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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
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בדק ומצא : 

החודש הזה בוחרים נכון.
בוחרים בביטוח מחלות קשות של הפניקס

במיוחד לחודש הבחירות, 41% הנחה בהצטרפות לביטוח מרפא של 
הפניקס תכנית ביטוח אחת- כיסוי למספר המחלות הגדול ביותר

למשך  הנחה   41%*  0-64 בגילאי  *למצטרפים  זה(  מועד  עד  לחברה  שיגיעו  הצעה  )טפסי   30.4.2019 עד   1.4.19 מ  החל  *למצטרפים 
לביטוח  *הקבלה  עצמאית  לרכוש  שניתן  בסיס  תכנית  *מרפא-   | ב'+ג'.   לשנים   30% בגובה  הנחה  תינתן  מכן  לאחר  ראשונה.  ביטוח  שנת 
אדם. כל  בצרכי  המתחשב  ייעוץ  מהווה  אינו  *המידע  המלאה  הביטוח  תכנית  לתנאי  וכפוף  בלבד  כללי  הינו  *המידע  רפואי  לחיתום  כפופה 
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רכב חובה 2018: קיטון בהכנסות מהשקעות וירידה בתוצאות החיתום

המשך בעמוד הבא

אורי אומיד: יש חברות שאיבדו את הרסן 
והמחירים פשוט מתרסקים

מנכ"ל שלמה ביטוח מעריך ש-2019 תהיה קשה לחברות הביטוח בתחום רכב חובה | באשר לחברה 
בראשה הוא עומד - הוא דווקא אופטימי | את 2018 סיימה שלמה שנייה ברווח הכולל )50 מיליון 

שקלים( ושנייה בפרמיות ברוטו )615.4 מיליון( | "ללא קולקטיבים שלמה היא הגדולה בחובה" 

מתאפיין  חובה  רכב  ביטוח  תחום 
במוצר אחיד המוביל לתחרות מחירים 
שפעלו  החברות   13 אל  משמעותית. 
במהלך  הצטרפו  האחרונה  לשנה  עד 
2018 שתי חברות דיגיטליות חדשות, 
בתחום  שמשקלן   ,weSure-ו ליברה 

עדיין חסר משמעות.
השקיפות בענף התעצמה עם כניסת 
ידי  על  חובה  ביטוחי  השוואת  מנוע 
– מה  וחיסכון  ביטוח  רשות שוק ההון, 
את  יותר.  לקשה  התחרות  את  שהפך 
בדוחות  לראות  ניתן  התחרות  אותות 
שפרסמו   2018 לשנת  הכספיים 
חברות הביטוח, מהם עולה כי אצל רובן 
המכריע חלה הרעה בתוצאות לעומת 
בסך  הפסד  רשם  כולו  התחום   .2017
כולל של 73.7 מיליון שקלים בהשוואה 
שקלים  מיליון   214 של  כולל  לרווח 

ב-2017.
עם   2018 את  סיימו  חברות  שש 
חובה:  רכב  ביטוח  בתחום  כולל  רווח 
שלמה  מיליון שקלים,   73.5 הפניקס 
 35 ביטוח  כלל  מיליון,   50 ביטוח 
מיליון,   15.1 חקלאי  ביטוח  מיליון, 
שומרה 14.7 מיליון ואיילון 9.6 מיליון 
שקלים. רק שתיים מהן, שלמה ביטוח 
לעומת  ברווח  גידול  ביטוח רשמו  וכלל 
ברווחים.  קיטון  2017. האחרות רשמו 
ושירביט,  הכשרה  חברות,  שתי 
כאשר   ,2017 לעומת  שיפור  הציגו 
 .2017 לעומת  בהפסדים  קיטון  רשמו 
להפסד  ב-2017  מרווח  עברה   AIG

ב-2018.
החברות  של  הגדול  רובן  אצל  כאמור 
גידול  או  ברווחים  קיטון  נרשם 
הכספיים  הדוחות  מסקירת  בהפסדים. 
כי התוצאות שלהן  עולה  של החברות 
בהכנסות  מקיטון  לרוב  הושפעו 
בתוצאות  מירידה  וכן  מהשקעות 
החיתום. גם להפרשות להפול הייתה 

השפעה, אבל זה אינו חדש.
כך למשל  הפניקס, ששמרה על מקומה 

חובה  ברכב  הכולל  ברווח  הראשון 
שקלים  מיליון  מ-211.7  קיטון  רשמה 
ב-2017. "הקיטון ברווח הכולל בשנת 
נובע   2017 לשנת  בהשוואה   2018
הריאליות  בהכנסות  מקיטון  בעיקרו 
התמתנות  מקיטון  וכן  מהשקעות, 
לעומת  ותיקות  שנים  בגין  בשחרורים 

אשתקד", מסבירים בחברה.
עם  ב-2017  שנייה  הייתה  שומרה 
אבל  שקלים,  מיליון   62.2 של  רווח 
ב-2018 הסתכם הרווח ב-14.1 מיליון. 
"הקיטון  כי  מסבירים  בשומרה  גם 
נובע בעיקר  המשמעותי ברווח הכולל 
בתקופת  בהכנסות מהשקעות  מקיטון 

הדוח אל מול אשתקד".
בתחום  שלה  שהרווח  חקלאי,  ביטוח 
שקלים  מיליון  מ-36.3  ירד  חובה  רכב 
שקלים  מיליון  ל-14.7  ב-2017 
נובע  הפער  כי  מסבירה  ב-2018 
בהשקעות  בהכנסות  מקיטון  בעיקר 
הנדרשות  ההכנסות  על  העודפות 
לכיסוי הגידול בהתחייבויות הביטוחיות 
ומגידול  והצמדה  מהיוון  הנובעות 
בגין  לרבות  תביעות,  בגין  בהוצאות 
יחוס  אופן  ומשינוי  'הפול'  תביעות 
תוצאות ביטוח משנה. באיילון מסבירים 
מירידה  היתר  בין  ברווח,  הקיטון  את 

ברווח החיתומי.
גם ב-AIG תולים את "האשם" בהרעה 
 – מרווח  להפסד  מעבר   – בתוצאה 
במעבר להפסדים מהשקעות בסך 2.8 
רווחים  לעומת  ב-2018  שקלים  מיליון 
שקלים  מיליון   14.5 בסך  מהשקעות 
רשמה  היא  זאת  לעומת  ב-2017. 
בעיקרו  שנבע  החיתומי  ברווח  שיפור 
חוזי  בגין  יותר  קטן  הפרשה  מסכום 
חובה  רכב  בענף  החברה  של  ביטוח 
הסכום  לעומת  ההיוון"  "תקנות  בשל  

שהופרש בשנת 2017.
הפסד  רשמו  אמנם  והכשרה  שירביט 
החברות  מבין  אבל  ב-2018,  גם 
שהמשיכו להפסיד, הן היחידות שרשמו 
נרשם  שירביט  אצל  בהפסדים.  קיטון 
ב-2017  שקלים  מיליון  מ-21.5  קיטון 
ל-13.2 מיליון שקלים. הכשרה רשמה 
שקלים  מיליון  מ-55.1  בהפסד  קיטון 

ל-34.6 מיליון.
בשנות  מרווח  נובע  בהפסד  "הקיטון 
חיזוק  את  מקזז  אשר  חדשות  חיתום 
שנות  בגין  הביטוחיות  ההתחייבויות 
החיתום הישנות", מסבירים בשירביט. 
בהפסד  "הקיטון  כי  מציינים  בהכשרה 
נובע  אשתקד  לעומת  הדוח  בתקופת 
של  יותר  מתונה  מהגדלה  בעיקר 
חיתום  שנות  בגין  אקטואריות  עתודות 

ישנות".

9/20182017החברה
13.2%10.6%הראל

11.7%10.5%שלמה ביטוח

10.1%8.4%מגדל

10.4%10.4%הפניקס

10.3%10.5%ביטוח ישיר

8.7%9.7%מנורה ביטוח

8.7%9.2%כלל ביטוח

8.2%9.4%איילון

5.5%6.3%שומרה

5.4%6.2%הכשרה

3.0%3.3%שירביט
AIG3.1%3.1%

1.7%1.6%ביטוח חקלאי

רכב חובה - נתחי שוק של חברות הביטוח

מקור: דיווחי החברות ורשות שוק ההון

201820172016חברה
73.5211.724.1הפניקס

5038.428.2שלמה ביטוח

35173כלל ביטוח

15.136.313.1ביטוח חקלאי

14.762.25.5שומרה 

9.614.134.9איילון

**weSure)2.9(--

--)3.9(ליברה**
AIG)4.3(6.8)18,4(

)3.6()21.5()13.2(שירביט

)5()55.1()34.6(הכשרה

)60.1()11.4()39.1(ביטוח ישיר

)90.4()46.1()50.1(מנורה ביטוח

)24()22()54(הראל

)78.4()20.3()69.5(מגדל

)101.2(214)73.7(סה"כ

תחום פעילות רכב חובה - רווח )הפסד( כולל*

מקור: דיווחי החברות * במיליוני שקלים | ** weSure וליברה פועלות מספר חודשים בלבד           
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רשמו  ומגדל  הראל  ישיר,  ביטוח 
גידול משמעותי בהפסד הכולל בתחום 
מבטחים  מנורה  אצל  חובה.  רכב 
נמוך  היה  בהפסד  הגידול  ביטוח 
את  שסיימה  ישיר  ביטוח  בהרבה. 
מיליון   11.4 של  הפסד  עם   2017
של  הפסד  ב-2018  רשמה  שקלים, 
של  ההפסד  שקלים.  מיליון   39.1
הראל צמח מ-22 מיליון שקלים ל-54 
מיליון שקלים ושל מגדל מ-20.3 מיליון 
שקלים ל-69.5 מיליון שקלים. ההפסד 
ב-2018  ביטוח  מבטחים  מנורה  של 
היה 50.1 מיליון שקלים לעומת 46.1 

מיליון שקלים ב-2017.
"הגידול  כי  מסבירה  ישיר  ביטוח 
וברבעון  הדוח  בשנת  הכולל  בהפסד 
מקבילה  לתקופה  בהשוואה  הרביעי 
אשתקד נובע בעיקר מירידה בהכנסות 
ברווחיות  מירידה  וכן  מהשקעות 

החיתומית".
הושפעו  הדוח  בתקופת  "התוצאות 
נמוכות  שהיו  ההון,  שוק  מתשואות 
המקבילה  בתקופה  מהתשואות 
במדד  השינוי  ומהשפעת  אשתקד 
יותר  גבוה  שהיה  לצרכן,  המחירים 
כמו  אשתקד.  המקבילה  מהתקופה 
הושפעו  הדוח  בתקופת  התוצאות  כן, 
בתביעות  שלילית  מהתפתחות 
חיתום  שנות  בגין  אחד,  קולקטיב 

קודמות", מסבירים בהראל.
במגדל מציינים כי ב-2018 חל שיפור 
בתחום  החיתומיות  בתוצאות  ניכר 
קוזז  השיפור  אבל  הכללי,  הביטוח 
בחלקו בשל התפתחות שלילית בניסיון 

התביעות בביטוח רכב חובה.
ליברה ו-weSure רק החלו את צעדיהן 
בעולם הביטוח. שתיהן רשמו הפסדים 
הקצרה  לתקופה  מייחסות  הן  אותם 
שהן פועלות ולגודל שלהן - שמן הסתם  

המשך מעמוד קודם

הפעילות  בצד  לוותק.  בהתאמה  הוא 
הוצאות  ישנן  החברות  לשתי  הקטנה 
ההפסד  להפסדים.  שתורמות  קבועות 
הפעילות  חודשי  במספר  ליברה  של 
מיליון  ב-3.9  הסתכם  ב-2018  שלה 

שקלים ושל weSure ב-2.9 מיליון.
בתחום  ביטוח  שלמה  של  הרווח 
עיקר  את  למעשה  מהווה  החובה 
שהסתכם  החברה  של  הכולל  הרווח 
גם  מיליון שקלים. הוא  ב-2018 ב-62 
מהווה משקל גדול ברווח של הקבוצה 
כולה. הרווח הנקי של שלמה החזקות 
הסתכם ב-2018 ב-93 מיליון שקלים – 
ו-31 מיליון  62 מיליון מחברת הביטוח 

מחטיבת הרכב של הקבוצה.

ברכב חובה אין משמעות 
לגודל החברה

בשיחה עם עדיף מסביר אורי אומיד, 
הסיבות  את  ביטוח,  שלמה  מנכ"ל 
שהובילו את החברה לשיפור בתוצאות 
החיוביות לעומת 2017. "אנחנו רואים 
גם  התביעות,  של  בשכיחות  ירידה 
אמצעי  התקנת  בגלל  בעיקר  בחובה. 
אומיד,  אורי  מסביר  ברכבים",  מיגון 
מנכ"ל שלמה ביטוח, את אחד הגורמים 

שסייעו להשיג את הרווח. 
הוא  שלנו  "התיק  בנוסף:  מציין  אומיד 
רכב.  ציי  לנו  אין  כי  טוב  יותר  קצת 
בסביבה  בעיקר  היא  שלנו  הפעילות 
אפשרות  לנו  אין  הבית.  משקי  של 
להצטרף באמצעות קולקטיבים במחיר 
התיק  למעט  מצטרף,  לכל  האקטוארי 
של הקבוצה שלנו שהוא פחות מ-6% 
יותר  שלנו  התוצאות  שלנו.  מהתיק 
יותר  שלנו  החיתום  כי  מהשוק  טובות 
לב  נכון. שים  גובים מחיר  אנחנו  טוב, 
שחלק מהרווחים של השנה זה שחרור 
של רזרבות בשנים קודמות. היינו מאוד 

שמרנים גם בשנים קודמות".
השני  במקום  נמצאת  ביטוח  שלמה 
 615.4 של  סך  עם  ברוטו  בפרמיות 
 539 לעומת  ב-2018  שקלים  מיליון 
ו-375.8 מיליון  ב-2017  מיליון שקלים 
מקדימה  הראל  רק  ב-2016.  שקלים 
אותה עם פרמיות ברוטו בסך של 650 
מיליון שקלים. "להראל הרבה ציים, כמו 
אגד  את  סופרים  היו  לא  אם  ודן.  אגד 
גדולה  הכי  החברה  היא  שלמה  ודן, 

בחובה".

האם התוצאות של שלמה מוכיחות 
משמעות  אין  חובה  רכב  שבתחום 

לגודל של החברה?
"ברגע שהתחלנו לגדול במשקי הבית, 
תחום שעניין אותנו, אז לגודל כבר אין 
משמעות. כבר היום שלמה היא חברה 

בסדר גודל בינוני".
המשך  את  מייחסים  ביטוח  בשלמה 
הגידול המואץ בפרמיה ברוטו ב-2018 
ביחס ל-2017, בין היתר לגיוס סוכנים 
קיימים,  סוכנים  עם  עבודה  והעמקת 
המתבטאת בהתקשרות עם מבוטחים 

חדשים.

סוכנים,  עם  נטו  עבודה  כלומר, 
חברות מסורתיות משווקות  כאשר 

גם בערוצים ישירים.
טובה  הכי  שהדרך  חושבים  "אנחנו 
באמצעות  היא  התיק  את  להרחיב 
מתחרים  לא  גם  אנחנו  סוכנים. 
תעריף  יש  בשלמה  שלנו.  בסוכנים 
אם  משנה  לא   – הסוכנים  לכל  אחד 
או   - בינוני  או  קטן  גדול,  סוכן  אתה 
כולם  ותיק.  או  חדש  סוכן  אתה  אם 
מוכרים באותו מחיר. החלטנו שאנחנו 

מה  מחירים.  אפליית  עושים  לא 
במחיר  מוכרות  שחברות  הוא  שקורה 
אחר  ובמחיר  סוכנים  באמצעות  אחד 
שסוכנים  כך  החברה,  באמצעות 
שהחברה  במחיר  להתחרות  צריכים 

שלהם מוכרת".
אומר  הפעילות  בהיקף  הגידול  על 
אומיד: "גדלנו בכלל הפעילות ב-22%. 
ככה.  צמחה  לא  בישראל  חברה  אף 
סוכנים  של  מאוד  גדולה  צמיחה  יש 
חדשים שמצטרפים אלינו. היום יש גל 
גדול של סוכנים שמאוכזבים מהחברות 
שמתחרות בהם, והם בוחרים להצטרף 
לשלמה. גם הסוכנים שעובדים איתנו 

הגדילו מאוד את הפעילות.
גדלנו  גם  מבורכת,  שנה  הייתה  "זו 
מאוד בפעילות וגם גדלנו מאוד ברווח. 
ברכב.  גדולים  היינו  ב-2017  גם 
התשואה היום של שלמה היא 28.5%. 

אין עוד חברות עם סדר גודל כזה".

את  ב-2019  להכריע  עשוי  מה 
החברות  של  הפעילות  תוצאות 

בתחום רכב חובה?
"אנחנו מעריכים ש-2019 תהיה שנה 
קשה מאוד לחברות. יש חברות שאיבדו 
והמחירים פשוט מתרסקים.  את הרסן 
ואנחנו  מכירות  צמצמנו  יחסית  אנחנו 
המכה  את  יקבלו  שהחברות  מחכים 
וכשהמחירים  טעו,  שהן  ויבינו  בראש 
יעלו, אנחנו נרוויח יותר כי כרגע אנחנו 

לא מוכרים כמעט.
"אנחנו לא ירדנו במחיר. המחיר שלנו 
המחיר  שנה-שנתיים.  לפני  כמו  הוא 
בשוק ירד ב-40%-30% ואין רציונליות 
מחיר  מורידים  לא  בכוונה  אנחנו  לזה. 
אנחנו  בנו.  פוגע  שזה  רואים  ואנחנו 
שחשבנו.  ממה  פחות  הרבה  מוכרים 
שמחים  ואנחנו  סבלנים  אנחנו  אבל 
שהסוכנים שלנו תומכים בנו. כי ירידה 
החברות  לסוכנים.  טובה  לא  במחיר 
כל  מוכרות  והן  רסן  כל  איבדו  האחרות 
כך בזול שגם לסוכנים לא כדאי למכור. 
הסוכן  של  העמלה  דבר  של  בסופו 

מגיעה מהפרמיה".
אומיד מסכם: "אנחנו חושבים שיכולנו 
שאנחנו  למרות  אבל  יותר,  להיפגע 
עומדים  אנחנו  מחירים  מורידים  לא 
בזכות  וזה  שלנו,  העבודה  בתכניות 
למכור  מעדיפים  שסוכנים  העובדה 

במחיר שלנו ולא לרדת".

אורי אומיד: יש חברות שאיבדו את 
הרסן והמחירים פשוט מתרסקים

אורי אומיד: "לא הורדנו 
מחירים, נפגענו במכירות, 

אבל אנחנו סבלנים"
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הראל סוויץ׳
נסעתם מעט? שילמתם מעט!

מהפכה בעולם ביטוח הרכב!

נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

גר קרוב
לעבודה?

נוסעת בעיקר
בעיר?

נוסע בעיקר 
בקורקינט?
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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

החברה בבעלות אלישקוב רשמה ב-2018 הפסד של 11.29 מיליון שקלים, בעוד החברה בבעלות 
ויינשל וצעיר-הרים דיווחה על הפסד של 3.1 מיליון | ליברה הוציאה 4.6 מיליון על שיווק ופרסום 

והראל נמצאות שוב בראש  הפניקס 
הביטוח,  בענף  המרוויחות  החברות 
אולי  ביותר  המסקרנים  הדוחות  אבל 
הביטוח  חברות  שתי  של  אלו  היו 
בחצי  וליברה.   weSure  – החדשות 
שלהן,  לפעילות  הראשונה  השנה 
כצפוי, הפסדים,  רשמו שתי החברות, 
ובעלי המניות שלהן יצטרכו אורך רוח 

כדי להתחיל לראות רווחים. 
ליברה דיווחה כי הפרמיות ברוטו בענף 
הסתכמו  הדוח  בתקופת  חובה  רכב 
הפרמיות  שקלים.  אלפי  בכ-5,337 
לכ- הסתכמו  הדוח  בתקופת  בשייר 
1,044 אלפי שקלים. ההפסד לפני מס 
וההפסד הכולל לפני מס הסתכמו לסך 

של כ-3,909 אלפי שקלים.
רכוש  רכב  בענף  ברוטו  הפרמיות 
לכ-8,787  הסתכמו  הדוח  בתקופת 
בשייר  הפרמיות  שקלים.  אלפי 
לכ-3,284  הסתכמו  הדוח  בתקופת 
מס  לפני  ההפסד  שקלים.  אלפי 
וההפסד הכולל לפני מס הסתכמו לסך 
בליברה  שקלים.  אלפי  כ-5,933  של 
חובה  רכב  בענפי  ההפסד  כי  הסבירו 
מהוצאות  בעיקר  נובע  רכוש  ורכב 
קבועות הכוללות בעיקר הוצאות שכר 
ושיווק העולות על ההכנסות, כמצופה 
לכך  חברה.  לחיי  הראשונות  בשנים 
"הפול"  תוצאות  להוסיף השפעת  יש 
על תוצאות החברה לפני מס הסתכמו 
להפסד בסך של כ-605 אלפי שקלים 
אלפי  כ-451  של  והפסד  בברוטו, 

שקלים בשייר.
ליברה  שלה,  החוזקות  מבחינת 
תמחור  מודל  פיתחה  כי  הסבירה 
חיתומיים  עקרונות  על  המבוסס 
התאמה  ובשילוב  ואקטואריים 
חכמה  "באמצעות  למבוטח.  אישית 
טכנולוגיים  כלים  ובשילוב  אקטוארית 
את  מתאימה  ליברה  מתקדמים, 
רק  לא  מבוטח,  לכל  המחיר  הצעת 
בענף,  הנהוגים  הפרמטרים  לפי 
באופן  לסיכון  הפרמיה  את  ומתאימה 
התאמת  הניתן.  ככל  ומדויק,  ממוקד 
בין  ביטוי  לידי  באה  לסיכון  הפרמיה 
היתר בשקלול גורמים כהיקף הנסועה 
לשלוש  מעבר  ביטוחי  עבר  הצפוי, 
החברה  ועוד.  רכב  תחזוקת  שנים, 
שוקדת באופן רציף על שיפור מתמיד 
והחיתומי,  במודל התמחור האקטוארי 

יישמר",  שלה  התחרותי  שהיתרון  כך 
הסבירו בחברה.

ולכן  ישירה,  חברה  הנה  "החברה 
החברה  של  העיקריות  המתחרות 
ובראשונה  בראש  הינן  זה,  בתחום 
את  המשווקות  הביטוח  חברות 
לקוחות  מול  ישיר  באופן  מוצריהן 
הקצה, ולאחריהן החברות המסורתיות 
ביטוח.  סוכני  באמצעות  הפועלות 
חברות  בכל  האחיד  הביטוחי  הכיסוי 
השוואה  מנועי  וזמינות  הביטוח 
לכך  מובילים  שונים,  אינטרנט  באתרי 
שמחיר המוצר הינו המשתנה העיקרי 
בהחלטת הלקוח בבואו לרכוש פוליסת 
ביטוח. הגם שמבוטחים רוכשים בדרך 
כלל ביטוח רכב רכוש במקביל לרכישת 
ביטוח רכב חובה, הרי שעם התגברות 
לתעריפים  והמעבר  התחרות 
חובה,  רכב  בביטוח  דיפרנציאליים 
המבוטח  בה  ההפרדה,  מגמת  גוברת 
רוכש פוליסת ביטוח רכב חובה בחברה 
אחת, ואילו את ביטוח הרכוש בחברה 
אחרת, כאשר מה שעומד לנגד עיניו, 
ישלם  אותו  הכולל  המחיר  לרוב  הוא 
בחברה  הסבירו  הרכב",  ביטוח  בגין 

שבבעלות אתי אלישקוב.
מעמדה  את  המחזקים  "הגורמים 
המודל  הינם  החברה  של  התחרותי 
מנהיגה  אותו  הייחודי  הפרסונלי 
מרכיביו  של  שוטף  ותחזוק  החברה 
את  לתמחר  לה  המאפשר  ותעריפיו 
ציבור המבוטחים באופן מדויק ובשיטה 
שונה מהשיטה המקובלת בענף, מודל 
שירות  רמת  ברווחים,  ההשתתפות 
מהיר  טיפול  מאוד,  גבוהה  וזמינות 
לתשלום  התחייבות  תוך  בתביעות, 
וגניבה  גמור  אובדן  מסוג  תביעות 
בלבד ממועד הגשת  48 שעות  בתוך 
וכן פתרונות  מלוא המסמכים לחברה, 
המאפשרים  מתקדמים  דיגיטליים 
הפקת פוליסות ביטוח מכל מקום ובכל 
של  האינטרנט  אתר  באמצעות  שעה 
החברה, ביצוע שינויים באופן עצמאי, 
חלקה  ועוד.  'אונליין'  תביעה  הגשת 
של החברה בענף פעילות זה במגמת 
כי  צופה  והחברה  מתמדת,  עלייה 

מגמה זו תימשך".
שליברה  מגלה  בדוחות  מעניין  נתון 
שקלים  מיליון  מ-4.6  יותר  השקיעה 
בראשית  "כחברה  ופרסום.  שיווק  על 

המותג  להחדרת  הפועלת  דרכה, 
תלות  לחברה  הציבור,  בקרב  שלה 
של  ובחשיפה  שלה,  השיווק  בערוצי 
בטלוויזיה,  בעיקר  לפרסום,  הציבור 
ברדיו, במנועי החיפוש ברחבי הרשת 
וברשתות החברתיות. החברה מבצעת 
החשיפה  היקף  אחר  מתמיד  מעקב 
ודואגת  שלה  לפרסומים  הציבור  של 
הפרסום,  אפיקי  את  ולגוון  להתאים 
הלקוחות  עם  המגע  וערוצי  החשיפה 
ובכלל  הציבור,  של  הצריכה  להרגלי 
אינטרנט,  באתרי  ברדיו,  פרסום  זה, 
במטרה  וכיוצ"ב,  החברתיות  ברשתות 
היעד  לקהל  החשיפה  את  למקסם 
הצפייה  בהיקף  לירידה  הרלוונטי. 
בטלוויזיה  בפרסומות  הציבור  של 
על  שלילית  השפעה  להיות  עשויה 
כמו  החברה,  של  פעילותה  תוצאות 
המדיה  זמינות  בהן  לתקופות  גם 
נמוכה יחסית בעקבות ריבוי מפרסמים 

ואירועים ייחודיים".
בהקשר זה ציינו בליברה הסכם שיתוף 
פעולה שנחתם בחודש פברואר 2018 
לפיו  קשת,  שידורי  ובין  החברה  בין 
פרסום  שירותי  לחברה  תספק  קשת 

בתמורה לתשלום שנתי הכולל מנגנון 
משווי  ל–120%  המוגבל  הצלחה 
ההסכם  ידה.  על  שיינתנו  השירותים 
תוך  שנים,  חמש  בת  לתקופה  הינו 
תקופה  במהלך  כי  הדדית  התחייבות 
בעל  הסכם  על  יחתום  לא  צד  אף  זו 
ישיר  מתחרה  עם  דומה  עסקי  מתווה 
האמור,  אף  על  מהצדדים.  מי  של 
מותגים  ולפרסם  לקדם  רשאית  קשת 
פלטפורמה  בכל  לחברה,  מתחרים 

ומדיה שהיא.

weSure: "רואים בסוכני 
הביטוח כאמצעי להתמודד 

עם התחרות"
בשנת  כי  דיווחה   weSure לעומתה, 
כולל  הפסד  החברה  רשמה   2018
שקלים,  מיליוני   3.113 של  מס  לפני 
זאת עקב חיסרון לגודל בשלב ראשוני 
זה של פעילותה, שבה לחברה הוצאות 
הנהלה וכלליות קבועות ורמת הכנסות 
הפעילות  מתחומי  ההפסד  נמוכה. 
ב–2.981   2018 בשנת  הסתכם 

מיליוני שקלים.

ליברה ו-weSure פרסמו דוחות ראשונים ודיווחו על הפסדים
דוחות ביכורים

המשך בעמוד הבא

weSureליברה
20 ביוני 62018 במאי 2018מועד קבלת רישיון

רבעון אחרון של 2018אוקטובר 2018מועד תחילת פעילות

בעלי השליטה
50% אתי אלישקוב 50% 
משקיעים נוספים עד 5% 

כל אחד

87.1% אמיל ויינשל וניצן 
צעיר הרים ו-12.9% 

משקיעים פרטיים עד 4.9% 
למשקיע

ביטוח רכב חובה ורכב רכושתחומי פעילות העכשוויים
ביטוח רכב חובה, רכב רכוש 

)רק מ-2019(, ביטוח דירה

מרבית הפעילות באופן ישיר אופי הפעילות 
ודיגיטלי

סוכנים ובהמשך באופן 
דיגיטלי

פוליסות דירה, בתי עסק פעילות עתידית מוצהרת
ונסיעות לחו"ל.

בתי עסק

סה"כ פרמיות ברכב חובה 
)אלפי שקלים(

5,337 – כולם מלקוחות 
פרטיים

4,022

רווח / הפסד כולל לפני מס 
)2,895()3,909(ברכב חובה

סה"כ פרמיות ברכב רכוש 
)אלפי שקלים(

8,787 – כולם מלקוחות 
פרטיים

החלו למכור לאחר תקופת 
הדוח

רווח / הפסד כולל לפני מס 
החלו למכור לאחר תקופת )5,933(ברכב רכוש

הדוח

43-------פרמיות בביטוח דירה

רווח / הפסד כולל בענף 
)86(-------הדירות 

סך הנכסים המנוהלים של 
49.6 מיליון שקלים13.7 מיליון שקליםהחברה )נוסטרו(

מספר עובדים )בסוגריים 
18 )7(28 )8(עובדי הנהלה(

הוצאות שיווק ופרסום 
------4,666)אלפי שקלים(

סך כל ההכנסות )אלפי 
1,555160שקלים(

סה"כ רווח / הפסד כולל 
)3,113()11,290()אלפי שקלים( לפני מס
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נובע  הדוח  בתקופת  הנקי  "ההפסד 
חובה,  רכב  ביטוח  מענף  בעיקרו 
בתקופה.  הפעילות  רוב  את  שהיווה 
כי  מהעובדה  נובע  ההפסד  מרבית 
פעילותה  בתחילת  נמצאת  החברה 
להכנסות  ההוצאות  ויחס  העסקית 
כמו  מאוד.  גבוה  הינו  הדיווח  למועד 
חובה  רכב  ענף  כי  בכך  כן, בהתחשב 
מאופיין ב'זנב ארוך' ולחברה אין מידע 
נוקטת  שלה  הקיים  בתיק  סטטיסטי 
באמצעות  זהירה  בגישה  החברה 
שמירת עתודה כך שבתחילת פעילותה 
לא צפוי להשתחרר רווח חיתומי בענפי 
רכב חובה וחבויות שהינם כאמור בעלי 
'זנב ארוך'", הסבירו בחברה של אמיל 

ויינשל וניצן צעיר-הרים.
אירועים  שני  ציינו   weSure-ב

משמעותיים נוספים בתקופת הדוח:
חיים  ביטוח  רישיון  קבלת   .1
עובדי  במכרז  השתתפות  לצורך 
ביום   .2019-2020 לשנים  המדינה 
רישיון  החברה  קיבלה   30.8.2018
מוגבל  בלבד(,  )סיכון  חיים  ביטוח 
לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי הנלווית 
מדינה,  לעובדי  פרטי  רכב  לביטוח 
לצורך  הכללי,  החשב  מכרז  במסגרת 
פרסום  עם  במכרז.  התמודדותה 
ספטמבר  בחודש  המכרז  תוצאות 
כאחת  הוכרזה  לא  החברה   ,2018

מהחברות הזוכות במכרז זה.
2. התקשרות עם לקוחות משמעותיים 
במהלך   – חובה  רכב  ביטוח  בתחום 
הדיווח  שנת  של  האחרון  הרבעון 
לקוחות  שני  עם  התקשרה  החברה 
רכב  כלי  אלפי  עשרות  בעלי  גדולים, 
ביטוח  תיק  את  יעבירו  אשר  אחד,  כל 
רכב החובה של צי הרכב שבבעלותם 
ניכר  חלק  לחברה.   ,2019 לשנת 
 )20% )מעל  החברה  של  מהתפוקה 
שירותי  אלדן   – בודד  מלקוח  הינו 
 weSure-ב הסבירו  עוד  תחבורה. 
כי החברה טרם החלה לפעול בשנת 

וצפויה  פרטיים,  לקוחות  מול   2018
לעשות זאת במהלך שנת 2019.

החברה  בכוונת  ציינו   weSure-ב
זה  בענף  התחרות  עם  להתמודד 

במספר מישורים:
בניית  באמצעות   – דיגיטציה 
דיגיטלי  מערך  על  החברה  תשתיות 
תהליכים  חדשניות,  מערכות  שכולל 
מתקדמים  ממשקים  אוטומטיים, 

ללקוחות הישירים והסוכנים.
ארגוני  מבנה   - תפעולית  יעילות 
נרחב  שימוש  ידי  על  המושתת  צר 
כחברה  מידע,  ומערכות  בדיגיטציה 
או  מאות  ולא  עובדים  עשרות  המונה 

אלפים.  
- לפי חוקות עסקיות,  חיתום פוליסות 
לחברה  ודאות  חוסר  המצמצמות 

ליברה ו-weSure פרסמו דוחות ראשונים ודיווחו על הפסדים
המשך מעמוד קודם

ניצן צעיר-הריםאמיל ויינשלאתי אלישקוב

ומטייבות  מייעלות  משנה,  ולמבטחי 
את תהליכי החיתום.

כפלטפורמה  החברה  מערכות 

 - עסקיים  פעולה  ושיתופי  למיזמים 
החברה  של  המתקדמות  המערכות 
לשיתופי  תשתית  לשמש  יוכלו 
ה-  בתחום  סטארטאפים  עם  פעולה 

.Insuretech
ואקטואריה  תמחור  אסטרטגיות 
ניתוח  ידי  על  היתר  בין   - מתקדמות 
מושכל במאגרים  ושימוש  מידע עסקי 
הזמינים לחברה הן בשלב החיתום והן 

בשלב סילוק התביעות.
החברה   - סוכנים  עם  קשרים  הידוק 
משלבת בין שיווק ישיר ללקוחות קצה, 
נבחרים,  סוכנים  עם  פעילות  לבין 
לטכנולוגיות  זיקה  בעלי  שהינם 
בנתה  החברה  מתקדמות.  ומערכות 
עבור  מתקדמת  עבודה  סביבת 
את  לייעל  מטרה  מתוך  הסוכנים, 
תהליכי העבודה ולצמצם את העלויות 

התפעוליות שלהם.

עולם הביטוח 
בכף ידך

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

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=453054&sMDID=50037&sCTID=0
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יאיר לוינשטיין: מתכוונים להנפיק כ-25% מהחברה, 
נמשיך לשלוט ולנהל אותה גם לאחר ההנפקה

עורך ראשי: רועי ויינברגר
מערכת: אילן פיש

כותבים קבועים: אורי שלזינגר, 
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"הנפקה לציבור היא מחשבה שתמיד 
דוגמת  רבות,  בשאלות  ומלווה  עולה 
את  לעשות  ביותר  הנכון  הזמן  מתי 
החברה  של  באבולוציה  הצעד. 
כי  נכונה  נקודה  שזו  למסקנה  הגענו 
עשינו בעשר שנים האחרונות קפיצה 
7 מיליארד שקלים  מהיקף נכסים של 
מסביר  כך  שקלים",  מיליארד  ל-87 
אלטשולר  מנכ"ל  לוינשטיין,  יאיר 
לעדיף,  בריאיון  ופנסיה,  גמל  שחם 
לאחר פרסום ההודעה ששלח השבוע 
להנפקה  באשר  החברה  לעובדי 

המסתמנת. 
מגיעה  ההחלטה  כי  מוסיף  לוינשטיין 
באופן  הגדולה  הצמיחה  בעקבות 
האחרונות.  בשנים  קונסיסטנטי 
"אנחנו בדיוק בנקודה לאחר שביצענו 
מהלכים  ולפני  מאוד,  גדול  מהלך 
הנכונה  הנקודה  נוספים.  גדולים 
לצאת להנפקה היא היכן שלחברה יש 
עבר, יש הווה ויש עתיד. זו גם נקודה 
נכונה לשלב את העובדים שלנו כחלק 
שהובילו  עובדים  אותם  מהתהליך, 
אותנו עד היום וגם יובילו אותנו קדימה. 
שאנחנו,  לציבור  לומר  לנו  חשוב 
גילעד )אלטשולר( רן  בעלי הבית – 
)שחם( ואני, נמצאים פה לעוד שנים 
רבות. אנחנו בוחנים אפשרות להנפיק 
ממשיכים  ובמקביל  מהחברה,   25%

לשלוט ולנהל אותה ורוצים לשלב גם 
במסע  העובדים  את  וגם  הציבור  את 

שלנו", הוא הוסיף. 
אתמול פורסם כי ההנפקה עשויה 
שלך  האחזקה  למימוש  להוביל 

בחברה. 
לעשות,  רוצים  שהיינו  מה  זה  "אם 
היינו מוכרים את כלל האחזקה שלנו, 
אבל זה לגמרי לא הכיוון. החברה היא 
העסק שלנו ואנחנו לא הולכים לשום 
מקום. אנחנו מעוניינים לממש 25%, 
ולהביא  את החברה  לנהל  נמשיך  אך 

אותה להישגים ולהצלחות נוספות". 
אם  ההחלטה  התקבלה  כיצד 

להנפיק את החברה או לא?

שזו  למסקנה  הגענו  ואני  גילעד  "רן, 
הציבור  את  לשלב  הנכונה  הנקודה 
בהצלחתנו. כלל ההחלטות מתקבלות 
הפרק  על  הנמצאים  הנושאים  ביחד. 
בינינו  מתדיינים  ואנחנו  לדיון  עולים 

ומקבלים החלטה".

קרנות  רפורמת  להצלחת  האם 
ברירת  )קרנות  הנבחרות  הפנסיה 
על  השפעה  הייתה  המחדל( 

ההחלטה להנפיק?
בפני  עומדים  אנחנו  שאמרתי  "כפי 
צמיחה  ומנועי  הזדמנויות  מלא  עתיד 
משמעותיים. הקרן הנבחרת היא אחת 
אלטשולר  של  צמיחה  מנועי  מאותם 

מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה מסביר בשיחה עם עדיף מה עומד מאחורי הכוונה להנפקת החברה, 
מתייחס לרפורמת קרן הפנסיה הנבחרת ומשיב לשאלה אם הוא בדרך למימוש אחזקותיו בחברה

הבאות,  בשנים  ופנסיה  גמל  שחם 
חלק מהמשוואה  אכן  היא  זה  ובהיבט 
השוק  נתח  הנפקה.  לבחון  בהחלטה 
שלנו בענף הגמל וההשתלמות עומד 
בגמל  השוק  נתח  כ-18%-17%,  על 
ובחיסכון  כ-53%  הוא  להשקעה 
בפנסיה  ל-50%.  קרוב  הוא  ילד  לכל 
בערך  מהווים  אנחנו  זאת  לעומת 
את  רואים  אנחנו  בו  המקום  וזה   ,1%
אחת  זו  השוק.  בנתח  גדלים  עצמנו 
לציבור  מאפשרים  שאנו  ההזדמנויות 

לקחת בהן חלק".

"התיקונים לירידות דצמבר 
לא איחרו להגיע לכל מי 

שגילה סבלנות"
 2018 בשנת  רשמה  שחם  אלטשולר 
שקלים,  מיליון  כ-40  של  נקי  רווח 
ההון  בשוקי  הגדולות  הירידות  למרות 
כי  מסביר  לוינשטיין  דצמבר.  בחודש 
מדובר  אולם  השפיעו,  אכן  הירידות 
לא  והתיקונים  בלבד  אחד  בחודש 
איחרו להגיע לכל מי שגילה סבלנות. 

מיליארד   80 עם  השנה  את  "סיימנו 
שקלים של נכסים, צמיחה של כ-25% 
לעומת 60 מיליארד שקלים ב-2017. 
חלק מהעוצמה של החברה הוא שהיא 
וצמיחה  גבוהה  רווחיות  לייצר  יודעת 
אני  זמן.  נקודת  בכל  גדולה  כך  כל 
יכול לספר כי כבר ברבעון הראשון של 
2019 גדלנו בהיקף בעוד כ-10%, אז 
ממשיכה",  שהצמיחה  לראות  אפשר 
והפנסיה  הגמל  חברת  מנכ"ל  מסכם 

של בית ההשקעות. 

מגדל דיווחה אתמול )ד'( כי בעסקה 
שנחתמה עם בנק מזרחי טפחות, 
רוכשת 80% מתיק ההלוואות  היא 
 725 של  בהיקף  הבנק  של  לדיור 
בעסקה  מדובר  שקלים.  מיליון 
בחודש  שכן  הבנק,  עם  הרביעית 
 80% מגדל  רכשה   2017 דצמבר 
כולל  בהיקף  המשכנתאות  מתיק 
ובשנת  שקלים,  מיליארד   1.3 של 
2016 בוצעו שתי עסקאות רכישה 
נוספות של תיק משכנתאות בהיקף 

כולל של קרוב ל-1.5 מיליארד שקלים.
"עבור  כי  אמרו  הביטוח  בחברת 
משמעותית  בעסקה  מדובר  מגדל 
נוספת להרחבת תיק האשראי הישיר 
השנים  בארבע  בתנופה  שנמצא 
המשכנתאות  תיק  רכישת  האחרונות. 
סולידית  השקעות  אלטרנטיבת  היא 
עמיתי  עבור  כנכונה  המוכחת 

החברה". 

ביטוח  מגדל  מטעם  העסקה  את 

מערך  מנהלת  לוי,  רות  הובילו 
מנהל  שהם,  ואסף  האשראי, 
העסקה  את  ההשקעות.  חטיבת 
ליווה רו"ח ברוך גובי ממשרד עובד 
טפחות  מזרחי  מטעם  ושות'.  גובי 
שליטא  שי  העסקה  את  הוביל 
הסינדיקציה  פעילות  על  האחראי 
החטיבה  במסגרת  הפועלת 
העסקית שבניהול אופיר מורד. ליוו 
את המהלך עורכות הדין ורד צוהר 

טואף ומיכל מנדלסון.

מגדל רוכשת ממזרחי טפחות נתח של 80% 
מתיק הלוואות לדיור ב-725 מיליון שקלים

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה



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

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 14/2019 מה-13 במרץ

החל מ-10 ש"ח לחודש
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עוד ביטוח חכם 
של הפניקס

כיסוי לשמשות 
מקוריות

לקוחות 

"הפניקס זהיר"
מרוויחים 

יותר!
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ממשיכה  נינוה  קופר  סוכנות 
ובימים  החבויות  בתחום  להתרחב 
חיתום  זכויות  קיבלה  האחרונים 
מחברת   )Binder Authority(
הביטוח QBE, שהיא מחברות הביטוח 
החבויות  "בתחום  בעולם.  הגדולות 
ויש  דבר  כל  כמעט  לבטח  ביכולתנו 
שונות  וריאציות  ל-940  קרוב  לנו 
בתחום", אומר מנכ"ל הסוכנות, אילן 
זיו. "הקושי של הסוכנים בארץ נעוץ 
מתחום  המקומי  השוק  של  בחשש 
לראשונה  נותנים  ואנו  החבויות 
כפי  לעבוד  לסוכנים  אפשרות 
לוידס",  שעובדים בלונדון בסינדיקט 

הוא מסביר. 
לונדון  בין  ההבדלים  מהם 

לישראל?
וכול  'בוקס',  המושג  קיים  "בלונדון 
לבוקס לחתם של  לפנות  יכול  ברוקר 
החברה עם תיק הביטוח ולהציג אותו 
את  לקחת  אם  יחליט  החתם  בפניו. 
שהסיכון  החליט  ואם  לא  או  העסק 
הרגע  באותו  יכול  הוא  וכדאי,  ראוי 
להנפיק לו פוליסה. ביכולתנו כמורשי 
הפועלות  החברות  מטעם  חיתום 
את  לקבל  לוידס  בסינדיקט  בלונדון 
לסוכן  ולהנפיק  בארץ  כאן  ההחלטה 
את הפוליסה. החל מה-1 במאי 2019 
בפעילות  הזה  הנוהל  את  נפעיל 
סוכן  הסוכנים.  ומול  נינוה  קופר  של 
ביטוח/מנהל  בסוכנות  ביטוח/חתם 
יוכל  רפרנט  או  אלמנטרי  מחלקת 
בקופר  החתם  עם  פגישה  לקבוע 
נינוה, לשבת איתו על מכלול התיקים 
שברשותו ולקבל הצעות ואף הנפקת 

פוליסות במקום.
מתחום  עסק  עם  סוכן  לדוגמה, 
העוסקת  חברה  כמו  התשתיות, 
בהנחת קווי מים/גז עבורה הוא נזקק 
אחריות  מקצועית,  אחריות  לכיסוי 
מגיע  מעבידים,  וחבות  ג'  צד  מוצר, 
בתחום  שלנו  החתם  עם  לפגישה 
המבטח  מול  שעובד  התשתיות 
בלונדון. הסוכן מציג לחתם את התיק, 

לו ברמה המקצועית מה הוא  מסביר 
 Target premium-ה ומה  צריך 
שהוא רוצה לגבות. אם החתם יחשוב 
שהכל בגדר הסביר, הוא יבצע חיתום 
בדיוק  הפוליסה,  את  וינפיק  במקום 

כמו בלונדון.

 ,Target premium-ל "באשר 
על  להגיע  רוצים  אליו  המטרה  מחיר 
כאן  גם  הפוליסה,  על  לחתום  מנת 
בדרך  השלבים  בחו"ל,  הבדלים.  יש 
להנפקת פוליסה הם קודם כל הסבר 
על התיק והבנתו, לאחר מכן הגדרת 
השלישי  בשלב  ורק  הכיסוי  תנאי 
לכיסוי  בהתאם  הפרמיה  את  קובעים 
בארץ  לנהוג  בניגוד  ללקוח,  הנכון 
ורק  הפרמיה  את  סוגרים  כל  שקודם 
סוכן  לדוגמה,  הכיסוי.  את  מכן  לאחר 
שמגיע עם הצעה לסגור את הפוליסה 
10 אלפים שקלים. יתכן  בפרמיה של 
אחרת  בפרמיה  אולם  איתו,  שאסכים 
פה  יש  השונה.  הסיכון  הערכת  בשל 

ניהול של מו"מ".

בארץ  חיתום  של  היתרונות  מה 
עבור הסוכנים?

מ-100  פוליסה  להנפיק  "ביכולתנו 
דולר ומעלה, כאשר החתמים החליטו 
תהיה  ההחלטות  שקבלת  צורך  שאין 
בלונדון, במקביל אם הפרמיה עוברת 
נינוה  בקופר  החתם  דולר,  אלף   25
יכול לקבל החלטה ולחתמים בלונדון 
יש 48 שעות להגיב באישור הפוליסה 
לא  והם  במידה  נוספות,  בשאלות  או 
מגיבים בתוך 72 שעות, אזי התגובה 
לחתום  יכול  והחתם  כאישור  תחשב 

על הפוליסה.

עם  לעבוד  שיגיע  הסוכן  "מבחינת 
קופר נינוה, הוא יקבל בדיוק את אותם 
השירות  רמת  אותה  ואת  התנאים 
בלונדון  לו  שיתנו  כפי  והעמלות 
ההתמקצעות  לוידס.  של  החתמים 
הקטנות  בחברות  היא  שלנו 
להתחרות  כוונה  לנו  אין  והבינוניות, 
בשוק,  הגדולות  החברות  על  כרגע 
מה שייתן יתרון למלחמתו היום-יומית 

של הסוכן הממוצע בשוק.
התחרות תעשה את שלה. בעולם של 
בכוונתנו  מקצועית  ואחריות  חבויות 
בשוק  משמעותי  מאוד  שחקן  להיות 

הביטוח בישראל".
?QBE מדוע

רבות,  שנים  בישראל  עובדת   "QBE
ומבטחת  המקומי  השוק  את  מכירה 
אסטרטגיים  לקוחות  מאוד  הרבה 
נתנה  שהיא  זה  עצם  בארץ. 
לחברה  העט  את  בארץ  לראשונה 
אומר  נינוה  בקופר  ובחרה  מקומית 
בישראל  בשוק  מאוד  מאמינה  שהיא 

ובאסטרטגיה של קופר נינוה".

הבדלים גם בסוג האחריות 
המקצועית

 QBE כי  עמו  בשיחה  מסביר  זיו 
מובילות  ביטוח  לחברות  מצטרפת 
עמן חתמה קופר נינוה הסכמים והיא 
מייצגת אותן ברמה החיתומית, חברות 
 Tokio Marine Kiln, CNA כמו 
 Hardy, Beazley, Pembroke

.Managing Agency
בקרב  להטמיע  רוצים  נינוה  "בקופר 
בהסתכלות  ההבדלים  את  הסוכנים 
ופרטני  מקצועי  באופן  לקוח  כל  על 
נחמד  מאוד  זה  הוגן.  חיתום  ועשיית 

כמעט  ולקבל  הצעה  טופס  למלא 
הביטוח  חברות  בכל  זהה  פרמיה 
פועלים  אנו  אך  המבוקש,  למקצוע 

קצת אחרת", הוא אומר.
מדוע?

אחת  חברה  לתמחר  יכול  "אני 
בפרמיה של 25 אלף שקלים ואחרת 
את  כשבוחנים  כי  למה?  אלף.  ב-40 
פעילות  רוב  א',  חברה  של  התיק 
ורק  סדרנים,  הם  שלה  האבטחה 
בעוד  חמושה.  אבטחה  הם   15%
היא  מהפעילות   70% ב'  שבחברה 
שלה  הסיכון  ואז  חמושה,  אבטחה 
גודל  על  מסתכלים  בארץ  גדול.  יותר 
המחזור ומתמחרים את שתי החברות 
התחשבות  ללא  התעריף,  באותו 
אדם.  כוח  חברות  עם  גם  כך  בסיכון. 
שמפנה  רגילה  חברה  היא  אחת 
ואילו  ממשלה,  למשרדי  פקידים 
לשירותי  עובדים  מספקת  השנייה 
הסיכוי  לישראל.  קיימת  בקרן  בנייה 
הסביר שבחברה ב' תהיה תביעה מן 
של  התמהיל  את  משנה  וזה  הסתם, 
התיק והסיכון ובהתאם את הפרמיה".
הראשיים  החתמים  שני  בנוסף, 
זהר,  ושי  קודנר  נינה  נינוה,  בקופר 
לוידס  נוספות מחתמי  קיבלו סמכויות 
הרחבות,  חריגים,  לאישורים  בלונדון 
הצורך.  במידת  נוספות  ופעילויות 
אנו מרחיבים גם את פעילות הסייבר 
חדשים,  מוצרים  עם  לשוק  וניכנס 
והן  הקיימת  לפעילות  כתוספת  הן 
כפעילות חדשה עם תמיכה בשירותי 
ניהול  אדום(,  )קו  מקומיים  חירום 

סקרים וסיכונים בתחום זה.
השותפים  עם  יחד  שלנו,  המחשבה 
שוק  את  לחזק  היא  בלונדון,  שלנו 
הביטוח,  סוכני  ואת  בישראל  הביטוח 
ולתת להם כלים להתמודד עם עסקים 
כמו הקולגות  היומיומית בדיוק  ברמה 
שיקל  מה  וארה"ב,  באירופה  שלהם 
ויאפשר  השוטפת  התנהלותם  על 
להם להתמודד על יותר עסקים שעד 

היום הם חששו מלגשת אליהם".

הסוכנות כבר משמשת סוכנות חיתום עבור ענקיות הביטוח הבינלאומיות, ויכולה לנפק החלטה 
חיתומית במקום בהיקף פרמיות של עד 25 אלף דולר | תספק מעבר לכך נוהל מזורז לחיתום 
נינוה: ברצוננו  זיו, מנכ"ל קופר  | אילן  במחלקות החיתום בלונדון שייתן מענה מהיר במיוחד 

לאפשר לסוכנים להיכנס לעולם החדש

קופר נינוה אושר כחתם QBE  בישראל: 
"עמלות הסוכנים - בתנאים הנהוגים בלונדון"

אילן זיו, מנכ"ל קופר נינוה: "ברצוננו לאפשר 
לסוכנים להיכנס לעולם החדש ולעזור להם ביום-

יום מול העסקים הקטנים והבינוניים"



סוכן ביטוח, 
מבקש לדעת איך לרשום 

את מאגרי המידע שלך?
היעזר בנו לשירות רישום המאגר

משרד קן דרור & הראל ושות' מתמחה בתחום הרגולציה וסוכני הביטוח, המונה עורכי דין מיומנים, מקצועיים ומנוסים 
בתחום, שכולם פעלו בעבר בתחום הביטוח )סוכנים/מנהלי סוכנויות/מפקחים וכיוצ"ב(.

השירות מאפשר

 רישום מאגר מידע מבוצע על ידי עורכי הדין במשרד קן דרור & הראל ושות' ישירות באתר הרשות
 הכנת מסמכי הסכמה מדעת

לפרטים נוספים עו"ד טל נגרי 
 tal@kdh-law.co.il  |  04-8162428 טל. 04-9112120  או
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נהרס  שביתה  המשפחה  עבור 
משמרת,  במושב  הטיל  מפגיעת 
מדובר באירוע קשה מאוד שיותיר את 
קרן  אנשי  עבור  רבות.  שנים  עקבותיו 
מדובר  אמנם  רכוש,  מס  הפיצויים של 
באירוע קטן יחסית, אך הוא עדיין גרר 
צריך  שבחלקן  תביעות,  מ-30  יותר 
לכל  לאפשר  כדי  מאוד  מהר  לטפל 
במהירות  למסלול  לחזור  הנפגעים 
האפשרית. על מנת שדור העתיד של 
שמאי מס רכוש, המתמקצע במכללת 
הטיפול  את  לסיים  בעתיד  יוכל  עדיף, 
האפשרית,  במהירות  דומים  במקרים 
ערכה שלשום )ג'( המכללה סיור לימודי 

לסטודנטים בבית שנפגע.
קורס  שנים  מזה  מעבירים  "אנחנו 
חקלאות  ושמאות  רכוש  שמאות 
רכוש.  מס  של  הפיצויים  קרן  לעובדי 
כחלק מתהליך הלמידה, אנחנו יוצאים 
שנפגע  לבית  גם  שעשינו  כפי  לסיור 
האחרון  אוקטובר  בחודש  שבע  בבאר 
המכללה,  מנהלת  הסבירה  האחרון", 

שלומית יהב.
השקוף  הבית  במוזיאון  היינו  "אתמול 
ואחריו  בנתניה,  הבנייה  מרכז  של 
ונהרס  שנפגע  בבית  לסיור  נסענו 
היא  הסיור  מטרת  משמרת.  במושב 
לקחת את מה שנלמד בכיתה מבחינת 
ליישם  כיצד  ולראות  המקצועי,  הידע 
אותו בשטח. אחד הדברים המעניינים 
האירוע,  את  לאבחן  הוא  כזה  בסיור 
במקום  מסודרת  בצורה  אותו  ולקטלג 

האירוע", היא הוסיפה.
היחיד  הגורם  הוא  רכוש  מס  כידוע, 
אזרח,  כל  אוטומטי  באופן  שמבטח 
על  הביטוח  הפיצויים.  קרן  באמצעות 
ולא  מלא,  ביטוח  הוא  עצמו  המבנה 
נבנה  בנייה  סטנדרט  באיזה  משנה 
הבית, בין אם המבנה נהרס כולו או רק 
חלקים ממנו, והפיצוי המוגבל הוא רק 

על תכולה.
תהליך בחינת בית שנפגע הינו מסודר 
נפילה  לאחר שמתרחשת  "מיד  מאוד. 
בשטח ישראל, ממנה מס רכוש אחראי 
הפגיעה.  ביום  כבר  למקום  שמגיע 
הוא מקבל דיווח על האירוע מהחמ"ל 
השטח  היקף  על  ומצה"ל  המשטרתי 
את  ומעדכן  כולו  את  בודק  שנפגע, 
התושבים על פרטי הקשר שלו לצורך 
הטיל  נפילת  "לאחר  תביעה.  הגשת 
מאנשי  שביקשו  היו  למשל,  במשמרת 

מטרת הסיור, במסגרתו נפגשו המשתתפים עם בעל הבית שנפגע, הייתה להתאים את החומר 
התיאורטי שנלמד בקורס שמאות הרכוש להריסות הבית 

מכללת עדיף ערכה סיור לשמאי מס רכוש 
בבית שנפגע מטיל במושב משמרת 

אליהם  להגיע  מידי  באופן  רכוש  מס 
אחרים  בעוד  הנזקים,  את  לאבחן 
כמה  למשך  הביקור  את  לעכב  ביקשו 

ימים", אמרה יהב.
בבית,  ישירה  פגיעה  שישנה  "היה 
שעומדת  המשפחה  לבני  אומרים 
לינה,  מקום  לשכור  הזכות  לרשותם 
מבקשים מהם את פרטי חשבון הבנק 
שיוכלו  כך  מקדמה  להם  להעביר  כדי 
לפנות את הבית שלהם ולמצוא מקום 
לישון בו עד לשיקום ההריסות. בשלב 
זה מתחילים אנשי המקצוע לאמוד את 
לאנשי  מאפשר  שהצבא  לאחר  הנזק. 
הם  שנפגע,  לבית  להיכנס  רכוש  מס 
ואנשי  מהנדסים  שמאים,  מזמינים 
רכוש  נציג מס  נוספים, כאשר  מקצוע 
עובד יחד איתם. מדובר באיש מקצוע 
עם  העובד  אצלנו  הקורס  את  שלמד 
מדינה.  עובדי  שאינם  'פרילנסרים', 

של  ובצילום  בבדיקה  מתחילים  הם 
כל מה שנותר מהבית", ציינה מנהלת 

המכללה.
החפצים  פינוי  להתחלת  "במקביל 
על  הבית  על  שומר  מציבים  מהנכס, 
לבדוק  ומתחלים  ביזה  למנוע  מנת 
או  הבית  את  לשקם  אפשר  האם 
שצריך להרוס אותו. היה והבית מועמד 
הנכס  בעל  לרשות  עומדות  להריסה, 
את  לבדו  לשקם   – אפשרויות  שתי 
חברות  באמצעות  לשקם  או  המבנה 
חשוב  כאן  עמיעד.  או  עמיגור  דוגמת 
לפי  יערכו  השיקום  עבודות  כי  לציין 
כך  בלבד,  המאושרות  הבנייה  תכניות 
שאם נבנה חלק מהמבנה ללא אישור, 
יקבל פיצוי. במשמורת  בעל הנכס לא 
מאבן  נבנו  מהבית  חלקים  לדוגמה, 
ניתן  המבנה  שלכל  ומכיוון  טבעית 
אישור, בעל הבית יפוצה במלואו והכל 

הנכס  בעל  אם  לאחד'.  'אחד  יוחלף 
באמצעות  הפגיעה  את  לתקן  מעדיף 
לפי  החזר  יקבל  הוא  עצמאי,  קבלן 
כולה  כאשר  הבנייה,  התקדמות 
רוצה  שהוא  היה  זאת,  עם  ממומנת. 
הקודם,  למצב  ביחס  שדרוג  לבצע 

התוספות יהיו על חשבונו".
מס  כי  מסבירה  יהב  לתחולה,  באשר 
יבדוק את כל התכולה שניזוקה,  רכוש 
לו  לפי המגיע  פיצוי  יקבל  ובעל הנכס 
ובהתאם לתקרת הפיצוי הידועה. "היה 
שהערכים גבוהים מאוד, מעבר לתקרה 
שנקבעה מראש, לא יסכמו את הנזק, 
אלא יפצו אותו בסכומים המגיעים לפי 
החוק. חשוב לציין כי מס רכוש משתדל 
לעבוד מאוד מהר במקרים כאלו, וככל 
שהאדם שנפגע משתף פעולה ומעביר 
אינפורמציה במהירות, מס רכוש מזרז 

את התהליכים", היא סיכמה.

הטיל שפגע לפני כשבועיים בבית 
במושב משמרת בשרון גרם אמנם 
אך  אנשים,  שישה  של  לפציעתם 
תושיה  מעט  לא  ועם  גדול  במזל 
באירוע  היו  לא  הבית,  בני  של 
אבדות בנפש. הפגיעה במשמרת 
של  קיומו  חשיבות  את  המחישה 
הנכונה  הדרך  ואת  בבית  ממ"ד 

להשתמש בו.
"גם בסיור שערכנו בבית שנהרס 
שהממ"ד  ראינו  שבע  בבאר 
כל  הצליחו  שם  חיים.  הציל 
לממ"ד  להיכנס  המשפחה  בני 

איש  ולכן  הדלת,  את  לסגור  והספיקו 
סביב  האזור  שכל  למרות  נפגע,  לא 
התעוותה  שלו  והדלת  נהרס  הממ"ד 
מכללת  מנהלת  הסבירה  לחלוטין", 

עדיף, שלומית יהב. 
כולם  לא  זאת  לעומת  "במשמרת 
הספיקו להיכנס לממ"ד ושישה נפצעו, 
בין היתר מאחר שהאזעקה פעלה ככל 
הנראה באיחור, ובני הבית לא הספיקו 
תיאר  הבית  בעל  הדלת.  את  לסגור 
רץ  הוא  כי  וסיפר  המתרחש  את  לנו 
לכיוון הממ"ד אך הגב שלו נותר בחוץ, 
בעוד אשתו עמדה בפתח עם תינוקת 

תוך  מהרסיסים,  ונפצעה  בידיים, 
שהיא מונעת פגיעה בתינוקת". 

ועמד  הממ"ד  בתוך  שהיה  מי  "כל 
נפגע,  לא  החיצוניים  הקירות  ליד 
פתוחה,   הייתה  שהדלת  מכיוון  אך 
של  מכה  קיבל  מולה  שעמד  מי 
הדף, שגם ריסקה את חלון הממ"ד. 
המקרה במשמרת מלמד כי במקרה 
של אזעקה יש לפעול באופן הבא: 

1. היכנסו לממ"ד.
2.. סיגרו את הדלת והחלון.

ומהחלון  מהדלת  התרחקו   .3
ועימדו ליד הקירות החיצוניים". 

גם בתוך הממ"ד צריך לדעת היכן לעמוד
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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

והנפקות  מימון  ביטוח  הראל 
החברה  דירקטוריון  כי  הודיעה 
הראל  האם,  החברה  ודירקטוריון 
א'  ביום  אישרו  לביטוח,  חברה 
ביצוע הנפקה  השבוע באופן עקרוני 
אגרות  של  חדשה  סדרה  של  לציבור 
אשר  החברה  של  טז'(  )סדרה  חוב 
תמורתה תוכר כהון רובד 2 של הראל 

ביטוח.

התמורה שתתקבל תוכר כהון רובד 2 של הראל ביטוח
הראל מתכוונת להנפיק סדרת אג"ח חדשה לציבור

החוב  אגרות  תנאי  ההנפקה,  "היקף 
וכן הריבית ו/או ההצמדה שיישאו, אם 
בדוח  שייקבע  כפי  יהיו  שיישאו,  וככל 
אגרות  יונפקו  פיו  על  המדף  הצעת 
מסרה  שיונפקו",  וככל  אם  החוב, 

החברה לבורסה.
אגרות החוב המונפקות הינן למח"מ 
לא  שקליות,  שנים,  כ-6.5  של 
של  הקיימות  החוב  אגרות  צמודות. 

הנפקת   .-AA בדירוג  מדורגות  הראל 
לידר  בהובלת  תתבצע  החוב  אגרות 
הנפקות. הנפקת אגרות החוב כפופה 
על  הנדרשים  האישורים  כל  לקבלת 
על  הממונה  אישור  זה  ובכלל  דין,  פי 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אישור דירוג 
הבורסה  ואישור  דירוג  חברת  מאת 
של  למסחר  לרישום  ערך  לניירות 

אגרות החוב.

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים משיקה 
'הראל  ודיגיטלי:  חדשני  ביטוח  מוצר 
סוויץ'. במוצר זה, הראל מציעה ביטוח 
בהתאם  חודשי  בחיוב  לרכב  מקיף 
נסע  שהרכב  הקילומטרים  למספר 
ופשוט  קל  שימוש  תוך  חודש,  באותו 
באפליקציה ורכיב חכם שיותקן ברכב, 

זאת בשיתוף סוכן הביטוח.
מפרמיה  מורכב  החודשי  התשלום 
בתוספת  לחודש,  מינימלית  בסיסית 
הרכב.  שייסע  קילומטר  לכל  עלות 
כאמור ברכב יותקן 'רכיב חכם' הקורא 
תקבע  ולפיו  הקילומטרים  מספר  את 
התכנית  בנוסף,  החודשית.  הפרמיה 
שתאפשר  ייעודית  באפליקציה  מלווה 
שעבר  המרחק  אחר  לעקוב  למבוטח 
לתשלום  הצפויה  והפרמיה  הרכב 
המסמכים  על  לשמור  יום,  כל  עבור 
הנהיגה  רישיונות  כגון  הנדרשים, 
והרכב, העתק פוליסת המקיף והחובה, 
לקבל שירות אישי ומידי בקרות תאונה, 

להזמין שירותי גרירה ועוד. 
לנהגים  מתאימה  החדשה  התכנית 
יומיומיות  בנסיעות  מרבים  שאינם 

ברכבת  שנוסע  למי  כמו  ארוכות, 
לעבודה,  קרוב  שגר  למי  לעבודה, 
לנוסעים  בעיר,  בעיקר  לנוסעים 
שני  רכב  לכלי  חשמליים  באופניים 
מגיל  לנהגים  מיועדת  היא  שלישי.  או 
של  נהיגה  ותק  בעלי  ומעלה,   24
ולכלי רכב  ומעלה, ללא תביעות  שנה 
ללא  שקלים,  אלף   200 עד  שערכם 

דרישת מיגון.
החדשה  לתכנית  ההצטרפות  תהליכי 
ונוחים:  מהירים  דיגיטליים,  הינם 

מציעה ביטוח מקיף וחובה לרכב פרטי ומסחרי קל בחיוב חודשי בהתאם לקילומטר הנסיעה
הראל משיקה את הראל סוויץ'- פוליסת רכב דיגיטלית

מהסוכן  קישור  שליחת  באמצעות 
או  דיגיטלית  להצטרפות  למבוטח 
הסוכן במספר  ידי  על  צירוף המבוטח 
שדות מצומצם והמשך על ידי המבוטח 

באמצעות האפליקציה. 
בבית  להתקנה  ניתן  החכם  הרכיב 
הלקוח או לחלופין בכל מוקדי השירות 

של חברת איתוראן ברחבי הארץ.
ופיננסים  ביטוח  הראל  מקבוצת 
הביטוח  תכנית  סוויץ',  "'הראל  נמסר: 
מהפכה  מהווה  הראל  של  החדשנית 

של ממש שכן היא מביאה בשורה של 
הוגנות החיוב ביחס לשימוש. אנו גאים 
דיגיטציה,  המשלב  זה,  מוצר  בפיתוח 

הוגנות צרכנית בשיתוף הסוכנים". 

בהראל הוסיפו כי "מוצר זה הינו חלק 
הרחבה  מהאסטרטגיה  נפרד  בלתי 
העכשווי  בעולם  המחברת  הראל  של 
המתבקשת  הפרסונליזציה  הדיגיטלי, 
הסוכן  בין  אישי  קשר  על  שמירה  תוך 

ללקוח, בכל פעילויות הקבוצה". 

לשירות  מוסיפה  הפניקס  קבוצת 
ישיר  אישי  הערוצים הדיגיטליים ערוץ 
אפליקציית  באמצעות  מלא  ושירות 
אפשרות  תוך  זאת  ובכלל  וואטסאפ, 

שליחה וקבלה של מסמכים וקבצים. 
ליצור  עתה  יכולים  החברה  לקוחות 
הערוצים  מגוון  דרך  תקשורת 
נציג  עם  צ'אט  השונים:  הדיגיטליים 
טלפוני,  מוקד  מייל,   ,SMS שירות, 
ושירות  הפייסבוק  דרך  שירות 
בערוצים  שניתן  השירות  וואטסאפ. 
שירות  הנו  הפניקס  של  הדיגיטליים 
והצטרפות  פרטים  קבלת  הכולל  מלא 
מצב  דוח  קבלת  ותביעות,  לפוליסות 
בערוץ  הלקוחות  שירות  ועוד.  חשבון 
לשעות  בהתאם  יפעל  הווטסאפ 

פעילות המוקד הטלפוני.
זו  גמישות  כי  מסבירים  בהפניקס 
ונוחות  יעילות  ללקוחות  מאפשרת 

חברת הביטוח מאפשרת אינטראקציה דיגיטלית מלאה עם הפונה, המאפשרת שליחה וקבלת 
מסמכים וקבלת מידע אישי באמצעות אפליקציית המסרונים

חדש בהפניקס: מענה בווטסאפ בכל תחומי הפעילות

המועדף  התקשורת  ערוץ  בבחירת 
מלא  שירות  לקבל  מנת  על  עליהם, 
חיים,  ביטוח  הביטוח:  תחומי  בכל 
פנסיה, ביטוח בריאות, ביטוח שיניים, 
לחו"ל  נסיעות  ביטוח  רכב,  ביטוח 

וביטוח משכנתה. 

שירות  מטה  מנהלת  שרון,  גלית 
על  הפניקס  חברת  של  הלקוחות 

מהחדשנות  "כחלק  החדש:  השירות 
הבנו  לקוחות,  השירות  בתחום 
הכלים  את  מחפשים  שהישראלים 
הנוחים ביותר לבצע את כל הפעילויות 

הזמן  את  לייעל  מנת  על  הנדרשות 
על  יקל  החדש  השירות  והמשאבים. 
מבוטחים רבים לקבל מענה מלא ויעיל 
באמצעות הטלפון הנייד, מכל מקום".

לוח מודעות לקניה ומכירה של ני"ע 
בעלי סחירות נמוכה

מאה נט

www.100net.co.il  |  03-7969100 :'טל

 איתור קונים ומוכרים של ני”ע 
    בעלי סחירות נמוכה

 פרסום הצעות בחינם

https://www.100net.co.il/
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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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)ב'(  השבוע  שותפים  היו  סוכנים   120
לעימות מיוחד שעסק בשאלה מה עדיף 
ללקוח – קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. 
דודי  חלק  לקחו  בו  העימות,  את 
סוכנות  ארגנה  אלמגור,  ואריק  צור 
והוא  קלמנזון,  אריה  בראשות  דורות 
התקיים בהנחיית מנהלת מכללת עדיף 
שלומית יהב והעורך הראשי של עדיף 

רועי ויינברגר. 
בפתח דבריו אמר צור כי "סביר להניח 
שקרן  נקודות  יש  המנהלים  שלביטוחי 
כמו  עליהן,  לענות  יכולה  לא  הפנסיה 
של  מסלול  רוצה  חוסך  אם  למשל 
100% מנייתי. לעומת זאת, יש נקודות 
הפנסיה,  בקרן  שאין  מנהלים  בביטוח 

למשל אפשרות לריסק זמני".

האם פוליסת ביטוחי המנהלים אכן 
סגורה כמו שהייתה פעם?

היא  מנהלים  ביטוח  "פוליסת  אלמגור: 
פוליסה סגורה, למעט בנושא של מקדם 
 .60 גיל  אחרי  רק  שמובטח  ההמרה 
פוליסה  עדיין  היא  הנושאים  שאר  בכל 
של  תעריף  רוכש  אתה  אם  סגורה. 
הפוליסה  את  שרכשת  מהרגע  אכ"ע, 
הוא יהיה קבוע, לעומת קרן פנסיה שם 
אבל  לתעריף,  השערה  רק  מקבלים 
הסכום יכול להשתנות והוא אכן ישתנה 
ממה  גדול  יהיה  התביעות  מספר  כי 

שהאקטוארים צופים היום".
גם בפוליסת הביטוח נעשו שינויים 

לאורך השנים?
שעלות  הוא  ביותר  "החשוב  אלמגור: 
משמעותי  מרכיב  שהיא  הריסקים, 
יכולה  לא  ארוך,  לטווח  בחיסכון 
תשואה  יש  פנסיה  בקרן  להשתנות. 
שיכולים  אקטוארי  וגרעון  דמוגרפית 

לשנות את התעריפים". 
 2013 שלפני  שוכחים  "אנשים  צור: 
קרנות  של  האקטואריים  המאזנים 
היו  והתעריפים  חיוביים  היו  הפנסיה 
שרוצה  אדם  זולים.  יותר  הרבה  תמיד 
לצרכים  מלא  כמעט  כיסוי  לקנות 
הפנסיוניים שלו, יכול לעשות זאת בקרן 
זה  מנהלים  שבביטוחי  בעוד  הפנסיה, 
תלוי בגיל, תלוי בחיתום רפואי ובחיתום 
ואז  דברים,  מיליון  ובעוד  מקצועי 
המבוטח נשאר עם 30% כיסוי במקום 
75% כיסוי, או עם ריסק של 500 אלף 
ברגע   .50% תוספת  לו  יש  כי  שקלים 

אריק אלמגור ייצג את ביטוחי המנהלים ומולו דודי צור העלה את יתרונות קרן הפנסיה | אלמגור: 
קרנות ביטוח הדדי לא ישרדו | צור: כשאדם צריך שמיכה להתכסות בה היום, צריך לבדוק מה 

מתאים לו היום, והתשובה היא קרן פנסיה

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?
120 סוכנים השתתפו בעימות שארגנה סוכנות דורות

שאדם צריך שמיכה להתכסות בה היום, 
גם  היום.  לו  מתאים  מה  לבדוק  צריך 
לו  עדיף  לפנסיה,  יוצא  כשאדם  היום, 
היתר  בין  פנסיה,  מקרן  לפנסיה  לצאת 
כי אם הוא מנייד מביטוח מנהלים לקרן 
בהיקף  מיועדות  אג"ח  לו  יהיו  פנסיה 

 ."60%
הביטוח ההדדי, שהוא עקב אכילס 
לשבש  עלול  הפנסיה,  קרנות  של 

את ההסכם מול הלקוח?
יש  הנבחרות  הקרנות  "לארבע  צור: 
ביטוחי משנה והקרנות הגדולות אומרות 
הן  כי  משנה  מבטחי  צריכות  לא  שהן 
העובדה  עצם  כלומר,  גדולות.  מספיק 
ועמיתים  רזרבות  הרבה  כך  כל  שיש 
מקנה להן את היכולת להגן על עצמן. 
אלף   70 עם  קטסטרופה  של  במקרה 
הרוגים גם לחברות הביטוח תהיה בעיה 

כי הן יצטרכו לשלם ריסקים".
אלמגור: "קרן פנסיה לא יכולה לפשוט 
לעמיתים 50%  להוריד  מקסימום  רגל, 
יכולה  אמנם  ביטוח  חברת  מהקצבה. 
עצמי,  הון  לה  יש  אבל  רגל,  לפשוט 
ביטוח  קרנות  פנסיה.  לקרן  שאין  מה 
כשעמית  כי  בעולם,  ישרדו  לא  הדדי 
לדעת  צריך  הוא  הפנסיה  לקרן  נכנס 
מי המבוטח שנמצא לצדו. כל ה'בררה' 
וזה  הפנסיה  לקרנות  להיכנס  יכולה 
הקרנות  התביעות.  כשיתחילו  יתפוצץ 
הפנסיונרים  ומספר  יחסית  חדשות  הן 
ובמקביל  יגדל,   - זעום  יחסית  שהיום 
משנה  גדלה  הנכות  מקבלי  מספר 
דמוגרפית  תשואה  יש  בנוסף,  לשנה. 
שמעדכנים כל שלושה חודשים, ולא כל 
שנה כמו בעבר, כך שלמעשה המבוטח 
הקרנות30%  לעומת  הקרן.  נגד  פועל 
מהמקצועות לא יכולים להיכנס לביטוחי 
המנהלים, כי החברות לא רוצות לקחת 

את הסיכון". 
"מישהו בסוף ישלם את המחיר של זה 
שבקרנות הפנסיה כל אחד יכול להיכנס 
ולמחרת לתבוע את הקרן. בטווח הקצר 
אולי לא נראה גירעונות אקטואריים, כי 
קרן חדשה שצומחת תמיד תראה גרעון 
עודף, אך בקרן שמתחילה לרדת תמיד 
ונראה  האקטואריים  המאזנים  כל  יפלו 
לקרן  משנה  ביטוחי  עשיתי  אני  גרעון. 
וביטוח  ב'מיטבית',  כשהייתי  הפנסיה 
ביטוח  שחברת  ביותר  הארוך  המשנה 
לשלוש  הוא  לעשות  מוכנה  משנה 
מתרחשת  שאם  אומרת  זאת  שנים. 
באותו  מהקרנות,  באחת  קטסטרופה 
רגע ביטוח המשנה מתבטל והוא ימשיך 
לבטח רק מבוטחים קיימים. המבוטחים 
החדשים לא ייכנסו לביטוח ההדדי, ואת 
קרן  גם  יודע.  הביטוח  על  המפקח  זה 
יכולה  לא  בישראל  גדולה  הכי  הפנסיה 

להתמודד עם אסון כזה גדול". 

"הבעיה היא בעלויות הריסק"
בין  הפרדה  לעשות  יש  צור,  לדברי 
בהווה.  שקורה  למה  הרחוק  העתיד 
יקרה  מה  הצעיר-  לאדם  דואג  "אני 
הניהול  בדמי  הפער  שלו.  למשפחה 
הפנסיה  וקרנות  מנהלים  ביטוח  בין 
הבעיה  משמעותי.  אינו  הארוך  בטווח 
שחברת  והאכ"ע  הריסק  בעלויות  היא 
על  פרטני  באופן  מגלגלת  הביטוח 
קולקטיבי  ריסק  של  עלויות  המבוטח. 
פרטניות  עלויות  מאשר  לגמרי  שונות 
 9 או   8 פי  הוא  והתעריף  ריסק,  של 
ביטוח  לכן  הפנסיה.  בקרן  מהעלויות 
מנהלים לא מתאים לכל אחד. מבחינה 
שאפשר  הלבן  הצווארון  כל  ביטוחית, 
לקנות לו מטריה ביטוחית, מתאים יותר 
בדיוק  מקבל  המבוטח  כי  פנסיה,  לקרן 

ולא  מנהלים,  בביטוח  כמו  אכ"ע  אותו 
משלם בשבילו שום דבר". 

מה לגבי האג"ח המיועדות בקרנות 
הפנסיה?

היתרון  מיועדות,  אג"ח  אין  "אם  צור: 
אי  אבל  המנהלים,  ביטוח  של  הוא 
יושבים  בעלמה.  דברים  לזרוק  אפשר 
המדינה  את  שמנהלים  האקטוארים 
ואומרים שבשנת 2044 מספר האנשים 
יתחיל  המיועד  האג"ח  את  יקבלו  שלא 

לרדת". 
ומה לגבי שאירים?

צור: "ניתן דוגמה, אם למבוטח יש מיליון 
מחברת  יקבל  הוא  בחיסכון,  שקלים 
הביטוח 5,000 שקלים למשך 20 שנה, 
בגיל 67  שהוא  נניח  שלו.  המקדם  זה 
ואשתו בת 60. אם הוא 'יחזיר ציוד' בגיל 
87, אשתו בת ה-80 תצטרך להתקיים 
התאדו.  השקלים   5,000 כי  מכלום, 
אותו  בדיוק  יקבל  הוא  פנסיה  בקרן 
סוף  עד  דבר, אבל אשתו תקבל 60% 
ימי חייה. אז מאיזה מוצר הייתם יוצאים 
הריסקים  לגבי  בדיוק  כך  לפנסיה? 
ואכ"ע, הייתם רוצים שבן/בת הזוג יקבלו 
אכ"ע,  תקבלו  ואתם  שארים  פנסיית 

עכשיו, ולא בעוד 20 שנה". 
האג"ח  שאת  צופה  "אני  אלמגור: 
לקרנות  לייעד  יפסיקו  המיועדות 
היום פנסיה  כבר  יש  הפנסיה. למדינה 
שקלים  טריליון  כמעט  של  תקציבית 
חוב לאומי; 500 מיליארד שקלים גרעון 
הפנסיה  בקרנות  הלאומי,  בביטוח 
מיליארד  ל-300   200 בין  הוותיקות 
גם  מיועדות  אג"ח  לאומי,  חוב  שקלים 
קרוב  חץ  בתכניות  מנהלים  לביטוחי 
אם  לאומי.  חוב  שקלים  מיליארד  ל-60 
ניכנס מחר למשבר כלכלי, מי ישלם את 

זה? האזרחים". 

בהנחה של חזון אחרית הימים, לא 
גרעון,  יהיה  ולא  בעיה  שום  תהיה 
בין  בחיסכון  הכסף  נמדד  בכמה 

פוליסת ביטוח לבין קרן פנסיה?
אלמגור: "תלוי בגיל ההצטרפות, כי ככל 
הפער  יותר  מבוגר  בגיל  שמצטרפים 
יותר נמוך וככל שמצטרפים בגיל צעיר 
יהיה  הפנסיה  קרן  לזכות  הפער  יותר 
גודל  סדר  על  לעמוד  ויכול  יותר,  גבוה 
של 30%-20%. אם ננטרל את חישוב 
הריבית הגבוהה יותר בקרנות הפנסיה, 

הפער יהיה כ-15%". 

מימין: אריק אלמגור, שלומית יהב, דודי צור ורועי ויינברגר / 
צילום: אריה קלמנזון
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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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 555 תממן  לביטוח  חברה  איילון 
דגימות של מצטרפים חדשים למאגר 
הלאומי לתורמי מח עצם בעזר מציון, 
ותזכה למאגר על שמה. חברת הביטוח 
תקבל דיווח בכל פעם שהמאגר שלה 

יציל חיים.
במהלך השבוע האחרון קיימה הנהלת 
איילון חברה לביטוח סיור בבית אורנית 
התמיכה  מרכז   – תקווה  שבפתח 
הלאומי  ובמאגר  סרטן  לחולי  והסיוע 
לתורמי מח עצם של עזר מציון. לאור 
הכרה בחשיבות הלאומית של המאגר 
יוגב,  אריק  החברה,  מנכ"ל  החליט 
במאגר  משמעותית  לתמיכה  להירתם 
מצטרפים  של  דגימות   555 ולממן 

חדשים למאגר הלאומי. 
אישי"  "מאגר  פותחת  מציון  עזר 
בתרומה  מדובר  כאשר  התורם  עבור 
. המאגר  גודל כזה  משמעותית בסדר 
יקודד  לביטוח  חברה  איילון  שייקרא 
לעדכן  ומאפשר  מיוחד  זיהוי  בקוד 
חיים  מצילת  בתרומה  התורם  את 
שהתבצעה דרך "המאגר האישי" שלו. 

חברה  איילון  מנכ"ל  יוגב,  אריק 
מציון'  'עזר  "אנשי  כי  אמר  לביטוח, 
עושים עבודת קודש של הצלת חיים, 
אין  ולנו  במובן הכי פשוט של המילים 
אלא להודות על הזכות הגדולה לתרום 
כך.  כל  נעלה  למטרה  חלקנו  את  גם 
הקשר  את  חיזק  מציון'  ב'עזר  הביקור 
כי  ספק  לנו  ואין  העמותה  עם  שלנו 
נמשיך להדק את הקשר למען הצלת 

חיים".
ואיילון  יוגב  לאריק  מודים  "אנחנו 
והתרומה  ההכרה  על  לביטוח  חברה 
המאגר  להרחבת  המשמעותית 
עזר  של  עצם  מח  לתורמי  הלאומי 
מציון" אמרה ד"ר ברכה זיסר, מייסדת 
המאגרים  "בזכות  המאגר  ומנהלת 
אנשים  להציל  זוכים  אנחנו  האישיים 
ממחצית  יותר  כיום  רבות.  ומשפחות 
חולים,  חיים של  מההשתלות שהצילו 
בוצעו בעקבות תרומתם של ארגונים 
וקהילות.  פרטיים  אנשים  מסחריים, 
מאפשרים  אנחנו  זו,  פעילות  דרך 
חזרה  לתרום  המסחריות  לחברות 

לחברה". 
הקשר  והעמקת  הידוק  במסגרת 
איילון  עובדי  ישתלבו  העמותה,  עם 
וסוכני החברה, גם במיזם ההתנדבות 

איילון חברה לביטוח נרתמה לממן 555 דגימות של מצטרפים חדשים למאגר הלאומי לתורמי 
מח עצם בעזר מציון, ותזכה למאגר על שמה

'עזר מציון' תפתח מאגר על שם איילון חברה לביטוח 
בתוך המאגר הלאומי לתורמי מח עצם

"מחוברים  העמותה:  של  המרכזי 
יוכלו  זו,  פעילות  במסגרת  לחיים". 
עובדי החברה וסוכניה לסייע לנזקקים 

בכל עת, בהעברת תרומות דם ממקום 
לביתם  מטופלים  בהסעת  למקום, 
בקבוצת  המתבצעת  )פעילות  ועוד 

שכל  ארצית(   – רחבה  וואטסאפ 
להיענות  לסייע  ערוכים  מתנדביה 

לקריאות בהתאם למיקומם וזמינותם.

מימין: נאוה ניב סרודיו, מנהלת אגף בריאות באיילון, יעל פאר סגל, מנהלת אגף שיווק ותקשורת באיילון, 
אריק יוגב, מנכ"ל איילון חברה לביטוח, חיים פרוינד, מנכ"ל עזר מציון, ד"ר ברכה זיסר, מייסדת ומנהלת 

מאגר מח העצם המרכזי / צילום: יח"צ

חולים  בבית  לחולים המאושפזים  שי  ולחלוקת  להתנדבות  יום המעשים הטובים  לרגל  )ג'(  יצאו שלשום  איילון  עובדי 
'מעייני הישועה' כשהם מלווים באומנית ציורי קיר. העובדים הנרגשים ביקרו במחלקות הילדים ובאגף בריאות הנפש 
וקישטו את קירות החדרים. בשבוע הבא יצאו עובדי איילון לפעילות לקראת חג הפסח במועדון התל אביבי של עמותת 

"עמך", המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה. 
מאיילון נמסר כי "איילון, כחברת ביטוחי הבריאות של השנה רואה בקידום ובתרומה בתחום הבריאות ערך מרכזי . העשייה 
החברתית מתבצעת כחלק ממגוון פעילויות שמקיימת החברה לאורך השנה כאחריות חברתית תאגידית, ובמסגרת החזון 

של איילון להגברת נוכחות ורתימת עובדיה לרווחת ולטובת הקהילה".

מעשים טובים במעייני הישועה

עושים טוב במעייני הישועה / צילום: יח"צ  
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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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 EFPA ארגון  של  המנהל  הוועד 
ישראל.  את  לשורותיו  מצרף  העולמי 
לאחרונה  שנערכה  הוועד  בישיבת 
 )CII( סוכני הביטוח באנגליה  בלשכת 
את  בארץ  להקים  אחד,  פה  הוחלט, 
EFPA ישראל ולצרף את אודי אביטל, 
בלשכת  הפיננסית  הועדה  יו"ר 
יו"ר  אייזנפלד,  וחיים  ביטוח  סוכני 
העסקיים  היועצים  לשכת  ונשיא 
בישראל, כחברים בארגון  והניהוליים 

העולמי.
הארגון האירופאי פועל מטעם וכחלק 
לקדם  במטרה  האירופאית  מהקהילה 
מקצועיות וערכיות בקרב אנשי מקצוע 

פיננסים באירופה ובעולם. 
באירופה  המוביל  הארגון  הוא   EFPA
לקביעת סטנדרטים מקצועיים לאנשי 
הייעוץ  בתחום  הפועלים  מקצוע 
לייצר  במטרה  הפיננסי  והתכנון 
המקצוע  באנשי  הציבור  בקרב  אמון 
השוק  על  משפיע  הארגון  במייעצים. 
אנשי  אלפי  מאות  באמצעות  העולמי 
מיומנויות,  לידע,  שמתחייבים  מקצוע 
לימודי המשך והתנהגות אתית בטיפול 

במשפחות. 
לארגון ארבע הסמכות עיקריות: רמה 

)אנליסט  פיננסית  תמיכה  עובד   -  3
השקעות;  מומחה   -  4 רמה  פיננסי(; 
רמה 5 - יועץ פנסיוני פיננסי; רמה 6 - 

מתכנן פיננסי .
המתכננים  ארגון  מייסד  דוברי,  דן 
לנסיעה  הצטרף  בישראל,  הפיננסים 
לאנגליה כיועץ ובעל היכרות מעמיקה 

עם הקהילה הבינלאומית והמגמות. 
אודי אביטל: "אני רואה שליחות בסיוע 

כבוד,  חיי  לחיות  בישראל  למשפחות 
ראויים.  מקצוע  אנשי  באמצעות  זאת 
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ורואים 
המקצוע  אנשי  שאנו  להוכיח  צורך 
העשייה  בזכות  הציבור  לאמון  ראויים 
והמחויבות שלנו לעתידם. ההצטרפות 
שלו  הראשון  ליו"ר  ומינויי  לארגון  שלי 
מהווה עבורי כבוד גדול. ברור לי, שלצד 
הכבוד מגיעה אחריות ענקית, ואעשה 

בישיבת הוועד שנערכה בלשכת סוכני הביטוח באנגליה הוחלט להקים בארץ את EFPA ישראל 
ולצרף כחברים בארגון העולמי את אודי אביטל, יו"ר הוועדה הפיננסית בלשכת סוכני ביטוח 

וחיים אייזנפלד, יו"ר ונשיא לשכת היועצים העסקיים

ישראל מצטרפת לארגון EFPA העולמי

בנק הפועלים השיק את "המרכז הארצי לייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה"

הפועלים  כל  את  לאחד  יכולתי  ככל 
את  לשים  במטרה  בשוק  זה  בתחום 
הדגש על טובת אזרחי מדינת ישראל". 
"זהו כבוד ענק להיות  חיים אייזנפלד: 
ולשמש  זה  ארגון  של  מהחזון  חלק 
ששם  ארגון  של  מייסדים  כחברים 
ישראל  מדינת  אזרחי  טובת  את 
היועצים  בלשכת  אנו  מעייניו.  בראש 
העסקיים והניהוליים נעשה ככל הניתן 
ונשיא  כיו"ר  החזון.  להצלחת  להביא 
נשיא  סגן  העסקיים,  היועצים  ארגון 
לשכת העצמאים ונשיא EFPA ישראל, 
אפעל יחד עם אודי במטרה להצליח. 
נפעל בהרמוניה ובתיאום מלא לטובת 

אזרחי מדינת ישראל". 
דן דוברי: "מנהיגות מתבטאת בעשייה 
ולא רק בדיבורים. שאפו ענק לאודי על 
החזון והעשייה. הוא מנהיג ראוי לאמון 
של כל הציבור. תמיד אמרתי שאעמוד 
מקצועיות  לקדם  שרוצה  מי  כל  לצד 
והפועלים  הציבור  בקרב  וערכיות 
אירופאית  ועדה  כחבר  בתעשייה. 
חשובה, אני שמח על החיבור הנוסף 
משמעותי  ערך  שיביא  לאירופה 
שהוסמכו  הפיננסים  למתכננים 

ולפועלים בשוק הפיננסי בישראל". 

מימין: אודי אביטל וחיים אייזנפלד

"המרכז  את  משיק  הפועלים  בנק 
הארצי לייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה". 
במערכת  מסוגו  ראשון  במרכז  מדובר 
הבנקאית שיעניק שירותי ייעוץ לתכנון 
פרישה מעבודה לכלל ציבור השכירים 
כל הבנקים. המרכז  בישראל, לקוחות 

ממוקם במגדל ששון חוגי ברמת גן.
הפועלים:  בנק  מנכ"ל  פינטו,  אריק 
אחד  את  מהווה  הפרישה  "צומת 
בחייו  ביותר  המשמעותיים  השינויים 
ובמועד הפרישה  של כל אזרח מאחר 
הפנסיוני  החיסכון  לרשותו  יעמוד 
שנות  כל  במשך  עבורו  שנחסך 
גבוה  ערך  המעניק  בשירות  עבודתו. 
חרת  אותה  מהתפיסה  כחלק  ללקוח 
בנק הפועלים על דגלו "פועלים אתכם 

בכל החלטה". 
ייעוץ  אגף  מנהלת  אלגריסי,  רבקה 

מסיבות  הפורשים  לקוחות  מוקדמת,  לפרישה  שיצאו  ללקוחות  גם  פונה  החדש  המרכז 
בנק הפועלים: פרישה  מנכ"ל  פינטו,  אריק   | עבודות  בין  ואלו שנמצאים במעבר  בריאותיות 

מהווה אחד השינויים המשמעותיים ביותר בחיי אדם
"ייעוץ פנסיוני לתכנון פרישה  ומחקר: 
במרכז  הבנקים  כל  ללקוחות  ניתן 
מ-22  באחד  או  גן  ברמת  הארצי 
ותכנון  הפנסיונים  הייעוץ  "מרכזי 
פרישה" הפזורים ברחבי הארץ. הייעוץ 
מקצועי  יועצים  צוות  ע"י  ניתן  בבנק 
ייעוץ  ברישיון  המחזיק  ואובייקטיבי 
ייעוץ  במערכות  ומשתמש  פנסיוני 

מתקדמות תומכות החלטה". 
שנה  מדי  פורשים  איש  אלף  כ-70 
כי  הסבירו  הפועלים  בבנק  בישראל. 
ללקוח  מסייע  פרישה  לתכנון  ייעוץ 
בתהליך  מעבודה  הפרישה  במועד 
לתחום  הקשורות  ההחלטות  קבלת 
המיסוי ולאופן קבלת הכספים. "מדובר 
בהחלטות שהן מסוג 'אל חזור', וקבלת 
עד  לחסוך  עשויה  מקצועי  ייעוץ 
ולכן  אלפי שקלים,  מאות  ואף  עשרות 

אופן הטיפול  לתכנן מראש את  חשוב 
לפורש  לאפשר  בכדי  אלו  בכספים 
על  ושמירה  בכבוד  קיום  ולמשפחתו 

רמת החיים אליה התרגלה המשפחה 
בנק  ציינו  העבודה",  שנות  לאורך 

הפועלים.
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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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ביטוח | פנסיה | פיננסים

הכשרה: המנכ"ל שמעון מירון השיק את זרוע 
ההשקעות בתחומים אשראי והשקעות ריאליות

המחלקה  את  ינהל  גולדנברג  נדב 
יחליף את  גולדנברג  הימית בהפניקס. 
את  שמסיימת  האוזנר  אירית  עו"ד 
 37 בתום  המחלקה  כמנהלת  תפקידה 

שנים בחברה.
כיהן  להפניקס,  הצטרפותו  טרם 
שונים  בתפקידים   )33( גולדנברג 
בגרמניה.  ביטוח  בחברת  הימי  בתחום 
עסקים  במנהל  ראשון  תואר  בעל  הוא 

נדב גולדנברג ינהל את המחלקה הימית בהפניקס
יחליף את עו"ד אירית האוזנר שפורשת אחרי 37 שנות עבודה בהפניקס, מהן 26 שנים בתפקיד 

מנהלת המחלקה

נדב גולדנברג / צילום: אלבום פרטי

ערכה  לביטוח  חברה  הכשרה 
בשבוע שעבר את כנס תכניות עבודה 
תכניות  והצגת   2018 שנת  לסיכום 
החברה  של  והאסטרטגיה  העבודה 

לשנת 2019.
 הכנס שעמד בסימן 'שנת המצוינות', 
בהשתתפות  נצר'  ב'חצר  נערך 
ההנהלה  חברי  החברה,  עובדי  מאות 
בראשות בעלי הכשרה, אלי אלעזרא, 

והמנכ"ל שמעון מירון.
לשנה  חזונו  את  בכנס  הציג  מירון 
של  האסטרטגיה  כשבראשו  הבאה 
על  בדגש  הבאות  לשנים  החברה 
תחום הדיגיטל, שיפור חווית השירות, 
ובמטרות  החברה  ביעדי  עמידה 
העסקיות של החברה, השקת מוצרים 

חדשים ושדרוג מוצרים קיימים. 
זרוע  את  בכנס  מירון  השיק  כן  כמו 
אשראי  בתחומים  ההשקעות 

החברה, שתיכנס גם לתחום ערבויות המכר, קיימה את הכנס השנתי לעובדיה בו הציג המנכ"ל 
את החזון והאסטרטגיה של הכשרה לשנת 2019

לתחום  וכניסה  ריאליות  והשקעות 
ערבויות המכר.

חזונו בפני  מירון את  פירט  על הבמה 
עובדי החברה: "בשנה שעברה השקנו 

הדיגיטלית  המהפכה  את  והתחלנו 
כשהשקנו  בישראל  הביטוח  בתחום 
את GO, מוצר חדשני שהביא מהפיכה 
וסקרנות  התעניינות  ויצר  לענף 

את  מציגים  אנו  השנה  בחו"ל.  גם 
האסטרטגיה השיווקית לשנים הבאות 
הכוללת שדרוג מערכות הליבה ועולם 

תוכן חדש בהגדלת נכסי החברה.
"אנו נמשיך לפתח את תחום הדיגיטל 
ושירות  מוצרים  ללקוחותינו  ונציע 
אנחנו  בענף.  כמוהו  שאין  בסטנדרט 
המתקדמים  המוצרים  את  נרחיב 
וכלים  מענה  וניתן  הדיגיטליים 
מתקדמים וחדשניים ללקוחות החברה 

והן לסוכני החברה".

בהכשרה מציינים כי גם עובדי החברה 
שהם  תוך  משמעותיות  בבשורות  זכו 
העסקיות  התוצאות  מהשיפור  נהנים 
הכריז  הכנס  "במהלך  החברה.  של 
מירון על חלוקת בונוס שנתי וצ'ופר של 
לריביירה  במיוחד  מפנק  ונופש  טיסה 

הרוסית סוצ'י על חשבון החברה". 

מנכ"ל הכשרה שמעון מירון בכנס של החברה

מאוניברסיטה  בכלכלה  התמחות  עם 

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

בוינה, באוסטריה. 
בהפניקס  לעבוד  החלה  האוזנר  עו"ד 
הימית  המחלקה  ואת  שנים   37 לפני 
המחלקה  שנים.   26 במשך  ניהלה 
ביטוחי  את  אחראית  בהפניקס  הימית 
 ,FINE ART יהלומים,  ביטוחי  מטענים, 
ביטוחי  אווירי,  ביטוח  שיט,  כלי  ביטוח 

חבויות ועוד.
אייל בן סימון, משנה למנכ"ל וממונה 

על הביטוח הכללי הודה לעו"ד האוזנר 
אירית  "עו"ד  רבות:  עשייה  שנות  על 
קרוב  הפניקס  בחברת  עובדת  האוזנר 
האחרונות  השנים  ב26  שנה.  ל-40 
הימית.  המחלקה  כמנהלת  שימשה 
אנחנו מודים לה על המסירות ועל שנים 
ומאחלים  מוצלחת  עשייה  של  רבות 
גולדנברג  לנדב  רבה  הצלחה  בזמן  בו 
שיחליף אותה כמנהל המחלקה הימית".
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עו"ד סאמר חאג' יחיא, התארח במפגש של גדעון המבורגר 
ולשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין

בינה מלאכותית בשירות ענף הביטוח

 ,CFA יחיא,  חאג'  סאמר  ד"ר  עו"ד 
במפגש  שעבר  רביעי  ביום  התארח 
גדעון המבורגר, המכהן  צהריים של 
ישראל-שוויץ  המסחר  לשכת  כנשיא 
הראל  קבוצת  וכנשיא  וליכטנשטיין 
ביטוח ופיננסים. המפגש נערך במלון 
דן בתל אביב כחלק מפעילות הלשכה 
בין  והמסחר  הכלכלה  קשרי  להידוק 

ישראל, שוויץ וליכטנשטיין.
במרכז  לפינטק  מרצה  יחיא,  חאג' 
בנק  ודירקטור  בהרצליה  הבינתחומי 
"התפתחויות  בנושא:  הרצה  לאומי, 
אחרונות בחדשנות הפינטק העולמי".

שגריר  במעמד  שהתקיים  במפגש 
רוך,  ז'אן-דניאל  בישראל  שוויץ 
ביגלשטיין  דיוויד  השתתפו: 
ריימונד  בישראל;  שוויץ  משגרירות 
וקלאודיו  ווייט  קנדיס  סאוטור, 
הביטוח  חברת  נציגי   – צ'יאטרה 
וכריסטוף  סררה  פאביו  ציריך; 
סוויס  הביטוח  חברת  נציגי   – זיגלר 
 UBP בנק  מנכ"ל  וינברגר,  אבי  רי; 
ברנדס;  חנינא  עו"ד  בישראל; 
צביקה  עו"ד  אקירוב;  אלפרד 
עו"ד  אשר;  אורי  עו"ד  יעקובוביץ'; 
נשיא  דותן,  אמנון  פסרמן;  דניאל 

חאג' יחיא, מרצה לפינטק במרכז הבינתחומי בהרצליה ודירקטור בנק לאומי, הרצה בנושא: 
"התפתחויות אחרונות בחדשנות הפינטק העולמי"

רינה  והתעשייתי;  המסחרי  המועדון 
סמט,  חיים  עו"ד  דן;  מלונות  באום, 
יו"ר מועצת המנהלים של מוזיאון  סגן 
תל אביב; דוד בלומברג, יו"ר בססח; 
רו"ח אלי גילבאי; דני גילרמן; גדעון 
יו"ר  המבורגר,  יאיר  רוזנשטיין; 
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים; מישל 
ביטוח  הראל  קבוצת  מנכ"ל  סיבוני, 
הראל  יו"ר  מנור,  יואב  ופיננסים; 
המשמר מחשבים; אריק פרץ, משנה 
קבוצת  של  הכספים  מנהל  למנכ"ל, 

הראל ביטוח ופיננסים ועוד.
יחיא  לחאג'  הודה  המבורגר  גדעון 
מרתקת.  הייתה  ההרצאה  עי  וציין 
לאירוע  בהתייחסו  המבורגר,  ציין  עוד 
החגיגי, כי "סדרת מפגשים אלו הינם 
ולשיתוף  ההדוקים  לקשרים  סמל 
הפעולה בין הגופים העסקיים בישראל 
ישראל- המסחר  לשכת  חברי  לבין 
השנים,  במרוצת  וליכטנשטיין.  שווייץ 
מוצלחת  למסורת  הפכו  אלו  מפגשים 
שיתוף  את  נס  על  המעלה  ופורייה, 
קיום  להמשך  המדינות  בין  הפעולה 
ישראל  בין  וכלכליים  עסקיים  קשרים 

לשוויץ לבין החברים בלשכה". 
מימין: עו"ד סאמר חאג' יחיא, ז'אן-דניאל רוך וגדעון המבורגר / 

צילום דרור איתן

"הבינה המלאכותית עשויה לשפר תהליכים מול מבוטחים ולקצר את הזמנים בטיפול בתביעה 
ובסיומה", ציינה אן-אליז דלבק, מובילת תחום מדע נתונים ב-IBM אירופה בכנס הבינלאומי 

FUTURE OF AI 2019
מדע  תחום  מובילת  דלבק,  אן-אליז 
השתתפה  אירופה,   IBM-ב נתונים 
הבינלאומי  בכנס  במרץ(   27 ד',  )יום 
שהתקיים   FUTURE OF AI 2019
בראשון   LAGO האירועים  במתחם 

לציון,
דלבק סיפרה לכ-1,500 אורחי הכנס, 
ענקיות  אפ,  סטארט  חברות  ובהם 
מומחי  סיכון,  הון  קרנות  הייטק, 
על  מלאכותית,  ובינה  מכונה  למידת 
ה-AI לספק שקיפות  יכולה  בה  הדרך 
ולסייע בעבודתן השוטפת של חברות 

הביטוח.
בבינה  יבטחו  שאנשים  "חשוב 
בערך  מכירים  כולם  לא  מלאכותית, 
שלה", אמרה דלבק. "בינה מלאכותית 
יכולה לסייע לעבודת האנשים בביטוח 

כאשר  למשל,  כך,  רבות.  בצורות 
ביטוח,  בחברת  נתונים  למומחית 
מגיעה תביעה, מחפשים מילת מפתח, 
מידת  מה  לשלם,  נדרש  כמה  בודקים 
הונאה  של  היבטים  יש  והאם  הנזק, 
הללו,  התהליכים  בכלל  בתביעה. 
לשפר  עשויה  המלאכותית  הבינה 
את  ולקצר  מבוטחים  מול  תהליכים 

הזמנים בטיפול בתביעה ובסיומה".
המלאכותית  "הבינה  סיכמה:  דלבר 
היא משהו שניתן לסמוך עליו, אבל אין 
שחורה  קופסה  כאל  אליה  להתייחס 
כלי  היא  מלאכותית  בינה  סגורה. 
הסברה  יכולת  עם  שקיפות,  המספק 

והבנה".
קבוצת  פלד,  בן  ידי  על  הופק  הכנס 

אן-אליז דלבק בכנס / צילום: Tomer Foltynאנשים ומחשבים.
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שיחה חופשית

נעים להכיר
שם: שירן פרג'

גיל:  27
מצב משפחתי: רווקה

תפקיד נוכחי:  ניידת שירות - דרכים

סדר יום

מה מעניין בענף הרכב?

"תמיד סיקרן אותי התחום הטכני. אני 
גם פריקית של רכבים וכל מה שקשור 
זה  אותי,  ומעניין  מושך  מאוד  לרכבים 
חיידק שמגיע מהבית. אבי היה ועודנו 
הספר  בבית  רכב  למכונאות  מורה 
הוא  רבות  שנים  ומזה  צריפין  אורט 
בצבא  הן  מכונאים  של  דורות  מכשיר 

והן באזרחות.
בילדותי הייתי צמודה הרבה לאבי ועם 
ולימים  הזה,  בחיידק  נדבקתי  הזמן 
הפכתי למכונאית מדופלמת. אני מאוד 
לעולם   שקשור  מה  כל  את  אוהבת 
הטכני. יש לי כישרון מולד לזה )כנראה 
האתגר  את  אוהבת  אני  גנטי(.  שזה 
פתרונות  ומציאת  תקלות  איתור  של 

במצבים הכי מורכבים. 
שזקוקים  ללקוחות  להגיע  גם  לי  כיף 
לסיוע שלי במצבים שסדר היום שלהם 
להם  מאפשרת  פשוט  ואני  השתבש 
לחזור ומהר לעיסוקים שלהם, זה מאוד 

ממלא אותי. 
מחזק אותי גם לקבל פידבקים חיוביים 
והן  מנשים  הן  מהלקוחות  רבים 
אליהם  שמגיעה  שמופתעים  מגברים 
מבינים  הם  מאוד  מהר  אך  בחורה, 

המקרים  ברוב  לסמוך.  מי  על  שיש 
התקלה,  את  להם  פותרת  אני  כאשר 

הם ממש מתפעלים מכך".

מה היית משנה בתחום?
"הייתי רוצה שהתחום יהיה יותר פתוח 
ידי  על  נשלט  התחום  כיום  לנשים. 
גברים וחשוב שמסגרות כמו בתי ספר, 
הכנסת  יעודדו  עבודה  ומקומות  צבא 
המקצועות  לכל  נשים  והכשרת 
לנו מה לתרום.  יש  הטכניים, בהחלט 
פחות  לא  טובות  להיות  יכולות  אנחנו 
מגברים ובמובנים מסוימים אף טובות 

מהם".

טיפ לקולגות בתחילת דרכם
"שיעזו, שלא יפחדו לנסות, שיעשו מה 
שלהן  האמת  עם  וילכו  אוהבות  שהן 
עד הסוף. שתמיד ישאפו להיות טובות 

יותר".

מתי ולמה החלטת לעסוק 
בתחום?

עוד  התחיל  החיידק  שציינתי,  "כפי 
בילדותי, כאשר ביליתי שעות רבות עם 
בתחום,  שאעסוק  ידעתי  תמיד  אבי. 
לאו דווקא בתחום שירותי הדרך, אבל 
היה  הטכני.  בתחום  שאעסוק  ידעתי 
גם מנהל בחברת דרכים שמאוד רצה 

צילום: 

"אני פריקית של רכבים"

השירות  ניידות  במערך  נשים  לשלב 
נשים,  חיפש  הוא פשוט  של החברה, 

הגעתי לריאיון והשאר היסטוריה".

שילוב העבודה בחיים הפרטיים
בעבודה.  לחיים  זוגי  בן  את  "הכרתי 
שירותי  בתחום  שלי  קולגה  גם  הוא 
הדרך. מבחינתו זה דיל מצוין, בכל מה 
שקשור לרכב הפרטי שלי הוא לא צריך 

להיות בכוננות הקפצה".

ניקוי ראש
אני  מוטורי,  בספורט  עוסקת  "אני 
מבשלת,  גם  אני  אדרנלין.  אוהבת 
לראות  כיף  וגם  בשבילי  תרפיה  זו 
שלנו  והחברים  משפחתי  זוגי,  בן  את 
מתענגים על המטעמים שאני מכינה 

להם".

אם לא מכונאית רכב?
"קוסמטיקאית, יש לי דיפלומה גם בזה 

אבל המשיכה לתחום הטכני גברה".

פסגת השאיפות
בו  עוסקת  שאני  בתחום  "להמשיך 
ומאוד נהנית ממנו. העולם הזה הופך 
להיות יותר טכנולוגי כך שכל הזמן אני 

לומדת ומעשירה את הידע שלי".

לא יודעים עלי ש...? 
"שאני גם קוסמטיקאית".

תחביבים
"בישול ורכיבה על טרקטורונים 
ואופנועי שטח )ספורט מוטורי(".

שירן פרג', מכונאית רכב בדרכים שירותי דרך, מספרת על המשיכה לתחום ומקווה שעולם 
הרכב יהיה פתוח יותר לנשים: "חשוב שמסגרות כמו בתי ספר, צבא ומקומות עבודה יעודדו 

הכנסת והכשרת נשים לכל המקצועות הטכניים, בהחלט יש לנו מה לתרום"

מתכננים עתיד

ימים ד'-ה', 29-30.5.19 | צפון
מלון חוף התמרים, עכו

סדנאות בעכו

יום ג', 28.5.19 | מרכז 
אווניו – קרית שדה התעופה

כנס יום אווניו

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=226027&token=7344bb24618c724c16cdf7dec03738da
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שירותים  המעניקה  גרופ,  קופל 
הביטוח  סוכני  לסקטור  משלימים 
אמון  תו  את  לקבל  זכתה  בישראל, 
מתחייבת  החברה  כי  המעיד  הציבור, 

לעמוד בכללי ארגון אמון הציבור.
סטנדרט  המשקפים  בכללים  מדובר 

מיקי קופל: לאחר שיתוף פעולה צמוד עם אמון הציבור, הגדרנו לעצמנו כחברה להיות חוד 
החנית בהוגנות ובשקיפות ללקוח

קופל גרופ קיבלה את תו אמון הציבור

מאות סוכני ביטוח באירוע התרמה לעמותת גיבורים קטנים

מיקי קופל

גבוה של אמת והגינות בפרסום, גילוי 
נאות  שירות  מידע,  ושקיפות  נאות 
ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים 
וכיבוד  פרטיות  על  שמירה  ובקיומם, 

החוק.
מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ: "לאחר 

שיתוף פעולה צמוד עם אמון הציבור, 
חוד  להיות  כחברה  לעצמנו  הגדרנו 
ללקוח.  ובשקיפות  בהוגנות  החנית 
אנו גאים על קבלת התו ומאמינים כי 
הגבוהים  בקריטריונים  לעמוד  נמשיך 

ביותר של אמון הציבור".

עשרות  מתוכם  איש,  מ-350  יותר 
השתתפו  ביטוח,  וסוכנות  סוכני 
בתחילת השבוע )א'( באירוע התרמה 
שנערך  קטנים  גיבורים  עמותת  של 

באולם גריי יהוד.
גליקריה  של  הופעה  נערכה  באירוע 
העמותה  לפעילות  שהתוודעה 
ציון  שלה,  האמרגן  שיזם  בפגישה 
סוכנת  העמותה  מקימי  עם  קדם, 
הביטוח מיכל וינצר וד"ר יריב וינצר. 

גליקריה  צפתה  חודשים  מספר  לפני 
העמותה,  פעילויות  של  בסרטונים 
תעניק  שהיא  והחליטה  התאהבה 
לעמותה מתנה ליום הולדת 18 - ערב 

שכולו תרומה למען ילדי העמותה.
הזמר  את  בהופעתה  אירחה  גליקריה 
היווני אסי יחיאל וריגשה את האורחים 
מעל  שנמשכה  מרשימה  בהופעה 

שעתיים. 
למען  לב  ברוחב  תרמו  המשתתפים 

ילדי גיבורים קטנים.

כעמותה  נוסדה  קטנים  גיבורים 
חברתית בשנת 2001. בשנת העשור 
כתנועה  קטנים  גיבורים  הוכרזה 
פעילות  על  כולה  המבוססת  חברתית 
החינוך  ילדי  בקרב  התנדבותית 
קרי:  שכלי,  מפיגור  הסובלים  המיוחד, 
בוגרים  ועד   6 מגיל  מיוחדים,  ילדים 

בגיל 21.

העמותה  לפעילות  שהתוודעה  גליקריה,  של  הופעה  נערכה  באירוע 
בפגישה שיזם האמרגן שלה עם מקימי העמותה - מיכל וד"ר יריב וינצר

מימין: ד"ר יניב וינצר, גליקריה 
ומיכל וינצר
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השקעות אלטרנטיביות / אלעזר לוין

אשתקד  השקיעו  ישראל  תושבי 
עולה   – בחו"ל  דולר  מיליארד  כ-18.5 
בשבוע  שפורסם  ישראל  בנק  מדו"ח 
שעבר. הישראלים ממשיכים להשקיע 
כדי  ופיננסיים,  ריאליים  נכסים  במגוון 
להגדיל את התשואה על השקעותיהם. 
בשוק  הנמוכות  התשואות  לאור  זאת, 
הנתונים  בישראל.  השמרני  ההון 
השקעות  כוללים  אינם  כאן  מפורטים 

של המדינה.

 7.2 אשתקד,  המובילות  ההשקעות 
ערך  בניירות  היו  דולר,  מיליארד 
על  בבעלות  מ-10%  פחות  המקנים 
חברה. בדרך כלל מדובר על השקעות 
הן  יורק  ניו  בורסות  כאשר  בבורסות, 
היו  העיקריים  המשקיעים  המובילות. 
מוסדיים, אך היו גם השקעות בכ-1.5 

מיליארד דולר של אנשים פרטיים.
אשתקד  ישראלים  נתנו  בנוסף, 
דולר  מיליארד  בכ-4.45  הלוואות 
לפרטיים וחברות בחו"ל, רוב ההלוואות 
ניתנו על ידי חברות יצור ותכנות בענף 
ההלוואות  על  הריבית  המחשבים. 
אמורה להיות גבוהה מזו שיוכלו להשיג 

בישראל.
השקעות  נמצאות  השלישי  במקום 
כ"נכסים  מתאר  ישראל  שבנק  במה 
הכוונה  דולר.  מיליארד   3.5 אחרים", 
בקרנות  פיננסיות  להשקעות  היא 

נאמנות ונגזרים פיננסים. 
חדשות  השקעות  אשתקד  היו  כן 
מניות   - דולר  מיליארד  ב-3.4  אחרות 
על  מבעלות  מ-10%  יותר  המקנות 
לאמיתו  בנדל"ן.  השקעות  וכן  חברה, 
זה  בסעיף  ההשקעות  גדלו  דבר  של 

מגדילים השקעות אלטרנטיביות, לאור התשואה הנמוכה של שוק ההון השמרני בישראל | 1.5 
מיליארד דולר מתוך הסכום שהושקע בחו"ל היו של אנשים פרטיים

ישראלים השקיעו אשתקד 18.5 מיליארד דולר בחו"ל

בכ-6 מיליארד דולר, אולם המשקיעים 
נאלצו לקזז 2.4 מיליארד דולר, בעיקר 
בשל ירידת שווין של מניות שהושקעו 
של  חלוקה  אין  כאן  יורק.  ניו  בבורסת 

הסכומים לפי השקעות משנה.
בולטת  אלו,  בסעיפים  הגידול  לעומת 
מיליארד   3.25 של  ירידה  אשתקד 
דולר בפיקדונות של ישראלים בבנקים 

בחו"ל, אולי בגלל ריבית נמוכה. 

ישראלים מחזיקים בכ-142 
מיליארד דולר במניות, אגרות 

חוב ונדל"ן בחו"ל 
הבנק מדווח גם על יתרת ההשקעות 
במסלולים  ישראלים  של  הכוללת 
החזיקו   2018 בסוף  בחו"ל.  שונים 
מיליארד  כ-142  ישראלים  משקיעים 
ונדל"ן  חוב  אגרות  במניות,  דולר 

גובה  על  נפרד  נתון  אין  לארץ.  בחוץ 
ההשקעות בנדל"ן. 

יתרת  עומדת   2018 לסוף  נכון 
ללקוחות  ישראלים  של  ההלוואות 
כן  דולר.  מיליארד  כ-21  על  בחו"ל 
מחזיקים משקיעים ישראלים פיקדונות 
בבנקים ב-13.5 מיליארד דולר )לאחר 
הירידה של השנה האחרונה(. בנוסף, 
אחרים"  "נכסים  ישראלים  מחזיקים 
בעיקר  כנראה  דולר,  מיליארד  ב-20 

נדל"ן ותשתיות. 
"ב-2018  מסכם:  ישראל  בנק 
של  הישירות  ההשקעות  זרם  נמשך 
בתשובה  לארץ".  בחוץ  ישראלים 
כי  ישראל  בנק  מסר  "עדיף"  לשאלת 
במסלולי  התשואות  על  נתונים  לו  אין 

ההשקעה האמורים. 

אופל  בנקאית  החוץ  המימון  חברת 
נטו של  רווח  בלאנס רשמה אשתקד 
 42% של  גידול  שקלים,  מיליון   22.7
שהסתכמו  ב-2017,  הרווחים  לעומת 

ב-16 מיליון שקלים. 
)ג'(  שלשום  רכשה  שחם  אלשטולר 
10% ממניות אופל בלאנס תמורת 27 
 8% של  פרמיה  שהם  שקלים,  מיליון 
המסחר.  בראשית  המניה  מחיר  מעל 
והרכישה  ברווח  הזינוק  רקע  על 
בכ- המניה  אתמול  עלתה  בפרמיה, 

 .11%

אופל בלאנס  כל פעילותה של  כמעט 
בריבית  דחויים,  צ'קים  רכישת  היא 
פי  על  לעסקה  מעסקה  המשתנה 
איכות הלקוח ונסיבות העסקה. 70% 
עד  של  לתקופה  הן  מהעסקאות 

חודשיים, ורק 1% הן ליותר משנה. 
כ-7,000  החברה  ניכתה  אשתקד 
צ'קים, לעומת 6,000 ב-2017. הצ'ק 
 15,000 בן  היה  אשתקד  הממוצע 
ב-2017.   13,500 לעומת  שקלים, 
לקוחות  לה  שיש  אומרת  החברה 

 | אלטשולר שחם רכשה בפרמיה 10% מחברת המימון החוץ בנקאית, והמניה זינקה בכ-11% 
"אנחנו מעין בנק, בלי הבירוקרטיה" | חובות מסופקים כ-23 מיליון שקלים, אך החברה מעריכה 

שתגבה את עיקרם

רווחי אופל בלאנס גדלו ב-42% ל-22.7 מיליון שקלים ב-2018

חוזרים רבים, לצד לקוחות חדשים. 
לדברי אופל בלאנס , היקף העסקאות 
גדל בשנה האחרונה על רקע הקושי 
קטנים  עסקים  של  והולך  הגובר 
גם  בנקאי.  אשראי  לקבל  ובינוניים 
על  מכבידה  הבנקאית  הבירוקרטיה 
זאת,  לעומת  בלאנס,  אופל  הלווים; 
ויעילות.  במהירות  עסקאות  מסכמת 
חברות  שלוש  באמצעות  פועלת  היא 
בהן(,  )הגדולה   2006 אופל   – בנות 

אינווסטמנט, מורסני.

"כמעט בנק" 
החברות  לשלוש  היו   2018 בסוף 
כלומר  פעילים,  לקוחות   6,700 יחד 
ב-18  אחת  פעם  לפחות  שלוו  אלו 
החודשים האחרונים. יש לה עוד כ-25 
פעילים  שאינם  רשומים  לקוחות  אלף 

היום, אך היו כנראה פעילים בעבר. 
לה  ויש  באשדוד,  הוא  החברה  מרכז 
וחולון,  בין היתר סניפים בראשון לציון 
ניתן  עובדים.  עשרות  המעסיקים 
חמישה  דרך  גם  עסקאות  לעשות 
מכשירים בערים, כולל ירושלים. לדעת 

החברה, נתונים אלו נותנים לה מעמד 
פי  של "כמעט בנק". היא פועלת על 

התחיקה וההוראות של הרשויות. 
החברה מנכה צ'קים בעיקר ללקוחות 
מתבססת  פעילותה  ובינוניים.  קטנים 
זה של  בתחום  20 שנה  בן  ניסיון  על 
איכות  בדיקת  על  השליטה,  בעלי 
כולל  בטחונות,  קבלת  ועל  הלקוחות 
פנימית  הוראה  אישיות.  ערבויות 
יותר  של  אשראי  לאשר  שאין  קובעת, 
ועדת  באישור  ,אלא  מהתיק  מ-2.5% 
שליטה  בעלי  יושבים  שבה  אשראי, 
היה  האחרונות  בשנתיים  בחברה. 
כזו,  הלוואה  אושרה  שבו  אחד  מקרה 
כולל  בטחונות  שנתנה  נדל"ן  לחברת 
שעבוד נכסים. יתרת ההלוואה לחברה 
מיליון   1.3 על   2018 בסוף  עמדה  זו 
עמדו  הלקוחות  חובות  סך  שקלים. 

בסוף 2018 על 308 מיליון שקלים. 
עיקריים  ענפים  לפי  הלקוחות  פיזור 
הוא:   ,2006 אופל  המובילה,  בחברה 
הובלה   ,  15% תשתיות   ,36% נדל"ן 
 .8% שירותים   ,11% ולוגיסטיקה 
בשתי החברות הבנות האחרות, חלקו 

של הנדל"ן קטן יותר. 
החברה  על  היה  הזהירות,  כל  למרות 
שקלים  מיליון  כ-23  אשתקד  לרשום 
מיליון   16 לעומת  מסופקים,  כחובות 
לגביית  פועלת  החברה  ב-2017. 
כך  גם באמצעים משפטיים,  החובות, 
לדעתה  תהיה  בפועל  שההפרשה 

קטנה בהרבה. 
בין  מהפער  נובעים  החברה  רווחי 
הריבית על מקורות המימון שלה לבין 
גובה מהלווים. מקורות  הריבית שהיא 
עצמי  הון  הם  העיקריים  המימון 
שהנפיקה  אג"ח  שקלים,  מיליון   49
מיליון  כ-59  כיום  ויתרתם  בבורסה 
מיליון   146 בסך  ואשראי  שקלים, 
)שמותיהם  בנקים  מארבעה  שקלים 

לא פורטו(.

בידי  הן  בלאנס  אופל  ממניות   76%
שלוש משפחות - דניאל, שחר ויהושע 
מזרחי, מיכאל ועודד איתן, אורן בן-יאיר. 
היתר – בידי הציבור בבורסה. שליטתן 
אלטשולר  כניסת  לאחר  גם  תישאר 

שחם, המהווה הבעת אמון בחברה. 
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"קול  פרסמה  ערך  ניירות  רשות 
קורא –ניהול תיקים 2.0" המציע מודל 
ליצירת שירות חדש לציבור המשקיעים, 
באמצעות  תיקים  ניהול  שיאפשר 
אשר  ייעודית,  דיגיטאלית  פלטפורמה 
הטלפון  באמצעות  למשקיע  תתאפשר 
השירות  בלבד.  המחשב  או  החכם 
לנהל  תיקים  למנהלי  יאפשר  החדש 
באמצעות  ללקוחותיהם  תיקי השקעות 
קרן נאמנות ייעודית, על כל יתרונותיה, 

לרבות סוגיית המיסוי.
גואטה:  ענת  ערך,  ניירות  רשות  יו"ר 
להוביל  צפוי   2.0 דור  תיקים  "ניהול 
ההשקעות.  ניהול  בתחום  למהפכה 
שוק  לבניית  תשתית  מניחה  הרשות 
וחדשני,  מתקדם  טכנולוגי,  ציבורי  הון 
המעניק ערך מוסף לציבור המשקיעים 
זריקת  להוות  עשוי  המהלך  ולחברות. 
וקרנות  התיקים  ניהול  לתחומי  מרץ 
וכתוצאה  הרשות,  שבפיקוח  הנאמנות 
הציבורי  ההון  שוק  לעידוד  גם  מכך 

בישראל".
על  מבוססת  אשר  היוזמה  במסגרת 
הסדרה קיימת לניהול התיקים באמצעים 
מתכונת  הרשות  מציעה  טכנולוגיים, 
קרן  של  פלטפורמה  על  תיקים  לניהול 
נאמנות ייעודית, באופן שיאפשר ללקוח 
עסקה  עמלות  מתשלום  בפטור  חסכון 
ואי תשלום מס רווח הון בעת תחלופת 
שלו.  ההשקעות  בתיק  פנימית  נכסים 
מס  בתשלום  שחבות  הוא  בכך  היתרון 
ייתן  הלקוח  כאשר  רק  תיווצר  הון  רווח 
הוראה להעביר כספים מהתיק המנוהל 

לחשבון העו"ש שלו. 
הלקוח  יוכל  השירות  במסגרת  בנוסף, 
ביצועי  אחר  דיגיטאלי  באופן  לעקוב 
התיק שלו ולצפות בפירוט ניירות הערך 

מעורבות  תגדל  בכך,  אותו.  המרכיבים 
תיק  ניהול  חווית  ותתאפשר  הלקוח 
השקעות "אישי", למרות שבפועל התיק 

ינוהל באמצעות קרן נאמנות.
ההסדרה המוצעת תאפשר להפיץ את 
השירות במגוון ערוצי הפצה, מסורתיים 
ודיגיטאליים, להשוות תשואות בין תיקים 
ומיסוי  עסקה  עלויות  להוזיל  מנוהלים, 
לכל  השירות  את  להנגיש  למשקיע, 
משקיע, ללא מגבלת השקעה מינימלית, 

ולייעל את ניהול התיקים לחברות. 
התכנית  עם  מתכתב  המהלך 
לקידום  הרשות  שהציגה  האסטרטגית 
ההון,  בשוק  טכנולוגית  חדשנות 
של  עלויות  ולהוזלת  לייעול  להנגשה, 
מתקדם  הון  בשוק  פיננסיים  שירותים 

ומשוכלל. 
כיום  המוצע  התיקים  ניהול  שירות 
לציבור מבוסס על ניהול תיק ההשקעות 
בחשבון הלקוח. התרגום של ניהול התיק 
הלקוח  בחשבון  ערך  בניירות  לפעילות 
גורר תשלום עמלות עסקה גבוהות עבור 
תשלום  ומכירתם,  הערך  ניירות  קניית 
מס רווח הון בעת מכירה של כל נייר ערך 
בחשבון הלקוח ונטל תפעולי על החברה 
שבפועל  למרות  התיקים.  מנהלת 
החברה מנהלת במקרים רבים את תיק 
המשויכים  לקוחותיה  של  ההשקעות 
לאותו פרופיל סיכון במרוכז, היא נדרשת 
לבצע את הפעילות במפוצל בכל אחד 
מחשבונות לקוחותיה. שיטה זו מאלצת 
רף  לקבוע  תיקים  לניהול  החברות  את 
השירות.  קבלת  לצורך  מינימלי  כניסה 
ההשקעות  שתמהיל  מאחר  כן,  כמו 
שלהם  הסיכון  ופרופילי  הלקוחות  של 
אינם  השונות  התיקים  ניהול  בחברות 
זהים, כיום אין אפשרות לבצע השוואה 

בין ביצועי מנהלי התיקים. 

הלקוח יוכל ליהנות מיתרונות 
לגודל, בדגש על פיזור ומגוון 

השקעות
נועדה   "2.0 תיקים  ל"ניהול  היוזמה 
לתת מענה לסוגיות הללו. ניהול התיק 
נאמנות  קרן  של  פלטפורמה  גבי  על 
ללא  לשירות  להצטרף  ללקוח  יאפשר 
הלקוח  בנוסף,  מינימלי.  סכום  מגבלת 
יוכל ליהנות מיתרונות לגודל, בדגש על 
פיזור ומגוון השקעות, תוך הוזלת עלויות. 
תתאפשר  לשירות  ההצטרפות 
המבוססת  הפלטפורמה  באמצעות 
הליך  בלבד.  האינטרנט  רשת  על 
בירור  שאלון  מילוי  יכלול  ההצטרפות 
צרכים באופן מקוון. תהליך זה נועד לסווג 
את פרופיל הסיכון של הלקוח לארבעה 
בינוני",  "סיכון  נמוך",  "סיכון  פרופילים: 
גבוה".  ו"סיכון  בינוני-גבוה"  "סיכון 
חברת ניהול התיקים תנהל קרן ייעודית 

"גמישה",  השקעות  מדיניות  בעלת 
המסווגים  השירות  לקוחות  כל  עבור 
לאותו פרופיל. בהתאם, תיקבע מגבלת 
הקרן  של  למניות  המרבית  החשיפה 
התיק  ינוהל  שבאמצעותה  הייעודית 
 ,4 ו-   1,2,3 למניות  חשיפה  )פרופיל 

בהתאמה(. 
פינטק  לחברות  יאפשר  גם  המודל 
לחברות  תומכות  תשתיות  להעמיד 
השירותים  מתן  לצורך  הרחב  ולציבור 
שבניהול  התיקים  ביצועי  והשוואת 

החברות השונות. 
קרן הנאמנות הייעודית תנוהל במסגרת 
מנהל  של  )"הוסטינג"(  אירוח  הסדר 
להבטיח  כדי  קרן.  מנהל  אצל  התיקים 
התיקים  ניהול  ללקוחות  תיוחד  שהקרן 
שאינם  מלקוחות  תיגבה  בלבד,   2.0
בשיעור  הוספה  השירות  על  נמנים 

 .10%
התיקים  למנהל  יאפשר  הדבר  כן,  כמו 
לנהל את תיק ההשקעות במרוכז, ללא 
צורך לבצע הקצאה פרטנית לכל אחד 

מחשבונות לקוחותיו. 
בגין הקרן הייעודית, אשר מוחזקת בתיק 
מנוהל, מנהל הקרן יהיה פטור מתשלום 
תתאפשר  ובכך  לבנק  הפצה  עמלת 
ב-  הזולים  ניהול  בדמי  השירות  הצעת 
מקבילה,  קרן  לעומת  לשנה   0.35%

אשר מוצעת לציבור הרחב.

התמריץ הטכנולוגי: 
רשות ניירות ערך קוראת לניהול תיקים דיגיטלי

רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא ליצירת שירות חדש למשקיעים, שיאפשר ניהול תיקים 
באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ייעודית | בין היתרונות: ביטול רף כניסה מינימלי ואפשרות 

השוואת תשואות בין תיקים המנוהלים בחברות שונות

ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

הוועדה  של  הראשונה  הפגישה 
אתמול  התקיימה  פיננסית  ליציבות 
)ב'(. הוועדה הוקמה בעקבות השלמת 
הליך החקיקה בכנסת בחודש נובמבר 
2018. בהתאם לחוק, הוועדה תפעל 
במטרה לתמוך ביציבותה של המערכת 

הפיננסית ובפעילותה הסדירה.
בפגישה הציג כל אחד מחברי הוועדה 
את נקודת מבטו לגבי תהליכי העבודה 
הוועדה  הוועדה. חברי  העתידיים של 
הסכימו כי הקמתה מהווה נדבך חשוב 
הפיננסית  היציבות  על  בשמירה 
הוועדה  חברי  ישראל.  אזרחי  לרווחת 
לראייה  חשיבות  שיש  מאמינים 
הפיננסיים  הסיכונים  של  מערכתית 

הרגולטורים  בין  הדוק  ולתיאום 
הפיננסיים והגופים המייצבים. 

על פי החוק, הוועדה כוללת את פרופ' 
אמיר ירון - נגיד בנק ישראל )יו"ר(; שי 
)סגן  האוצר  משרד  מנכ"ל   - באב"ד 
 - חזקיהו  רוני  לנגיד  המשנה  היו"ר(; 
ד"ר  האוצר;  במשרד  הכללי  החשב 
הבנקים;  על  המפקחת   - בר  חדוה 
שוק  על  הממונה   - ברקת  משה  ד"ר 
מנדלסון  עירית  וחיסכון;  ביטוח  ההון, 
הפיקוח  על  ישראל  בבנק  הממונה   -
גואטה  על מערכות התשלומים; ענת 
שמחון  אבי  פרופ'  ני"ע;  רשות  יו"ר   -
לכלכלה,  הלאומית  המועצה  ראש   -

כמשקיף. 

הוועדה ליציבות פיננסית: יש 
חשיבות לראייה מערכתית של 

הסיכונים הפיננסיים
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| השבוע שהיה

"פערי ההכנסות והשכר הופכים להיות 
בעייתיים במיוחד לאחר פרישה משוק 
השכר  מקום  את  כאשר  העבודה, 
והיא  במידה   — הפנסיה  תופסת 
אדוה  במרכז  אומרים  כך  קיימת", 
מצב  'תמונת   – שלהם  השנתי  בדוח 
רק  הדוח,  פי  על   .'2018 חברתית 
28.5% מהמשתייכים לעשירון התחתון 
הפקידו בשנת 2017 לפנסיה, לעומת 
ו-85%  90.1% מבני העשירון העליון 

מבני העשירון התשיעי.
אמנם בקרב העשירון התחתון מדובר 
שהיה  מזה  מכפול  יותר  שיעור  על 
עדיין  אך   ,)13.6%(  2009 בשנת 
יש  מאוד.  גדולים  פערים  על  מדובר 
השני  העשירון  בקרב  גם  כי  לציין 
מ-37.9%  גדולה,  עלייה  נרשמה 
בשנת 2009 ל-54.4% בשנת 2017, 
קפיצה  נרשמה  השלישי  בעשירון  כון 
המפקידים,  בשיעור  כ-18%  של 

מ-47.7% ל-65%. 
"בשנים האחרונות עלה שיעור משקי 
ובמיוחד  לפנסיה,  המפרישים  הבית 
השאר  בין  הנמוכים,  בעשירונים 
זאת,  עם  חובה.  פנסיה  לחוק  הודות 
ההפרשה  בעיית  את  פתר  לא  החוק 
המועסקים/ עובדות/ים  של  לפנסיה 
עובדי/ ובהם  פוגענית  בצורה  ות 
שעתיים/ות  עובדים/ות  קבלן,  ות 
כתבו  ות",  פרילנסרים/  ועובדים/ות 
אתי  סבירסקי,  – שלמה  הדוח  מחברי 
"החוק  ליברמן.  ואביב  קונור-אטיאס 
הרציפות,  לבעיית  מענה  נותן  לא  גם 
דהיינו הפרשה לפנסיה בעת הפסקות 
 2017 בשנת  הכול,  בסך  בתעסוקה. 
שהעומד/ת  הבית  ממשקי   30% ל– 
לא  העבודה,  בגיל  היה/תה  בראשם 

הייתה כלל הפרשה לפנסיה".
בקרב  הזו,  העלייה  מגמת  לעומת 
מגמה  נרשמה  העליונים,  העשירונים 
ההפקדות.  שיעורי  מבחינת  הפוכה 
של  ירידה  על  מדובר   10 בעשירון 
בעשירון  המפקידים,  בשיעור   0.5%
 )4.8%( יותר  חדה  הייתה  הירידה   9
)5.2%(. הסיבה  יותר  אף   8 ובעשירון 
באפשרויות  הנראה  ככל  נעוצה  לכך 
את  המגדילות  אחרות  פיננסיות 

ההכנסה לשנים שלאחר הפרישה. 
ההפקדה  אי  מטבע  של  השני  הצד 

של  הנמוך  ששכרם  הוא  לפנסיה, 
והעובדים  העובדות  מן  גדול  חלק 
דיה  גדולה  הפרשה  מאפשר  אינו 
לאחר  מכובדת  פנסיה  שתאפשר  כדי 
פרישה. התוצאה היא שבגיל פרישה, 
פערי ההכנסות בין משקי בית גבוהים 

מן הפערים בשנות העבודה.
ב–2017 ההכנסה הממוצעת מפנסיה 
הבית  משקי  של  העליון  העשירון  של 
שבראשם בני/ות 67 ומעלה, שעמדה 
על 14,517 שקלים, הייתה גבוהה פי 
בעשירון  בית  משקי  של  מזו  לערך   8
מהעשירון   5 פי  והשלישי,  השני 

הרביעי ופי 4 מהעשירון החמישי.
זאת ועוד, שיעור משקי הבית שבראשם 
בני/ות 67 ומעלה המקבלים רק קצבת 
זקנה ללא פנסיה כלשהי עמד בשנת 
רובם המוחלט  על 38.1% —   2017
 88.1% הנמוכים:  בעשירונים  מצויים 
בעשירון   76.7% הראשון,  בעשירון 
השני ו–60.1% בעשירון השלישי 38.

מהעשירון  כי  עוד  עולה  מהדוח 
התחתון רק 4% יקבלו פנסיה, וגם היא 
 815 על  ותעמוד  מאוד  נמוכה  תהיה 
יקבלו  ששקלים. בעשירון השני 14% 

פנסיה וגובהה יהיה 1,784 שקלים. 
"הנתון האחד המסכם את מה שהוצג 
עד כה הוא מדד ג'יני. המדד בוחן את 
מיקומה של מדינה על ציר שבין 0 ל–1: 
מצב  מסמן   0 שערכו  האחד,  הקצה 
שבו ההכנסה הפנויה מתחלקת באופן 
שווה בין האזרחים באוכלוסייה. הקצה 
כל  שבו  מצב  מסמן   ,1 שערכו  השני, 
ההכנסה הפנויה במדינה מצויה בידיו 
של אדם אחד. ככל שמתקרבים לערך 
הסבירו  וגדל",  שוויון  האי  הולך  כך   1

מחברי הדוח.
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  "ראש 
מתגאה בכך שמדד הג'יני של ישראל 
ירד בשנים האחרונות וזה אמנם נכון, 
רב  מרחק  עוד  נותר  שלישראל  אלא 
עד אשר תגיע לשיעורי אי שוויון דומים 
לאלה של מערב אירופה. נתוני המוסד 
לביטוח לאומי מעלים כי בשנת 2017 
זה  נתון   .0.352 על  הג'יני  מדד  עמד 
ירידה של 1.6% לעומת 2016  מייצג 
והוא הנמוך ביותר מזה כשני עשורים. 
עבורה  האחרונה  השנה   , ב–2016 
נתונים   OECD ה–  ארגון  פרסם 

30% ממשקי הבית לא הפקידו לפנסיה; 
רק 4% בעשירון התחתון מקבלים פנסיה

גדלים  הפרישה  לפני  הקיימים  הפערים  כי  מגלה  אדוה  מרכז  של  החברתית  המצב  תמונת 
משמעותית אחריה | למרות העלייה בשיעורי ההפקדה בשנים האחרונות, חוק פנסיה חובה לא 

פתר את בעיות עובדי הקבלן או את סוגיית הרציפות

נתונים: מרכז אדוה

השוואתיים הכוללים את ישראל, עמד 
מדד הג'יני של ישראל על 0.346 — 
רק בשבע מתוך המדינות החברות ב–
OECD נרשמו רמות אי שוויון גבוהות 

יותר. יצוין כי קיים הבדל בין מדד הג'יני 
לביטוח  המוסד  ידי  על  המתפרסם 
, עקב   OECD ה–  זה של  לבין  לאומי 

שיטות מדידה שונות", הם הוסיפו.
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דמי ניהול מהצבירהדמי ניהול מהפקדהשם הקרן
2.32%0.23%ממוצע בענף

1.49%0.05%הלמן-אלדובי

1.49%0.10%אלטשולר שחם

1.68%0.0905%פסגות

2.49%0.05%מיטב דש

השלב השני של רפורמת קרנות ברירת 
המחדל )הקרנות הנבחרות( שמובילה 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
לתוקף.  באפריל(   1( השבוע  נכנס 
הריכוזיות  שבירת   - הרפורמה  מטרת 
דמי  והוזלת  הפנסיה  קרנות  בתחום 

הניהול לכלל החוסכים במשק.
של  השני  השלב  במסגרת  כעת, 
 ,2016 בשנת  שהחלה  הרפורמה, 
המחדל  ברירת  הסכמי  כל  מסתיימים 
קרנות  לבין  המעסיקים  בין  הקיימים 
אפשרו  אלו  הסכמים  הפנסיה. 
לקרנות  עובדים  לצרף  למעסיקים 
מבלי  רשימות  באמצעות  הפנסיה 
יהיה  או  טפסים  על  יחתום  שהעובד 

מודע לדמי הניהול אותם הוא משלם.
הניהול  דמי  את  להוזיל  במטרה 
הרשות  בחרה  העובדים,  שמשלמים 
קרנות  ארבע  ההון  שוק  על  לפיקוח 
זולים  ניהול  דמי  שהציעו  פנסיה 
להפנות  המעסיק  באפשרות  במיוחד. 
או  מהקרנות  לאחת  העובדים  את 
חדשה  מחדל  ברירת  קרן  לבחור 

בהתאם לתנאים שהגדירה הרשות.

בבית  מקצועי  סמנכ"ל  טסלר,  נדב 
על  עונה  הלמן-אלדובי,  ההשקעות 
ברפורמה  הקשורות  מרכזיות  שאלות 

שנכנסת היום לתוקף.

השלב השני של רפורמת הקרנות הנבחרות יצא לדרך
נדב טסלר, סמנכ"ל מקצועי בבית ההשקעות הלמן-אלדובי, עונה על שאלות מרכזיות הקשורות 

ברפורמה ומסביר את משמעותה

נדב טסלר / צילום: יח"צ

מגיע אלי מחר עובד חדש, מה אני 
צריך לעשות?

חשוב לזכור כי זכותו של העובד לבחור 
את ההסדר הפנסיוני שבו הוא מעוניין 
יתכן  לכל.  קודמת  מבוטח  להיות 
בהסדר  היום  כבר  מבוטח  שהעובד 
עליו.  לשמור  רוצה  והוא  אחר  פנסיוני 
במידה והעובד לא מעדכן את המעסיק 
מעוניין  הוא  פנסיוני  הסדר  באיזה 
להפנות  יכול  מבוטח, המעסיק  להיות 
ברירת  קרנות  מארבע  לאחת  אותו 

המחדל.

לאיזה קרנות ניתן לצרף כעת את 
העובדים?

פרסמה   2018 אוקטובר  בחודש 
במכרז  הזוכות  ארבע  את  הרשות 
הנבחרות.  המחדל  ברירת  קרנות 
ארבע הזוכות הציעו דמי ניהול מוזלים 
לחוסכים  שנים   10 של  לתקופה 

שיצטרפו אליהן.

קרנות  באותן  הפנסיונרים  בנוסף, 
 0.3% של  ניהול  דמי  ישלמו  פנסיה 
 0.5% של  ניהול  דמי  במקום  וזאת 
זאת  הוזלה  הפנסיה.  קרנות  ביתר 
בדמי הניהול תגדיל את קצבת הזקנה 

שלהם.

את  לבחור  העובד  של  זכותו  אם 
קרן  נועדה  למה  הפנסיה,  קרן 

ברירת מחדל?
קרן ברירת מחדל מאפשרת למעסיקים 
לצרף אליה עובדים שלא בחרו בעצמם 
יהיה  העובד  זו  בצורה  פנסיה.  בקרן 
עבודה  כושר  לאבדן  בכיסוי  מבוטח 
ומוות והמעסיק יעמוד בחובתו החוקית 
פנסיוני  בהסדר  העובד  את  לבטח 
מקיף. מטרת הרפורמה להבטיח שגם 
לדמי  יזכה  בחירה  ביצע  שלא  העובד 
החיסכון  בניהול  במיוחד  זולים  ניהול 

הפנסיוני שלו.
את  מפנה  שאני  העובדה  האם 
העובד לקרן ברירת מחדל אומרת 

שאני יעצתי לו?

לקרן  חדשים  עובדים  הפניית  לא. 
להם  שניתנה  לאחר  מחדל  ברירת 
האפשרות לבחור לעצמם קרן פנסיה 
אינה נחשבת יעוץ פנסיוני לפי החוק. 
שנתנה  החוקית  האפשרות  זאת 
הכיסוי  על  לשמור  כדי  המעסיק,  לך, 
בחובת  ועמידה  העובד  של  הביטוחי 

ההפקדה לחיסכון פנסיוני.
כיצד אני מצרף לקרן ברירת מחדל 

עובד חדש?
מחדל  ברירת  לקרן  עובד  לצרף  ניתן 
באמצעות דיווח הפרטים האישיים של 
המעסיקים  ממשק  באמצעות  העובד 

והעברת הפקדה ראשונה עבורו.
כך  על  הודעה  האם העובד מקבל 

שהצטרף לקרן ברירת מחדל?
תהליך  מהשלמת  ימים   10 תוך  כן, 
מכתב  יקבל  העובד  ההצטרפות, 
את  הכולל  הפנסיה  מקרן  הצטרפות 
מבוטח,  הוא  שבו  הביטוח  מסלול 
מסלול ההשקעה אליו הוא צורף ודמי 
הניהול אותם הוא ישלם במסגרת קרן 

הפנסיה.

השליטה  בעל  אלשטיין,  אדוארדו 
חמישי  ביום  פנה  פתוח,  באי.די.בי 
שוק  על  לממונה  במרץ(   28( האחרון 
ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, 
בבקשה שיעניק לו היתר שליטה בכלל 
פרטית  חברה  באמצעות  זאת  ביטוח. 
 99.8%( אי.די.בי  שבשליטת  ייעודית 
את  תרכוש  אשר  שהיא  מהמניות(, 

השליטה בכלל ביטוח.
דומה  בבקשה  בעבר  פנה  אלשטיין 
אך  סלינגר,  דורית  לשעבר,  לממונה 

את  למכור  סלינגר  ידי  על  בעבר  חויב  אלשטיין   | בשליטתו  פרטית  חברה  באמצעות  זאת 
החזקותיה של אי.די.בי בכלל ביטוח בגלל חוק הריכוזיות- ונקבע מתווה למכירת המניות

אלשטיין ביקש מברקת היתר שליטה בכלל ביטוח

זו דחתה את הבקשה והורתה להעביר 
את מניות השליטה של אי.די.בי בכלל 
בנוסף,  טרי.  לידי הנאמן משה  ביטוח 
יש  לפיו  מתווה  על  הורתה  סלינגר 
 5% חודשים  לארבעה  אחת  למכור 
בידי  המוחזקות  ביטוח  כלל  ממניות 
אסר  לסלינגר,  בניגוד  ברקת,  הנאמן. 
ביטוח  כלל  מניות  מכירת  המשך  על 

בדרך של עסקאות החלף.
בכלל  אי.די.בי  של  אחזקותיה  שיעור 
ביטוח עומד כיום על כ-25.3% )מהם 

שמונה  הנאמן  באמצעות  כ-20.3% 
אי.די. מניות  מכירת  למתווה  בהתאם 
קשורה  היא  וכן  ביטוח(,  בכלל  בי 
כלל  למניות  ביחס  החלף  בעסקאות 

בשיעור של 28.9%.

אלשטיין מבקש היתר הן לגבי המניות 
אלה  והן  אי.די.בי  בידי  שמוחזקות 

שנמכרו בעסקאות החלף.
אי.די.בי  חויבה  הריכוזיות  חוק  בגלל 

למכור את החזקותיה בכלל ביטוח.

ד"ר משה ברקת / צילום:
דוברות משרד האוצר

| השבוע שהיה
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מקור: מיטב דש

תרומה שליליתתרומה חיוביתתשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%
S&P 5001.8%

DOW JONES0.0%
NASDAQ2.6%

NIKKEI-0.8%
DAX0.1%

1.8%-מדד ת"א 35
0.9%-מדד ת"א 125

0.9%מדד כללי של אג"ח ממשלתיות
1.3%מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

1.0%מדד קונצרני כללי
0.8%שינוי השקל ביחס לדולר )פיחות(
-0.9%-שינוי השקל ביחס לאירו )תיסוף(

0.0%מלוות קצרי מועד
0.7%שחר
0.0%גילון

נתוני מרץ 2019

מקור: מיטב דש

תרומה שליליתתרומה חיוביתתשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%
S&P 50013.1%

DOW JONES11.2%
NASDAQ16.5%

NIKKEI6.0%
DAX9.2%

5.4%מדד ת"א 35
6.4%מדד ת"א 125

2.8%מדד כללי של אג"ח ממשלתיות
3.5%מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

3.8%מדד קונצרני כללי
3.1%-שינוי השקל ביחס לדולר )תיסוף(
5.0%-שינוי השקל ביחס לאירו )תיסוף(

0.2%מלוות קצרי מועד
2.6%שחר
0.1%-גילון

נתוני ינואר-מרץ 2019

תחזית מיטב דש: קופות הגמל הכלליות 
השיגו במרץ תשואה משוקללת של 0.7%

לתוצאה הובילו עליות שערים בשוקי המניות בעולם, באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות 
בישראל | מתחילת השנה השיגו הקופות הכלליות תשואה חיובית גבוהה של כ-4.7%

קופות הגמל הכלליות הגדולות השיגו 
בחודש מרץ תשואה נומינלית )ברוטו( 
כתוצאה  כ-0.7%  של  משוקללת 
המניות  בשוקי  השערים  מעליות 
באיגרות  ואירופה(,  )ארה"ב  בעולם 
והקונצרניות  הממשלתיות  החוב 
של  תשואה  בין  הוא  הטווח  בישראל. 
0.4% לבין תשואה של 0.9%. כך על 
 2019 למרץ  הגמל  קופות  תחזית  פי 
שפרסם אבי ברקוביץ, משנה למנהל 
גמל  דש  במיטב  ראשי  השקעות 

ופנסיה. 

צפויה  כי תשואה  מציינים  במיטב דש 
בתעשייה  התמונה  את  גם  מייצגת  זו 
של  התשואות  טווח  כאשר  כולה, 
תשואה  בין  לנוע  אמור  הקופות  כלל 
 .0.9% של  תשואה  לבין   0.4% של 
הקופות  השיגו  השנה  מתחילת 
של  גבוהה  חיובית  תשואה  הכלליות 

כ-4.7% בתוך רבעון אחד בלבד.
השיגו  המנייתיות  הגמל  קופות 
- בטווח תשואה  תשואה של כ-0.3% 

אפסית עד תשואה חיובית של 1%.
תשואה  רשמו  המדדיות  הגמל  קופות 
- בטווח של תשואה של  של כ-0.6% 

0.4% עד תשואה של 0.8%.

קופות הגמל השקליות עם תשואה 
של 0.6% - בטווח תשואה של 0.3% 

עד תשואה של 0.9%. 

בין  שונות  קיימת  דש,  מיטב  לדברי 
)מסלולים  המתמחים  המסלולים 
תלוי  והדבר  מיליון שקלים(   100 מעל 
המדד  ובתמהיל  המסלול  במבנה 
של  ה"טהורות"  )מידת  בו  המוביל 

המסלול(.

מגמה  הציגו  בעולם  המניות  שוקי 
בארה"ב:  המדדים:  במרבית  חיובית 
 S&P-ה מדד  כאשר   - חיובית  מגמה 
עלה  הנאסד"ק  מדד  ב-1.8%,  עלה 
ללא  נותר  הדאו  מדד  ואילו  ב-2.6% 
מגמה  נרשמה  באירופה  גם  שינוי. 
עלה  הגרמני   DAX-ה  - חיובית 
עלה  הצרפתי   CAC-ה ב-0.1%, 
עלה   Eurostoxx 50-וה ב-2.1% 
שלילית,  מגמה   - ביפן  ב-1.6%. 
של  בשיעור  ירד  הניקיי  מדד  כאשר 

השווקים  של  העולמי  המדד   .0.8%
אלו  כל  ב-0.7%.  עלה  המתפתחים 

במונחי מטבע של אותן מדינות.
ירידות  נרשמו  בארץ  המניות  בשוק 
ת"א  מדד  המדדים:  במרבית  שערים 
ירד   125 ת"א  מדד  ב-1.8%,  ירד   35
ב-0.3%  ירד   50 יתר  מדד  ב-0.9%, 
עלה   90 ת"א  מדד  זאת,  ולעומת 

ב-1.8%.

הממשלתיות  החוב  באיגרות 
של  בשיעור  חיובית  תשואה  נרשמה 
איגרות החוב הצמודות  0.9%, כאשר 
החוב  ואיגרות  ב-1.3%  עלו  למדד 

השקליות עלו ב-0.7%.

נרשמו  המקומי  הקונצרני  באג"ח 
 20 בונד  התל  מדד  שערים.  עליות 
 40 בונד  התל  מדד  ב-1.4%,  עלה 
עלה ב-0.7% ומדד תל בונד 60 עלה 
ב-1.0%. איגרות החוב הלא מדורגות 

נותרו ללא שינוי.

סיכום ינואר-מרץ 2019
במיטב דש מעריכים כי ברבעון הראשון 
של 2019 נרשמה תשואה של 4.7% 
מתחילת  הכלליות  הגמל  לקופות 

השנה.

לתשואות  ההשקעות  בית  הערכות 
המסלולים המתמחים:

תשואה  המנייתיות:  הגמל  קופות 
7%- התשואות:  טווח  כ-8.7%.  של 

 .10%
קופות הגמל המדדיות: תשואה של 
2.6% - טווח התשואות: 2.8%-2.4%. 

קופות הגמל השקליות: תשואה של 
2.1% - טווח התשואות: 2.4%-1.8%. 

עליות  הציגו  בעולם  המניות  שוקי 
עליות   - בארה"ב  חדות:  שערים 
 S&P-ה מדד  כאשר  חזקות,  שערים 
ג'ונס  הדאו  מדד  ב-13.1%,  עלה 
עלה ב-11.2%, ואילו הנאסד"ק עלה 
 - נרשמה  באירופה  גם  ב-16.5%. 
ב-9.2%,  עלה  הגרמני   DAX-ה מדד 
ב-13.1%  עלה  הצרפתי   CAC-ה
בשיעור  עלה   Eurostoxx 50-וה
עלה  הניקיי  מדד   - ביפן   .11.7% של 

של  העולמי  המדד   .6% של  בשיעור 
בשיעור  עלה  המתפתחים  השווקים 
תלול של 9.6%. כל אלו במונחי מטבע 

של אותן מדינות.

נרשמה  בארץ:  המניות  בשוק 
 35 ת"א  מדד  נאה:  חיובית  מגמה 
 125 ת"א  מדד  ב-5.4%,  עלה 
עלה   90 ת"א  מדד  ב-6.4%,  עלה 
ב-10.2%, ומדד יתר 50 עלה בשיעור 

של 9.2%.
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה 

מגמה חיובית: מדד תל בונד 20 עלה 
עלה   40 בונד  תל  מדד   ,4.3% ב- 
עלה   60 בונד  התל  ומדד  ב-3.2% 
הקונצרניות  החוב  איגרות  ב-3.8%. 
עלה  מדד(  להן  )ואין  מדורגות  שאינן 
ב-4.7%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה 

ב-3.8%.

הממשלתיות  החוב  איגרות 
החוב  איגרות  כאשר  ב-2.8%,  עלו 
ואיגרות  הצמודות למדד עלו ב-3.5% 

החוב השקליות עלו ב-2.6%.
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ביטוח | פנסיה | פיננסים
| מאמרים ודעות

עו"ד ניצן הראל

זהירות! 
ביקורת לפניך

התגברות בפעילות הממונה בתחום האכיפה מחייבת את בעל הרישיון 
לוודא עמידה בדרישות הרגולציה, לצד בקרה שוטפת ויישומה | עו"ד 
ומסביר  ההוראות  בהפרת  הטמונים  הסיכונים  את  מפרט  הראל  ניצן 

כיצד להיערך כראוי לביקורת במשרדי הסוכן

עריכת ביקורת וחשיפה לעיצומים כספיים

תחום  על  האחראי  הרגולטורי  הגוף 
ההון,  שוק  על  הממונה  הינו  הביטוח 
ביטוח וחיסכון, וברשותו סמכויות רבות 
פרסום  לרבות  תפקידו,  ביצוע  לצורך 
הנוגע  בכל  הוראות  הכוללים  חוזרים 
 - ואכיפתם  הביטוח,  בתחום  לפעילות 
בין היתר, באמצעות דרישת וקבלת כל 
מידע ומסמכים, עריכת ביקורות ואיתור 

הפרות, וכן הטלת עיצומים כספיים.
עדים  אנו  האחרונה  בתקופה 
להתגברות בפעילות הממונה בתחום 
האכיפה, באופן הכולל עריכת ביקורות 
במשרדי בעלי הרישיונות השונים )סוכן 
ביטוח וסוכנות ביטוח תאגיד( הכוללות 
את כל מימדי הפעילות. החל מהכרת 
הלקוח, פגישה ושיחה עם הלקוח ועד 
לקוחות,  החתמת  הפוליסה,  למכירת 

אופן בירור צרכים, תיעוד ועוד.
נעסוק  הקרובה,  הכתבות  בסדרת 
הכרוכים  העיקריים  בנושאים 
לעניין  ביקורת  מעריכת  והנובעים 
על  הרגולציה  בהוראות  עמידה 
פעילות בעל רישיון, לרבות מסמכי 
הון.  הלבנת  איסור  וצו  הנמקה 
הסיכונים  את  נבחן  ראשית,  אך 
ההוראות  בהפרת  הטמונים 
בהטלת  היתר,  בין  וכרוכים, 

עיצומים כספיים:

עיצומים  להטלת  הממונה  סמכות 
הפיקוח  בחוק  מעוגנת  כספיים 

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על 
תשמ"א-1981 )להלן: "החוק"( הקובע 
באופן ברור ומפורט את סמכויותיו של 
סוגי  בגין  העיצומים  סכומי  הממונה, 
האפשרויות  ואף  השונים  ההפרות 

השונות להפחתתם.

מטריד  הכספיים  העיצומים  נושא 
בעלי רישיון רבים, בעיקר בשל רשימת 
דרגות  לפי  וסיווגן  הארוכה  ההפרות 
חומרה התואמות את גובה העיצומים 
לא  בסכומים  נקבעו  אשר  הכספיים, 
כן,  כמו  המעטה!  בלשון  מבוטלים, 
הממונה  לסמכות  פרט  כי  לזכור,  יש 
להטלת עיצומים כספיים, הרי שבסעיף 
104 לחוק נקבעו אף תקופות מאסר 
ההפרות  בגין  קנסות  של  וחלופות 

השונות. 
מאסר  עונש  נקבע  הדוגמה:  לשם 
הפרות  בגין  קנס  או  שנים  שלוש  של 
או  רישיון  ללא  כדוגמת עיסוק בביטוח 

עיסוק בענפי ביטוח שאינם ברישיון.

בחוק  מפורטות  הרישיון  בעלי  הפרות 
בגינן  העיצומים  וגובה  לו,  ובתוספות 
ובעל  ההפרה  לאופי  בהתאם  מסווג 
השכיר,  העובד  מן  החל  האחריות, 
סוכן בעל רישיון, נושא משרה או בעל 
אחריות  ועד  ביטוח  בתאגיד  שליטה 
נושא  שהמפר  ככל  עצמו:  התאגיד 
באחריות גבוהה יותר וההפרה חמורה 
גבוה  הכספי  העיצום  גובה  כך  יותר, 

יותר.
אי  כגון  הוראה  הפרת  הדוגמה:  לשם 
מסירת פוליסה ללקוח, אי דיווח אמצעי 

דוחות  מהגשת  הימנעות  או  שליטה 
כספי  עיצום  לגרור  עשויה  לממונה, 
בסך 50 אלף שקלים לתאגיד הביטוח 
עד  עמילות  דמי  ניהול  של  )במקרה 
 200 10 מיליון שקלים( או  לגובה של 
דמי  ניהול  של  )במקרה  שקלים  אלף 
מיליון   10 של  גובה  מעל  עמילות 
שקלים(, עיצום בסך 25 אלף שקלים 
לנושא משרה או בעל אמצעי שליטה 
 4,500 רישיון,  ללא  שפועל  מי  או 
שקלים לבעל רישיון יחיד שאינו שכיר 
בתאגיד ו-3,300 שקלים לעובד שכיר 

של תאגיד הביטוח.

כגון  יותר,  זאת, הפרה חמורה  לעומת 
תיאור  מתן  כדין,  שלא  עמלה  תשלום 
עיצום  לגרור  עשויה  ועוד,  מטעה 
לתאגיד  שקלים   187,500 בסך  כספי 
הביטוח )במקרה של ניהול דמי עמילות 
או  שקלים(  מיליון   10 של  לגובה  עד 
ניהול  )במקרה של  750 אלף שקלים 
10 מיליון  גובה של  דמי עמילות מעל 
אלף   75 בסך  כספי  עיצום  שקלים(, 
שקלים לנושא משרה או בעל אמצעי 
רישיון,  ללא  שפועל  מי  או  שליטה 
יחיד  רישיון  לבעל  שקלים   13,500
ו-9,000 שקלים  שאינו שכיר בתאגיד 

לעובד שכיר של תאגיד הביטוח.

ניתן  לעיל'  שמנינו  מהדוגמאות 
הכלכלי  הסיכון  כי  בבירור,  לראות 
וחולש  קריטי  הינו  ההוראות  בהפרת 
בפעילות  התפקידים  מדרג  כל  על 
כי  לציין,  חשוב  כאן  הרישיון.  בעלי 
גם  נקבעו  החוק,  הוראות  במסגרת 

סמכויות הממונה להפחתת העיצומים 
שעיקרם  מסויימים,  תנאים  בהתקיים 
לשם  הרישיון  בעל  התנהלות  באופן 
איתור  כגון  ותיקון,  הפרות  מניעת 
והפסקת ההפרה ביוזמת בעל הרישיון 
פעולות  נקיטת  לממונה,  דיווח  תוך 
ולהקטנת  ההפרה  הישנות  למניעת 
נהלים  מערכת  הפעלת  הנזקים, 

שנועדה לאתר ולמנוע הפרות ועוד. 

אז מה עושים? 
הפרות,  למניעת  לפעול  מנת  על 
ומקיפה  יזומה  בחינה  לערוך  מומלץ 
בעל  של  השוטפת  הפעילות  של 
הרישיון ועמידתה בהוראות, לאתר את 
תיקונים  ולערוך  וההפרות  הליקויים 
פעילות  על  שמירה  לצורך  בהתאם. 
עבודה  נהלי  לערוך  כדאי  תקינה, 
ברורים ולהטמיע בקרב כל עובדי בעל 

הרישיון את סדרי עבודה הנדרשים. 
להפחתת  בתנאים  לעמוד  מנת  על 
של  במקרים  הכספיים  העיצומים 
כל  ולתעד  לקיים  גם  כדאי  הפרה, 
פעילות לצורך מניעת הפרות והקטנת 
הדרכות  באמצעות  לרבות  נזק, 
פנימית  ביקורת  עריכת  מקצועיות, 
ומקצועי,  חיצוני  גוף  ידי  על  יזומה 
על  ונקודתיות  תקופתיות  בקרות  וכן 
הרלוונטיים  השונים  העיסוק  תחומי 

לפעילות של בעל הרישיון.
תחליף  מהווה  אינו  בכתבה  האמור   *

לייעוץ משפטי פרטני. 

* עו"ד ניצן הראל, משרד עו"ד קן 
דרור&הראל ושות'

ם י נ ו כ י ס ה ל  כ ת  ס י ל ו פ

לתכשיטים
וחפצי אומנות

JEWELERS BLOCK ביטוח 

כרמים
ליצירת קשר ופרטים נוספים:

דפנה. 054-3450547 תמר. 050-6477077

tamar@cramim.co.il 03-5751451

ואטרקטיבית  ייחודית  תוכנית 

לחנויות  המותאמת  במיוחד, 

ולחפצי  שעונים  תכשיטים, 

תערוכות,  בגלריות,  אומנות 

אוספים פרטיים ומוזיאונים.

סוכן
יש לנו פתרון בשבילך!

אנו מתחייבים על בניית כיסוי ביטוחי 
המתאים לצרכיך הייחודיים, במחירים 

הולמים ואצל מבטחים מן השורה הראשונה.
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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

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בכמות תביעות דירקטורים ונושאי משרה | מה אומר על כך 
המחוקק הישראלי ומה פוסקים בתי המשפט?

מבחנים לשיקול דעת עסקי של דירקטור וכיסוי ביטוחי לרשלנות

ונושאי  דירקטורים  לביטוח  פוליסות 
גבולות  בעלות  כלל  בדרך  הינן  משרה 
הסיבה,  זו  האם  מכובדים.  אחריות 
אשר  שמשקיע  לכך  הסיבות  אחת  או 
הפסד,  וספג  נכשל  שלו  ההימור 
תביעה  בהגשת  פתרון  למצוא  ינסה 
בגין  החברה  של  הדירקטורים  נגד 

התרשלות במצגים או בניהול?
לעלייה  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
בכמות תביעות מסוג זה אשר מוגשות 
כך  על  אומר  מה  המשפט.  לבתי 
בתי  פוסקים  ומה  הישראלי  המחוקק 

המשפט?
המתנהל  ההליך  הינה  טובה  דוגמה 
החברה  פלייס.  בטר  חברת  בעניין 
היה,  שעתיד  שאפתני,  מיזם  הובילה 
עולם  פני  את  לשנות  מצליח,  היה  לו 
התחבורה. המיזם, שבו הושקעו כ-850 
קבוצת  יפה.  עלה  לא  דולרים,  מיליוני 
בטר פלייס, שהחלה את דרכה בשנת 
הגיעה  וציפיות,  תקוות  עם   2007

בשנת 2013 לחדלות פירעון. 
מרכז  במחוז  המחוזי  המשפט  לבית 
שש  של  המפרקים  ידי  על  הוגשה 
חברות במיזם, תביעה בסך 200 מיליון 
ונושאי  דירקטורים  כי  בטענה  שקלים, 
בטר  בקבוצת  שכיהנו  אחרים  משרה 
התרשלו  הרלוונטיות  בתקופות  פלייס 
למצגי  אחראים  היו  כי  וכן  בתפקידם, 
לבית  שלישיים.  צדדים  כלפי  שווא 
לסילוק  בקשות  שתי  הוגשו  המשפט 
אכתוב,  עליה  אשר  האחת,  הסף.  על 
שהינם  הנתבעים  ידי  על  הוגשה 
אחרים  משרה  ונושאי  דירקטורים 
עומדת  לטענתם,  בקבוצה.  בחברות 
הדעת  שיקול  "כלל  מכוח  הגנה  להם 
התנאים  )בהתקיים  המקים  העסקי", 
ביחס  תקינות"  "חזקת  להחלתו( 
ידי  על  שנתקבלו  העסקיות  להחלטות 

נושאי המשרה. 
במסגרת המיזם השאפתני, התקשרה 
אשר  רנו,  חברת  עם  פלייס  בטר 
חשמלי.  רכב  ולייצר  לפתח  התחייבה 
בטר פלייס התחייבה למכור עד 2016 
רנו  את  ולפצות  מכוניות,  אלף   115
בסכום של 300 יורו כנגד כל רכב שלא 
התחייבות  הינה  המשמעות  יימכר. 
יורו. בטר פלייס  חוזית של 34.5 מיליון 
אשר  נוספים,  הסכמים  על  חתמה 

כללו, גם הם, התחייבויות ארוכות טווח 
ומאות  עשרות  של  גבוהים  בסכומים 

מיליוני יורו.
במצבה  הדרדרות  של  תקופה  לאחר 
במרץ  פורסמו  פלייס,  בטר  של  הכספי 
כללו  אשר  כספיים  דוחות   2013
גם  התביעה,  פי  על  חי.  עסק  אזהרת 
לאחר מועד זה המשיכו החברות ליצור 
היה  הנטען,  פי  על  אשר  התחייבויות, 
ברור באותה עת כי לא ניתן יהיה לקיימן.
בסופו של דבר, לאחר קריסת החברות 
ומינוי מפרקים, הוגשה התביעה שבה 
אנו עוסקים, ואשר מייחסת לדירקטורים, 
של  החשבון  ורואי  המשרה  נושאי 
בניהול  התרשלות  פלייס  בטר  קבוצת 
אחריות  ולפיכך,  הקבוצה,  של  ענייניה 

כלפי החברות לנזקים שנגרמו להן.

כלל שיקול הדעת העסקי
הפסוקה  וההלכה  הישראלי  הדין 
מטילים על נושאי משרה חובת זהירות, 
ברמת  לפעול  נדרשים  הם  מכוחה 
לנקוט  זה  ובכלל  נאותה,  מיומנות 
קבלת  לצורך  סבירים,  זהירות  אמצעי 

החלטות עסקיות בחברה.
בית  פסיקת  סיפקה  לא  שנים  במשך 
לשאלה  ברור  מענה  העליון  המשפט 
שיש  השיפוטית  הביקורת  טיב  מהו 
משרה,  נושאי  החלטות  על  להפעיל 
מכוח חובת הזהירות המוטלת עליהם. 
להתגבש  החל  השנים  במהלך 
קונצנזוס רחב, לפיו ראוי לקבוע גרסה 
ישראלית של כלל שיקול הדעת העסקי 
 ,)BusinessJudgment Rule(
שמקורו בפסיקה האמריקאית, ועל פיו 

בית המשפט לא יבחן בדיעבד החלטות 
עסקיות לגופן, כל עוד התקבלו על ידי 
ניגוד עניינים,  נושאי המשרה בהיעדר 

בתום לב ובאופן מיודע.
אינו משנה  שיקול הדעת העסקי  כלל 
את נורמת ההתנהגות החלה על נושאי 
החובה  ונותרה  הייתה  אשר  המשרה, 
ענייניה  בניהול  ראויה  בזהירות  לנהוג 
של החברה. כלל שיקול הדעת העסקי 
שיפוטית  ביקורת  סטנדרט  קובע 
לפיו  משרה,  נושאי  להתנהלות  ייחודי 
יסתפק בית המשפט בעמידתם במבחן 
המשרה  נושא  כי  המוודא  פרוצדורלי, 
וללא  לב  בתום  מיודעת  החלטה  קיבל 
נושא  שהחלטת  ככל  עניינים.  ניגוד 
הפרוצדורלי  במבחן  עומד  המשרה 
ויבחן  יוסיף  לא  המשפט  בית  האמור, 
בנורמת  עומדת  ההחלטה  האם 
ההתנהגות הנדרשת מנושאי המשרה. 
לגופה  ההחלטה  את  יבחן  לא  דהיינו, 
על מנת לוודא כי אינה רשלנית. במילים 
אחרות, כלל שיקול הדעת העסקי אינו 
מהחובה  המשרה  נושאי  את  פוטר 
ענייני  בניהול  ראויה  בזהירות  לפעול 
הביקורת  את  ממיר  רק  אלא  החברה, 
בסטנדרט  עמידתם  על  השיפוטית 
)"האם  מהותית  מביקורת  הנדרש 
רשלנית?"(  היתה  העסקית  ההחלטה 
לביקורת פרוצדורלית )"האם ההחלטה 

העסקית התקבלה באופן ראוי?"(. 

אימוץ שיקול הדעת העסקי
למרות שחוק החברות אינו כולל הוראה 
המאמצת את כלל שיקול הדעת העסקי 

השנים  לאורך  יושם  הכלל  במפורש, 
בעיקר  בישראל,  המשפט  בתי  ידי  על 
המחוזיים.  המשפט  בתי  בפסיקות 
הדעת  שיקול  כלל  אומץ  לאחרונה 
הישראלים  החברות  לדיני  העסקי 
באופן מפורש ומחייב גם בפסיקת בית 
המשפט העליון. תחילה בפסק דינו של 
בעניין ורדניקוב,  השופט יצחק עמית 
ולאחר מכן בפסק דינו של השופט יורם 
דנציגר בענין מנשה )ע"א 4857/16(.  
מנשה נ' יווז'ין אייר בע"מ )24.4.2018( 

)להלן: "עניין מנשה"(.
לנושא  מקנה  הכלל  מעשי,  באופן 
המשרה מעין "חסינות" מפני הפעלת 
תוכן  על  מהותית  שיפוטית  ביקורת 
וזאת  שנתקבלה,  העסקית  ההחלטה 
 – האחד  תנאים:  שלשה  בהתמלא 
ניגוד  מתוך  שלא  התקבלה  ההחלטה 
התקבלה  ההחלטה   – השני  עניינים; 
והשלישי  )סובייקטיבי(;  לב  בתום 
קרי,  "מיודעת".  היתה  ההחלטה   –
לאחר עיון בנתונים ושקילת השיקולים 
 .)informed decision( הרלוונטיים 
לסתור  לנסות  הנטל  דיונית,  מבחינה 
על  מוטל  האמורה,  החסינות  את 

התובע.
בין  כי  ציין,  העליון  המשפט  בית 
כלל  לקביעת  הביאו  אשר  השיקולים 
החשש  נמנה  העסקי,  הדעת  שיקול 
המשפט  בית  של  נכונותו  עצם  כי 
להעביר תחת שבט ביקורתו את תוכנן 
המתקבלות  עסקיות  החלטות  של 
יתר  להרתעת  להוביל  עלולה  בחברה, 
)"צינון"( של נושאי משרה מפני קבלת 
עיסוק   – ונועזות  חדשניות  החלטות 
נוסף  שיקול  תפקידם.  בליבת  שהוא 
הטיית  מפני  להישמר  הצורך  הוא 
 hindsight( שבדיעבד"  ה"חוכמה 
משפט  לבתי  לגרום  העלולה   ,)bias
ההסתברות  את  מופרז  באופן  להעריך 
כפי  עסקי,  סיכון  של  להתממשותו 
נטילת  במועד  לאומדה  היה  שניתן 
הדברים  את  בוחנים  כאשר  הסיכון, 
בנקודת זמן מאוחרת, שבה כבר ידוע כי 
אך מתגבר  זה  הסיכון התממש. חשש 
ובלתי  נועזות  מדובר בהחלטות  כאשר 
הוא  המוזכר  נוסף  חשש  שגרתיות. 
להם  שאין  המשפט,  בתי  כניסת  מפני 
החלטות  בקבלת  מיוחדת  התמחות 
עסקיות, בנעלי הגורמים המנהלים את 

החברה.

המשך בעמוד הבא
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יתרונותיו ועוצמתו של כלל שיקול הדעת 
את  מייתר  שהוא  בכך  טמונים  העסקי 
לגופן,  עסקיות  החלטות  לבחון  הצורך 
לפחות בשלב הראשון, שכן הוא מתמקד 
בתהליך קבלת ההחלטות. כל עוד בית 
המשפט מתרשם כי התהליך הוא תקין 
וההחלטה היא "מיודעת", לא יבחן בית 
המשפט את סבירות ההחלטה לגופה. 
ניגודי  שבהעדר  היא  המוצא  הנחת 
מעוניינים  משרה  נושאי  אינטרסים, 
"נכונות",  עסקיות  להחלטות  להגיע 
הפועל  התמריצים  מערך  לאור  וזאת 
כספיים  תמריצים  זה  ובכלל  עליהם, 
המשולמים להם ושיקולי מוניטין, וכי יש 
מאלה  טובים  מקצועיים  כישורים  להם 
העומדים לרשות בית המשפט להפעיל 
בביקורת  די  לפיכך  עסקי.  דעת  שיקול 
מנת  על  פעולותיהם  על  פרוצדורלית 

להבטיח כי יפעלו באופן אופטימלי. 
בהיקפו  עוסקת  אשר  חשובה  שאלה 
נוגעת  העסקי  הדעת  שיקול  כלל  של 
לטיב ההחלטות עליהן חל הכלל. בית 
לתחולת  מקום  שאין  סבור  המשפט 
הכלל כאשר תכלית האחריות אינה להגן 
על טובת החברה )קרי, בעלי המניות(, 
כגון  שלישיים,  צדדים  על  להגן  אלא 
הערך  בניירות  פוטנציאליים  משקיעים 
בית  קבע  למשל,  כך,  החברה.  של 
כלל  את  להחיל  מקום  שאין  המשפט 
להחלטות  ביחס  שיקול הדעת העסקי 
שעניינן חובות הדיווח לציבור. לחריג זה 
משמעות עצומה בעניין חיוב דירקטור 
חברת  חיוב  מכך  וכתוצאה  באחריות, 
ביטוח בתשלום, אשר הסיכוי להטלתם 
גדול משמעותית בתביעה של משקיע 
של  בתביעה  מאשר  מניות,  בעל  או 

החברה עצמה. 
יש לזכור גם, שפוליסות לביטוח אחריות 
מכילות  ודירקטורים  משרה  נושאי  של 
החברה,  של  תביעה  בעניין  חריגים 

נושא שיש להקדיש לו מאמר נפרד.
היעדר ניגוד עניינים, ופעולה בתום לב 
איך  מושג  יש  שלרובנו  מונחים  הינם 
היינו רוצים לפרש אותם. אולם מה לגבי 

"החלטה מיודעת"?
הדעה הרווחת בספרות, ואשר אומצה 
על ידי בתי המשפט, הינה כי על מנת 
עליה  "מיודעת",  תהיה  שהחלטה 

לכלול את הרכיבים הבאים:
אקטיבית:  להיות  ההחלטה  על   *
החלטה  לכבד  יכול  אינו  המשפט  בית 
הדעת  שיקול  ואת  הדירקטוריון  של 
בו  מקום   – הפעיל  שהדירקטוריון 
כל  הדירקטוריון  ידי  על  התקבלה  לא 

ידיו כל שיקול  ולא הופעל על  החלטה 
בו  מקרה  בין  להבחין  שיש  מובן  דעת. 
לבין  החלטה,  קיבל  לא  הדירקטוריון 
החלטה  קיבל  הדירקטוריון  בו  מקרה 
החלטה  מפעולה.  להימנע  פוזיטיבית 
שלא  החלטה  )לדוגמה  לפעול  שלא 
להתקשר בעסקה, שלא לממש שעבוד 
שאם  אקטיבית,  החלטה  היא  וכיו"ב( 
ליהנות  זכאית  היא   – קיומה  מוכח 
למחדל  בניגוד  זאת  הכלל.  מהגנת 
מהחלטה  נובע  שאינו  מלפעול 
החלטה  כל  מהעדר  אלא  אקטיבית 

שהי.
הזמין  מהותי  מידע  איסוף   *

לדירקטוריון באופן סביר.
בחינה  קרי,  אלטרנטיבות:  בחינת   *
הפעולה  אפשרויות  של  השוואתית 

השונות העומדות בפני החברה.
בדירקטוריון:  מספיק  דיון  קיום   *
מאפשר  בדירקטוריון  הנערך  הדיון 
לבית המשפט לבחון האם הדירקטוריון 
להחלטתו,  ביחס  דעת  שיקול  הפעיל 
ולסיכונים  לקשיים  בנוגע  בפרט 
הכרוכים בהחלטה זו. כך למשל, כאשר 
השקעה  לבצע  מחליט  הדירקטוריון 
הרי  נפט(,  בקידוח  )למשל,  מסוכנת 
ההחלטה  סבירות  את  לבחון  במקום 
לגופה, די בכך שבית המשפט ייווכח כי 
הדירקטוריון קבל את ההחלטה כאשר 
הכרוכים  לסיכונים  מודע  היה  הוא 
למול  אותם  ששקל  ולאחר  בהשקעה, 
מדובר  כאשר  בה.  הכרוכים  הסיכויים 
בדירקטור מיומן, בעל ידע מוקדם וניסיון 
המשפט  בית  יכול  בתחום,  רלוונטי 
להניח כי חלק מהנושאים שיש להביאם 
בחשבון לצורך קבלת ההחלטה ידוע לו, 
אותו  לבצע  בהכרח  חייב  אינו  הוא  וכי 
דירקטור  כמו  מידע  איסוף  של  תהליך 

אחר שאין לו ידע מוקדם.
נושא  כי  לקבוע  מנת  על  ולסיכום: 
עלינו  מיודעת"  "החלטה  קיבל  משרה 
לקבוע כי נושא המשרה היה מודע לכך 
שהוא מקבל את החלטה העסקית בה 
מונח  לפניו  כאשר  כן  ועשה  עסקינן, 
קבלת  לצורך  הנחוץ  המהותי  המידע 
שעמדו  כלומר,   האמורה.  ההחלטה 
בשים  אשר,  החיוניים  הנתונים  לפניו 
ההחלטה,  קבלת  נסיבות  למכלול  לב 
כל נושא משרה סביר מסוגו היה אמור 

לדרוש בטרם קבלת החלטה. 
בטר  בעניין  כי  מזכיר  המשפט  בית 
פלייס, כתב התביעה עוסק באופן חלקי 
בלבד בדרך קבלת ההחלטות העסקיות 
להעלות  ומרבה  פלייס,  בטר  בקבוצת 

גופן.  נגד ההחלטות העסקיות  טענות 
ניסוח  מאופן  המשפט  בית  מסקנת 
אם  רב  ספק  קיים  כי  הינה  התביעה 
בעת הגשת התביעה סברו התובעות כי 
ההחלטות שהתקבלו על ידי הנתבעים 
היו בלתי מיודעות. בית המשפט הגיע 
הטענות  כל  יוכחו  אם  גם  כי  למסקנה 
התביעה,  בכתב  הכלולות  העובדתיות 
נגד  בו  יש בנטען  קיים ספק אם  עדיין 
נושאי המשרה כדי להתגבר על מחסום 

כלל שיקול הדעת העסקי. 
עיקר  כי  קובע  המשפט  בית  בענייננו, 
עוסקות  אינן  הטענות בכתב התביעה 
בחברה,  ההחלטות  קבלת  בתהליך 
היקלעות   – הסופית  בתוצאה  אלא 

החברה לחדלות פירעון. משכך, ממילא 
אין בכך כדי לסתור את חזקת התקינות 
העוסקת באופן קבלת ההחלטות, ועל 
החברות  תביעת  התביעה  בהיות  כן, 
חזקת  שנסתרה  ומבלי  משקיעים,  ולא 
הורה  העסקי,  הדעת  שיקול  כלל 
של  הסף  על  סילוק  על  המשפט  בית 

התביעה נגד הדירקטורים.

פלייס  בטר   47302-05-16 ]ת"א 
נ'  ואח'  2009 )בפירוק(  ישראל )ח.ת.( 

אגסי ואח'[ 

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו  הכותב 
ביטוח ונזיקין

מבחנים לשיקול דעת עסקי של דירקטור וכיסוי ביטוחי לרשלנות
המשך מעמוד קודם

הופיע 

מדריך מקצועי לסוכנים
ביטוח סייבר לעסקים 2019

http://www.anet.co.il/anetfiles/files/8233.pdf
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דן דוברי

 קורס 
חיתום רפואי

מכשיר אותך למקצוע מאתגר 
ונדרש בעולם הביטוח

על מקצוע החיתום: החתם הוא הסמכות המרכזית להערכת סיכוני חברת 
הביטוח ולקביעת תנאי הפוליסה והכיסויים הביטוחיים על מחיריהם.

הקורס הינו מקצועי המשלב ידע בסיסי ורחב ביותר בצד פעילות פרקטית 
המאפשרת ללומד להתנסות בפרקטיקה בתחום החיתום הרפואי.

מותאם לעולם הפנסיוני החדש

מועד פתיחה 23.6.19

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

ההרשמה 
בעיצומה

אזרחים  אלף   112  ,1948 שנת  מאז 
חיים  בארה"ב  שנולדו  אמריקאים 
שבישראל  היא  ההערכה  בישראל. 
אלף  ל-300  אלף   250 בין  מתגוררים 
כפולה  באזרחות  המחזקים  ישראלים 

עם ארה"ב.
קארד  גרין  ומחזיקי  ארה"ב  אזרחי  כל 
הכנסה  למס  דוחות  להגיש  נדרשים 
שחי  אזרח  כל  עבור  שמקובל  כפי 

בארה"ב . 
 ,FATCA-עם כניסתו לתוקף של חוק ה
הגבירה   )IRS( הפדרלית  המס  רשות 
מס  דוחות  הגשת  על  האכיפה  את 
חלה  הדיווח  חובת  אשר  לאזרחים 
עליהם. אי עמידה בחובת הדיווח הינה 
עבירה פלילית הנושאת עימה עונשים 

חמורים. 
על  חתומה  בישראל  המיסים  רשות 
הסכם  FATCAעם ה-IRS המסדיר את 
העברת המידע על אזרחים אמריקאים 
בישראל.  פיננסיים  חשבונות  בעלי 
הקשורים  פרטים  ההסכם,  פי  על 
אמריקאים  אזרחים  של  בחשבונות 
שנה  מדי  ידווחו  בישראל  בבנקים 
שתעביר  בישראל,  המיסים  לרשות 

.IRS-אוטומטית את הפרטים ל
העונשים הם חמורים במיוחד. בגין כל 
של  קנס  יינתן  דוח  הוגש  שלא  שנה 

10,000 דולר. 
של  קנס  יגרור  בזדון  דוח  הגשת  אי 

100,000 דולר לשנה.
קובן  ג'ייסון  ורו"ח  עו"ד  עם  בשיחה 

אזרחי  בישראלים  לטיפול  מומחה 
ארה"ב  אזרחי  כי  מציין  הוא  ארה"ב, 
בעלי  הם  וחוסכים  בישראל  שחיים 
מס  והשלכות  ייחודיים  אתגרים 
לתשלומי  אותם  החושפים  בארה"ב, 
היא  שבהם  "העיקרי  חריגים.  מס 
 Passive Foreign החשיפה לחברת

.Investment Company

בעלת  זרה  חברה  היא   PFIC חברת 
אחד מהמאפיינים הבאים: 

פסיביים  הם  מההכנסה   75%  .1
ולא  מהשקעות  מקורה  וההכנסה 

מפעילות כלכלית אחרת. 
נכסי  הם  החברה  מנכסי   50%  .2
דיבידנדים  שיוצרים תשואה,  השקעה 

או רווח הון. 
וחברות  ההשקעות  בתי  כל  למעשה, 
הביטוח בישראל וכל מכשירי ההשקעה 
 .PFIC-שמנוהלים על ידם מתאימים ל
על פי החוק, כל החשבונות המנוהלים, 
וקרנות  הגמל  קופות  נאמנות,  קרנות 
פנסיה הם PFIC ויהיו חייבים בקנסות 

בתשלום מס, לרבות: 
רעיונית  תשואה  על  מס  תשלום   .1
ברמת  לא(  או  מומש  הנכס  אם  )בין 
ללא   ,)40%( בארה"ב  הגבוהה  מס 
על  המוצעים  בארץ  לפטורים  קשר 

ההשקעה. 
יכול לקזז שנה  2. משלם המיסים לא 

טובה משנה רעה". 
בישראל  הציבור  שרוב  מניח  אני 
ומשקיע  הזו  למציאות  מודע  לא 

בהתעלם מחוק האמריקאי.
לדירקטיבות  בהתאם  פועל  שלא  "מי 
במיסוי  שמסתכן  רק  לא  ארה"ב  של 

של  בפעילות  גם  אלא  גבוה, 
"מניפולציות במטרה להקטין או לבטל 
בארה"ב,  למיסים  כחוק  שלא  חשיפה 
ואפילו  כבדים  קנסות  לגרור  שעלולה 
בין  להסכם  בהתאם  מאסר  תקופות 
בארה"ב  ולרשויות  ישראל  מדינת 

 .)FATCA -הסכם ה(
כהשקעה  מוגדר  להיות  מנת  על 
ההשקעות  מנהל  בישראל,  'כשירה' 
בהשקעות  להשקיע  צריכים  הקרן  או 
ארה"ב,  ידי  על  בעיקר  מאושרות 
ולא  לארה"ב  הדיווח  בדרישות  לעמוד 
רק לדווח 'תשואה', אלא גם לדווח על 
ריבית,  דיבידנדים,  הבאים:  הנתונים 
רווח הון ארוך טווח, רווח הון קצר טווח 

והכנסה עסקית. 
אני ממליץ לעבוד עם אנשי המקצוע 
בישראל.  זה  בתחום  שמתמחים 
מקצוע  אנשי  שישנם  לב  לשים  יש 
שמתעלמים מההנחיות האמריקאיות, 
בקופת  שהשקעה  שטוענים  או 
אמריקאי,  ממס  מקלט  מהווה  גמל 
ומעודדים אזרחים להשקיע לפי תיקון 
190 בקופות גמל. זה לא עובד וחושף 

את המשקיע לקנסות כבדים". 
ישנם  שבישראל  היא  ההערכה 

גרין  או  אזרחות  בעלי  אלף  כ-300 
דווח  בחובת  המחויבים  קארד 
כולם  האם  שנה.  מדי  בארה"ב 

מצייתים להנחיה? 
בנכסים  שמחזיק  ארה"ב  אזרח  "כל 
בחו"ל  או  בארץ  סוג  מכל  פיננסים 
בגובה של עשרת אלפים דולר ומעלה 
אזרח  בנוסף  לארה"ב.  בדיווח  מחוייב 
שחי מחוץ לגבולות ארה"ב חייב בדיווח 
על ההון האישי שלו וכל האחזקות שלו 
בבנקים זרים לפי חוק ה-FATCA )דוח 

 .)FBAR-ה
עשרת  וכוללים  כבדים  הם  הקנסות 
אלפים דולר לפחות בגין כל שנה שלא 
בגין  דולר  אלפים  עשרת  דוח,  הוגש 
ביודעין  דוח  הוגש  לא  שבה  שנה  כל 
אם  הכנכסים.  ערך  כל  על  ו-10% 
הדיווח  שאי  מחליטות  המס  רשויות 
נעשה בזדון, הקנס עולה ל-100 אלף 

דולר על כל שנה שלא דווח. 
מרצון  לגילוי  תכנית  יש  לארה"ב 
שפותרת אותנו מהחשיפה לאיום זה. 

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

חברת אלעד

שיחה עם עו"ד ורו"ח ג'ייסון קובן, מומחה לטיפול בישראלים אזרחי ארה"ב | אזרחי ארה"ב שחיים 
בישראל הם בעלי אתגרים ייחודיים והשלכות מס בארה"ב, החושפים אותם לתשלומי מס חריגים 

האתגר של אזרחי ארה"ב שמתגוררים בישראל

פרטי  חוקר  הוא   )MBA( קובן  ג'ייסון  ורו"ח  עו"ד 
המעניק  המיסים  בתחום  המתמחה  מפלורידה 
בעלי  ישראלים  ולאזרחים  לישראל  לעולים  שירות 
אזרחות כפולה עם ארה"ב. לקובן תואר JD )דוקטורט 
שימש  והוא  וושינגטון  מאוניברסיטת  במשפטים( 
 .KPMG רו"ח  במשרד  ארה"ב  תחום  כראש  בעברו 

לקובן משרדים במיאמי פלורידה ובישראל
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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

 למכירה הזדמנותית מדפסות HP - 4100/4200 במצב עבודה תקין עקב 
החלפת מערך המדפסות במשרדי – נייד 052-2522774 ; 03-9245681

)דירות  - פקידת ביטוח מנוסה ברכב  ותיקה בהוד השרון  ביטוח     לסוכנות 
duby@s-sapir.co.il יתרון(. קו"ח לווטסאפ: 052-2603972 או

 
    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

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

 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

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, 
קיימים. משרה מלאה או חצי משרה. דרישות:  הצעת שדרוגים, שימור לקוחות 

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

| חדשות השבוע

הדין  בית  ידי  על  שניתן  דין  פסק 
לראשונה,  קובע  לעבודה  הארצי 
קבלן  עובדי  כי  ההסתדרות,  לבקשת 
מזמין  אצל  ישירה  להעסקה  שנקלטו 

השירות יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.
ההחלטה, שניתנה על ידי סגן הנשיאה 
בעניינן  עוסקת  איטח,  אילן  השופט 
תקופות  שהועסקו  עובדות  חמש  של 
קבלן  כעובדות  אבות  בבית  ממושכות 
מטעם חברת הניקיון קלינור. הנהלת 
היא  כי  לקלינור  הודיעה  האבות  בית 
מעוניינת לסיים את ההתקשרות עמה, 
להיקלט  העובדות  לחמש  והציעה 

להעסקה ישירה בבית האבות. 
של  רצונן  לפי  בפועל  נעשה  כך 
ההעסקה  סיום  שעם  אלא  העובדות, 
סירבה חברת הניקיון לשלם לעובדות 
להן,  המגיעים  הפיטורים  פיצויי  את 

לשיבוץ  אותן  זימנה  שהיא  מאחר 
אחרים.  שירות  מזמיני  אצל  מחדש 
שרצו  משום  סירבו  כאמור,  העובדות, 

להמשיך לעבוד בבית האבות.
הדין  לבית  ערעור  הגישו  העובדות 
שתביעתן  לאחר  לעבודה  הארצי 
בית  ידי  על  נדחתה  פיטורים  לפיצויי 
קיבל  עתה  אביב.  בתל  האזורי  הדין 
בית הדין הארצי את הערעור שהוגש 
מהלשכה  בורק  ראובן  עו"ד  ידי  על 
לאיגוד מקצועי  המשפטית של האגף 
אביב-יפו,  תל  במרחב  בהסתדרות 
לתשלום  זכאיות  העובדות  כי  וקבע 
11)א(  סעיף  מכוח  פיטורים  פיצויי 

לחוק פיצויי פיטורים. 
בהסתדרות מציינים כי מדובר בפסיקה 
פי  על  אף  שכן  ומשמעותית  חשובה 
ניתן  עובדות,  בחמש  עוסקת  שהיא 

להתבסס עליה משפטית גם במקרים 
רבים אחרים בהם עובדי קבלן נקלטו 
מזמין  אצל  ישירה  להעסקה  וייקלטו 

השירות.
כי  הארצי  הדין  בית  קבע  בפסיקתו 
העובדות  של  רצונן  את  להצדיק  ניתן 
להמשיך לעבוד בבית האבות, במקום 
אליו  אחר  במקום  לעבוד  לעבור 
כי  הפנה אותן הקבלן. בית הדין קבע 
הוא  האבות  בית  העובדות,  מבחינת 
ואותו  התרגלו  הן  אליו  עבודה  מקום 
הן אוהבות, וכי ניתוקן ממנו יאלץ אותן 
ואף  חדשים  יום  וסדר  שגרה  לפתח 
לוותר על חברים שסביר שרכשו בבית 

האבות לאורך השנים. 
שיש  איטח,  השופט  קבע  כן,  על 
להציבן  הניקיון  קבלן  בדרישת  לראות 
במקום עבודה אחר כ"נסיבות אחרות" 

מהעובדות  לדרוש  אין  במסגרתן 
להמשיך בעבודתן אצל הקבלן. 

עוד נקבע כי כאשר עובד קבלן עובד 
ללא  רבות  שנים  משך  אחד  במקום 
אמיתית  זיקה  המבסס  באופן  ניוד 
לראות  ניתן  העבודה,  מקום  לבין  בינו 
להמשיך  בהתפטרות העובד המבקש 
לעבוד באותו מקום פיזי במקום לעבור 
אחרות"  כ"נסיבות  אחר,  פיזי  למקום 
שביחסי העבודה, לצורך זכאות לפיצויי 

פיטורים בעת המעבר.
פרשנות  לתת  יש  כי  קבע  הדין  בית 
כך  בחוק,  המדובר  לסעיף  רחבה 
שלעובד יוענק חופש מירבי לקבוע את 
לאיבוד  שיחשוש  בלי  העבודה,  מקום 
לאור  וזאת  פיטורים,  לפיצויי  זכותו 
יסוד  כזכות  העיסוק  חופש  חשיבות 

חוקתית. 

ביה"ד הארצי לעבודה: עובדות קבלן שעברו 
להעסקה ישירה זכאיות לפיצויי פיטורים

ההחלטה קיבלה את בקשת ההסתדרות וקבעה כי חמש עובדות שהועסקו תקופות ממושכות 
בבית אבות כעובדות קבלן בתחום הניקיון ונקלטו כעובדות המקום, זכאיות לפיצויי פיטורים
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