב הקרוב 
להשקעות  הייחודי  הקורס  את 
לימודי  לצד  שיכלול  אלטרנטיביות, 
מוצרי  על  לימודים  גם  לתחום  מבוא 
קרנות  בהם  השונים  ההשקעה 
 ,)Private Equity( השקעה פרטיות
אחד  את  וכן  מובנים  מוצרים  נדל"ן, 
בעולם  ביותר  החדשים  התחומים 
ההשקעות האלטרנטיביות - השקעות 
גם  סטרט-אפים  בחממות  ישירות 
נמוכים  השקעה  תקציבי  לבעלי 
ניהול  ללימודי  בנוסף  זאת,  יחסית. 
סיכונים ומפרט נכסים אלטרנטיביים. 
שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף, 
"המצפן  בכנס  הקורס  את  חשפה 
שקיימה  אלטרנטיביות"  להשקעות 
אתמול )ד'( עדיף בשיתוף עם אלעד 
"השוק   .Platvest-ו פיננסי  תכנון 
וצריך להבין אותו היטב  בישראל גדל 
וכיצד  להשקיע  כיצד  לדעת  מנת  על 
להשקיע.  שלהם  ללקוחות  לגרום 
יותר,  עוד  גדל  מקצועי  בידע  הצורך 
האלטרנטיבי  בתחום  קיים  שלא  כיוון 
בהשקעות  שיש  כפי  פיקוח 
המקצוע  אנשי  על  ולכן  המסורתיות, 
הגלומים  הסיכונים  את  גם  להכיר 
לשים  לנכון  שמצאנו  הסיבה  זו  בו. 
ההשקעות  עולם  לימודי  על  דגש 

האלטרנטיביות", אמרה יהב. 
היא חשפה בכנס את שיתוף הפעולה 
 CAIA )Chartered של המכללה עם
 Alternative Invesment Analyst
המוביל  הגוף   ,)Association
ההשקעות  בתחום  להכשרה  בעולם 
האלטרנטיביות, ואנשי המקצוע אשר 
את  ומקבלים  הכשרותיו  את  מסיימים 

תעודת ההכשרה היוקרתית נתפסים 
כמקצוענים  ההשקעות  בעולם 
הבינלאומית  בעין  ומוסמכים  בתחום 

לעסוק בהשקעות אלטרנטיביות. 
ידי  על  ב-2002  שנוסדה   ,CAIA
אלטרנטיביים  השקעות  ניהול  ארגון 
לחקר  הבינלאומי  והמרכז   )AIMA(
הינה   ,)CISDM( ואופציות  מניות 
כוונת  ללא  עצמאי  בינלאומי  ארגון 
אקדמי  במחקר  העוסק  רווח, 
בתחום  ומקצועיות  להשכלה  ומחויב 
והינה   - האלטרנטיביות  ההשקעות 
לאנליסטים  ההסמכה  גוף  כאמור 
 CAIA אלטרנטיביות.  בהשקעות 
מ-10,000  יותר  תחתיה  מרכזת 
בעולם  מדינות  מ-90  מיותר  חברים 
והיא הגוף המנהל והעורך את מבחני 
לאנליסטים  הבינלאומיים  ההסמכה 
בהשקעות אלטרנטיביות מאז 2002.

חוצות  אלטרנטיביות  "השקעות 
בתחום  וגם  תחום  בכל  גבולות 
נחיצות  קיימת  כך  בשל  הגיאוגרפי. 
ללמידתו,  מכל העולם  כוחות  לשילוב 
על  הגנה  מנגנוני  ופיתוח  הבנתו 
הסכנות הטמונות בו. לשם כך חברנו 

ל-CAIA", הסבירה יהב. 
 CAIA-שב כך  על  שמחים  "אנו 

העצום  הפוטנציאל  את  רואים 
מקצועי  כגוף  אותנו  ומצאו  בישראל 
ההשקעות  תחום  את  ללמד  הראוי 
ההסמכה  לקראת  האלטרנטיביות, 
כשלצדה  יהב,  הוסיפה  שלהם", 
תכנית  מנהל  בלאק,  קית'  פרופ' 
והבחינות של CAIA, אשר  הלימודים 
כדי להשתתף  לישראל  במיוחד  הגיע 
למשתתפים  סיפר  בו  עדיף,  בכנס 
בעולם  ההתמקצעות  חשיבות  אודות 
והליך  האלטרנטיביות  ההשקעות 

ההסמכה.

קורס הכנה בעברית
הגוף הבינלאומי מעניק שתי תעודות 
הסמכה, כאשר הראשונה כוללת מבוא 
לתחום והכרת המוצרים השונים, לצד 
וניהול  מקצועיים  סטנדרטים  הגדרת 
פורטפוליו וסיכונים. התעודה השנייה 
יותר,  מעשיים  לימודים  בעבור  הינה 
אותם  העוברים  את  המסמיכה 
כאנליסטים בהשקעות אלטרנטיביות 
הידע  את  להטמיע  כיצד  למדו  אשר 
תוך  אל  לנתח  היכולת  ואת  שצברו 
מתכננים  כי  לציין  יש  הפורטפוליו. 
פטורים   CFA בעלי הסמכת  פיננסים 
השלב  להסמכת  המבחנים  מביצוע 

ישירות  לגשת  ויכולים  הראשון 
להסמכה לשלב השני. 

עם  שנוצר  החדש  הפעולה  שיתוף 
קורס  לפיתוח  הביא  עדיף,  מכללת 
אינטרנטי בעברית שיימכר באמצעות 
בהכנה  ללומדים  ויסייע  המכללה 
 ,CAIA של  הראשון  השלב  למבחני 
הארגון  של  לסטנדרטים  בהתאם 
מהספרות  חלק  בנוסף,  הבינלאומי. 
לעברית,  הוא  גם  יתורגם  המקצועית 
בשפה  יושארו  אחרים  חלקים  ואילו 
שהסטודנטים  מנת  על  האנגלית 
יוכלו להתכונן לבחינות בשפה בה הן 
נערכות. במכללה ממליצים על שילוב 
בעברית  ההכנה  קורס   – השניים  בין 
השימוש  ואילו  הפרקטיקה,  בשביל 
בכדי  באנגלית  הנוספים  באמצעים 

להצליח בבחינות.   
 

השתלמות קצרה תאפשר 
לבעלי תעודת CFP לעבוד 

באירופה
האלטרנטיביות  שההשקעות  ככל 
יותר בתיק נכסי  תופסות חלק מהותי 
הלקוחות, מתחייבת התייחסות אחרת 
שלהם.  והפנסיוני  הפיננסי  לתכנון 
גם  עדיף  מכללת  חברה  כך  בשל 
הפיננסי  המתכננים  ארגון   ,EFPA-ל
האירופי, המסמיך את כל המקצועות 

הקשורים בתכנון פיננסי. 
את  ארצה  ייבאה  עדיף  מכללת 
הארגון  של  הייעודיים  הקורסים 
שלו,  הייחודיים  הכלים  על  האירופי, 
מתורגמים  הקורסים  שלושת  כאשר 
לעברית ומותאמים לחקיקה בישראל, 
נעשים  המבחנים  גם  מכך,  ויתרה 

בעברית.
היתר  בין  התאפשר  הפעולה  שיתוף 
ישראל  של  להצטרפותה  אודות 
לאחרונה ל-EFPA, כאשר מי שנבחר 
הוא  הישראלי  הסניף  יו"ר  לתפקיד 
אודי אביטל, המשמש גם כיו"ר ועדת 

הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח.  
וכך  בכנס,  הוא  גם  השתתף  אביטל 
 ,EFPA יו"ר  ברלוצי,  עמנואל  גם 
שהסביר על אתגרי העולם הפיננסי. 

שלומית יהב

עמנואל ברלוצי

קית' בלאק

אודי אביטל
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מתמקצעים בעולם החדש: כנס השקעות 
אלטרנטיביות ראשון מסוגו

כ-200 אנשי מקצוע השתתפו בכנס עדיף, למדו כיצד להציע ללקוחותיהם לגוון את אפיקי 
את  ליוו  הם  היום  בהמשך   | ויציבה  גבוהה  תשואה  להם  שישיאו  המוצרים  ומהם  ההשקעה 

לקוחותיהם בסמינר משקיעים

 – אלטרנטיביות'  להשקעות  'המצפן 
תחת הכותרת הזו נערך היום )ד'( כנס 
ראשון מסוגו שהוקדש אך ורק לעולם 
בכנס  האלטרנטיביות.  ההשקעות 
תכנון  אלעד  עם  בשיתוף  עדיף, 
פיננסי ו-Platvest, השתתפו כ-200 
אנשי מקצוע בהם מתכננים פיננסים 

וסוכני ביטוח רבים. 
יועד  הכנס  של  הראשון  החלק 
הפיננסים  אנשי  להתמקצעות 
ההשקעות  בעולם  פועלים  שכבר 
המעוניינים  ולאלו  האלטרנטיביות 
להיכנס לעולם הצומח במהרה. בכירי 
החנית  חוד  את  המהווים  הגופים 
העניקו  ובעולם,  בארץ  התחום,  של 
טוב  להבין  וכלים  ידע  למשתתפים 
יותר מה צפוי בשנים הקרובות במגוון 

האפיקים העומדים לרשותם. 
בחלקו השני של היום התקיים מפגש 
הסוכנים  לקוחות  עשרות  בין  מיוחד 
והמתכננים, אשר הוזמנו על ידם, לצד 
משקיעים עתידיים נוספים, לבין ראשי 

גופי ההשקעות האלטרנטיביות. 
שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף   
ככל  כי  אמרה  הכנס,  את  שהנחתה 
האלטרנטיביות  ההשקעות  ששוק 
את  מנגיש  הוא  משתכלל,  בישראל 
עצמו לכל אחת ואחד, תוך ניצול יעיל 
עלויות  את  המוזילה  הטכנולוגיה  של 
השיווק והתפעול ומגיעה לכף ידו של 

כל לקוח פוטנציאלי. 
ששוק  שככל  לגלות  הוא  "המעניין 
מתפתח  האלטרנטיביות  ההשקעות 
וגדל, מתפתח סביבו שוק תמך המספק 
שירותים למשקיעים או למגייסים לאורך 
זמן. משכך, הרי ששוק התמך הופך אף 

הוא לאופציית השקעה אלטרנטיבית, 
כל  מתרחבים  ההשקעה  שמעגלי  כך 
ומנגנון  נוספים,  תוכן  לעולמות  העת 
רחב  האלטרנטיביות  ההשקעות 

ומתפתח כל העת", ציינה להב.
דן דוברי, מנכ"ל אלעד תכנון פיננסי 
איגוד המתכננים הפיננסים  ומייסד 
בישראל, אמר כי העולם האטלרנטיבי 
הוא אחת ההזדמנויות הגדולות לכולם. 
"זהו WIN-WIN. כל מי שמחפש דרך 
שלו  ללקוחות  סיכוי  אחד  מצד  לייצר 
להם,  המגיעים  החיים  את  לחיות 
העסק  את  להרחיב  רוצה  שני  ומצד 
בפניו  נפרסת  יותר,  טוב  ולהתפרנס 
להשפיע,  אפשרות  יש  לנו  הזדמנות. 
הבאנו  בעצמנו.  להרוויח  וגם  לעזור 
המקצוע  אנשי  מיטב  את  היום  לפה 
אתם  אם  האלטרנטיבי.  בעולם 
את  לעשות  רוצים  שאתם  מאמינים 
הטוב ביותר עבור לקוחותיכם אז כדאי 
הכשרה  השכלה,  נכון.  זאת  לעשות 
מהמקצוע  חלק  הם  למידע  וחשיפה 
השקעה  רוצים  אתם  אם  שלנו. 

שהתשואה אליה לא מגיעה במספרים 
של 'DOUBLE DIGITS' אלא במאות 
אחוזים, השכלה היא המקום להשקיע 

בו", הבהיר דוברי. 
שמעו  הדיונים  יום  במהלך  כאמור, 
אפיקי  מגוון  על  המשתתפים 
נכון  לגשת  כיצד  ולמדו  ההשקעה 
מנהל  סטונס,  אנדרו  ללקוחות.  יותר 
הציג   ,MONTREU אירופה,  מכירות 
בטיפול  קרן ההשקעה המתמחה  את 
מקונגל,  דניאל  בבריטניה.  סיעודי 
דווקא  מדוע  סיפר  סלר,  בקרן  מנהל 
מהכלל  יוצאת  הזדמנות  קיימת  היום 
להשקיע באמצעות הקרן שלו בנדל"ן 

בלונדון.
עומר רבינוביץ )CFP( , מייסד ומנכ"ל 
הסוכנים  את  הדריך   ,360 אינווסטור 
המשקיעים.  בפני  להציג  דגשים  אילו 
 INTEGO אילן בויקו, בעלים ומנכ"ל
המגמות  שתי  על  הסביר   ,INHouse
החדשות שהתעוררו בארצות הברית: 
IRA ושוק החוב הנדל"ני. דנה סנדר, 
מנכ"לית ומייסדת ארנו קפיטל, הציגה 

הציבור  לכלל  המאפשרת  הקרן,  את 
מ-100  החל  ולהשקיע,  להשתתף 

אלף שקלים. 
 BTB ומנכ"ל  מייסד  כץ,  אלון 
הישראלית  הפלטפורמה  ישראל, 
הסביר  ללווים,  משקיעים  המקשרת 
בתקופה  גם  הבנק  כמו  להרוויח  איך 
בן  יאיר  מפסידים.  סביב  שכולם 
וסוכנויות  דוד, מנהל תחום תאגידים 
חברת  על  למשתתפים  סיפר  בטריא, 
אביב,  גל  ד"ר   .P2P-ה הלוואות 
השירות  את  הציג   ,blender מנכ"ל 
הייחודי והטכנולוגיה שפותחה על ידי 

החברה.
  Realife-Group-מ קנדלקר  ירון 
הרצה אודות איתור הזדמנויות השקעה 
הברית.  בארצות  תשואה  נושאות 
 WEALTHSTONE מנכ"ל  קרן,  גיא 
פרויקטים  מימון  אודות  הסביר  נדל"ן, 
המהווים  עירונית,  בהתחדשות 
השקעה ייחודית עם הגנה של חברת 
ביטוח. בחלקו השני של היום הצטרף 
מוואליו  נוי,  איציק  גם  למרצים 
עם  פרטית  השקעות  קרן  השקעות, 

פתרונות השקעה סולידיים ויציבים.
שעסק  פאנל  נערך  הכנס  במהלך 
עולם  של  ובהסדרה  במדיניות 
בישראל.  האלטרנטיביות  ההשקעות 
דוברי,  דן  בהנחיית  שנערך  בפאנל, 
השתתפו יו"ר ועדת הפיננסים בלשכת 
סוכני הביטוח אודי אביטל; נשיא להב 
יועצי  לשכת  נשיא  כהן;  רועי  עו"ד 
יו"ר  סולטר,  ומתיו  גינדי  ירון  המס 

CFA, ארגון האנליסטים הפיננסים.
מימין: אודי אביטל, ירון גינדי, מתיו סולטר ורועי כהןדן דוברי



לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 7/2019 מה-20.1.19

חודשיים 
בחינם

ברכישת
ביטוח דירה

עוד ביטוח חכם 
של הפניקס
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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

"רוב האנשים לא משנים מסלולים גם 
אם הם יודעים שהם במסלול מסוכן"

התנודות החריפות שהיו ב-2018 בשוק ההון השפיעו דרמטית על התשואות באפיקי החיסכון 
השונים | עיקר האשם נפל על המניות: כעומק ההשקעה בהן, כך עומק הנפילה | ירדן פלד, מנהל 
מטה שיווק ודיגיטל במנורה מבטחים, מסביר את הרציונל שעומד מאחורי החלטת החברה על 

8 מסלולים תלויי גיל שמתחלפים באופן אוטומטי

בגופים  הציבור  של  החסכונות 
החיסכון  אפיקי  מגוון  על  המוסדיים, 
והמסלולים, ספגו פגיעה קשה בשנת 
2018, בשל הטלטלות הרבות שעברו 
ובישראל,  העולם  ברחבי  הבורסות 
את  מחק  דצמבר  בעיקר  כאשר 
ואולי  ראשונות  החיוביות.  התשואות 
יחידות לעלות על "דוכן הנאשמים" הן 
המניות, שלמעשה גררו למטה באופן 
דרמטי את התשואות - לאן שלא נפנה 

בעולם החיסכון. 
הגמל  קופות  הן  בולטת  דוגמה 
ב-2018  רשמו  אשר  ילד  לכל  חיסכון 
השלילית  הממוצעת  התשואה  את 
כל  מבין   )-2.58%( ביותר  הגבוהה 
הגמל  שקופות  בעת  הקופות,  סוגי 
ממוצעת  שנתית  תשואה  רשמו  כולן 
הממוצעת  התשואה   .-1.16% של 
האחרות  הגמל  קופות  של  השנתית 
 הייתה: קופת גמל להשקעה 2.45%-,

מרכזית   ,-1.45% אחרת  מטרה 
לפיצויים 1.33%-, קרנות ההשתלמות 

לפיצויים  אישית  ותגמולים   -1.22%
.-1.01%

לתשואה הממוצעת של קופות הגמל 
של  המסלול  תרם  ילד  לכל  חיסכון 
סיכון  מסלול  עם  שיחד  מוגבר,  סיכון 
מועט הם מהווים  סיכון  ומסלול  בינוני 
באפיק  העיקריים  המסלולים  את 
החיסכון הזה. ההבדלים בין התשואות 
הממוצעות בין המסלולים לא הפתיעו, 
והם שיקפו את מידת החשיפה למניות.
התשואה הממוצעת השנתית במסלול 
כאשר   ,-1.54% הייתה  מועט  סיכון 
הייתה  למניות  הממוצעת  החשיפה 
התשואה  בינוני  בסיכון   .12.62%
כאשר   ,-1.98% הייתה  הממוצעת 
הייתה  למניות  הממוצעת  החשיפה 
נרשמה  מוגבר  בסיכון   .35.05%
כאשר  של 3.86%-  ממוצעת  תשואה 
טיפסה  למניות  הממוצעת  החשיפה 

ל-86.24%.
גם בקרנות הפנסיה המקיפות הייתה 
למניות  החשיפה  שיעור  בין  הלימה 
של  במסלול  השנתית.  התשואה  לבין 
בני 50 ומטה השיגו הקרנות תשואה 
ממוצעת שלילית של 0.095%-, כאשר 
רק הפניקס )1.05%( והלמן-אלדובי 
חיובית  תשואה  רשמו   )0.75%(
החשיפה  אלה  בקרנות  ב-2018. 
נעה   2018 דצמבר  בחודש  למניות 
ל-49.13%  )הפניקס(   41.06% בין 

)מנורה מבטחים(.

המשך בעמוד הבא

תשואות 2018

ירדן פלד. "אף פעם לא 
מתבשמים בעליות ולא נכנסים 

לפאניקה בירידות"

קרנות הפנסיה המקיפות - מסלול בני 50 ומטה  

חשיפה - דצמבר 2018  | * ילידי שנות ה-70 | ** מסלול יעד פרישה 2045                       מקור: פנסיה נט, רשות שוק ההון

איילון 
מיטב 
מקיפה

אלטשולר 
שחם 

פנסיה 
מקיפה

הלמן 
אלדובי

הפניקס 
פנסיה 
מקיפה

הראל 
פנסיה*

כלל 
פנסיה

מנורה 
מבטחים 
פנסיה**

מגדל 
מקפת 
אישית

פסגות 
מקיפה

חשיפה 
42.06%48.16%42.00%41.06%43.19%45.56%49.13%43.70%42.51%למניות

חשיפה 
34.20%35.38%30.02%39.99%45.31%35.87%39.22%37.25%37.64%לחו"ל

חשיפה 
22.54%18.61%22.63%19.99%22.56%19.88%22.94%22.47%22.33%למט"ח

תשואה 
2018-0.22%-0.67%0.75%1.05%-1.21%-0.10%-0.04%-0.04%-0.38%

קרנות הפנסיה המקיפות - מסלול בני 50-60

חשיפה - דצמבר 2018  | * ילידי שנות ה-60 | ** מסלול יעד פרישה 2030                        מקור: פנסיה נט, רשות שוק ההון

איילון 
מיטב 
מקיפה

אלטשולר 
שחם 

פנסיה 
מקיפה

הלמן 
אלדובי

הפניקס 
פנסיה 
מקיפה

הראל 
פנסיה*

כלל 
פנסיה

מנורה 
מבטחים 
פנסיה**

מגדל 
מקפת 
אישית

פסגות 
מקיפה

חשיפה 
35.66%38.21%31.59%35.02%33.41%35.90%29.91%33.22%32.82%למניות

חשיפה 
33.38%28.19%23.12%30.74%37.45%30.47%34.41%31.96%27.83%לחו"ל

חשיפה 
22.09%17.48%19.20%16.79%19.55%19.93%23.36%18.01%24.32%למט"ח

תשואה 
20180.40%-0.35%0.97%-0.43%-0.45%0.26%0.68%0.24%-0.27%

קרנות הפנסיה המקיפות - מסלול בני 60 ומעלה 

חשיפה - דצמבר 2018  | * ילידי שנות ה-50 | ** מסלול יעד פרישה 2025                        מקור: פנסיה נט, רשות שוק ההון

איילון 
מיטב 
מקיפה

אלטשולר 
שחם 

פנסיה 
מקיפה

הלמן 
אלדובי

הפניקס 
פנסיה 
מקיפה

הראל 
פנסיה*

כלל 
פנסיה

מנורה 
מבטחים 
פנסיה**

מגדל 
מקפת 
אישית

פסגות 
מקיפה

חשיפה 
15.05%21.26%17.88%25.54%20.36%21.67%24.88%21.31%15.20%למניות

חשיפה 
16.57%17.63%14.77%23.80%27.23%21.68%30.89%21.36%17.75%לחו"ל

חשיפה 
13.50%12.45%13.75%13.67%12.99%14.06%18.01%12.38%14.75%למט"ח

תשואה 
20181.02%0.41%1.26%0.21%0.42%0.60%0.33%0.64%0.44%

קרנות הפנסיה המקיפות - 2018

חשיפה - דצמבר 2018                                                                                                               מקור: פנסיה נט, רשות שוק ההון

מסלול בני 60 ומעלהמסלול בני 50-60מסלול בני 50 ומטה
44.15%33.97%20.35%חשיפה ממוצעת למניות

37.21%30.84%21.30%חשיפה ממוצעת לחו"ל

21.55%20.08%13.95%חשיפה ממוצעת למט"ח

0.095%0.116%0.592%-תשואה ממוצעת 2018

עורך ראשי: רועי ויינברגר
מערכת: אילן פיש

כותבים קבועים: אורי שלזינגר, 
עו"ד ארז שניאורסון, עו"ד עודד 

שטרנברג; דן דוברי, גבי נקבלי
סמנכ"ל תוכן: הדס דרור 

מנהלת פרסום: אורלי שובל זריהן
גרפיקה: מיקי בסון

מו"ל: עדיף תקשורת 
האורן 12 מושב מגשימים 56910 

טל: 03-9076000
פקס: 03-9076001 
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ב-2018  הושגה   50-60 בני  במסלול 
של  ממוצעת  שנתית  תשואה 
 50 בני  שבמסלול  בעוד   .0.116%
ומטה היו רק שתי חברות עם תשואה 
במסלול  החולפת,  בשנה  חיובית 
רשמו  חברות  חמש   50-60 בני  של 
תשואה שנתית חיובית. טווח החשיפה 
בין  היה   2018 בדצמבר  למניות 
ל-38.21%  )הלמן-אלדובי(   29.91%

)אלטשולר שחם(.
במסלול של בני 60 ומעלה, באופן לא 
9 הקרנות תשואות  מפתיע, רשמו כל 
 .0.592% הוא  והממוצע  חיוביות 
למניות  החשיפה  לשער,  שניתן  וכפי 
בהשוואה  נמוכה  הייתה  זה  במסלול 
נעה  והיא  האחרים  המסלולים  לשני 
)איילון  בין 15.05%   2018 בדצמבר 

מיטב( ל-25.54% )הפניקס(.
 

בני 20 ובני 50 
תחת אותה קטגוריה

מחולקות  המקיפות  הפנסיה  קרנות 
לשלושה  החברות  מ-9   8 אצל 
מסלולים תלויי גיל, כאשר המסלול של 
בני 50 ומטה כולל קשת גילאים רחבה 
מאוד והוא מכניס תחת קטגוריה אחת 

בני 20 יחד עם בני 50. 
שונה מהחברות האחרות היא מנורה 
על  מסלולים  שמונה  שלה  מבטחים, 
במנורה  הפרישה.  יעד  של  השנה  פי 
המגוונים  שהמסלולים  מסבירים 
מאפשרים בכל גיל לבחור את המסלול 
החוסך.  של  הפרישה  לגיל  שקרוב 
יעד  של  מסלול  יבחר   60 בן  לכן, 
לנכסים  החשיפה  שבו   2025 פרישה 
החוסך  אם  מאוד.  קטנה  תנודתיים 
יבחר  הוא  יותר,  גבוה  סיכון  יעדיף 

לדוגמה במסלול יעד פרישה 2045.
הראשונה,  הייתה  מבטחים  "מנורה 
מסלולים  שהקימה  הרגולציה,  לפני 
מנהל  ירדן פלד,  מציין  גיל",  מותאמי 
בשיחה  בחברה,  ודיגיטל  שיווק  מטה 
המנכ"ל  קיבל  ההחלטה  את  לעדיף. 
ביטוח,  מבטחים  מנורה  של  הנוכחי 
שכיהן  בעת  אסאייג,  בן  יהודה 
כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל, 

על סמך מחקרים שונים.
 99 לאורך  בארה"ב  שנערך  מחקר 
שנים מצא כי לאורך זמן מניות הן אפיק 
ההשקעה הנותן את התשואה הגבוהה 
המניות  על  לכן  זמן.  לאורך  ביותר 
פלד:  מרכיב חשוב בהשקעות.  להיות 
"אלא שהתעוררה בעיה, שהחוסך לא 

יודע מתי הוא יזדקק לכסף ומה קורה 
מתרחש  ובדיוק  לפרוש  צריך  הוא  אם 
הדילמה  את  פלד  מציג  משבר?", 
יותר  היו  שהמשברים  "מכיוון  ומסביר: 
מסלולים  להקים  החלטנו  תכופים, 
 25 בן  הוא  החוסך  אם  גיל.  מותאמי 
הוא יכול לבחור מקסימום מניות על פי 
המותר. יש לו עוד 40 שנה לעבוד וזה 
בן  זמן לתקן. אבל אם החוסך  מספיק 
זה  ורוצה לפרוש עוד כמה שנים,   55

יכול לכרסם בפנסיה שלו".
"דבר נוסף שהתברר לנו", מוסיף פלד, 
מסלולים  משנים  לא  האנשים  "שרוב 
גם אם הם יודעים שהם במסלול מסוכן 
והם יצטרכו את הכסף בתוך זמן קצר. 
מסלולים  שמונה  להקים  החלטנו  לכן 
שמתחלפים באופן אוטומטי. כל חמש 
לא  הם  מסלול,  עוברים  אנשים  שנים 

צריכים לבחור".
 

מתן מענה מיידי 
בשוק תנודתי

בשנת  החלה  למסלולים  החלוקה 
יעד  היה  הראשון  המסלול   .2012
קרובים  2020, לאנשים שהיו  פרישה 
הזה  שהמסלול  "החלטנו  לפרישה. 
לא יהיה תנודתי בכלל, שם ההשקעה 
שם  רואים  סולידיים.  בנכסים  היא 
כשיש  השוק.  של  השפעה  היטב 
כשיש  פחות.  עולה  המסלול  עליות, 
ניקח  יורד פחות. אם  ירידות, המסלול 

לדוגמה את מסלול יעד פרישה 2045 
נמצא  הזה  במסלול  שבוחר  אדם   -
פי  על  שאפשר  תנודתי  הכי  במסלול 
הרגולציה ואשר מנסה להשיג תשואה 
תיסגר  היא  נפילה,  יש  אם  גבוהה. 
בהמשך, שכן כל חמש שנים הוא עובר 
הפרישה  לפני  ואז  מסלול  אוטומטית 
תנודתי.  לא  הכי  למסלול  מגיע  הוא 
בכל שאר החברות בן 50 ובן 20 באותו 

מסלול. זה לא הגיוני".
מנורה  של  הפנסיה  קרן  כי  מסביר  פלד 
פגישה  שנה  מדי  מקיימת  מבטחים 
"הסיבה  אנשים.  אלף   150 עם  אישית 
לבחור.  יודעים  לא  שהחוסכים  היא 
חוסך את  לכל  בפגישה אפשר להתאים 
יכול  שהוא  כמובן  עבורו.  הנכון  המסלול 
לבחור באיזה מסלול שהוא רוצה. אנשים 
שמצטרפים באופן ישיר לא תמיד יודעים 
לא  גם  להם, הם  לא מתאים  שהמסלול 
יבדקו בהמשך אם זה המסלול המתאים".
האנשים  "רוב  ומדגיש:  חוזר  פלד 
מבינים  לא  הם  בפנסיה,  מבינים  לא 
בהשקעות - גם אם הם אומרים שהם 
מבינים. והם בוודאי לא זוכרים לעשות 
אנחנו  לכן  במסלולים.  השינוי  את 
חושבים ששינוי המסלולים צריך להיות 
לפניקה  ייכנס  לא  שהלקוח  אוטומטי. 
והוא  גדולה  ירידה  ראה  הוא  כאשר 
להפסיד.  לא  כדי  מסלול  לעבור  רוצה 
של  שהשיטה  לדעת  צריך  הלקוח 

המעבר האוטומטי עובדת בשבילו".

ב-2018  שקרה  מה  לאור  האם 
לקראת  מיוחדת  היערכות  הייתה 

?2019
ועדות  כיום  קיימות  הפנסיה  "בקרנות 
מחולקות  אשר  גדולות  השקעות 
ברגע  התמחויות.  ולתת  להתמחויות 
שחווים שוק תנודתי הצוותים הייעודיים 
מיידי  מענה  לתת  יודעים  בהשקעות 
הרבה  בצורה  מנהלים  שהם  לנכסים 

יותר אפקטיבית".

שינויים  היו   2018 במהלך  האם 
תכופים בחשיפה לאור התנודתיות 

שהייתה בשוק ההון?
ארוכות  יחסית  פוזיציות  על  "מדובר 
טווח. כאשר אתה מנהל 180 מיליארד 
פוזיציה  משנה  לא  אתה  שקלים, 
מתבשמים  לא  פעם  אף  יומיים.  כל 
בעליות ולא נכנסים לפניקה בירידות, 
הכסף  על  לשמור  צריך  הזמן  כל  כי 
של הלקוח. לכן כל הזמן שומרים על 

איזונים".
על  להגן  היא  העיקרית  "המטרה 
חוסכים  אנשים  החוסך.  של  הכסף 
הרבה מאוד כסף לקראת סוף חייהם. 
טעויות.  לעשות  נוטים  אנשים  אבל 
והחברות במסלולים האלה  הרגולציה 
החוסכים,  של  הכסף  על  להגן  באו 
יודעים  תמיד  ולא  ערים  תמיד  שלא 
בחוכמה",  שלהם  הכסף  את  לנהל 

מסכם פלד. 

המשך מעמוד קודם

קופות גמל להשקעה 2018 – חיסכון לכל לילד

מקור: גמל נט, רשות שוק ההון

קופה
סיכון מועט 

חשיפה 
למניות 

סיכון מועט  
תשואה 2018

סיכון בינוני 
חשיפה 
למניות 

סיכון בינוני 
תשואה 2018

סיכון מוגבר 
חשיפה 
למניות

סיכון מוגבר 
תשואה 2018

0.71%-0.87%67.13%-1.02%39.49%-20.30%אינטרגמל

2.49%-1.17%66.30%-1.26%35.79%-19.96%מגדל

4.98%-2.19%94.99%-1.29%35.25%-0.37%אקסלנס

3.84%-1.69%98.27%-0.92%30.03%-9.19%מנורה מבטחים

5.24%-2.37%96.63%-1.59%37.54%-21.09%אלטשולר שחם

4.65%-2.93%72.62%-3.75%24.51%-7.82%קל גמל

4.28%-2.06%85.40%-1.24%35.54%-8.07%הלמן-אלדובי

4.08%-1.93%91.94%-1.68%45.49%-18.29%אנליסט

2.37%-4.00%90.46%-2.89%35.54%-12.68%אינפיניטי

6.61%-2.42%94.60%-0.97%32.34%-9.17%הראל

3.02%-1.53%94.13%-0.96%35.05%-9.91%פסגות

4.12%-1.65%82.44%-0.92%34.18%-14.64%מיטב דש

3.86%-1.98%86.24%-1.54%35.06%-12.62%ממוצע

"רוב האנשים לא משנים מסלולים גם 
אם הם יודעים שהם במסלול מסוכן"



חברה לביטוח בע״ 

לא צריך לפחד   
בקרוב בהכשרה חברה לביטוח 

פוליסת ביטוח אירועי סייבר

לפרטים נוספים פנו למחוזות 3453 
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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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הרחוב הפלסטיני זועם על חוק פנסיית חובה: 
"לא מאמינים לרשות"

מזה חודש וחצי נערכות ברחבי יהודה ושומרון הפגנות נגד חוק הביטוח הלאומי, שנכנס לתוקפו 
בנובמבר ומחייב לראשונה את העובדים והמעסיקים להפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני | מה 

הוא שיעור ההפקדות ברשות, וגם: מה הקשר של ישראל להפגנות?

הפלסטיני,  הלאומי  הביטוח  חוק 
נובמבר,  בתחילת  לתוקף  שנכנס 
בקרב  מחלוקת  לעורר  ממשיך 
ביהודה  הפלסטינית  האוכלוסייה 
ושומרון. אלפים הפגינו בשבוע שעבר 
ובערים  שכם  רמאללה,  לחם,  בבית 
עסק  ובתי  וחנויות  נוספות,  מרכזיות 
להתחיל  החובה  על  במחאה  נסגרו 
להפקיד כספים לקרן פנסיה שתנוהל 
כי  חשש  מתוך  זאת,  הרשות.  ידי  על 
ינוצלו  והמעסיקים  העובדים  כספי 
לרעה על ידי פקידי הממשל, ולא יוחזרו 
לאזרחים כאשר אלו יפרשו לגמלאות. 

ב-30  גם  התקיימו  דומות  הפגנות 
על  במחאה  בדצמבר  וב-1  בנובמבר 
הרשות  בשטחי  מסוגו  הראשון  החוק 
הפלסטינית. "השביתה הזאת היא דרך 
העם  שרוב  הפלסטינית  לרשות  לומר 
ומסרב  הזה  לחוק  מתנגד  הפלסטיני 
ש-90% מהעסקים,  למרות  לו.  לציית 
ברחבי  והאוניברסיטאות  הארגונים, 
כחלק  דלתותיהם  את  סוגרים  הארץ 
מהמחאה, הממשלה מסרבת להקשיב 
זגייר,  מוחמד  אמר  לאנשים", 
את  שארגנה  הפעילים  ועדת  דובר 
 Middle החדשות  לאתר  ההפגנות, 

.East Eye
חוששים  רבים  פלסטינים  לדבריו, 
חלקה  את  תקיים  לא  הרשות  כי 
בעסקה ולמעשה לא תעמוד בחלוקת 

לאומי  "ביטוח  כמובטח.  הקצבאות 
כדי  האזרחים  עבור  חשוב  דבר  הוא 
להגן על עתידם, אבל כשאין אמון בין 
ברשות,  כמו  ממשלתו,  לבין  האזרח 
ציין  לעבוד",  יכולים  לא  כאלה  חוקים 
לשחיתות  בהתייחסו  המחאה.  מוביל 
המשתוללת בתוך הרשות הפלסטינית 
החרמת  של  הישראלית  ולמדיניות 
זגייר  אמר  הרשות,  של  המסים  כספי 
כי הוא אינו סומך על הממשלה שתגן 
אם  יקרה  "מה  החוסכים.  כספי  על 
ישראל תחליט שהכספים נועדו לתמוך 

הכספים?"  על  ותשתלט  במחבלים, 
הוא שאל.

בשנת  נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק 
מנציגי  שהורכב  צוות  ידי  על   2016
והאיגודים  הפרטי  המגזר  הממשלה, 
לספק  היא  שלו  הכוונה  המקצועיים. 
תכניות  כולל   - לאומי  ביטוח  כיסוי 
פנסיה, הפקדות לחופשת לידה וכיסוי 
במגזר  לעובדים  בעיקר  לתאונות, 
את  המהווים  הלא-ממשלתי,  הפרטי 

רוב כוח העבודה הפלסטיני.
עד עתה, עובדי המגזר הפרטי קיבלו 
מענק "סיום שירות" לאחר שעזבו את 
עבודתם, שכלל שכר של חודש בגין כל 
שנה. עתה, על פי החוק, עובדי המגזר 
לביטוח  להפקיד  נדרשים  הציבורי 
שלהם,  מהמשכורות   10% הלאומי 
בעוד רבים טוענים כי הם כבר נאבקים 
לעומתם,  לשרוד.  מנת  על  יום  יום 
קצת  יפקידו  הפרטי  המגזר  עובדי 
החודשי,  משכרם  אחוזים  מ-7%  יותר 
עבור  יפקידו  הפרטי  המגזר  ומעסיקי 

עובדיהם כ-10%.
על  שתנוהל  לקופה  יועברו  הכספים 
הפלסטיני,  לאומי  לביטוח  המוסד  ידי 
קצבת  של  בצורה  לעובדים  ויוחזרו 
אלמנטים  כמה  זאת,  עם  פרישה. 
דרישה  כגון  במחלוקת,  שנויים  בחוק 
המינימום  שכר  המשתכרים  מעובדים 

מאחר  זאת  לקרן.  הם  גם  להפקיד 
על  עומד  ברשות  המינימום  ששכר 
כ-1,450 שקלים, כ-400 דולר לחודש, 
כזה  בשכר  העובדים  אנשים  ולכן 
מתקשים לשלם עבור הוצאות המחיה 
הפקדות  על  לדבר  שלא  השוטפות, 
לביטוח הלאומי. "אם הממשלה רוצה 
היא  הלאומי,  הביטוח  חוק  את  לאכוף 
המינימום",  שכר  את  להעלות  צריכה 

אמר זגייר.
תנוהל  שהקרן  גם  חוששים  רבים 
הכספים  כי  אף  או  נכונה,  לא  בצורה 
הביעו  אחרים  ישראל.  ידי  על  יתפסו 
של  משפחות  אם  בשאלה  חשש 
עם  בעימותים  שנהרגו  פלסטינים 
צה"ל יוכלו לקבל את פנסיית הפרישה 

של קרוביהם.
עדיין  ההפקדה  שחובת  פי  על  אף 
ואי  המחאה  בשל  בפועל,  החלה  לא 
שלישי  יום  הנרחבת,  הרצון  שביעות 
חברות  בו  הראשון  היום  היה  שעבר 
עובדים  מ-200  יותר  עם  פלסטיניות 
מחויבות להירשם כדי להצטרף למוסד 

הפלסטיני לביטוח לאומי.
אל-חלו,  מאג'ד  הפלסטיני  הבכיר 
הלאומי,  הביטוח  תכנית  על  המפקח 
הפלסטינית  הידיעות  לסוכנות  אמר 
וואפא כי תיקונים משמעותיים הוכנסו 
הביקורות.  עם  להתמודד  בכדי  לחוק 
הלאומי  הביטוח  הטבות  לדבריו, 
לאחר  הגמלאים  לאלמנות  יועברו 
מותם - ולא משנה מהי סיבת המוות. 
עוד הוא אמר כי הרשות פועלת למתן 
תכנית  מתוך  נמוכה  בריבית  הלוואות 
על  העונים  לעסקים  הלאומי  הביטוח 

קריטריונים מסוימים.
ידי  על  אושרה  אשר  חקיקה,  אותה 
 ,2016 נשיאותי בשנת  בצו  אבו מאזן 
הלאומי  הפרישה  גיל  את  גם  קובעת 
גיל  בה  לישראל,  בניגוד  הפלסטיני. 
לנשים,  גברים  בין  שונה  הפרישה 
המינים  שני  בני  הפלסטינים  ברשות 
בנוסף,   .60  - הגיל  באותו  יפרשו 
לעיגון חופשת  נוגעת כאמור  התכנית 
הפלסטיניות,  האימהות  של  הלידה 
ועומדת  מאוד  קצרה  הינה  שבפועל 

על בין שבוע אחד לשבועיים.

שר הפנים הפלסטיני האשים את מובילי 
המחאה בשת"פ עם ישראל, והתנצל

חוסיין אל-ערג', שר הפנים של הרשות הפלסטינית, פרסם בסוף השבוע 
חוק  נגד  בחברון  ההפגנות  כי  שאמר  לאחר  פומבית  התנצלות  האחרון 

הביטוח הלאומי מובלות על ידי משתף פעולה פלסטיני עם ישראל.
)נגד החוק( בחברון?", שאל השר, מושל חברון  מוביל את ההפגנות  "מי 
לשעבר, בסרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות הפלסטיניות. "אדם 
המתגורר בקרית ארבע", הוא השיב. השר לא נקב בשם האיש שמוביל 
לכאורה את ההפגנות, אך דבריו עוררו גינוי חריף מצד תושבי חברון רבים.

דברי השר  את  בחריפות  גינה  בעיר,  המפגינים  ממנהיגי  זאחדה,  סוהייב 
וקרא לו להתנצל באופן מידי בפני כל תושבי העיר. "אנו קוראים לנשיא אבו 
מאזן לפטר את חוסיין אל-ערג' ולהתנצל בפני ראשי המחאה וכל תושבי 

חברון", אמר זאחדה.

גיל הפרישה:שיעור ההפקדה של העובד:

שכר מינימום: שיעור ההפקדה של המעסיק:

6%
 בישראל: בישראל:

 בישראל: בישראל:

 ברשות: ברשות:

 ברשות: ברשות:

7% במגזר הפרטי
10% במגזר הציבורי

10% במגזר הפרטי12.5%

67 לגברים 
62 לנשים

60 לגברים 
ונשים כאחד

1,450 ש"ח5,300 ש"ח
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אחרי 50 שנה: העליון התיר להעביר לנושים 
פיצויים בגין נזקי גוף של פושט רגל

בית המשפט העליון הפך את הלכת ידידיה שניתנה בשנת 1968 והתיר לנאמן גישה לרכיבי 
הפיצויים הממוניים כגון אבדן כושר השתכרות והחזרי הוצאות | השופטת וילנר: השינויים בדין 

הישראלי מערערים את הבסיס המשפטי עליו נשענת הלכת ידידיה

המשפט  בית  של  דרמטית  פסיקה 
משנה  שעבר  חמישי  מיום  העליון 
סדרי עולם בכל הנוגע לשאלה:  האם 
פיצויים להם זכאי ניזוק פושט רגל בגין 
לנאמן  מוקנים  לו,  שנגרמו  גוף  נזקי 
כך שניתן לעשות בהם שימוש לטובת 
נושיו, או שמא דינם של פיצויים אלה 
הרגל  פושט  של  אישית"  "זכות  כדין 

והם נותרים מחוץ לקופת הכינוס? 
סולברג  נועם  וילנר,  יעל  השופטים 
ידידיה  הלכת  את  הפכו  אלרון  ויוסף 
יוכל  נאמן  כי  וקבעו   1968 משנת 
הפיצויים  רכיבי  את  להעביר  מעתה 
ה"ממוניים", דוגמת פיצויים בגין אבדן 
הוצאות,  והחזרי  השתכרות  כושר 
פיצויים  ואילו  הרגל,  פשיטת  לקופת 
כאב  בגין  פיצויים  למשל  "אישיים", 
פושט  הנפגע  אצל  יישארו  וסבל, 
שנקבע  למה  בניגוד  זאת  הרגל. 
בגין  פיצויים  לפיה  ידידיה,  בהלכת 
אינם  הרגל  פושט  שמקבל  גוף  נזקי 
בהוראת  כמשמעו  "נכס"  מהווים 
]נוסח  הנזיקין  לפקודת   )1(21 סעיף 
חדש[, התשכ"ח-1968 )להלן: פקודת 
במלואם  שייכים  ולפיכך  הנזיקין(, 
לפושט הרגל והם אינם מוקנים לנאמן. 

דיון מאוחד בשני 
תיקים שונים

דיון במספר  ניתנה בעקבות  הפסיקה 
הראשון  במאוחד.  שנדונו  ערעורים 
הוא של רפאל ג'ינר, יליד 1957, נשוי 
בעקבות  בגירים.  ילדים  לחמישה  ואב 
נותרו  נקלע,  אליהם  כלכליים  קשיים 
לו חובות רבים, ובין היתר חוב לחברת 
ב.ת.ב. – בנייני תעשייה באר-שבע 
בע"מ, היא המערערת. בשנת 2006 
לפועל  ההוצאה  ללשכת  ג'ינר  פנה 
החוב  תביעות  לאיחוד  תיק  לפתיחת 
מכן, בשנת  לאחר  כחמש שנים  נגדו. 
בתאונת  מעורב  היה  הוא   ,2011
הגיש  מכן  לאחר  ושנתיים  דרכים 
ונהג  ביטוח  חברות  שתי  נגד  תביעה 
לו  שנגרמו  הגוף  נזקי  בגין  אוטובוס, 
פעלה  זאת,  בעקבות  התאונה.  עקב 
חברת ב.ת.ב על-מנת להטיל עיקולים 

על זכויותיו בפיצויים העתידיים. בשנת 
צו  למתן  בקשה  ג'ינר  הגיש   2015

כינוס לנכסיו ולהכרזתו פושט רגל. 
במקביל להליכי פשיטת הרגל בעניינו, 
פסק  של  תוקף  ניתן   2016 באפריל 
לבין  ג'ינר  בין  הפשרה  להסכם  דין 
שהגיש,  הנזיקין  בתביעת  הנתבעים 
לו  ישלמו  הנתבעים  כי  נקבע  בגדרו 
שקלים.   45,486 של  בסך  פיצויים 
בקשה  הגיש  הוא  מכן  לאחר  כחודש 
על  יורה  זה  כי  לבית המשפט המחוזי 
זכויותיו  על  שהוטלו  העיקולים  ביטול 
בהתאם  כי  וטען  הפיצויים,  בכספי 
לו  מוקנים  הכספים  ידידיה  להלכת 
לקופת  העברתם  על  להורות  ואין 
לבקשה  הכינוס. המערערת התנגדה 
בגין  פלילי  לדין  להעמידו  ביקשה  ואף 
פשיטת  להליך  באשר  מידע  הסתרת 

הרגל. 
עבורו,  שמונה  המיוחד  המנהל  ג'ינר, 
טענו  )הכנ"ר(  הרשמי  הנכסים  וכונס 
את  לדחות  יש  כי  בתגובותיהם  כולם 
בסנקציות  השימוש  וכי  הבקשה, 
לכת  מרחיק  שבפקודה  הפליליות 
אשר  חריגים,  במקרים  רק  ונעשה 
בית  בגדרם.  בא  אינו  זה  מקרה 

המשפט המחוזי קיבל את עמדתם. 
בני  נגד  ידי  על  הוגש  השני  הערעור 
ואב  גרוש   ,1964 שנת  יליד  קוגן, 
קטינים.  ילדים  שני  מתוכם  לשלושה, 

בחודש יולי 2008 נפגע קוגן בתאונת 
הגיש   2010 בפברואר  וביום  דרכים, 
הפלת"ד  חוק  לפי  נזיקית  תביעה 
לבית  לביטוח  חברה  איילון  נגד 
בגין  אביב-יפו,  בתל  השלום  משפט 
התאונה.  עקב  לו  שנגרמו  הגוף  נזקי 
בקשה  הגיש  שנה  אותה  באוקטובר 
רגל.  פושט  ולהכרזתו  כינוס  צו  למתן 
קוגן  שצירף  ההסתבכות  מתצהיר 
לבקשה עולה כי הסתבכותו הכלכלית 
במצבו  מהתדרדרות  כתוצאה  אירעה 
ביום  הדרכים.  תאונת  עקב  הרפואי 
נכסי  לכינוס  צו  ניתן   17.11.2015
חודשי  תשלומים  צו  עליו  והושת  קוגן 
בסך של 500 שקלים. בסופו של דבר, 
ידי  על  שאושרו  החוב  תביעות  סך 
הנאמנת הועמד על סך של 340,043 

שקלים.
לאחר  כשבוע  שונה.  היה  מצב  כאן 
בקשה  קוגן  הגיש  הנכסים  כינוס  צו 
בקשה  בגדרה  המחוזי  לבית המשפט 
ניהול ההליכים בתביעת  להמשיך את 
נעתר  המחוזי  המשפט  בית  הנזיקין. 
לטובת  עיקול  שהטיל  תוך  לבקשה, 
תיק פשיטת הרגל על כספי הפיצויים 
הנזיקין.  בתביעת  להתקבל  העתידים 
נחתם   2016 בינואר  לכך,  בהמשך 
הנתבעת  לבין  קוגן  בין  פשרה  הסכם 
בגדרו  שהגיש,  הנזיקין  בתביעת 
הוסכם כי הנתבעת תשלם לקוגן פיצוי 

שקלים   560,413 של  בסך  גלובלי 
עבור נזקיו. 

בעקבות החתימה על הסכם הפשרה, 
בקשה   2016 בפברואר  קוגן  הגיש 
על  יורה  כי  המחוזי  המשפט  לבית 
כספי  על  שהוטל  העיקול  ביטול 
לידיו,  הכספים  העברת  ועל  הפיצויים 
הנאמנת  ידידיה.  להלכת  בהתאם 
כי  וטענו  לבקשה,  התנגדו  והכנ"ר 
בין  להבחנה  טובים  טעמים  קיימים 
וכן  קוגן,  של  עניינו  לבין  ידידיה  עניין 
ההלכה  את  לבחון  מקום  יש  כי  טענו 

מחדש.  
למרות זאת, בית המשפט המחוזי קבע 
חרף  וקיימת,  שרירה  ידידיה  הלכת  כי 
הקריאות לשנותה, ומשכך יש להורות 
לקוגן.  הפיצויים  כספי  העברת  על 
את  לצמצם  ניתן  כי  נקבע  זאת,  לצד 
ידי  על  ידידיה,  הלכת  של  השלכותיה 
בעניינו  שנקבע  התשלומים  צו  עדכון 
של קוגן, וזאת תוך התחשבות בפיצויים 
ההשתכרות  הפסדי  עבור  שקיבל 

בעבר ולעתיד.

הכנ"ר ולשעת עורכי הדין 
חלוקים בעמדתם 

כי  היא  הכנ"ר  של  העקרונית  עמדתו 
הגיעה העת לבחון מחדש את תוקפה 
יצירת  תוך  ידידיה,  הלכת  והיקפה של 
השונים  הנזק  ראשי  בין  הבחנה 
נזקי  בגין  הפיצוי  את  המרכיבים 
המונח  פרשנות  כי  טען  הכנ"ר  גוף. 
המושתתת  ידידיה,  בהלכת  "נכס" 
"נכס"  למונח  שניתנה  הפרשנות  על 
בגדרי המשפט האנגלי, אינה רלוונטית 
עוד לנוכח התמורות שחלו הן במשפט 
ב-50  האנגלי  במשפט  והן  הישראלי 

השנים האחרונות. 
עוד נטען כי יישומה של הלכת ידידיה 
בה  לתוצאה  קרובות  לעיתים  מביאה 
מצבו של הניזוק משתפר ביחס למצבו 
וזאת  טרם התרחשות האירוע הנזיקי, 
על חשבונם של נושיו ובניגוד לתכלית 
לכך,  הפיצויים בדיני הנזיקין. בהתאם 
בגין  הפיצויים  שרכיב  ראוי  כי  נטען 
יוקנה  בעבר  ההשתכרות  הפסדי 

המשך בעמוד הבא

פסיקה דרמתית
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וכי  הרגל,  פשיטת  לקופת  במלואו 
בגין הפסדי השתכרות  רכיב הפיצויים 
במסגרת  ביטוי  לידי  יבוא  עתידיים 

פסיקת גובה צו התשלומים. 
בישראל  הדין  עורכי  לשכת  עמדת 
בית  כידידת  להצטרף  המבקשת   –
לשינוי  מקום  אין  כי  היא  המשפט, 
מקום  היה  אם  ואף  ידידיה,  הלכת 
לעשות כן – יש להותיר את ההכרעה 
בנדון בידי המחוקק. בעניין התנגדותה 
הלשכה  טוענת  ההלכה,  שינוי  לאופן 
ומבוססת,  ותיקה  בהלכה  מדובר  כי 
הכל  אשר  שנים,  כ-50  מזה  הנוהגת 
היו  למחוקק  ואשר  עליה,  הסתמכו 
הוא  אך  לשנותה,  רבות  הזדמנויות 

בחר במודע שלא לעשות כן.

"הפסיקה בדיני הנזיקין קבעה 
מפורשות כי כושר השתכרות 

הוא נכס השייך לבעליו"
הטיעונים,  כל  את  ששמעה  אחרי 
בשלה  כי  וילנר  השופטת  החליטה 

ידידיה  הלכת  את  מחדש  לבחון  העת 
לנוכח השינויים והתמורות שהתרחשו 
נקבעה  מאז  המשפטי  במרחב 
העקרוניים  הקשיים  ובשל  ההלכה, 
של  בהיבט  הן  כיום,  מעוררת  שהיא 
דיני  של  בהיבט  והן  הנזיקין  דיני 

פשיטת הרגל.
המצמצמת  שההגדרה  אף  "על 
למושג  הנזיקין  בפקודת  המופיעה 
'נכס' לא השתנתה מאז הלכת ידידיה, 
קבעה  הנזיקין  דיני  בתחום  הפסיקה 
הוא  השתכרות  כושר  כי  מפורשות 
זה,  נכס השייך לבעליו. שינוי משפטי 
המושג  של  פרשנותו  הורחבה  בגדרו 
אף  שיכלול  כך  הנזיקין  בדיני  'נכס' 
הניזוק,  של  ההשתכרות  כושר  את 
הבסיס  את  ממשי  באופן  מערער 
ידידיה.  הלכת  נשענת  עליו  המשפטי 
סעיף  של  עדכנית  פרשנות  לפיכך, 
בהתאם  הנזיקין,  לפקודת   )1(21
לאמור, מובילה למסקנה לפיה 'עוולה 
רגל'  פושט  לנכסי  ממון  נזק  שגרמה 

ממון  נזק  שגרמו  עוולות  אף  כוללת 
הרגל.  פושט  של  השתכרותו  לכושר 
מכאן, שבהתאם לדיני הנזיקין החלים 
הזכות  כי  לקבוע  ניתן  בישראל,  היום 
להגיש תביעה על עוולה שכזו עוברת 
ידו", הסבירה  על  או ממומשת  לנאמן 

השופטת.
השינויים  מלבד  כי  עוד  ציינה  היא 
ביחס  הישראלי  בדין  המשפטיים 
ראוי  "נכס",  המושג  של  לפרשנותו 
האנגלי  בדין  השינויים  את  אף  לציין 
בעניין  לפסיקה  בסיס  שימש  אשר 
ידידיה. "כך למשל, הפסיקה האנגלית 
בתקופה האחרונה הכירה באפשרות 
בגין  השונים  הפיצוי  רכיבי  בין  לפצל 
בגין  פיצויים  כי  וקבעה  גוף,  נזקי 
'נזקי ממון' או  הפסדי שכר הם בגדר 
'רכיבים נכסיים' אשר מוקנים לנאמן. 
נוסף  משפטי  שינוי  להוסיף  יש  לכך 
שאירע מאז ניתנה הלכת ידידיה, הוא 
המשפט,  יסודות  חוק  של  חקיקתו 
את  ביטל  אשר  התש"ם-1980, 

בעת  האנגלי  לדין  להיזקק  החובה 
ציינה  ישראלית",  חקיקה  פרשנות 

השופטת. 
את  מערערים  הם  גם  אלה,  "שינויים 
הלכת  נשענת  עליו  המשפטי  הבסיס 
בדבר  לעיל  לאמור  ובצירופם  ידידיה, 
'נכס'  המושג  של  הפרשנות  הרחבת 
קושי  יש  כי  נראה   – הנזיקין  בדיני 
ממשי להותיר הלכה זו על כנה במצב 
אחרות,  במילים  הנוכחי.  המשפטי 
בדיני  הן  שחלו,  התמורות  לנוכח 
הישראלי  ובמשפט  בישראל  הנזיקין 
ככלל והן במשפט האנגלי, אני סבורה 
כי הפרשנות הנכונה של סעיף 21)1( 
לפקודת הנזיקין היא כזו המקנה לנאמן 
את הזכות לתבוע בגין עוולה שפגעה 
הרגל.  פושט  של  השתכרותו  בכושר 
בנוסף, אני סבורה כי בניגוד לפרשנות 
זו  פרשנות  ידידיה,  בהלכת  המובאת 
העומדות  התכליות  את  מגשימה  אף 
בבסיס דיני פשיטת רגל ודיני הנזיקין", 

היא כתבה.

המשך מעמוד קודם
אחרי 50 שנה: העליון התיר להעביר לנושים 

פיצויים בגין נזקי גוף של פושט רגל



מובילים שינוי תפיסתי בכל הקשור

לטיפול בתביעות נזקי מים: 

סוכנים וסוכנות יקרים,

כחלק מהשינוי הכשרה חברה לביטוח תנהל בעצמה את מערך השירות בטיפול 

בנזקי מים הכולל שירות וליווי מקצועי משלב פתיחת הקריאה, דרך הזמנת אנשי 

המקצוע, מעקב אחר טיפול ועד סגירת התיק באישורו ולשביעות רצונו של הלקוח. 

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״ 

לפרטי  נוספי 

3453 פנו למחוזות
או למוקד

6200 נזקי מי 
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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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ביקורת בענף: "בניגוד לבנקים, הגופים 
יהיו חשופים לסיכון גבוה מאוד"

במטרה לעודד תחרות בתחום מול הבנקים, ייבחרו שני גופים חוץ-בנקאיים, שכל אחד מהם 
 | יתחייב לגייס חצי מיליארד שקלים לפחות, כאשר 400 מיליון מתוכם יהיו התחייבות שלו 
המדינה תעניק עד 25 מיליון שקלים לכל גוף | הטענה: "הבנקים מוכנים לקחת את הסיכון כי 

הם מקבלים ערבות מהמדינה במיליארדי שקלים"

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
מכרז  פרסמה  הכלכלה  במשרד 
חוץ-בנקאי  אשראי  מערך  להקמת 
לפחות.  שקלים  מיליארד  של  בהיקף 
המטרה: קידום התחרות מול הבנקים 
ואגב כך לסייע למגזר  בשוק האשראי 

של העסקים האמורים.
במסגרת המכרז, שההתקשרות בו היא 
אשר  גופים  שני  ייבחרו  שנים,  לחמש 
לטובת  לגייס  יתחייב  מהם  אחד  כל 
כולל  סכום  ידו  על  שיופעל  התאגיד 
של חצי מיליארד שקלים לכל הפחות, 
מהגופים  אחד  כל  של  חלקו  כאשר 
מסך  שקלים  מיליון  מ-400  יפחת  לא 

ההתחייבות.
והבינוניים  הקטנים  העסקים  עבור 
חדשים  אפיקים  לפתוח  צפוי  המכרז 
מלבד הבנקים, ששולטים באופן כמעט 
מוחלט בתחום האשראי לעסקים הללו 
בקבלת  עליהם  שמכבידה  עובדה   –
חלקם  שלמרות  באופן   – האשראי 
מהם  לכרבע  רק  העסקי,  בתוצר 

מתאפשר ליהנות מאשראי.
החוץ- האשראי  שוק  הערכה,  פי  על 
מיליארד  כ-8  על  כיום  עומד  בנקאי 
על  מצביעות  והאינדיקציות  שקלים 

מגמת  הרבים,  הביקושים  שבשל  כך 
ואף  להימשך  צפויה  שלו  הצמיחה 
השנים  בשלוש  עצמה  את  להכפיל 

הקרובות.
המכרז אמור להעניק הזדמנות מצוינת 
לגופי אשראי חוץ-בנקאי להתמודד על 
מהתוצר  כ-54%  שמהווה  שוק  פלח 
הרבות  הטענות  לאור  זאת  העסקי, 
החוץ-בנקאי  בשוק האשראי  שמפנים 
על  המחוקק,  וכלפי  הרגולטור  כלפי 
אולם  פניהם.  על  הבנקים  העדפת 
מקורות  עם  עדיף  שקיימה  משיחות 
החוץ-בנקאי  האשראי  בשוק  שונים 
מהם  מבוטל  לא  חלק  אצל  כי  עולה 

קיימת ביקורת על המודל של המכרז.
הגופים  כל אחד משני  פי המודל,  על 
מהמדינה  מענק  יקבל  במכרז  שיזכה 
על  שיתפרסו  שקלים  מיליון   20 בסך 
לעמידה  בהתאם  שנים  חמש  פני 
מיליון  שני   – דרך  אבני  שמוגדר  במה 
ו-2021, שלושה   2020 שקלים בסוף 
ו-2023,   2022 בסוף  שקלים  מיליון 
10 מיליון שקלים בסוף 2024. בנוסף 
שיעמוד  גוף  כל  שקלים,  מיליון  ל-20 
יקבל סכום של עד 5  נוספים  ביעדים 
מיליון שקלים. כך שבסך הכל יוכל גוף 

מיליון   25 לקבל מהמדינה מענק של 
שקלים לכל היותר.

של  בנושא  מתמקדת  הביקורת 
המענק, כאשר הטענה היא שבניגוד 
לגופים שיזכו במכרז, הבנקים מקבלים 
במיליארדי  ומדובר  מדינה,  ערבות 
שקלים. אותם גורמים בשוק האשראי 
משרד  כי  מסבירים  החוץ-בנקאי 
הכלכלה אמנם רוצה שייכנסו שחקנים 
רציניים לתחום, אבל הם יהיו חשופים 
שהבנקים  סיכון   – מאוד  גבוה  לסיכון 
כי הם מקבלים ערבות  מוכנים לקחת 
מהגורמים  חלק  בקרב  מהמדינה. 
בשוק האשראי החוץ-בנקאי, חוששים 
עלול  המהלך  דבר  של  שבסופו 
מאוד  הגבוה  הסיכון  בשל  להיכשל 

שיוצר המודל.
בתגובה לפניית עדיף, הסבירו במשרד 
הכלכלה כי "המכרז נועד לפתח כלים 
חדשים  אשראי  נותני  וגופים  חדשים 
בתחום  תחרות  שיהוו  בנקאיים  חוץ 
הבנקאית.  המערכת  מול  האשראי 
נקבע  המכרז  בדרישות  לכך,  בהתאם 
שמרבית ההון יגיע מהגופים המוסדיים 
מול  להתמודד  שיוכל  מקור  שיהוו 
המערכת הבנקאית לאורך זמן ובהיקפי 

אשראי משמעותיים, כל זאת במסגרת 
שוק האשראי אשר רובו המכריע פועל 
הניתן  התמריץ  מדינה.  ערבות  ללא 
במכרז הינו לשלב ההקמה ולפתח את 
ולפיכך נקבע תמריץ חד פעמי  השוק 

לתקופה מוגבלת".
גבוה של  לא  באשר לחששות למספר 
גופים שייגשו בסופו דבר למכרז, השיבו 
בכנס  כי  "נציין,  הכלכלה:  במשרד 
מציעים שקיימה הסוכנות, השתתפו לא 
מעט גופים שהביעו התעניינות במכרז. 
אנו מאמינים כי ההצעה האטרקטיבית 
הקיימת במסגרת המכרז תיצור תחרות 
שתביא למקסום היקף האשראי שיינתן 

לעסקים קטנים ובינוניים".
הכלכלה  משרד  מתכוון  אליו  הכנס 
בינואר(.   14( שעבר  ב'  ביום  התקיים 
חברת  של  נציגים  השתתפו  בכנס 
טריא  חברת  הפניקס,  הביטוח 
חברת  המונים,  במימון  הלוואות   –
קבוצה בראשות  פנינסולה,  האשראי 
שותף-מנהל  דוד,  בן  עובד  רו"ח 
בפירמת BDSK. כן נכחו בכנס נציגים 
אשראי:  כרטיסי  חברות  שתי  של 
בנק לאומי  לאומי קארד שבבעלות 

וכאל שבבעלות בנק דיסקונט.

מכרז משרד הכלכלה להקמת מערך אשראי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים

חיתום בקליק
customer’s journey
Hannover Re ו-LPM משיקות את

hr | Reflex: Automated underwriting system
מערכת חיתום אוטומטי למוצרי חיים ובריאות  

SAVE THE DATE

20.2.2019
12:30  – 8:30
סטוקו אירועים 
רח' שטרית 2, תל אביב

הכנס מיועד למנהלים בכירים בחברות הביטוח
כנסיםלפרטים 03-9076000ההרשמה ללא תשלום, אך מותנת באישור מוקדם של מארגני הכנס

הפקות תוכן עם ערך

ייזום והפקה

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=214649&token=de5544b39b3a12afb7751b80c3ddf6ba


בלעדי וחדש בהכשרה חברה לביטוח:
ביטוח נזק תאונתי משימוש באופניים ובקורקינט חשמליים 

סוכנים וסוכנות יקרים,

בלעדי ללקוחות הכשרה חברה לביטוח, כיסוי מיוחד לנזק תאונתי לבעלי אופניים 

וקורקינטים חשמליים, כחלק מהרחבות הכיסויים בפוליסת ביטוח דירה. ההרחבה 

כוללת כיסוי תאונות אישיות וכיסוי צד ג׳, במחיר הכי אטרקטיבי בשוק!

מתאים לרוכבים מגיל 16 ומעלה

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״ 

לפרטי  נוספי 

3453 פנו למחוזות
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אבי בן נון מונה לסמנכ"ל בתחום המוסדות הפיננסיים בחברת מידרוג

מינויים בביטוח ישיר: מרב קליפר פרץ סמנכ"לית שיווק 
וחברת הנהלה, אביב אריזון סמנכ"ל אגף תכנון ותפעול

לסמנכ"ל  מונה   )36( נון  בן  אבי 
בחברת מידרוג וימשיך לכהן בתפקידו 

כראש תחום מוסדות פיננסים.
על  אחראי  נון  בן  תפקידו,  במסגרת 
הביטוח,  חברות  הבנקים,  דירוגי 
חברות כרטיסי אשראי, בתי השקעות 
בנוסף,  בנקאיות.  חוץ  מימון  וחברות 
צוות  ראש  הכוללת  מחלקה  מנהל 

אחראי על דירוגי הבנקים, חברות הביטוח, חברות כרטיסי אשראי, בתי השקעות 
וחברות מימון חוץ בנקאיות

אבי בן נון / צילום: יח"צ

ואנליסטים. בן נון עובד במידרוג כ-8.5 
מוסדות  מחלקת  את  ומנהל  שנים 

פיננסים בשנתיים וחצי האחרונות. 
בן נון, בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל 
העברית  מהאוניברסיטה  עסקים 
בירושלים ובעל MBA מהאוניברסיטה 
תפקידי  מספר  מילא  הוא  העברית. 
ומסחר במחלקת המחקר של  אנליזה 

קליפר פרץ תחליף את מרב שועלי שפרשה לאחרונה | אריזון יהיה ממונה על הקמת אגף 
חדש לניהול תחום התהליכים, הפרויקטים, הרכש והלוגיסטיקה של ביטוח ישיר

של  מינויים  על  הודיעה  ישיר  ביטוח 
מרב קליפר פרץ לתפקיד סמנכ"לית 
בחברה,  הנהלה  וחברת  השיווק 
סמנכ"ל  לתפקיד  אריזון  אביב  ושל 
מינויים  הם  אלו  ותפעול.  תכנון  אגף 
ביטוח  של  הנכנס  למנכ"ל  ראשונים 

ישיר, קובי הבר.
 ,)47( פרץ  קליפר  מינויה,  במסגרת 
השיווק,  אגף  על  אחראית  תהיה 
בתוכו  הכולל  והדיגיטל,  החדשנות 
החברה  של  הדיגיטלי  המערך  את 
תחליף  היא  העסקי.  הפיתוח  ואת 
במהלך הרבעון הראשון של 2019 את 
לאחרונה  פרשה  אשר  שועלי,  מרב 
בביטוח  שנים   13 לאחר  מתפקידה 
ישיר, במהלכן כיהנה במגוון תפקידים.

ומוערכת  ותיקה  מנהלת  פרץ  "קליפר 
בתחום השיווק", מציינים בחברה. היא 
שמילאה  לאחר  ישיר  לביטוח  מגיעה 
בנק  בקבוצת  תפקידים  של  שורה 
הפועלים. בתפקידה האחרון, במהלך 

שימשה  האחרונות,  השנים  ארבע 
של  השיווק  כסמנכ"לית  פרץ  קליפר 
את  הובילה  במסגרתו  ישראכרט, 
מול  ישראכרט  של  הפעולה  שיתופי 
הלקוחות  מועדוני  ממשק  הבנקים, 

אביב אריזון ומרב קליפר פרץ / צילומים: רותם וקנין וסיון פרג'

הדיגיטל  מערך  הקמת  החברה,  של 
שימשה  לכן  קודם  ועוד.  החברה  של 
הקמעונאית  החטיבה  מטה  כמנהלת 
ושני  ראשון  תואר  בוגרת  היא  בבנק. 

בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב,

בחודש  לתפקידו  ייכנס   ,)41( אריזון 
יהיה  במסגרתו  הקרוב,  פברואר 
לניהול  חדש  אגף  הקמת  על  ממונה 
הרכש  הפרויקטים,  התהליכים,  תחום 
אריזון  ישיר.  ביטוח  של  והלוגיסטיקה 
תעשייה  בהנדסת  ראשון  תואר  בוגר 
עסקים  במנהל  שני  ותואר  וניהול 
זה  כיהן  גוריון,  בן  באוניברסיטת 
תפקידים  בשורת  מעשור  למעלה 
ראש  ובהם:  פרטנר  בחברת  בכירים 
תכנון  אגף  ראש  ורכש,  תפעול  אגף 

ותיאום ועוזר למנכ"ל.
"אני  ישיר:  ביטוח  מנכ"ל  הבר,  קובי 
מברך על הצטרפותם של מרב קליפר 
פרץ ואביב אריזון לחברת ביטוח ישיר, 
מוכח  וניסיון  ידע  עם  אלינו  המגיעים 
מעולמות הפיננסיים. אני סמוך ובטוח 
והתפעול  השיווק  תחום  את  יובילו  כי 
לאמינות,  ישיר  ובהמשך  קדימה 
שמובילה  והחדשנות  המקצועיות 

החברה".

בנק  עם  ומתן  משא  מנהלת  הראל 
שהראל  האפשרות  על  הפועלים 
תשלומים  ללקוחותיה  תעביר 
באמצעות אפליקציית התשלומים ביט 

ובמערכת  גידור  בקרן  ישראל,  בנק 
הבנקאית. 

היא   ,Moody's מקבוצת  מידרוג, 
מעל  המדרגת  בישראל  דירוג  חברת 
התאגידים,  בתחומי  חברות   200
פיננסיים,  מוסדות  החזקה,  חברות 
תשתיות ומימון מובנה. מנכ"ל החברה 
הוא ערן היימר והיו"ר הוא דוד מילגרום.

הראל במו"מ עם הפועלים: תשלומים למבוטחים באמצעות אפליקציית ביט
של הפועלים. 

עבור  לשמש  אמורה  האפליקציה 
מול  ולקיזוזים  להחזרים  פתרון  הראל 

וכן לתשלום תביעות  מבוטחי החברה 
קטנות וחד פעמיות. 

 - יבשיל  ומתן  המשא  וכאשר  אם 

התשלום, בשלב זה, יהיה רק בהעברה 
של כספים מהראל למבוטחים. כלומר, 
המבוטחים  ידי  על  להראל  תשלומים 

לא יתאפשרו.



ביטוח הדירה המקיף של הכשרה חברה לביטוח 

כל הכיסויים בפוליסה אחת 

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״ 

לפרטי  נוספי 

3453 פנו למחוזות

סוכנים וסוכנות יקרים,

הכירו את ביטוח הדירה המקיף של הכשרה חברה לביטוח, המציג פוליסה אופטימלית 

המאפשרת ראש שקט עם כיסויים מורחבים וייחודיים לנזקי מים ולנזק תאונתי לבעלי 

אופניים וקורקינטים חשמליים, במסגרת הפוליסה הקיימת. כמו כן, מכסה הפוליסה 

סיכונים כגון נזקי רעידות אדמה וכל סיכוני התכשיטים, במחיר אטרקטיבי במיוחד!
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דן מרידור ודודו זקן מונו לדח"צים בחברת 
הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית

מנכ"לית חדשה להלמן-אלדובי ניהול תיקים: ציפי זלמנוביץ

מחליפים את רו"ח דורון שורר ויואב להמן שמסיימים כהונת בת תשע שנים בדירקטוריון

כיהנה עד לאחרונה כסמנכ"לית קרנות השקעה בבית ההשקעות | מחליפה את חן לוי שמונה 
ליו"ר הלמן-אלדובי ניהול תיקים ולמנכ"ל קרן ה-P2P של בית ההשקעות

מרידור,  דן  לשעבר,  האוצר  שר 
דודו  לשעבר,  הבנקים  על  והמפקח 
זקן, מונו לכהונת דירקטורים חיצונים 
לעובדי  הגמל  בחברת  )דח"צים( 
סיום  עם  העברית,  האוניברסיטה 
דורון  רו"ח  של  כדח"צים  כהונתם 
שורר, לשעבר הממונה על שוק ההון, 
ויואב  האוצר  במשרד  וחיסכון  ביטוח 

להמן, לשעבר המפקח על הבנקים.
יו"ר הדירקטוריון, חיים בסן, אמר: "אנו 
משוכנעים כי דן מרידור ודודו זקן יסייעו 
הקרובות,  בשנים  באתגריה  לחברה 
קהל  להרחבת  הנוגע  בכל  במיוחד 
להשכלה  נוספים  למוסדות  העמיתים 
גבוהה בירושלים. אנו גם שמחים על 
המשך המסורת של הצטרפות דמויות 
לכהונה  ישראל  בכלכלת  בכירות 
בדירקטוריון החברה, והדבר מעיד על 

איכותה הגבוהה והמצוינות שלה".
ולהמן על פעילותם  בסן הודה לשורר 
ועמיתיה  החברה  לטובת  המסורה 
דרכם.  המשך  הצלחה  להם  ואיחל 
שורר ולהמן מסיימים כהונה בת תשע 
הגמל  בחברת  בדירקטוריון.  שנים 
מציינים כי במהלך כהונתם הם תרמו 
רבות לביסוסה כקופה ענפית איכותית 

לתפקיד  מונתה  זלמנוביץ  ציפי 
ניהול  הלמן-אלדובי  מנכ"לית 
כמנכ"ל  ששימש  לוי  חן  תיקים. 
הלמן-אלדובי  ליו"ר  מונה  החברה 
ניהול תיקים ולמנכ"ל קרן ה-P2P של 

בית ההשקעות.
בית  של  התיקים  ניהול  חברת 
השקעות  תיקי  מנהלת  ההשקעות 
פיננסיים  שירותים  מגוון  ומספקת 
וחברות  מוסדיים  פרטיים,  ללקוחות 
גמל,  קופות  עבור  השקעות  ניהול  וכן 

חברות ביטוח וגופים מוסדיים. 

המתחרה בהצלחה בקופות הפרטיות.
מנכ"ל החברה, חנוך רפפורט, מסר: 
קיים  הקופה  של  ההשקעות  "בתיק 
את  מייצב  והוא  נדל"ן  נכסי  של  רכיב 
סערות  של  בזמנים  הקופה  תשואת 
בשוק ההון, כפי שחווינו ברבעון הרביעי 
ובעזרת  זאת,  בעזרת  השנה.  של 
הסחיר  החלק  של  המקצועי  הניהול 
מיטב דש  בתיק המופקד בידי חברת 
ניהול תיקים, הקופה מצליחה להניב 
לעמיתיה תשואה גבוהה ויציבה לאורך 
זמן, בדמי ניהול נמוכים ובשירות אישי 
ענפית,  כקופה  ועוד,  זאת  מעולה. 

לאחרונה  עד  כיהנה  זלמנוביץ 
בבית  השקעה  קרנות  כסמנכ"לית 
ההשקעות. במסגרת תפקיד זה הייתה 
אחראית על פיתוח הפעילות העסקית  

הקופה פועלת אך ורק לטובת עמיתיה, 
ללא כל אינטרס של בעל מניות כזה או 
מכירים  הקופה  עמיתי  כי  נראה  אחר. 
והם הפקידו  ו'מצביעים ברגליים'  בכך 
של  שיא  סכום  האחרונות  בשנים 
הוני  כחיסכון  שקלים  מיליון  כ-300 

במעמד עצמאי".
שבניהולה,  ביותר  הגדולה  הקופה 
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה 
מנהלת  'עד-50',  במסלול  העברית 
ובחברה  שקלים  מיליארד  כ-1.4 
שנה  מדי  נמצאת  היא  כי  מדגישים 
ענף  של  התשואה  טבלאות  בצמרת 

בדגש  הבית  של  ההשקעה  בקרנות 
על קרן ה-P2P שהוקמה לפני כשנה 
על  כיום  עומד  נכסיה  ושהיקף  וחצי 
כ-340 מיליון שקלים. לפני כן שימשה 
לקוחות  אגף  ומנהלת  כסמנכ"לית  
תפקיד   - ופנסיה  גמל  אלדובי  בהלמן 
שנים.  מ-6  יותר  במשך  מילאה  אותו 
במנהל  ושני  ראשון  תואר  בעלת  היא 
התנהגות  תכנית  ובוגרת  עסקים 

צרכנים מלונדון ביזנס סקול. 
הלמן-אלדובי  מנכ"ל  דרור,  רמי 
הינה  זלמנוביץ  "ציפי  השקעות:  בית 

המנוהלות  הקופות  בישראל.  הגמל 
הינן 'קופות ענפיות' הרשאיות לקלוט 
האוניברסיטה  עובדי  את  ורק  אך 
העברית בירושלים, גמלאיה ובני ובנות 
זוגם. החברה נמצאת בבעלות עמיתי 
לידי  הבאה   – ובשליטתם  הקופות 
עשרת  מתוך  שמונה  בבחירת  ביטוי 
עצמם  העמיתים  ידי  על  הדירקטורים 

בבחירות הנערכות מדי שלוש שנים.
הינם  הניהול  דמי  החברה,  לדברי 
בשנים  ועמדו  בשוק  מהנמוכים 
כ-0.4%  של  רמה  על  האחרונות 
בשנה. עוד נמסר כי קופת התגמולים 
העברית  האוניברסיטה  לעובדי 
שנת  את  סיימה  'עד-50'  במסלול 
2018 בתשואה חיובית של 1.7%. על 
פי נתוני ה'גמל נט' שפורסמו בתחילת 
ההון,  שוק  רשות  ידי  על  השבוע 
וחיסכון, התשואה הממוצעת  ביטוח 
במסלול  בישראל  הגמל  קופות  של 
שלילית,  ב-2018  הייתה  'עד-50' 
והסתכמה ב-2.48%-. תשואת הקופה 
ובשנת   6.81% הייתה   2017 בשנת 
היה  הענף  ממוצע   .5.63%  2016

7.49% ו-3.73% בהתאמה.

מנהלת מוערכת המהווה חלק משדרת 
ההשקעות.  בבית  הבכירה  הניהול 
ארוכה  שורה  מילאה  השנים   במהלך 
ההשקעות   בבית  תפקידים  של 
והביאה לתרומה משמעותית בצמיחה 
האחרונות.  בשנים  הלמן-אלדובי  של 
ניסיונה  יכולותיה  כי  ספק  לי  אין 
להמשך  גם  רבות  יתרמו  ומקצועיותה 
התיקים  ניהול  חברת  של  הצמיחה 
ופיתוח תחום ההשקעות המתקדמות, 
של  העסקית  הפעילות  מכלל  כחלק 

בית ההשקעות".

דודו זקן ודן מרידור / צילום: אתר הכנסת

ציפי זלמנוביץ | צילום: אביב נוה
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מגדל וסוויס רי סיכמו על מתווה שיתוף פעולה לשנת 2019

מנורה מבטחים ביטוח: מחוז דן והדרום ערך כנס מקצועי 
למנהלות תפעול ביטוח חיים ובריאות של סוכני המחוז

המתווה כולל חידוש חוזים קיימים וכן העמקת העבודה המשותפת במספר ערוצים | הנהלת 
מבטחת המשנה השווייצרית ביקרה אתמול בקרית מגדל

ההדרכות המקצועיות היו בנושא התפעול והשירות, תוך דגש על פתיחת תביעות בדיגיטל 
והטיפול בהן, ממשקי הגבייה השונים והמידע הנגיש במערכות החברה

ביטוח  ענקית  רי,  סוויס  הנהלת 
)ד'(  אתמול  הגיעה  משווייץ,  המשנה 
וסיור  עבודה  לפגישת  מגדל,  לקרית 
הנהלת  חברי  בהשתתפות  רשמי 

מגדל. 
הביקור החל בסיור במתחמי החברה, 
והשירות  המכירה  מוקדי  הכרת 
בחלקו  ההנהלה.  חברי  עם  והיכרות 
פגישת  התקיימה  הביקור  של  השני 
מקצוע  אנשי  בהשתתפות  עבודה 
מתחום מג"ל, על מנת לדון בפרויקטים 
העסקיים המשותפים לשנה הקרובה. 
מתווה  על  הצדדים  סיכמו  במהלכה 
בתוכו  הכולל   2019 לשנת  הפעולה 
העמקת  וכן  קיימים  חוזים  חידוש 
העבודה המשותפת במספר ערוצים. 

לישראל  רי  סוויס  בכירי  של  הגעתם 
היא חלק מהכינוס השנתי של מבטחת 

מבטחים  במנורה  והדרום  דן  מחוז 
כנס  ג'(  )יום  שלשום  ערך  ביטוח 
תפעול  מנהלות  לכ-60  מקצועי 
ביטוח חיים ובריאות של סוכני מחוז דן 

והדרום.
בנושא  היו  המקצועיות  ההדרכות 
התפעול והשירות בתחום ביטוח חיים 
ובריאות, תוך דגש על פתיחת תביעות 
בדיגיטל והטיפול בהן, ממשקי הגבייה 
במערכות  הנגיש  והמידע  השונים 

החברה.
יואב  בהשתתפות  נערך  הכנס 
חיים  ביטוח  אגף  מנהל  הורוביץ, 
וסמנכ"ל בכיר מנורה מבטחים ביטוח, 
ומנהלת  בכירה  סמנכ"ל  אסלן,  חני 
מנהל  דיק,  וג'ורג'  והדרום  דן  מחוז 

המשנה המתקיים מדי שנה בישראל, 
הביטוח  ענף  בכירי  בהשתתפות 

והפיננסים בישראל. 
מנכ"ל  בפגישה  נכחו  מגדל  מטעם 
סירוטה,  יוסי  ספיר;  דורון  החברה 
חיסכון  חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה 
מנהל  אשכנזי,  אסף  טווח;  ארוך 
לביטוחי  יועץ  נוסבאום,  וגד  המטה 

משנה. 
ראסל  למגדל  הגיעו  רי  סוויס  מטעם 
אפריקה  אירופה,  מנכ"ל  היגינבוטם, 
פרנסיס  בחברה;  התיכון  והמזרח 
ביטוח  תחום  ראש  בלומברג, 
קלאודיה  באירופה;  ובריאות  חיים 
וצפון  מערב  מנהלת  קורדיולי, 
הסניף  מנכ"ל  דמלין,  הלל  אירופה; 
הישראלי ולורון אלוסיוס, ראש ביטוח 

אלמנטרי ישראלי. 

המכירות של המחוז.
רינגלר,  סנדרה  חתמה  הכנס  את 
ועצות  טיפים  שנתנה  סטייליסטית, 
טובות לאיך להראות ולהרגיש טוב יותר.
כי  נמסר  ביטוח  מבטחים  ממנורה 
החברה תמשיך גם השנה את תנופת 
ההדרכות לסוכני הביטוח של החברה 
במשרדי  המקצועיים  ולעובדים 
הידע  הרחבת  של  כתפיסה  הסוכנים 

והנגשתו.
מצוין  כנס  מסכמים  "אנו  דיק:  ג'ורג' 
במשרדי  התפעול  מנהלות  עבור 
חוליה  מהוות  הן  שלנו.  הסוכנים 
הסוכנים  בפעילות  ומהותית  חשובה 
ולהרחיב  להנגיש  לנו  חשוב  היה  ולכן 

את המידע והחידושים עבורן".

מימין: אסף אשכנזי, יוסי סירוטה, ראסל היגינבוטם, דורון ספיר, 
קלאודיה קורודיולי ופרנסיס בלומברג

ג'ורג' דיק, אתמול בכנס
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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

180 סוכנים בכנס ד.נ.ר השנתי שבחן את עתיד סוכן הביטוח

"Family office-ועידת תלפיות ה-6 נערכה באילת: "הסוכנים עוברים ל

"יותר מ-500 סוכנים משתמשים במערכת פוליוויז"

מנכ"ל הפניקס לפידות, נשיא לשכת סוכני הביטוח רוזנפלד ובכירים בחברות ביטוח ובתי השקעות 
השתתפו בכנס שנערך באילת | הסוכנים המצטיינים קיבלו מגנים על הצטיינותם במכירות

כ-300 סוכנים השתתפו בוועידה, נהנו מהרצאות מקצועיות ומהופעות בידור | בכירי חברות 
הביטוח ובתי השקעות הרצו בפניהם

בפוליוויז מסבירים כי המערכת חוסכת זמן וכסף, תוך הגדלת פוטנציאל המכירה - במטרה 
שהסוכן לא יצטרך להתעסק עם איסוף וניתוח המידע אלא רק עם המכירה ללקוחותיו

ד.נ.ר ה-21 נערך השבוע במלון  כנס 
מג'יק פאלאס באילת, בין הימים שלישי 
לחמישי. בכנס השתתפו כ-180 סוכני 
בהם  הביטוח  בענף  ובכירים  ד.נ.ר, 
נשיא  לפידות;  אייל  הפניקס  מנכ"ל 
לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד; 
ומנהל  למנכ"ל  משנה  רביב  ליאור 
בפני  חשף  במגדל,  הלקוחות  חטיבת 
הדיגיטל  עולם  חידושי  את  דנר  סוכני 
החדש;  בעידן  הביטוח  סוכן  לטובת 
ומנהל  למנכ"ל  משנה  רוקח  עמוס 
אגף מכירות ושיווק במנורה מבטחים; 
איציק בסון סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף 
בבתי  ובכירים  בהראל  חיים  ביטוח 
ד.נ.ר  סוכני  את  שכיבדו  השקעות 

כיום  משתמשים  סוכנים  מ-500  יותר 
התיק  וניתוח  לאיסוף  פוליוויז  במערכת 
הביטוחי של הלקוח. כך לדברי רחלי דנציגר, 

מנהלת השיווק והמכירות של פוליוויז.
בפוליוויז מציינים כי "המערכת מעניקה 
בשם  הביטוח,  להר  גישה  לסוכן 

ג'- )ימים  השבוע  קיימה  תלפיות 
שלה,  השישית  הוועידה  את  ה'( 
שנערכה השנה תחת הכותרת "סוכני 
 ,"Family office-ל עוברים  הביטוח 
בערב  סוכנים.  כ-300  בהשתתפות 
דברים  נשאו  הוועידה  של  הפתיחה 
ליאור  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
שמעון  הכשרה,  ומנכ"ל  רוזנפלד, 
קובי  הזמר  הופיע  לאחריהם  מירון, 

אפללו.
בית  בכירי  היו  בוועידה  המרצים  בין 
דרור  רמי  אלדובי,  הלמן  ההשקעות 

בנוכחותם.
יוסי  ד.נ.ר,  מנכ"ל  פתח  הכנס  את 
הסוכנים  מכירות  את  שהציג  צבי,  בן 
שהסתכמו  ופיננסים,  חיים  בביטוחי 
ביותר מחצי מיליארד שקלים. לפידות 
תפיסת  את  וסקר  הנוכחים  את  בירך 
ישגשג  הביטוח  סוכן  כיצד  עולמו 

כוח  ייפויי  שולחת  ובמקביל  המבוטח, 
כתוצאה,  הביטוח.  לחברות  חתומים 
העתקי  לסוכן  מביאה  המערכת 
ומנתחת  שנתיים  ודוחות  פוליסות 
לדוח מסכם את פירוט הכיסויים, סכומי 
החשוב  והמידע  הפרמיות  הביטוח, 

משנה  אל-און,  אורן  ברדה;  ואיתי 
החברה  את  שעוזב  הפניקס  למנכ"ל 
למנכ"ל  משנה  רוקח,  עמוס  בקרוב; 
ליאור רביב, משנה  מנורה מבטחים; 
למנכ"ל מגדל; עו"ד ניצן הראל; יו"ר 
גבע;  ג'ון  עו"ד  נבון;  קובי  ליין  הון 
ירון  עו"ד  אברהם;  בן  עדי  עו"ד 
ליאור  עו"ד  ריקלין;  זיו  רו"ח  שמיר; 
המקצועיות  ההרצאות  לצד  טומשין. 
שלום  של  מהופעה  הסוכנים  נהנו 
ניר  של  מוטיבציה  ומהרצאת  אסייג 

דובדבני. 

איציק  ד"ר  החדש.  הביטוח  בעולם 
באוניברסיטת  בכיר  מרצה  ספורטא, 
תל אביב, נתן סקירה על עולם הביטוח 
בפרספקטיבה של כלכלה ודמוקרטיה. 
הצד  את  סקר  קן-דרור  ליאור  עו"ד 
סוכן  על  וכיצד  העדכני  המשפטי 
בתקנות  לעמוד  כדי  לפעול  הביטוח 
עמדה  המקצועי  בפן  הרגולציה. 
בריאות  ביטוחי  סדנת  הכנס  במרכז 
קמינסקי,  שמיר  עו"ד  של  מקיפה 
מנת  על  שהובא  מומחה,  ביטוח  יועץ 
לאפשר סקירה אובייקטיבית של מצב 
סקירה  לבצע  וכן  בישראל,  הבריאות 
השוואתית רחבה של תכניות הביטוח 
מתן  תוך  השונות,  הביטוח  בחברות 

ביותר מתוך הפוליסות".
"מבין  כי  בחברה  מוסיפים  עוד 
זמן  חוסכת  פוליוויז  הרבים,  יתרונותיה 
וכסף, תוך הגדלת פוטנציאל המכירה 
- במטרה שהסוכן לא יצטרך להתעסק 
עם איסוף וניתוח המידע אלא רק עם 

המלצות מה הכי נכון למכור.
טד,  בסגנון  סדנאות  נערכו  כן  כמו 
אשר חשפו בפני הסוכנים את הכלים 
וכלים  בשוק  הקיימים  הדיגיטליים 
בחזית  הסוכן  את  שיעמידו  נוספים 
הסוכנים  נחשפו  בכנס  המקצועית. 
הביטוח  סוכן  עתיד  אודות  לסקירות 
להיערך  הסוכן  על  וכיצד  בישראל 

בהתאם .
הסוכנים המצטיינים קיבלו מגנים על 
מרשים.  בטקס  במכירות  הצטיינותם 
משנה למנכ"ל הפניקס הפורש, אורן 
ממנכ"ל  הוקרה  מגן  קיבל  אל-און 
ומשותפות,  פעילות  שנות  על  ד.נ.ר 

שאיחל לו הצלחה בהמשך הדרך.

המכירה ללקוחותיו".
דנציגר: "כיום מעל 500 סוכנים בשוק 
ואנו  יום  מידי  במערכת  משתמשים 
בכנסים  להשתתף  שהוזמנו  שמחים 
ולצרף  ותלפיות  ד.נ.ר  של הסוכנויות 

מאות סוכנים חדשים למערכת".

מימין: אייל סיאני, איציק טיטואני, אלי רוזנברג וראובן טיטואני



“סוף סוף אני מרגיש הרבה יותר טוב
בזכות סוכן הביטוח שלי”

אפילו מזון הנחשב לבריא עלול לגרום להרגשה לא טובה ולבעיות בריאותיות,
אם יש רגישות כלפיו. חשוב לדעת מהם המזונות אליהם ישנה רגישות, 

על ידי הבדיקה בעלת התבחין המדויק ביותר בישראל

לקבלת ערכת שיווק המוצר 
ללקוחותיך לחץ כאן

סוכן הביטוח, אל תישאר אדיש. לקוחותיך מצפים לעצה ממך

רגישות למזון ניתנת לבדיקה 
ואבחון בבדיקת דם פשוטה
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מערכת
אלחוטית

ללא צורך 
בקידוח או חיווט

מתאימה לכל
סוגי המבנים

מבוססת
ענן

מותקנת תוך
פחות משעה

כוללת
אפליקציה

הטבת 
מרקטפרו 
גלאי הצפה 
נוסף במתנה

מערכת ורד
מערכת לבתים פרטיים 

הניתנת להתקנה בפנים ובחוץ

HUB
מפעיל + ברז
גלאי זרימה

4 גלאי הצפה
אפליקציה לנייד

₪ 2,980
כולל התקנה

מערכת איריס
מערכת ייעודית לעסקים 
לסגירה בסוף יום עבודה

HUB
ברז אינטגרלי
2 גלאי הצפה
בקר אלחוטי

₪ 1,650
כולל התקנה

מערכת יסמין
מערכת ייעודית 

להתקנה בתוך הבית

₪ 2,550
כולל התקנה

HUB
ברז אינטגרלי
2 גלאי הצפה

אפליקציה לנייד

“סוף סוף אני מוגן מנזקי הצפות
וזה רק בזכות סוכן הביטוח שלי”

המערכות המתקדמות בעולם 
למניעת נזקי הצפות מים

לקבלת ערכת שיווק המוצר 
ללקוחותיך לחץ כאן

סוכן הביטוח, אל תישאר אדיש. לקוחותיך מצפים לעצה ממך
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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

גדעון המבורגר יארח היום 
בכירים מעולם העסקים

גדעון המבורגר, נשיא קבוצת הראל 
ישראל-שוויץ  המסחר  ולשכת 
מפגש  )ה'(  היום  יקיים  וליכטנשטיין, 
לבכירים  בתל-אביב  דן  במלון  צהריים 
כחלק  המתקיים  העסקים,  מעולם 
מפעילות הלשכה לקיום קשרי כלכלה 

עם גורמים בשווייץ ובליכטנשטיין.
שגריר  במעמד  ייערך  אשר  המפגש, 
שוויץ בישראל, ז'אן-דניאל רוך, יכלול, 
העיתונאי  של  אורח  הרצאת  יכלול 

והפרשן הפוליטי רביב דרוקר.
נציגי  בנוכחות  יתקיים  המפגש 
וצפויים  בישראל  שווייץ  שגרירות 
בעולם  בכירים  להשתתף 
 David ובהם:  הישראלי  העסקים 
שוויץ  שגרירות   ,Biegeleisen
 ,Raymond Sauteur בישראל; 
 Zurich Insurance חברת  נציג 
מנכ"ל  אברבוך,  דורון   ;company
בנק קרדיט סוויס בישראל; דן פרופר, 
יו"ר קבוצת אסם; אבי וינברגר, מנכ"ל 
מנדלוביץ',  ניר  בישראל;   UBP בנק 
עו"ד  בישראל;  דרייפוס  בנק  מנכ"ל 
יריב  וייל;  פיליפ  ברנדס;  חנינא 
נורברג, נציג בנק יוליוס בייר בישראל; 
מנכ"ל  לוטן,  שאול  שגיא;  עמי 
וקבלנות  הנדסה  לוינשטיין  משולם 
דניאל  אורי אשר; עו"ד  בע"מ; עו"ד 

המועדון  נשיא  דותן,  אמנון  פסרמן; 
מיכאל  פרופ'  והתעשייתי;  המסחרי 
מועצת  יו"ר  הראל,  שמשון  סלע; 
דני  למדע;  ויצמן  מכון  של  המנהלים 
גילרמן, לשעבר שגריר ישראל באו"ם; 
ביטוח  הראל  יו"ר  המבורגר,  יאיר 
ופיננסים; מישל סיבוני, מנכ"ל הראל 
יו"ר  מנור,  יואב  ופיננסים;  ביטוח 
נטלי  עו"ד  מחשבים;  המשמר  הראל 
יועצת  למנכ"ל,  משנה  משען-זכאי, 
ביטוח  הראל  קבוצת  של  משפטית 
ופיננסים; אריק פרץ, משנה למנכ"ל, 
מנהל כספים של קבוצת הראל ביטוח 
ופיננסים; שמעון אלקבץ, יו"ר הראל 

פיננסים ועוד.

לשכת  בראש  עומד  הראל  קבוצת  נשיא 
המסחר ישראל-שווייץ וליכטנשטיין, שהאירוע 
מתקיים כחלק מפעילות הלשכה לקיום קשרי 

כלכלה עם גורמים בשווייץ ובליכטנשטיין

גדעון המבורגר / צילום: ורדי כהנא

shlomo-bit.co.il
ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ

שלמה ביטוח

מועדון הסוכנים הצעירים 

של שלמה ביטוח!

• קורס מיוחד מותאם לסוכן צעיר –ע"י 
אסף נגל • הדרכה ומפגשים מקצועיים עם 
הנהלת החברה  • טיולים, ימי כיף ופעילות 

אתגרית • מבצעים יחודיים מותאמים 
לפעילות המועדון • בנק הנחות • מפקחת 

צמודה  • 200 לוחות שנה  • ועוד המון 
הפתעות והטבות יחודיות ובלעדיות 

הצטרף עכשיו ותהנה ממגוון הטבות:

סוכן צעיר מתחת לגיל 40,
אם אתה עושה את צעדיך
הראשונים בעולם הביטוח,

אתה חייב ללכת על זה!

צרו קשר בציון שם וטלפון במייל:
youngclub@shlomo-bit.co.il

שלמה ביטוח. עוד נעשה דרך ארוכה יחד.

* מספר המקומות מוגבל- הקודם זוכה.

שלמה

הופיע

ביטוחי בריאות
מדריך מקצועי לסוכן 2018

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=478700
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בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר 
הסתלקות  בקשת  השבוע  בתחילת 
כתביעה  לאישורה  ובקשה  מתביעה 
של  עניינה  ביטוח.  כלל  נגד  ייצוגית 
תביעות  יישוב  באופן  היה  התביעה 
כך  ביטוח.  כלל  ידי  על  סיעודי  בביטוח 

דיווחה החברה ביום שני לבורסה.
שהוגשה  ההסתלקות  בקשת  במסגרת 
כלל  הסכימה   ,2018 באוגוסט  ב-31 
ביטוח, לפנים משורת הדין, להעמיד סך 
הקמת  לטובת  שקלים  מיליון  של 2.15 
להעניק  מטרתה  אשר  ייעודית,  קרן 
שתביעתם  הקבוצה  לחברי  תשלומים, 
הקרן,  יו"ר  בפני  מחודש  לעיון  תובא 
המקרה  את  יבחן  אשר  בדימוס,  שופט 
שלהם מחדש. כמו כן הוסכם על תשלום 
כוחה.  ולבא  הייצוגית  לתובעת  גמול 
בסכומים  מדובר  ביטוח  כלל  לדברי 

שאינם מהותיים.
קביעת  לצורך  כי  טענה  התובעת 
כלל  סיעודי,  ביטוח  למקרה  הזכאות 
ביטוח מיישמת שיטת בדיקה המפצלת 
את פעולות היומיום )ADL(, אשר כלולות 
בהגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי 
עשייתן  איכות  ואשר  הפוליסה,  פי  על 
של  התפקודי  מצבו  להערכת  משמשת 
אדם. הפיצול הוא לתתי פעולות ובאופן 
הוראות  את  כליל  כמעט  מתוכן  המרוקן 
המפקח על הביטוח בעניין זה, בהתאם 
משנת  הביטוח  על  המפקח  לחוזר 
הביטוח  מקרה  את  המגדיר   ,2003

בביטוח סיעודי.
לטענת התובעת, המפקחת על הביטוח 
השיטה  את  מוחלט  באופן  שללה 
האמורה ועמדה על הפסול בה במסגרת 
מקרה  הגדרת  בנושא  ממונה  עמדת 
שפורסמה  סיעודי  בביטוח  הביטוח 
לטענת  ואשר   2015 ינואר  בחודש 

התובעת, לא יצרה נורמה חדשה.
לייצג  התובעת  ביקשה  אותה  הקבוצה 

ביטוח  כלל  של  מבוטחיה  קבוצת  הינה 
הנזק  סיעודי.  למצב  בכיסוי  בביטוח 
לטענתה,  לתובעת,  נגרם  אשר  האישי 
הנזק  שקלים.  ב-26,658  מסתכם 
לחברי  התובעת,  לטענת  הנגרם 
הקבוצה, נאמד בסכום של 75.6 מיליון 
תגמולי  נזק  כולל  שמחציתו  שקלים 
עוגמת  נזק  ומחציתו  שנים  ב-3  ביטוח 
נפש ב-7 שנים. בית המשפט התבקש 
מפיצול  לחדול  ביטוח  לכלל  להורות 
בדיקות פעולות ה-ADL, לחייב את כלל 
ובסעדים,  כספי  פיצוי  בתשלום  ביטוח 
מחברי  אחד  לכל  שיקבע,  כפי  בשיעור 
הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או סעד 
לטובת  אחר  סעד  כל  מתן  על  ולהורות 

הקבוצה, כולה או חלקה.

שיטת  מיישמת  שכלל  בטענה  שהוגשה  ייצוגית,  לאישור  מבקשה  הסתלקות  אישר  המחוזי 
בדיקה המפצלת את פעולות היומיום )ADL( שכלולות בהגדרת מקרה ביטוח סיעודי בפוליסה 

- באופן שמרוקן כמעט כליל את הוראות המפקח על הביטוח

כלל ביטוח תעביר 2.15 מיליון שקלים לקרן ייעודית - עבור 
תשלומים למבוטחים בביטוח סיעודי שתביעתם תידון מחדש

לחברת  פנתה  פתוח  אי.די.בי 
השקעות דיסקונט )דסק"ש( והציעה 
ומתן  משא  של  בהליך  לפתוח  לה 
ביטוח.  בכלל  השליטה  לרכישת 
ממניות  ב-25.3%  מחזיקה  אי.די.בי 

כלל.
השבוע  בתחילת  שמסרה  בהודעה 
במסגרת  כי  אי.די.בי  ציינה  לבורסה 
תנאים  הציעה  לא  היא  הפנייה 
התקבלה  טרם  וכי  לעסקה,  כלשהם 
התייחסותה של דסק"ש לפנייה. אי.די.
אחיות  חברות  הן  ודסק"ש  פתוח  בי 

שבשליטת אדוארדו אלשטיין.
בחודש דצמבר מינה דירקטוריון אי.די.
הינם  שחבריה  תלויה,  בלתי  ועדה  בי 

אי.די.בי פתוח מציעה לדסק"ש לפתות 
במו"מ לרכישת השליטה בכלל ביטוח

ההצעה אינה כוללת תנאים כלשהם לעסקה וטרם התקבלה התייחסות 
של דסק"ש לפנייה | אי.די.בי מחזיקה ב-25.3% ממניות כלל

הדירקטור  וכן  החיצוניים  הדירקטורים 
למטרת  בה,  המכהנים  תלוי  הבלתי 
בכלל  למכירת השליטה  גיבוש הצעה 
ביום  העסקה.  בתנאי  ולדון  ביטוח 
לאחר  בינואר,  ה-17  האחרון,  חמישי 
שקיימה מספר דיונים, פנתה הוועדה 
הבלתי תלויה ליו"ר דירקטוריון דסק"ש 
לפתוח  הצעה  במסגרתו  במכתב, 

בהליך של משא ומתן.
עסקה  אי.די.בי  ביצעה  בינואר  ב-2 
כ-4.5%  למכירת  לבורסה  מחוץ 
בידי  המוחזקות  ביטוח  ככל  ממניות 
אי.די.בי גם מכרה  משה טרי.  הנאמן 
של  דרך  על  כלל  של  מהמניות   1%
של  סיומה  עם   )swat( החלף  עסקת 

בעקבות   .2017 מאי  מחודש  עסקה 
המכירות ההחזקה של אי.די.בי במנות 
 ,25.3% לכדי  הצטמצמה  ביטוח  כלל 

מהם כ-20.3% באמצעות הנאמן.
בטרם המכירה האחרונה, של כ-4.5% 
 25% אי.די.בי  מכרה  כלל,  ממניות 
ממניות כלל – ב-5 עסקאות החלף – 

כל אחת בשיעור של 5% מהמניות.
בהתאם  נעשו  ההחלף  עסקאות 
למתווה של הממונה לשעבר על שוק 
סלינגר.  דורית  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
אותה  שהחליף  ברקת,  משה  ד"ר 
כי   2018 בדצמבר  הודיע  בתפקיד, 
בדרך  מניות  מכירת  עוד  מאשר  אינו 
של עסקאות החלף בגופים מפוקחים.

עולם הביטוח 
בכף ידך

info@Anet.co.il |  03-9076000 :לפרטים נוספים



גיליון מס’ 1,019 | יום ה’, י"ח  בשבט התשע”ט | 24.1.2019 26

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
| ביטוח ועולם

אורי שלזינגר

סיכונים סביבתיים וסיכונים טכנולוגיים 
ביותר  הגדולים  הסיכונים  על  נמנים 
שעומדים בפנינו בשנת 2019 ובראש 
ההשפעה  בעלי  הסיכונים  רשימת 
ממחקר  עולה  כך  ביותר.  הגדולה 
הכלכלי  הפורום  לאחרונה  שפרסם 
השנתי  הכינוס  לקראת  העולמי 
ואנשי  העולם  מנהיגי  נאספים  שבו 
העסקים המובילים בדאבוס שבשוויץ.

שהסיכון  מראים  המחקר  ממצאי 
ביותר  הגדולים  שסיכויו  הגלובלי 
הוא  הקרובות  השנים  ב-10  להופיע 
והסיכון  חמורים'  אוויר  מזג  'אירועי 
הגדולה  ההשפעה  בעל  הגלובלי 
ביותר הוא 'נשקים להשמדה המונית'.  
שקשרי  הסיכונים  רשימת  בראש 
ביותר  החזקים  הם  ביניהם  הביניים 
והם המשפיעים ביותר אחד על השני 
'אירועי   – סביבתיים  סיכונים  נמצאים 
מזג אוויר חמורים' + 'כשל בהתמודדות 

והתאמה לשינויי מזג אוויר'.
 '2019 גלובליים  'סיכונים  המחקר 
איתם  החדשים  הסיכונים  את  מציג 
בחמישה  להתמודד  צריך  העולם 
תחומים עיקריים: כלכלי, סביבתי, גיאו-

פוליטי, חברתי וטכנולוגי. 
המחקר מתבסס על משאל של 1,000 

מומחים מהעסקים, מהממשל, החברה 
שהתבקשו  דעה  ומובילי  האזרחית 
על  שישפיעו  סיכונים  ל-30  להתייחס 
העולם בעשר השנים הבאות. המחקר 
ל-22    2018 בספטמבר   6 בין  נערך 

באוקטובר 2018.
ביטוח  גורמי  בשיתוף  נערך  המחקר 
הביטוח  ברוקר  בהם  בעולם,  מובילים 
קבוצת  מקלאלן,  אנד  מארש 
אוניברסיטאות  לצד  ציריך,  הביטוח 
מובילות המתמחות בתחום הסיכונים,  
של  הלאומית  האוניברסיטה  כמו 
סינגפור, בית הספר אוקספורד מרטין 
)אוניברסיטת אוקספורד(, ומרכז וורטון 
החלטות  ותהליכי  סיכונים  לניהול 

)אוניברסיטת פנסילבניה(. 

בלתי  כ"אירוע  סיכון  מוגדר  במחקר 
ומופיע  שבמידה  מצב  או  בטוח, 
שלילית  להשפעה  לגרום  עשוי  הוא 
או  מדינות  למספר  משמעותית 

תעשיות ב-10 השנים הבאות".
סיכונים  מספר  על  הנשענת  מגמה 
ארוכת  התנהלות  כ"תבנית  מוגדרת 
טווח שמתפתחת עתה ועשויה לתרום 
להגברת סיכונים גלובליים ו/או לשנות  
עולה  מהסקר  ביניהם".  הקשרים  את 
כתוצאה  אקלים'  'שינויי  המגמה  כי 
בראש  נמצאת  אנושית  מפעילות 

הרשימה.
תחזיות אלה חשובות מאד להיערכות 
חברות  של  סיכונים  ולניהול  מתאימה 

שינויי אקלים ונשק להשמדה המונית מדורגים בראש הרשימה, לצד סיכונים סביבתיים נוספים 
וסיכונים טכנולוגיים

הפורום הכלכלי העולמי: 
אלה הסיכונים הגלובליים ב-2019 

10 הסיכונים הגלובליים שהסתברותם להופיע היא הגבוהה ביותר

סוג הסיכון = אירוע בלתי בטוח או מצב שאם הוא מופיע עשוי לגרום להשפעה דירוג
שלילית משמעותית למספר מדינות או תעשיות ב-10 השנים הבאות

אירועי מזג אוויר חמורים )סיכון סביבתי(1

כשל בהתמודדות והתאמה לשינויי מזג אוויר )סיכון סביבתי(2

אסונות טבע )סיכון סביבתי(3

הונאה או גניבת נתונים )סיכון טכנולוגי(4

התקפות סייבר )סיכון טכנולוגי(5

אסונות טבע מעשי ידי אדם )סיכון סביבתי(6

הגירה בלתי רצונית בהיקף גדול )סיכון חברתי(7

אבדן של מגוון ביולוגי והתמוטטות של מערכות אקולוגיות )סיכון סביבתי(8

משבר מים )סיכון חברתי(9

בועות נכסים בכלכלה עיקרית )סיכון כלכלי(10

10 הסיכונים הגלובליים שהשפעתם היא הגדולה ביותר

סוג הסיכון = אירוע בלתי בטוח או מצב שאם הוא מופיע עשוי לגרום להשפעה דירוג
שלילית משמעותית למספר מדינות או תעשיות ב-10 השנים הבאות

נשקים להשמדה המונית )סיכון גיאופוליטי(1

כשל בהתמודדות והתאמה לשינויי מזג אוויר )סיכון סביבתי(2

אירועי מזג אוויר חמורים )סיכון סביבתי(3

משבר מים )סיכון חברתי(4

אסונות טבע )סיכון סביבתי(5

אבדן של מגוון ביולוגי והתמוטטות של מערכות אקולוגיות )סיכון סביבתי(6

התקפות סייבר )סיכון טכנולוגי(7

התמוטטות של תשתיות מידע קריטיות )סיכון טכנולוגי(8

אסונות טבע מעשי ידי אדם )סיכון סביבתי(9

התפשטות של מחלות מדבקות )סיכון חברתי(10

10 הסיכונים הגלובליים הגדולים הקשורים ביניהם

סוג הסיכון = אירוע בלתי בטוח או מצב שאם הוא מופיע עשוי לגרום להשפעה דירוג
שלילית משמעותית למספר מדינות או תעשיות ב-10 השנים הבאות

אירועי מזג אוויר חמורים + כשל בהתמודדות והתאמה לשינויי מזג אוויר  1
)סיכון סביבתי( + )סיכון סביבתי(

התקפות סייבר + התמוטטות של תשתיות מידע קריטיות )סיכון טכנולוגי( + 2
)סיכון טכנולוגי(

אבטלה או תעסוקת חסר + השפעות שליליות של התקדמויות טכנולוגיות 3
)סיכון כלכלי( + )סיכון טכנולוגי(

אבטלה או תעסוקת חסר + חוסר יציבות חברתית עמוקה )סיכון כלכלי( + 4
)סיכון חברתי(

הונאת או גניבת נתונים + התקפות סייבר )סיכון טכנולוגי( + )סיכון טכנולוגי(5

כשל של משילות אזורית או גלובאלית + קונפליקט בתוך מדינות )סיכון גיאופוליטי( 6
+ )סיכון גיאופוליטי(

אירועי מזג אוויר חמורים + משבר מזון )סיכון סביבתי( + )סיכון חברתי(7

כשל מנגנון או מוסד פיננסי + בועות נכסים בכלכלה עיקרית )סיכון כלכלי( + 8
)סיכון כלכלי(

הגירה בלתי רצונית בהיקף גדול + קונפליקט בתוך מדינות )סיכון חברתי( + 9
)סיכון גיאופוליטי(

השפעות שליליות של התקדמויות טכנולוגיות  + התקפות סייבר )סיכון טכנולוגי( + 10
)סיכון טכנולוגי(

ביטוח, חברות ביטוח משנה, ממשלות 
בארה"ב  )כמו  מקומיים  ממשל  וגופי 

ממשל  וגופי  מדינות  ובאירופה, 
פדראליים/כלל אירופיים(.

* מתוך: מחקר 'סיכונים גלובליים 2019' -מהדורה 14

חמש המגמות המובילות

דירוג

המגמה = תבנית התנהלות ארוכת טווח 
שמתפתחת ועשויה לתרום להגברת 
סיכונים גלובליים ו/או לשנות  את 

הקשרים ביניהם

תאור

שינויי אקלים1

שינויי אקלים שמיוחסים ישירות או 
בעקיפין לפעילות אנושית אשר משנה את 

ההרכב של האטמוספרה בנוסף לשינויי 
אקלים טבעיים

עלייה בתלות בסייבר2
עלייה בתלות בסייבר עקב עליה 

בקישוריות דיגיטאלית בין אנשים, 
דברים וארגונים

עלייה בקוטביות של חברות3
חוסר יכולת להגיע להסכמה בנושאי 

מפתח במדינות בגלל פיצול או ערכים 
קוטביים,  דעות פוליטיות או דתיות

עלייה בפער הסוציו-אקונומי בין עשירים עליה בהבדלי הכנסה ועושר4
לעניים במדינות מרכזיות ואזורים

עלייה ברגישות הלאומית5

עליה ברגישות הלאומית בקרב 
אוכלוסיות ומנהיגים פוליטיים המשפיעה 

על עמדות לאומיות, בינלאומיות 
פוליטיות וכלכליות



גיליון מס’ 1,019 | יום ה’, י"ח  בשבט התשע”ט | 24.1.2019 27

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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| פסיקה

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

קורס "הכשרת בוררים בביטוח"
הקורס מיועד לעוסקים בביטוח כללי/אלמנטארי: מנהלי אגפים, סוכני ביטוח, מפקחים, 

יועצי ביטוח, עורכי דין, מיישבי תביעות,

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

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

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

עו"ד ארז שניאורסון

דיני 
ביטוח

אושרי,  בשם  עסק  ביטחה  שומרה 
ואילו  בנתניה,  התעשייה  באזור 
שירביט ביטחה עסק שכן, בשם אופני 
ראובן. בשנת 2012 פרצה אש בעסק 
של אופני ראובן. האש התפשטה לעבר 
וגרמה שם לנזקים.  העסק של אושרי, 
לעסק  להיכנס  נאלצו  אף  לוחמי האש 
של אושרי, על מנת לפרוץ משם לאופני 

ראובן.
ביטוח  תגמולי  לאושרי  שילמה  שומרה 
שמאי  בהוצאות  נשאה  וכן  נזקיו,  בגין 
ששילמה,  הסכומים  כל  בגין  ומומחה. 
שירביט,  נגד  תביעה  שומרה  הגישה 
המבטחת של אופני ראובן אשר משם 
שומרה  טענה  בתביעתה  האש.  יצאה 
אופני  רשלנות  עקב  נגרמו  הנזקים  כי 
ראובן, אשר לא מנע את מעבר האש, 
והתרשל  המים  מעבר  את  מנע  לא 
את  שאפשר  באופן  העסק  בתחזוקת 
פרוץ האש, התפשטותה וגרימת נזקים 

לעסק של אושרי, הנמצא בשכנות. 
שירביט טענה במסגרת הגנתה כי אין 
לאירוע  אחריות  שלה  למבוטח  או  לה 
רשלנות,  כל  היתה  לא  כי  השריפה, 
כתוצאה  פרצה  אשר  באש  מדובר  כי 
מהצתה זדונית כאשר העסק היה סגור 
ועל כל אופני ראובן לא יכול היה לצפות 

את האירוע או למנוע אותו.

האם על שומרה להוכיח 
רשלנות מצד המבוטח של 

שירביט?
כי  קובע  הנזיקין  לפקודת   39 סעיף 
בתובענה שהוגשה על נזק אשר נגרם 
הנכס  תופס  שעל  הרי  אש,  ידי  על 
שלא  להוכיח  האש,  יצאה  שממנה 
שלא  דהיינו,  התרשלות.  כל  לו  היתה 
על  שבה  רגילה,  נזיקין  בתביעת  כמו 
הנתבע,  רשלנות  את  להוכיח  התובע 
הינה  המוצא  הנחת  אש  של  במקרה 
יצליח  כן  כי הנתבע התרשל, אלא אם 
העליון  המשפט  בית  ההיפך.  להוכיח 
מאחורי  עומד  אשר  ההיגיון  כי  קבע 
קביעה זו הינו שהתובע בדרך כלל לא 
יודע וקשה לו מאוד לדעת מה התרחש 
אצלו  אשר  לנתבע,  ואילו  שכנו,  אצל 
התפשטה  שלו  ומהנכס  אש  פרצה 
טוב  לדעת  ואמצעים  יכולת  והזיקה, 

יותר מה גרם לאש ולהתפשטותה.

מה צריך להוכיח הנתבע?
יעשה הנתבע, כאשר סיבת האש  מה 
העליון  המשפט  בית  התבררה?  לא 
יוכל  הנתבע  כזה  במקרה  כי  קבע 
להינצל מאחריות רק אם יצליח להראות 
נקט  כי  המשפט  בית  את  ולשכנע 
ניתן  שלא  עד  כאלה,  זהירות  אמצעי 
רשלנותו  עקב  פרצה  שהאש  להניח 
או רשלנותם של כפופים לו. זוהי חובת 
שהנתבע  מכיוון  מאוד,  קשה  הוכחה 
אינו יכול לכוון למערכת עובדות ידועות. 
התרשלות  כל  לשלול  מאוד  קשה 

רלוונטית אפשרית, כאשר התובע אינו 
מצביע על רשלנות מסוימת כלשהי.

ראובן  אופני  של  המבטחת  שירביט, 
כאמור  טענה  בנעליו,  נכנסת  ואשר 
מהצתה  כתוצאה  התלקחה  האש  כי 
מכוונת, שלה ולמבוטח שלה לא היתה 
הסתמכה  זה  בעניין  עליו.  שליטה  כל 
חוקר  של  דעתו  חוות  על  שירביט 
האש.  כיבוי  שירות  מטעם  שריפות 
התבקשה  שלא  דעת  בחוות  מדובר 
בהתאם  ונערכה  מהצדדים  מי  ידי  על 
הכבאות.  שירותי  של  העבודה  לנהלי 
הסביר  אף  המשפט  בבית  בעדותו 
מסקנתו,  ואת  דעתו  חוות  את  החוקר 
וסיפר כי במקום היו לפחות שני מוקדי 
וכן  סולם  היה  בחלון העסק  וכי  בעירה 
מטעם  המומחה  גם  טרפנטין.  שרידי 
את  בעדותו  אישר  שומרה,  התובעת, 

קיומם של מספר מוקדי בעירה. 
די  האם  להכריע,  נדרש  המשפט  בית 

על  האש,  מכבי  חוקר  של  בממצאים 
מדובר  כי  המסקנה  את  לבסס  מנת 
המשפט,  בית  של  וכלשונו  בהצתה. 
האם די בהימצאותו של "פח טרפנטין" 
כדי  החלון,  יד  על  עצמו  לעסק  מחוץ 
לבסס את המסקנה שמדובר בהצתה. 
מכבי  של  החוקר  כי  ציין  המשפט  בית 
האש לא בדק קיום שרידי מאיצי בעירה 
האם  לומר  ידע  לא  וגם  העסק,  בתוך 
אותו פח טרפנטין שייך לעסק אן לגורם 
אחר בעל גישה חוקית למקום. החוקר 
בוצעה  שההצתה  מלקבוע  נמנע  גם 

בעזרת הטרפנטין שהיה בפח. 
בית המשפט ציין כי למרות קיומם של 
גלאים בעסק של אופני ראובן, ולמרות 
שמצא  ציין  אש  מכבי  מטעם  שהחוקר 
סימני פריצה, הנתבעת נמנעה מלזמן 
האבטחה,  מוקד  של  נציג  לעדות 
שהמסקנה  הינה  הפסוקה  וההלכה 
היתה  שעדותו  הינה  מכך  המתבקשת 

פועלת לרעתה. 
קבע  המשפט  בית  דבר  של  בסופו 
להרים  הצליחה  לא  שירביט  שחברת 
בהצתה,  שמדובר  הראיה  נטל  את 
כל  שלה  המבוטח  מצד  היתה  לא  וכי 
התרשלות, וחייב אותה לשלם לשומרה 

את סכום התביעה והוצאות משפט. 

שלום  )בימ"ש   62713-10-15 ]תא"מ 
פ"ת( שומרה נ' שירביט

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו  הכותב 
ביטוח ונזיקין

אש שפרצה בבית עסק התפשטה לעבר עסק אחר הנמצא בשכנות, וגרמה לו לנזקים | בית המשפט 
דן בתביעה שהגישה חברת ביטוח של העסק השכן שנפגע מהאש, כנגד המבטחת של בית העסק בו 

פרצה האש 

על מי מוטל נטל הראיה בתביעת 
שיבוב של חברת ביטוח בנזק שריפה?
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ביטוח | פנסיה | פיננסים
| טוב לדעת

דן דוברי

בחוסר  השוק  מתאפיין  לאחרונה 
ההשקעות  בתחום  גובר  יציבות 

והחיסכון הפנסיוני. 
העולמיים,  ההון  בשווקי  אירוע  כל 
בעיקר בארה"ב, מניע תגובה קיצונית 
חוסר  לחוש  לנו  שגורמת  בשווקים 
שלנו  והיכולת  העתיד  לגבי  ביטחון 

לחיות חיים של ביטחון וכבוד. 
מומחה  גילאון,  דרור  עם  שוחחתי 
לגבי  והמוערך,  הוותיק  ההשקעות 
וההמלצות  בשווקים  הוודאות  חוסר 

לפעולה.
הכאוס  את  לשרוד  ברצוננו  אם 
עלינו לחשוב אחרת על ההשקעות 
איזו  חשוב  פחות  כבר   – שלנו 
הצליח  ההשקעות  מנהל  תשואה 
הכנסה  איזה  אלא  בעבר,  להשיג 
מבלי  למשפחה,  לייצר  נוכל 
דעתך  מה  שלנו.  ההון  על  'לוותר' 
וכיצד אתה ממליץ לאזרחי ישראל 

לנהוג? 
משום  מובנת  מאוד  היא  "המגמה 
כדי  חייהם  כל  השקיעו  שאנשים 
להם  לייצר  ידע  שלהם  שהכסף 
גם  ואולי  הפרישה,  בזמן  הכנסה 
מהנכסים  חלק  הקצאת  לכן.  קודם 
נובעת  אלטרנטיביות  להשקעות 
מכך  מהציבור  חלקים  של  מחששות 
ולפתע  החוקים  את  בעתיד  שישנו 
בנוסף,  הפנסיה.  את  להם  'יחתכו' 
הנמוכות  התשואות  את  רואים  חלקם 
שגלומות בשוק ההון ואת עלות המימון 
הזולה יחסית, ומבינים שאפשר להשיג 
הרבה יותר. עקב אכילס של מגמה זו 
להרפתקאות  נכנסים  שאנשים  היא 
ובכך  שיכולות להסתיים באבדן הכסף 
שמתאימה  באסטרטגיה  שמדובר 
כיום רק למשפחות מאוד עשירות. יש 
קשר בין התשואה של תיק ההשקעות 
ככל  לייצר.  מסוגל  שהוא  להכנסה 
שהתשואה תהיה גבוהה יותר, כך ההון 
יכול להחזיק מעמד לתקופה ממושכת 
שהמשפחה  בזמן  לגדול  ואפילו  יותר, 

נהנית מחופש כלכלי". 

כך  כלכלית  עצמאות  יוצרים  איך 
שאנו  ביום  לדאוג  נצטרך  שלא 
או  העבודה,  תקופת  את  מסיימים 
לא יכולים יותר לעבוד בגלל מחלה 

או תאונה? 
"צריך לדאוג לזה כמה שיותר מוקדם. 
המשמעות היא שיש להקפיד להפקיד 
לקרנות  השנתי  הסכום  מלוא  את 
הגמל  קופות  את  לנצל  ההשתלמות, 
לשים  להתרגל  ופשוט  להשקעה 
הפנויה  מההכנסה   10% לפחות 
להשקעות שמנותקות מחשבון הבנק 
הרגיל. אני מדבר על מוצרים פשוטים 
גמל  וקופות  חיסכון  פוליסות  כמו 
הפנוי  הכסף  את  בנוסף,  להשקעה.  
חייבים להשביח וזה אומר ליצור 'רגל' 
לשוק  קשורה  שאינה  נוספת,  חזקה 
שהנכסים  להקפיד  רק  חשוב  ההון. 
בטוחים  מפוזרים,  מספיק  יהיו  האלו 

או  גבוהה  רווח  תוחלת  בעלי  וכמובן 
או  מחלה  לגבי  ההון.  לשוק  דומה 
הביטוחים  גם  נכנסים  כאן  תאונה, 
שאנחנו מכירים – אבדן כושר עבודה 
פרט,  פוליסות  או  מנהלים  בביטוחי 

ונכות בקרנות הפנסיה".  

מקריבים את 
איכות ההלוואות?

רוב החיסכון הפנסיוני של הציבור 
נמצא בקרנות פנסיה וקופות גמל. 
הציבור  של  הפנסיוני  החיסכון  סך 
שקלים  טריליון   1.4 קו  את  חוצה 
והוא מנוהל היום בעיקר במסלולי 
ובתי  ביטוח  חברות  של  השקעה 
חלופה  יש  האם  ההשקעות. 
להחשף  יותר  רוצים  שלא  לאילו 

לתנודתיות? 
של  שילוב  והיא  מצוינת  חלופה  "יש 

המתאפיינים  סחירים  פחות  נכסים 
משוק  גבוה  או  דומה  רווח  בתוחלת 
מדובר  אליו.  נמוך  במתאם  רק  ההון, 
להניב  יכולות  שברובן  בהשקעות 
 6%-15% בין  של  שנתית  תשואה 
בשנה, ללא קשר לנעשה בשוק ההון. 
הבעיה היא שהיות והחוק בארץ מגביל 
כאלו  את האפשרות להציע השקעות 
לכ-97% מהציבור, הן הופכות לפחות 
שפוליסות  הסיבה  גם  זו  פרקטיות. 
החיסכון ופלטפורמות ה-P2P גייסו כל 
שטענו  ביטוח  חברות  היו  הרבה.  כך 
שיש להן כ-35% נכסים אלטרנטיביים 
הלקוחות  על  להגן  שרצו  והסוכנים 
שלהם בעת ירידות בבורסה, 'קנו' את 
שאותם  מה  והתאכזבו.  הזה  הסיפור 
כל  שכמעט  הוא  הבינו,  לא  סוכנים 
בפוליסות  סחירים  הלא  הנכסים 
פרטיות  הלוואות  הם  החיסכון 

תנודתיות וחוסר יציבות - מה אומרים ללקוחות? 
שיחה עם דרור גילאון, מומחה השקעות לגבי חוסר הוודאות בשווקים וההמלצות לפעולה 

דרור גלאון / נעים להכיר
 מומחה השקעות בעל ניסיון של יותר מ-15 שנים בתפקידים בכירים בחברות המובילות בארץ

 מרצה באקדמיה ופועל כמתכנן פיננסי אישי
 היזם והמרצה של קורס אג"ח למשקיעים וקורס מצנח הזהב לבניית עתיד כלכלי עוצמתי

המשך בעמוד הבא
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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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על  בהתבסס  יומי,  שערוך  שעוברות 
איגרות החוב הקונצרניות  השינוי של 

שנסחרות בבורסה. 

עשו  הן   ,P2P-ה פלטפורמות  "לגבי 
עבודה יפה השנה, אך המבחן האמיתי 
יעלה  האבטלה  כששיעור  יהיה  שלהן 
הכספי  ושהסכום  משמעותי  באופן 
יעלה  מהפלטפורמות  שימשך 
כזה,  במקרה  שיופקד.  הסכום  על 
את  למשוך  שיבקשו  המשקיעים 
הכסף עלולים לגלות שהסכום שיועבר 
לחשבון הבנק שלהם יהיה נמוך ממה 
שתיארו לעצמם, או ביחס למה שראו 

בדוחות.
שלי  הכבד  החשש  כרגע  "בנוסף, 
מקריבות  מהפלטפורמות  שחלק  הוא 

לעמוד  מנת  על  ההלוואות  איכות  את 
המשקיעים.  של  התשואה  בציפיות 
כאמור  שעלול  מסוכן  בתהליך  מדובר 
משבר  כשיגיע  לחוסכים  להתנפץ 

כלכלי אמיתי".  
בכל העולם הציבור עובר להשקעות 
קורלציה  להן  שאין  אלטרנטיביות 
דולרים  ומיליארדי  ההון  לשוק 
מסורתי  תיקים  מניהול  עוברים 
לגמרי. מה דעתך על  לעולם חדש 
חלק  להיות  רוצים  ואם  זו  תופעה 

מהמגמה, מפני מה יש להיזהר? 
"הצורך לשלב השקעות אלטרנטיביות 
מובן לי לחלוטין, הרי כל הרעיון בתורת 
עם  נכסים  לשלב  הוא  ההשקעות 
אך  דומה  בסיכון  דומה,  רווח  תוחלת 
בנוסף,  מהשני.  אחד  נמוך  במתאם 

לנכסים אלטרנטיביים שאינם נסחרים 
חשוב  פסיכולוגי  ערך  יש  בבורסה, 
בתקופות שהבורסה נופלת. בתקופות 
לראות  מאד  שמחים  לקוחות  כאלו 
ההשקעות  מתיק  כשליש  שפתאום 

שלהם ממשיך להניב כרגיל. 
שמאפשרות  השקעות  ישנן  "בנוסף, 
אלו  בעיקר  מסוימים,  ללקוחות 
לאפיקי  להיחשף  כשירים,  שמוגדרים 
דו  רווח  פוטנציאל  עם  השקעה 
ארוחות  אין  כאן  שגם  כמובן  ספרתי. 
חינם והחשש הגדול ביותר הוא ליפול 
על נוכלים. הרי יכולה להיות השקעה 
שנראית נהדר באקסלים, אך אם בעלי 
או  הסוכן  הכסף,  את  יגנבו  המכשיר 
את  למצוא  עלול  הפיננסי,  המתכנן 
הלקוחות.  מול  נעים  לא  במצב  עצמו 

עם  לעבוד  מעדיף  שאני  הסיבה  זו 
או  מוכרים  ציבוריים  גופים  של  קרנות 
מפוקחות.  גלובליות  נאמנות  קרנות 
את  ללקוחות  להסביר  חשוב  "בנוסף, 
הבעיה  פיזור מספק.  וליצור  הסיכונים 
המוצרים  לרוב  הכניסה  שסף  היא 
דולר,  אלף   100 הוא  האלטרנטיביים 
תנאי  דולר.  אלף   250 גם  ולעיתים 
הלקוחות  שמרבית  מציאות  מייצר  זה 
צריכים לבחור בין חשיפה מלאה לשוק 
ליצירת   P2P פלטפורמת  וקצת  ההון 
מכספם,  ויותר   30% של  חשיפה 

למכשיר אחד, אטרקטיבי".

איגוד  יו"ר  לשעבר  הינו  הכותב   *
מנכ"ל  הפיננסים;  המתכננים 

חברת אלעד

חדש במגדל! ביטוח אופניים חשמליים הרחב ביותר בישראל!

אופניים חשמליים  יותר מסוכנים ממה שחושבים

פוליסת הביטוח המעניקה לרוכבי אופניים חשמליים:
  כיסוי תאונות אישיות לרוכב - סכום ביטוח של 250,000 ₪

  כיסוי בגין נזקי גוף ורכוש לצד שלישי בגבול אחריות של 1,000,000 ₪ או 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה

  כיסוי לנזק פיזי לאופניים החשמליים - עד לסום ביטוח של 20,000 ₪

הכיסויים הינם בגין תאונה שאירעה תוך כדי שימוש באופניים בהתאם להוראות הדין

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל השיווק במרחב שלך במגדל
גם בביטוח אופניים חשמליים, טוב שיש מגדל מאחורייך

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.

תנודתיות וחוסר יציבות - מה אומרים ללקוחות? המשך מעמוד קודם
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 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים

Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 
 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

 ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה לעבודת בקאופיס )שעתיים ביום(. 
העבודה מהבית. נדרש ידע בתוכנת וורד וידע בביטוח אלמנטרי.

שמעון: 050-5492619 

     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 

עזריאלי החדש בחולון - כניסה מיידית. אפשרות לשת"פ והפחתת עלות 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

| השבוע שהיה

הלמן-אלדובי הקים עם חברת 
דייברגון קרן ציבורית למתן 

הלוואות ליזמים בתחום 
ההתחדשות העירונית

ערן סלע, מנהל תחום ביטוח 
בריאות פרט בכלל ביטוח, עוזב

הלמן-אלדובי  ההשקעות  בית 
הסכם  חתימת  על  )ג'(  השבוע  דיווח 
חברת  עם  שווים,  בחלקים  שותפות, 
למתן  ציבורית  קרן  להקמת  דייברגון 
ההתחדשות  בתחום  ליזמים  הלוואות 
העירונית. ההסכם הוא חלק מהרחבת 
בתחום  ההשקעות  בית  של  פעילותו 

ההשקעות המתקדמות.
של  בניהולם  מימון",  "דייברגון  הקרן 
המנכ"ל עו"ד מני בן מאור והיו"ר חן 
לוי, תפעל תחת הלמן-אלדובי קרנות 
השקעה. הקרן שצפויה להיות ציבורית 
לני״ע  הרשות  היתר  לקבלת  )בכפוף 
על  הנפקה  ולביצוע  תשקיף  לפרסום 
הלוואות  במתן  תשקיע  תשקיף(  פי 
ליזמים בתחום ההתחדשות העירונית 
ובכלל זה ליזמים בתחום חיזוק מבנים, 
במסגרת  מחדש  ובנייה  הריסה  כולל 

תמ"א 38 וכן פרויקטים של פינוי בינוי.
מתן  של  בתחום  לפעול  צפויה  הקרן 
העצמי  ההון  למימון  ליזמים  הלוואות 
לפרויקטים.  הבנקאי  לליווי  וכתחליף 
לתקופות  יינתנו  ליזמים  "ההלוואות 
36 חודשים עם בטחונות  12 עד  של 
בדמות שיעבוד זכויות היזם בפרויקטים 
בהלמן- מסבירים  אישיות",  וערבויות 
מתן  רישיון  לקרן  כי  ומציינים  אלדובי 

אשראי מורחב מרשות שוק ההון.

רמי דרור, מנכ"ל הלמן-אלדובי

פרט   – בריאות  ביטוחי  תחום  מנהל 
את  מסיים  סלע,  ערן  ביטוח,  בכלל 
על  הודיע  סלע  בחברה.  תפקידו 
כלל  להנהלת  האחרונים  בימים  כך 
למנכ"ל,  משנה  ארנון,  דיויד  ביטוח. 
ביטוח  בכלל  הבריאות  חטיבת  מנהל 
לערן  מאחל  "אני  ציין:  ופיננסים 
החדשה,  בדרכו  הצלחה  הרבה  סלע 
ומבקש להודות לו על תרומתו ופועלו 

למען החברה".
לפני  בדיוק  ביטוח  לכלל  הגיע  סלע 
שש שנים, בינואר 2013. הוא הצטרף 
התייעלות  תהליכי  במסגרת  לחברה 
שנעשו בכלל, בהם הוחלט על הטמעת 
חברת כלל בריאות בחברת האם כלל 

סלע  הודיע  לחברה,  שהגיע  אחרי  שנים   6
את  לסיים  רצונו  על  ביטוח  כלל  להנהלת 
לסלע  להודות  מבקש  ארנון:  דיויד   | תפקידו 

על תרומתו ופועלו למען החברה

שעמד  מי  עצמאית.  כחטיבה  ביטוח, 
וצירף את סלע אליה  בראש החטיבה 
דניאל כהן, ששימש עד למהלך  היה 
כהן  בריאות.  בכלל  השירות  כסמנכ"ל 
עצמו עזב לפני כמה חודשים את כלל 
ביטוח ועבר להפניקס, שם הוא מכהן 
חיסכון  תחום  ומנהל  למנכ"ל  כמשנה 
קרוב  תחום  חיים,  וסיכוני  טווח  ארוך 

יחסית לתחום ביטוחי הבריאות. 
כיהן  ביטוח  לכלל  שהצטרף  לפני 
סלע במהלך שש שנים כמנהל יחידה 
שימש  כן  ולפני  מגדל,  מרכז  במרחב 
מגדל  מרכז  במרחב  רכישה  כמפקח 
חברה  ובהראל  כשנתיים  במשך 

לביטוח במשך כשנתיים.

 Sales@Anet.co.il
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הכנס השנתי ה-13 
בענף הביטוח הכללי
1 8 . 2 . 2 0 1 9  , ' ב ם  ו י
מרכז כנסים LAGO, ראשון לציון

08:00 התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה
09:00 דברי פתיחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

09:15 מדברים על הפיל שבחדר: 
הפצה ישירה בחברות הביטוח - איום או הזדמנות?

ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח 
מראיין: מיקי זכאי, מנכ"ל אדקיט 

 מושב 1: ניהול סיכונים בביטוח
09:30 פאנל: מנהלות -  סיכונים ואתגרים:

כיצד מנהלים סיכוני טרור, סייבר, רעידת אדמה וחבויות?
מנחה: עו"ד ליאת הר-טוב, יועצת ביטוח

בין המשתתפות:
שירן מאור-אלקיים, מנהלת תחום אקטואריה, רשות שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון
נינה קודנר, חתמת ראשית, קופר נינוה

10:10 ביטוחי סייבר – הלכה למעשה
ראיון 'אחד על אחד' עם רו"ח מיכל שלמה, מנהלת מחלקת סיכונים 

מיוחדים, מנורה מבטחים ביטוח
מראיין: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

 מושב 2: מביטוח הרכב ועד לביטוח העסק

10:25 פאנל: שירות ותביעות – כיצד מייצרים חווית לקוח?
מנחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני הביטוח

יעל יריב, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף ביטוח כללי – פרט, איילון 
חברה לביטוח

נאוה וייס, סמנכ"ל מכירות ארצית ביטוח כללי, מגדל

11:05 עוד ביטוח חכם
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי, הפניקס

 11:15 הפסקת קפה וכיבוד
11:45 תרחישים של נזקי מים: מקרים – תוצאות - מזעור נזקים

BELFOR ,אמנון רם, מנהל טכנולוגיה והדרכה

12:00 רפורמת כתבי השירות: הפער בין הרגולציה לשטח
מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ

12:10 נזקי קבלנים: דגשים לטיפול בתביעת מבוטח
רון טוסמן, שמאי ביטוח

12:25 פאנל: נזקים בשוק הביטוח העולמי - האם נשלם את המחיר?
מנחה: רועי פרידמן, יועץ ביטוח, עו"ד

אלעד נוה, מנכ"ל מארש ישראל 
אילן בק, יו"ר ובעלים AON ישראל

שי זוהר, חתם ראשי חבויות, קופר נינוה
ניר דגן, מנהל מרחב עסקים גדולים, כלל ביטוח

  מושב 3: משפט ורגולציה - 
 חבות ואחריות סוכן הביטוח

13:05 מסירת פוליסה ללקוח - בראי חוזר הצירוף וביהמ"ש העליון
עו"ד עדי בן-אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח

13:20 אין ביטוח לאותיות הקטנות:  
המשמעות של אי מסירת הפוליסה ואי היכולת להתבסס על הסייגים

עו"ד ליאור קן-דרור, יועץ משפטי, לשכת סוכני הביטוח מחוז צפון

13:30 משרתם של שני אדונים – דגשים לחוזר השירות
עו"ד שלומי הדר, משרד ג'ון גבע, הדר-עורכי דין ומגשרים

13:40 פוליסת עבודות קבלניות – נזק ישיר או נזק עקיף?
עו"ד מאורה טייטלר, מומחית לדיני ביטוח וסיכונים מיוחדים

 13:50 ארוחת צהריים 

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

מובילת דרך

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

