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ה־30 ה אלמנטר  לכנס  ההרשמה  חלה 
שיתקיים במלון "דן" אילת בין התאריכים 
תחת  הכנס  הקרוב.  באוקטובר   26-23
הכותרת "מחוזקים לעתיד" הוא האחרון במסגרת 
הקדנציה הנוכחית של נבחרי הלשכה, שייפרדו 

במהלכו מחברי הלשכה.
ההרצאות יהיו במלון "דן" והלינות תתאפשרנה 
במלונות הבאים: דן, הרודס, הילטון מלכת שבא, 

רויאל גארדן, רויאל ביץ' והמלך שלמה.
שלישית  )בפעם  הפעם  גם  תנחה  הכנס  את 
חברי  לב  את  שכבשה  סלע,  אלינור  ברציפות( 
ארגון  מאחורי  הקודמות.  בפעמיים  הלשכה 
הכנס עומדים סו"ב אריאל מונין, יו"ר הוועדה 
)קיקה(  אריק  סו"ב  בלשכה,  אלמנטרי  לביטוח 
ורדי, יו"ר ועדת אירועים וכנסים ורענן שמחי, 

מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח. 
הסופית  )שתוכניתו  בכנס  המשתתפים  בין 
הלשכה  נשיא  אחרונים(:  גיבוש  בשלבי  עדיין 
סו"ב אריה אברמוביץ, דורית סלינגר, המפקחת 
על הביטוח, יאיר המבורגר, יו"ר איגוד חברות 
הביטוח, ראשי ענף הביטוח, חברי כנסת ושרים 
ענף  במסגרת  שונים  בתחומים  מקצוע  ואנשי 
ביטוח אלמנטרי, טכנולוגיה, סייבר ועוד. אורחי 
עידן  סנדרסון,  דני  של  מהופעה  ייהנו  הכנס 

עמדי, ומסיבות לתוך הלילה.
בכנס:  שיהיו  המקצועיות  ההרצאות  בין 
- חידושים  דירה  לביטוח  התקנית  "הפוליסה 
והשלכות משפטיות", המרצה - עו"ד שלומית 
בענף  יקרה  "מה  משפטית;  יועצת  אברהם  בן 
אורי  עם כניסת הרכב האוטונומי?", המרצה - 
האם   - "זרקור  ביטוח;  שלמה  מנכ"ל  אומיד, 
כספת ביתית אכן מגנה?", המרצה - דביר בנדק; 
בעסקים?",  רשלנות  מתביעות  להימנע  "איך 
המרצה - עידו ברלשטין, מנכ"ל אורלנד יעוץ

גם הבחירות לנשיאות הלשכה יזכו להתייחסות 
במהלך הכנס, כשהמועמדים בבחירות לנשיאות 
– סו"ב אורי צפריר, סו"ב ליאור רוזנפלד וסו"ב 
מוטי דהרי, יציגו כל אחד את המצע שלו בפני 
– פחות מחודש לפני הבחירות עצמן  הנוכחים 

שיתקיימו ב־22 בנובמבר..

העשרה ובידור
אבי יששכרוף, כתב ופרשן לענייני ערבים של 
התיכון  המזרח  על  ירצה   ,"news "וואלה  אתר 
"אייר  מנכ"לית  דרפלר,  כהן  ג'ני  ימינו;  של 

דוקטור" תרצה על דיגיטציה בעולם הרפואה.
ההעשרה,  ותכני  המקצועיים  לתכנים  בנוסף 
למופעי  הזוג  בנות  ובני  הלשכה  סוכני  יזכו 

בידור ומוסיקה: את ערב הפתיחה וקבלת הפנים 
תלווה להקת "בוסה טריו"; ביום שלישי בערב 
יערך מופע של דני סנדרסון, שיארח את הזמר 
יום רביעי בערב – להקת ה”ווקה  עידן עמדי; 
פיפל”, וגם ערבי שירה באווירה יוונית ובאווירה 
תיכונית  ים  מוזיקה  של  וערב  ישראלית, 

לצעירים עד השעות הקטנות של הלילה.
הצעירים  הלשכה  סוכני  יזכו  זה  בכנס  גם 
למושבים ייחודיים להם, כשעל הנושאים שוקדת 
בראשות  בלשכה  הצעירים  ועדת  אלה  בימים 
סו"ב דביר רפ, בכנס יתפרסמו גם תוצאות סקר 
הביטוח  מחברות  הסוכנים  של  הרצון  שביעות 

בתחום האלמנטרי, שכל הענף מצפה לו.
אריאל מונין מספר כי “כנס האלמנטר השנה 
של  הפעילות  שנת  סיום  את  יהווה  רק  לא 
כולה.  קדנציה  של  סיכומה  זהו  אלא  הוועדה, 
הידע  את  להעשיר  נשאף  הסיכומים  לצד 
המקצועי של סוכני הלשכה בנושאים אשר עלו 

מהשטח עצמו".

כנס אלמנטר 2017 - "מחוזקים לעתיד"
החלה ההרשמה לכנס אלמנטר ה־30 שיתקיים באילת ב־26-23 באוקטובר 2017 • בין משתתפי 

הכנס: דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח; ויאיר המבורגר, יו"ר איגוד חברות הביטוח. כמו 
כן אורחי הכנס ייהנו מהופעה של דני סנדרסון, עידן עמדי, ומסיבות לתוך הלילה

רונית מורגנשטרן

אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה
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חדשות  הביטוח

 כנס אלמנטר 2016

להרשמה לחץ כאןסנדרסון. יופיע השנה בכנס

למתן רעיונות למושבים ייעודיים לצעירים 
בכנס צרו קשר עם דביר רפ 050-9789719

https://events.eventact.com/eventslist/%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%202017
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נהלת מנורה מבטחים ביטוח אירחה השבוע ה
אורי צפריר, ממלא מקום נשיא  את סו"ב 
אריאל  סו"ב  ואת  ביטוח  סוכני  לשכת 
מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה, והציגה 
בפניהם את המהלכים שביצעה החברה לאחרונה 
החברה  לסוכני  הניתן  השירות  ושיפור  לשדרוג 

ולקוחותיה בביטוח אלמנטרי. השדרוג בוצע 
לאחר פנייה של לשכת סוכני ביטוח למנורה 
וזאת בעקבות תלונות של סוכנים רבים על 
זמני המתנה ארוכים מאוד במוקד התביעות 
כפי  החברה.  של  האלמנטרי  הביטוח  של 
ב"ביטוח  האחרון  מאי  בחודש  שפורסם 
ממתינים  שהם  מסרו,  סוכנים  ופיננסים", 
גם שעה ואפילו שעה וחצי למענה מהמוקד. 
מנורה מסרה אז בתגובה כי "הנושא נמצא 
בטיפול ותשומת הלב הניהולית והמשאבים 
מרבית  הנושא".  לטובת  מופנים  הדרושים 
העומסים הכבדים נמדדו בתחום ביטוחי רכב 
הרכוש, לרבות פניות של צדי ג'. יש לציין 

הגדולה  המבטחת  הנה  ביטוח  מבטחים  מנורה  כי 
ביותר בישראל  בביטוח רכב רכוש ומחזיקה בנתח 

שוק של מעל ל־13%.
מנורה  מטעם  נכחו  ומונין,  צפריר  עם  במפגש 
מבטחים: מוטי רוזן, מנכ"ל מנורה, מיכאל קלמן, 
רונית  אלמנטרי;  אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה 
באגף  התביעות  תחום  ומנהלת  סמנכ"ל  דוליצקי, 
אלמנטרי; עדי שפיר, מנהלת תחום השירות; רונה 
סלע  ודודי  הלקוחות;  שירות  מוקד  מנהלת  אסא, 
מנהל מחלקת תביעות רכב רכוש באגף אלמנטרי.

בחודשים  כי  במפגש  סיפרו  החברה  נציגי 

האחרונים ביצעה מנורה מבטחים ביטוח מספר 
תהליכי  ופישוט  ייעול  כללו  אשר  מהלכים 
עבודה, הגדלת מצבת כוח האדם בתחום התביעות 
האלמנטריות ובמוקד שירות הלקוחות, ופתיחת 
בבאר  לקוחות  שירות  מוקד  של  חדשה  שלוחה 
שבע לתגבור מוקד שירות לקוחות החברה בתל 

לשדרוג  הובילו  ואחרים  אלו  מהלכים  אביב. 
משמעותי  שיפור  על  בדגש  השירות,  ושיפור 
בזמני המענה במוקד השירות, בתחום התביעות 
ובקיצור משך זמן הטיפול והסילוק של תביעות 

מבוטחים וצדדים שלישיים.

הגברת המודעות
ביטוח  מבטחים  מנורה  למנכ"ל  משנה  קלמן, 
ומנהל האגף האלמנטרי, אמר כי "אני מודה לאורי 
הנהלת  בפני  הציפו  אשר  מונין  ולאריאל  צפריר 
הסוכנים  ציבור  תחושות  את  החברה 
ועל  הכבדים,  העומסים  תקופת  במהלך 
במהלך  שגילו  והסבלנות  הפתיחות 
התקופה עד להתייצבות השירות הניתן 
במהלך  ולקוחותיה.  החברה  לסוכני 
שינויים  ביצענו  האחרונים  החודשים 
תהליכי  בכל  משמעותיים  ושיפורים 
בתחום  התביעות  וסילוק  השירות 
הובילו,  אשר  האלמנטרי,  הביטוח 
משמעותי  ושיפור  לשדרוג  לשמחתנו, 
בזמני המענה והתגובה לציבור הסוכנים 
במשך  משמעותי  ולקיצור  והלקוחות, 
להודות  ברצוני  התביעות.  סילוק  זמן 
ופעלו  נרתמו  אשר  ומנהליה  החברה  לעובדי  גם 
החברה  לסוכני  הניתן  השירות  לשיפור  בנחישות 

וללקוחותיה".
צפריר אמר כי "מתן שירות מצוין ואיכותי לסוכן 
ביטוח  חברת  בכל  חובה  הנו  ללקוח  ובאמצעותו 
בישראל, ולשם כך על חברות הביטוח להעמיד את 
הביטוח  סוכני  ועל  שניתן  ביותר  הטובים  הכלים 
אלו.  מתקדמים  בכלים  מוגבר  שימוש  לעשות 
התייחסה  כי  ביטוח  מבטחים  למנורה  מודים  אנו 
במהירות  ופעלה  ראש  בכובד  בנושא  לפנייתנו 

וביסודיות לשיפור ושדרוג השירות".

בעקבות פניות הלשכה – מנורה שידרגה 
ושיפרה השירות לסוכניה בביטוח אלמנטרי

הנהלת מנורה הציגה בפני סו"ב אורי צפריר וסו"ב אריאל מונין את המהלכים שביצעה 
לשיפור השירות לסוכנים וללקוחות  • מיכאל קלמן, משנה למנכ"ל מנורה: "אני מודה 

על הפתיחות והסבלנות שגילתה הלשכה במהלך תקופת השינוי"

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

"מתן שירות מצוין ואיכותי לסוכן 
ובאמצעותו ללקוח הנו חובה בכל 

חברת ביטוח בישראל, ולשם כך על 
חברות הביטוח להעמיד את הכלים 

הטובים ביותר"

צפריר ורוזן
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חדשות  הביטוח

וזר הממונה על תיקון הוראות בענף ביטוח ח
דירה ייכנס לתוקפו ב־3 בספטמבר. בסיועו 
של סו"ב אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח 
אלמנטרי, נדגיש ונחדד עבור הסוכנים את עיקרי 

"חוזר השרברבים" ומשמעויותיו.
כללים  מחדש  לקבוע  היא  החוזר  של  מטרתו 
חדשים בתחום תיקון נזקי אינסטלציה ונזקי המים. 
כמו כן החוזר מבטל למעשה את מכירת הריידרים 
האחריות  את  ומחזיר  קיימים,  שהיו  המים  לנזקי 

מספקי השירות לחברות הביטוח. 

עיקרי החוזר
בפוליסות יהיה אפשר לרכוש בעת תהליך צירוף 
לביטוח את ההרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים 
או שרברב  חברות שרברבות שבהסדר,  באמצעות 
אחר )פרטי(, ובהם יהיו הבדלי פרמיה או הבדלים 
תספק  שרברבות  חברת  העצמית.  בהשתתפות 
את  וכן  אינסטלציה,  לתקלות  תיקונים  שירות 

תיקון נזקי המים שנגרם כתוצאה מדליפתם.
חברת הביטוח היא זו שתגבה את הפרמיה, ותנהל 
את התביעה באמצעות מוקדיה או המוקד הייעודי. 
איכות  על  אחראית  תהיה  הביטוח  חברת  בנוסף, 
התיקון והשירות, לרבות על זמינות השירות וסיום 
הטיפול בזמן סביר, ותשלם לשרברבים בעד תיקון 

נזקי האינסטלציה ונזקי המים.

איך תיבחר חברת שרברבים?
על חברה או סוכן לפרסם את רשימת שרברבים 
נזקי  תביעת  נוהל  ואת  הארצית  בפריסה  בהסדר 
המים. כל חברת שרברבים תקבל ציון מדד שירות 

על פי הסקרים החודשיים שיבוצעו..
עבודה  ימי  משני  יותר  לא  יחל  הנזק  תיקון 
ממועד הפניה, אלא אם תואם אחרת. בנוסף, אם 
זמינות להגיע  ארבע מחברות השרברבים אינן 
לוודא  ימי עבודה, על חברת הביטוח  תוך שני 
המבוטח   - ולא  לתיקון,  שרברב  מגיע  שאכן 

השתתפות  עם  פרטי  שרברב  להזמין  יוכל 
עצמית כבהסדר.

יעלה  לא  ההמתנה  זמן  ביקור,  מועד  נקבע  אם 
של  במקרים  שנקבע.  למועד  מעבר  שעתיים  על 
איחורים בהגעה, או אי הגעה, יוכל המבוטח במקרים 
מסוימים להזמין חברת שרברבות אחרת או שרברב 

פרטי ולשלם השתתפות כשל שרברב הסדר.
בסיום הטיפול יקבל המבוטח מסמך המסביר את 
שנדרשו  הפעולות  הנזק,  למקור  השרברב  ממצאי 
לבצע ופירוט הביקורים שתואמו. אם הייתה דחיה, 
יש לציין את סיבתה. החוזר חל על פוליסות דירה, 
ידי  על  אגב משכנתא  הנמכר  דירה  ביטוח  למעט 

הבנקים.
בנושא  רבות  ״פעלנו  כי  ואומר  מסכם  מונין 
המים ואנחנו רואים בחוזר הזה הישג ללשכה, אני 
לא מה שיהיה. כאשר  הוא  כי מה שהיה  אופטימי 
כשל  כל  להציף  יהיה  עלינו  לתוקף  החוזר  יכנס 

נוסף הנראה לעין ממעבר לשיטה החדשה״.

 "חוזר השרברבים" יכנס לתוקפו
ב־3 בספטמבר

מעיקרי החוזר: חברת הביטוח תגבה את הפרמיה, תנהל את התביעה ותהיה אחראית על 
קבלת שירות איכותי  סו”ב אריאל מונין: “יהיה עלינו להציף כל כשל נוסף הנראה לעין”

רונית מורגנשטרן
"מה שהיה הוא לא מה שיהיה". 

אריאל מונין
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רגע  משפטי

 בית המשפט קבע: אופניים חשמליים 
הם רכב מנועי

 הקביעה כי אופניים חשמליים הם כלי רכב מנועי תחשוף את הרוכבים לתביעות מצד אחד - ותותיר 
אותם ללא כיסוי ביטוחי מצד שני

 
עו"ד ערן יעקובוביץ

ית משפט השלום בכפר סבא קבע בשבוע ב
שעבר כי אופניים חשמליים הם רכב מנועי 
לכל דבר. הפסיקה הגיעה בעקבות תביעה 
מעורב  שהיה  חשמליים  אופניים  רוכב  שהגיש 
בתאונת דרכים עם רכב נוסף לפני כשלוש שנים. 
חברת הביטוח טענה כי מכיוון שרכב על אופניים 
חשמליים, אין לו עילת תביעה כהולך רגל, מתוקף 

חוק הפלת"ד )פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(.
חשמליים  אופניים  כי  קבע  נבו  אלדד  השופט 
המשמש  מנועי,  לרכב  ההגדרות  על  עונים 
שהרי  בכביש,  שימוש  ועושה  יבשתית,  לתחבורה 

החוק אוסר עליהם לנוע על המדרכה". 
הקביעה כי אופניים חשמליים מהווים כלי רכב 
תאפשר  שהיא  משום  ביותר,  משמעותית  מנועי 
להולכי רגל שהיו מעורבים בתאונות עם אופניים 
חשמליים לתבוע כאילו נפגעו מרכב מנועי ללא 
נגד  תביעה  להגיש  יוכל  הנפגע  כלומר:  ביטוח. 
קרנית )הקרן הממשלתית לפיצוי נפגעים שאינם 
מבוטחים או שלפוגע בהם לא היה ביטוח( לפיצוי 
על נזקי גוף, ואילו קרנית יכולה לחזור בתביעה 
לנהג האופניים החשמליים שישיב לה את הכספים 

שהיא שילמה לנפגע.

חובת ההוכחה משתנה
רוכב  ע"י  בתאונה  שנפגע  רגל  הולך  כה  עד 
הרוכב  כי  להוכיח  צריך  היה  חשמליים  אופניים 
)לדוגמה,  התאונה  התרחשה  כך  ובשל  התרשל 
בשל חציית צומת באור אדום או בגלל רכיבה על 
המדרכה(. פסק הדין מכתיב כי מעתה והילך, הולך 
הרגל לא יידרש להוכיח כי הרוכב התרשל, אלא כי 
בכל תאונה שנגרמה במעורבות של רוכב אופניים, 
יראו בו כאחראי לתאונה. השורה התחתונה היא כי 
הולך הרגל יידרש להוכיח כי נפגע בתאונה ולא כי 

התאונה נגרמה באשמת הרוכב. 
של  במקרה  חיובית  בשורה  נושא  לא  הדין  פסק 
תאונה בה נפגע רוכב אופניים כתוצאה מרשלנות 
של כלי רכב. במקרה כזה, מה שהיה הוא שיהיה – 
הרוכב יידרש להוכיח כי נהג הרכב התרשל ולתבוע 
אותו על פי פקודת הנזיקין. אם לא יצליח לשכנע 
את בית המשפט כי הנהג התרשל – לא ייפסק לו 
פיצוי. בנוסף, יכול בית המשפט לקבוע כי לרוכב 
הייתה רשלנות תורמת ולקזז את הפיצוי שישולם 
לו בהתאם לקביעת חלוקת האחריות בין הצדדים. 

במקרה בו היה רוכב אופניים מעורב בתאונה ללא 
כלי רכב נוסף, קובע פסק הדין כי לא יוכל לקבל 

רוכב האופניים  יפצה את  ומי  גורם.  פיצוי משום 
היות  חולף?  מרכב  נפגע  בה  וברח  פגע  בתאונת 
מהווים  חשמליים  אופניים  כי  קובע  הדין  שפסק 
חובה  ביטוח  רכש  לא  הרוכב  אולם  מנועי,  רכב 
מאחר שלא ניתן לרכוש כיסוי כזה בשוק, אין הוא 
יכול להגיש תביעה. משמעות הדבר היא כי הוא 

נותר ללא כיסוי.
חוק הפלת"ד מגדיר "רכב מנועי" החייב בביטוח 
הקרקע  פני  על  מכני  בכוח  הנע  כ־"רכב  חובה 
ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית". לכאורה, 
אופניים חשמליים מקיימים הגדרה בסיסית זו, ועל 
כן יש לערוך להם ביטוח חובה בהתאם לחוק. אולם 
האופניים  של  בהקשר  הוסדר  לא  החוק  עוד  כל 
החשמליים, לא ניתן למצוא ביטוח לרוכבי אופניים 
חשמליים וגם אין אפשרות לביטוח חובה לאופניים 

חשמליים.

דינו של הקורקינט
שונה.  אגב,  חשמלי,  לקורקינט  בנוגע  הפסיקה 
על פי הלכה של בית המשפט העליון משנת 2010 
מאחר  מנועי  רכב  מהווה  אינו  המכני  הקורקינט 
ולא  לילדים,  משחק  ככלי  הוא  שימושו  ועיקר 
בידי  משחק  כלי  אלא  יבשתי,  תחבורה  כאמצעי 
הקצר  ובמרחק  הדלק  בכמות  מוגבל  והוא  ילדים, 

שאותו הוא יכול לעבור. 
עם זאת הסביר בית המשפט העליון שאין סיבה 

של ממש שלא לראות באופניים חשמליים כרכב 
עיקר  גם  אם  ספק  חובה.  בביטוח  החייב  מנועי 
לשמש  הוא  החשמליים  האופניים  של  ייעודם 
ככלי משחק בידי ילדים, מה גם שבאותו פסק דין 
העירו שופטי העליון כי אופניים )רגילים( אינם 
מונעים  שאינם  מאחר  מנועי"  כ"רכב  מוגדרים 
בכח מכני, ולא משום שעיקר ייעודם אינו לשמש 

לתחבורה יבשתית. 
המשפט  בית  פסיקת  על  חולק  נבו,  השופט 
העליון, וסבור שיש לראות הן בקורקינט חשמלי 
והן באופניים חשמליים רכב מנועי, כדי לאפשר 

לציבור הולכי הרגל פיצוי מכלי רכב אלה.
זאת,  עם  הדין.  פסק  על  ערעור  יוגש  כי  סביר 
לפעול  לכנסת  תמריץ  מהווה  השופט  פסיקת 
להסדרת הנושא והסוגיות הביטוחיות שמתעוררות 
בהקשרו. אם גישה זו תתקבל בערכאות העליונות 
יותנה  חשמליים  באופניים  השימוש  כי  יתכן 
הביטוח  שחברות  ומכאן  חובה,  ביטוח  ברכישת 
יתחילו למכור ביטוחי חובה לאופניים חשמליים, 
יהיה  לא  זה  בהם.  השימוש  את  שיפחית  מהלך 
ביטוח זול והוא יהיה יותר דומה לביטוח אופנועים 
עלויות  את  אמנם  יגדיל  הדבר  רכבים.  מאשר 
השימוש באופניים חשמליים, אך גם יבטיח פיצוי 

לנפגעים מכלי רכב זה.
הכותב עובד במשרד עו"ד צבי יעקובוביץ ושות 

המומחה בדיני ביטוח

fotolia :צילום  הרוכבים ישארו ללא כיסוי ביטוחי מספק
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חדשות  הביטוח

בחודש ע חיוביות  תשואות  הציג  הגמל  נף 
 ,1.15% של  ממוצע  בשיעור   ,2017 יולי 
חציון  את  שחתם  יוני,  שחודש  לאחר 
שלילית.  ממוצעת  ענפית  תשואה  רשם  הראשון, 
תשואה  הגמל  ענף  רשם  השנה  תחילת  מאז 
מצטברת ממוצעת של 4.06%. כמדי חודש, השווינו 
חברות  כל  של  ביותר  הגדולים  המסלולים  בין 
שמנהלים  אלו  )כלומר,  ההשקעות  ובתי  הביטוח 
מוגבלים  שאינם  ביותר(,  הגבוה  הנכסים  סך  את 

לקבוצות גיל קטנות או לוותק, ולהלן התוצאות.
הגמל  קופת  הובילה  ארוכים  חודשים  במשך 
אנליסט גמל ישראל את הענף כולו, עם שיעורי 
את  אך  הטווחים,  בכל  במיוחד  גבוהים  תשואה 
רק  נשמר  כשיתרונה  סיימה  היא  יולי  חודש 
בהם  שנים,  ולחמש  לשלוש  הארוכים,  בטווחים 
בהתאמה.  תשואה  ו־57.37%   20.71% צברה  היא 
דווקא  יתרון  החודש  נרשם  הקצרים  בטווחים 
אלטשולר  של  ומטה   50 לבני  הגמל  למסלול 
על  במסלול  התשואה  עמדה  יולי  בחודש  שחם: 
בו 6.73%  נצברו  1.59%, מאז תחילת שנת 2017 
תשואה וב־12 החודשים האחרונים מדובר בתשואה 
מאז השנה  רק  פעילה  היות שהקופה  של 9.16%. 
המצטברת  התשואה  על  לדווח  ניתן  לא  שעברה, 
שלה לטווחים ארוכים. זהו המסלול המוביל כעת 
ממיליארד  למעלה  שמנהלות  הקופות  כל  מבין 
מנוהלים  אנליסט  של  המוביל  )במסלול  שקל 

865.5 מיליון שקל בלבד(.

לחודש  הגמל  בענף  הנמוכה  התשואה  את 
ישראל,  גמל  אנליסט  רשמה   )0.71%( יולי 
מנורה  כאמור.  הארוכים  בטווחים  המובילה 
והפיצויים  התגמולים  בקופת  רושמת  מבטחים 
במסלול אג"ח עד 10% מניות שלה את הנתונים 
הנמוכים ביותר מאז תחילת 2017 )2.23%( וב־12 
ובחמש  בשלוש   .)1.72%( האחרונים  החודשים 
השנים האחרונות מסלול האג”ח ללא מניות של 
ביותר  הנמוכות  התשואות  את  מציג  אי.בי.אי 
לבני  הגמל  קופת  בהתאמה(.  ו־19.72%   7.6%(
נתונים  היא  גם  רושמת  אקסלנס  של  ומטה   50
נמוכים יחסית לממוצעים בענף, כשמבין הקופות 
שקל,  ממיליארד  למעלה  המנהלות  הגדולות 
יולי  בחודש  גם  ביותר  הנמוכה  היא  תשואתה 
וגם בשלוש השנים האחרונות   ,)0.76%( האחרון 

)7.68%( ובחמש השנים האחרונות )20.15%(.

השתלמות
גם בענף ההשתלמות התבלטה החודש אלטשולר 
שחם בשלושת הטווחים הקצרים. קרן ההשתלמות 
הכללית שלה, שהיא הגדולה בענף ומנהלת מעל 
 1.47% לחוסכים  השיאה  שקל,  מיליארד  ל־15.7 
תחילת  מאז  תשואה   5.8% יולי,  בחודש  תשואה 

השנה ו־7.48% ב־12 החודשים האחרונים.
רשם   ,1.02% יולי,  בחודש  הנמוכה  התשואה  את 
בית ההשקעות אנליסט בקרן ההשתלמות הכללית 
שלו. ועדיין, למרות ההיחלשות בחודשים האחרונים, 

את  לחוסכים  שמשיא  הוא  השקעות  בית  אותו 
השנים  בחמש  ביותר  הגבוהה  המצטברת  התשואה 
האחרונות  השנים  ובשלוש   ,47.75% האחרונות, 
ההשתלמות  למסלול  רק   )16.05% )עם  שני  הוא 
הכללי של ילין לפידות, שמוביל בטווח הזמן הזה 
עם תשואה נצברת של 16.13%. גם בילין לפידות 
ניכר פער בין הביצועים הטובים בטווח הארוך, לבין 
ביצועים נמוכים מהממוצע בטווח הקצר, כשלמשל 
שלו  הכללית  ההשתלמות  קרן   2017 מתחילת   –
רושמת 3.56% תשואה מצטברת, הנתון הנמוך בענף 

מבין המסלולים שנבדקו.
ההשקעות  בית  של  הכללית  ההשתלמות  קרן 
חודש  מאז  תשואה   3.95% צברה  אלדובי  הלמן 
ו־9.33%  האחרונים(  החודשים   12(  2016 אוגוסט 
הנמוכים  הנתונים  שני   – האחרונות  השנים  ב־3 
הכללית  ההשתלמות  קרן  אלו.  בתקופות  ביותר 
התשואה  את  לחוסכים  שהשיאה  היא  מגדל  של 
הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות – 30.83%.

פנסיה
יולי  לחודש  החודשית  התשואות  טבלת  בראש 
כלל,  של  המקיפה  הפנסיה  מסלול  ניצב   2017
החודשית  לתשואה  מעל  מעט  רק   ,1.14% עם 
על  העומדת  שנבדקו,  החברות   8 של  הממוצעת 
קופת  רושמת  החודשי  הטווח  בתחתית   .1.04%
הנמוך  הנתון  את  הפניקס  של  המקיפה  הפנסיה 
גם  היא  קופה  אותה  תשואה.   0.82% ביותר, 

אלטשולר שחם מובילה בתשואות 
הגמל, הפנסיה וההשתלמות

תשואות חיוביות נרשמו בחודש יולי בענפי הגמל, ההשתלמות והפנסיה, לאחר ירידה בחודש שעבר • 
אלטשולר שחם מובילה את ענפי הגמל וההשתלמות בטווחים הקצרים ואת ענף הפנסיה גם בארוכים

יובל הירשהורן

תשואות ענף הפנסיה, יולי 2017
 יתרת שם הקופה

הנכסים נכון 
ל־07/17 

)באלפי ₪(

תשואה 
לחודש 
יולי 17

תשואה 
מצטברת 
מתחילת 

השנה

תשואה מצטברת 
ל־12 החודשים 

המסתיימים 
ב־07/17

תשואה מצטברת 
ל־3 שנים 

המסתיימות 
ב־07/17

תשואה מצטברת 
ל־5 שנים 

המסתיימות 
ב־07/17

73,371,5930.93%3.93%6.37%15.98%41.48%מנורה מבטחים החדשה מסלול כללי א’

49,714,3511.09%4.53%6.32%14.34%36.73%מגדל מקפת אישית - מסלול כללי

47,035,8591.14%4.91%6.66%14.92%42.02%כלל פנסיה מקיפה

37,289,5881.10%5.14%7.31%17.31%43.37%הראל פנסיה - גילעד כללי

17,462,9000.82%4.27%5.06%14.84%38.36%הפניקס פנסיה מקיפה

6,848,7001.09%4.32%6.41%15.11%36.71%מיטב דש פנסיה מקיפה

1,387,4671.10%6.47%9.64%19.23%46.23%אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה

448,1001.04%3.84%5.34%11.47%32.14%הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה

*מקור הנתונים באתר משרד האוצר ובדיווחי החברות
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סבב מינויים בצמרת מגדל
בין המינויים החדשים - ליאור רביב במקום אמיל וינשל שפרש; נטע איכר במקום צעיר־הרים  עופר 

אליהו, מנכ"ל מגדל: "המינויים החדשים משקפים את עתודות הניהול האיכותיות שמגדל מטפחת"

רונית מורגנשטרן

החודשים  ב־12  שלה  התשואה  בשיעור  האחרונה 
שחלפו מאז אוגוסט 2016 – 5.06%.

אלטשולר שחם רושמת הובלה משולשת, כשגם 
מנהלת  שלה  הכללית  הקופה  בו  הפנסיה,  בענף 
טווחי  בכל  מובילה  היא  שקל,  מיליארד  כ־1.4 
יולי  לחודש  החודשית  בתשואה  )למעט  הזמן 
המצטברת  התשואה  השנה  תחילת  מאז   :)2017
ב־12   ,6.47% של  שיעור  על  עומדת  שלה 
החודשים האחרונים מדובר ב־9.64%, ב־3 השנים 
עומדת  הקופה  הנצברת של  האחרונות התשואה 

נרשמו 46.23%  אוגוסט 2012  ומאז  על 19.23% 
של תשואה מצטברת.

מסלולי  בשני  האוצר  משרד  בחר  כשנה  לפני 
בהם  הישראלי,  הפנסיה  בשוק  מחדל  ברירת 
אלא  אוטומטי,  באופן  החוסכים  כספי  מנוהלים 
הבחירה  אחרת.  ממעסיקיהם  מבקשים  הם  אם 
הניהול  ודמי  העמלות  שיעור  בשל  נעשתה 
גובה  לפי  ולא  גובים,  אלו  שמסלולים  הנמוך 
המקיפה  הפנסיה  קרן  מניבים.  שהם  התשואות 
אלו,  מסלולים  משני  אחד  אלדובי,  הלמן  של 

הן  כשתשואותיה   2017 יולי  חודש  את  מסיימת 
זו   .)3.84%( השנה  תחילת  מאז  ביותר  הנמוכות 
 11.47%  – הארוכים  הטווחים  בשני  התמונה  גם 
בחמש  ו־32.14%  האחרונות  השנים  בשלוש 
השנים האחרונות. מסלול ברירת המחדל השני, 
קופת הפנסיה המקיפה של מיטב דש, אמנם לא 
זמן, אבל תשואותיו  טווח  באף  מוביל את הענף 
כן עוקפות בכל טווח וטווח לפחות אחת מחמש 
הקרנות הגדולות בארץ, של מנורה, מגדל, כלל, 
הראל והפניקס, ובמובן זה מצבו נראה טוב יותר.

בב מינויים חדש בצמרת מגדל אושר ס
דירקטוריון  בידי  שעבר  בשבוע 
את  כולל  המינויים  סבב  החברה. 
משנה  לתפקיד  רביב  ליאור  של  מינויו 
חטיבת  ראש  החברה,  הנהלת  חבר  למנכ"ל, 
הלקוחות וערוצי הפצה וממונה על השירות. 
שהתפטר  וינשל  אמיל  את  יחליף  רביב 
הצטרף  רביב  כשבועיים.  לפני  זה  מתפקיד 
וב־7 השנים האחרונות  למגדל לפני כעשור 
הוא מכהן כסמנכ"ל וכמנהל מערך התפעול 
ארוך  החיסכון  בתחומי  מגדל  של  והשירות 

הטווח והבריאות. 
רבה  בהצלחה  רביב  ניהל  השנים  לאורך 
פרויקטים מורכבים ומתקדמים בתחום תפעול 
המרכזית  ההפצה  זרוע  מול  אל  השירות 
הפרויקטים  בין  הביטוח.  וסוכני  החברה  של 
נכללת הקמת מרכז התפעול והשירות החדש 

של מגדל באשקלון. 
מערך  מנהל  בתפקיד  יחליף  רביב  את 
במגדל  ובריאות  טווח  ארוך  חיסכון  תפעול 
האחרונה  בשנה  שימש  אשר  אורון,  עמית 

עסקי  פיתוח  וכמנהל  בחברה  כסמנכ"ל 
בחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה. אורון, הינו 
בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר 
שני במנהל עסקים )MBA(. טרם הצטרפותו 
תפקידים  של  ארוכה  בשורה  כיהן  למגדל 

בכירים בענף הביטוח. 
את  בנוסף,  כולל,  החדש  המינויים  סבב 
קול  תמי אוחנה  מינויה של  השלמת אישור 
ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח  על 
משנה  לתפקיד  האוצר  במשרד  וחסכון 
למנכ"ל, חברת הנהלת החברה וראש חטיבת 
למגדל  הצטרפה  קול  אוחנה  הטכנולוגיות. 
חיים  ביטוח  תחום  כמנהלת   2011 בשנת 
ובריאות בחטיבת הטכנולוגיות. במשך השנים 
טכנולוגיים  לעולמות  סמכויותיה  הורחבו 
נוספים התומכים בפעילות החברה, הכוללים, 
האפליקטיביות  התשתיות  את  היתר,  בין 

הרוחביות של מגדל.
סמנכ"לית,  לתפקיד  מונתה  איכר  נטע 
ביטוח  תחום  וראש  החברה  הנהלת  חברת 
ניצן  של  במקומו  וזאת  משנה,  וביטוח  כללי 

צעיר־הרים, שהודיע על התפטרותו יחד עם 
ב־2004  עוד  למגדל  הצטרפה  איכר  וינשל. 
בביטוח  התוכן  עולמות  במגוון  עוסקת  ומאז 
כללי. בשנתיים האחרונות שימשה כאחראית 
וכמנהלת  במגדל  המשנה  ביטוח  תחום  על 
מרחב מגל - ביטוח העסקים הגדולים בביטוח 
אלה,  תפקידים  ותמלא  תמשיך  איכר  כללי. 
תחום  כמנהלת  החדש  לתפקידה  במקביל 

ביטוח כללי בחברה. 
מה־1  החל  לתוקף  ייכנסו  המינויים 

בספטמבר 2017. 
מסר:  ביטוח,  מגדל  מנכ"ל  אליהו,  עופר 
עתודות  את  משקפים  החדשים  "המינויים 
לטפח  מקפידה  שמגדל  האיכותיות  הניהול 
מקצוע  לאנשי  החברה  שנותנת  והעדיפות 
כי  ובטוח  סמוך  אני  משורותיה.  מצטיינים 
לבין  הארגוני  המבנה  התאמת  בין  השילוב 
מינויים של מנהלים מצוינים, יאפשר למגדל 
צמיחה  של  אסטרטגיה  ולהוביל  להמשיך 
תחומי  במגוון  למצוינות  וחתירה  עסקית 

פעילותה". 

חדשות  הביטוח    

ליאור רביב, עמית אורון, תמי אוחנה קול, נטע איכר, עופר אליהו
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חברות ה הפסיקו  אוגוסט  מתחילת  חל 
אובדן  לביטוח  תוכניות  לשווק  הביטוח 
כושר עבודה, וזאת עד למתן אישורים של 
החדשות  לתוכניות  הביטוח  על  המפקח  משרד 
בשלב  החדשות.  הפיקוח  הוראות  על  המבוססות 
היא  הביטוח  סוכני  היחידה של  האלטרנטיבה  זה 
הכוללת  פנסיה  תוכנית  ללקוחותיהם  להציע 

בתוכה רכיב של פנסיית נכות. 
מצד אחד יהיה בכך מענה לדרישות החוק המחייב 
לעובדיהם,  נכות  פנסיית  לרכוש  המעסיקים  את 
אולם מצד שני הכיסוי בקרנות הפנסיה הוא נחות 
בחברות  הביטוחי  הכיסוי  מול  רבים  בפרמטרים 
הביטוח, דבר שרלוונטי בעיקר לעובדי הצווארון 
במקרים  הכחול  הצווארון  לעובדי  גם  אבל  הלבן 
למנות  ניתן  העיקריים  ההבדלים  בין  מסוימים. 
את הגדרת העיסוק, אופן ההתדיינות מול המבטח, 
ודרכים  עבודה  תאונות  חריגי  ההצטרפות,  תנאי 

ועוד.
סוכני  בפני  שיעמדו  המרכזיות  הבעיות  אחת 
אל  לחזור  הצורך  היא  הקרוב  בעתיד  הביטוח 
המבוטחים שניתן להם פתרון "זמני" בקרן הפנסיה 

ולהציע להם ביטוח מתאים לפי עיסוקם.
לאחרונה נחשף בכלכליסט מחדל גיל הפרישה: 
ביטוח  ללא  נותרו  בישראל  מועסקים  אלף   100
הפרישה.  גיל  העלאת  עקב  עבודה,  כושר  אובדן 
סוכני  אל פתחם של  להתגלגל  האחריות עשויה 
מוערך  חשיפתם  גובה  אשר  והמעסיקים  הביטוח 
תביעה  לכל  שקלים  אלפי  מאות  עד  בעשרות 

שתוגש. 
העובדים  לכלל  הפרישה  גיל  הועלה  ב־2004 
לנשים  ו־62   )65 )במקום  לגברים  ל־67  במשק 
)במקום 60(. אמנם, שר האוצר היה מעורב במינוי 
וועדה ציבורית שהופקדה על בחינת הסוגיה על 
האספקט  אולם  והכלכליים,  החברתיים  היבטיה 

הביטוחי לא קיבל ביטוי בהצעת החוק. 
להיות  אמורה  אלה  מעין  בפוליסות  הקצבה 
משולמת כל עוד המבוטח מצוי במצב של אבדן 
לרבות  הביטוח,  תקופת  לתום  ועד  עבודה  כושר 

עד הגיעו לגיל פרישה. 
הקצבה  תשלומי  גם  מהשינוי,  יוצא  כפועל 
הישנות,  בפוליסות  שישולמו  ככל  החודשית 

אמורים להסתיים בגיל 65 לגבר ו־60 לאשה. 
לתוקף,  הפרישה  גיל  חוק  כניסת  עם  בזמנו, 

הביטוח  חברות  את  חייב  לא  הביטוח  על  המפקח 
החדש.  למצב  הקיימות  הפוליסות  את  להתאים 
למעשה, הפוליסה הישנה מסתיימת שנתיים לפני 
גיל הפרישה שבחוק והעובדים נותרים ללא כיסוי 
אבדן כושר עבודה דווקא כשההסתברות לתחלואה 

והיתכנות למצב זה כה גבוהים. 
פי  על  תביעות  מבוטחים שהגישו  כך,  על  נוסף 
הקצבה  לתשלום  זכאים  יהיו  לא  אלה,  פוליסות 
ובכך נפגע עקרון השבת המצב לקדמותו, הרי שאם 
העובד לא היה מאבד את כושר עבודתו, היה ממשיך 
המעודכן.  החוק  פי  על  הפרישה  גיל  עד  לעבוד 
במילים אחרות, מבוטח שהגיע בריא לגיל הפרישה 
נוספות  שנתיים  במשך  חשוף  יהיה   )65( הקודם 
ללא כל ביטוח ולמי שכבר קרה לו מקרה הביטוח 
לפני כן, יופסק תשלום הפיצוי שנתיים לפני גיל 

הפרישה הנוכחי. מי ישלם את ההפרשים?
סוכני  הם  לתביעות  חשופים  שיהיו  הראשונים 

הביטוח, כאשר המצב המתואר מעמיד אותם בסכנה 
בהסתמך  הרשלנות  בעילת  נזיקיות  תביעות  של 
על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים המטיל על 
סוכני הביטוח את חובת האמון והזהירות, המחייבת 
להבטחת  הסבירים  האמצעים  כל  את  לנקוט  אותם 
ענייניהם של לקוחותיהם. כמו כן, הניסיון המשפטי 
זו  במסגרת  לכלול  נוהגים  המשפט  שבתי  מלמד 
סל  והתאמת  לקוח  תיק  בחינת  כגון  פעולות  את 

הביטוחים לצרכי הלקוח. 

חשופים ללא כיסוי
גיל  לעדכון  הביטוח  סוכן  מצד  פעולה  היעדר 
הפרישה בפוליסה והארכת תקופת הביטוח לתקופה 
השימוש  מן  כהימנעות  להיתפס  עשויה  המתאימה, 
הנדרשת  הפעולה  מחייב.  שהדין  הזהירות  בחובת 
לקוחותיו,  את  ליידע  היא  זה  בשלב  מהסוכן 
סיום  עובדת  על  וגם המעסיקים,  המבוטחים עצמם 
הפוליסה בגיל מוקדם מגיל הפרישה. בשלב השני, 
בהחלט  יכולים  הסוכן  בסיוע  בריאים  מבוטחים 
הביטוח,  מחברת  הביטוח  תקופת  הארכת  לבקש 
אולם הבעיה נוצרת עבור מבוטחים שמצב בריאותם 
השתנה לרעה והפתרון במקרה זה יכול לבוא במשא 

ומתן עם חברות הביטוח.
חשוף  עצמו  את  למצוא  העשוי  נוסף  גורם 

רגע  משפטי

העלאת גיל הפרישה משאירה 
עובדים ללא ביטוח

 החקיקה החפוזה בנושא העלאת גיל הפרישה משאירה 100 אלף עובדים ללא כיסוי 
 אובדן כושר עבודה  על הסוכן ליידע את לקוחותיו ואת המעסיקים על סיום הפוליסה 

בגיל מוקדם מגיל הפרישה
 

עו"ד אמנון פיראן

fotolia :צילום  100 אלף נותרו ללא ביטוח אובדן כושר עבודה

100 אלף מועסקים בישראל 
נותרו ללא ביטוח אובדן כושר 

עבודה, עקב העלאת גיל הפרישה. 
האחריות עשויה להתגלגל אל 

פתחם של סוכני הביטוח
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לתביעות בקשר לגיל הפרישה הינו המעסיקים, 
המחויבים לדאוג לכיסוי למקרה נכות )אובדן כושר 
העובדים  כלל  על  הוחל  הצו  לעובדיהם.  עבודה( 
לפנסיית  העובדים  זכויות  את  מעגן  והוא  במשק 
לדאוג  המעסיק  על  כן,  על  ושארים.  נכות  זקנה, 
מרכיב  הכולל  בביטוח  יבוטחו  עובדיו  עת  שבכל 
עבודה.  כושר  אבדן  פיצוי  או  נכות  קצבת  של 
עד  יבוטחו  עובדיו  כי  דואג  לא  משעה שהמעסיק 
גיל הפרישה החדש הוא מפר למעשה את הוראות 

הצו ולכן חשוף לתביעות.

גם המעסיקים פגיעים
על  לממונה  בנושא  פנתה  ביטוח  סוכני  לשכת 
ותיארה  סלינגר  דורית  וחסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
את הכשל שנוצר במצב הקיים והנושא נמצא בימים 
חוזר  פי  על  פתרון.  למצוא  במגמה  בבדיקה  אלו 
שיימכרו  החדשות  בפוליסות  הממונה,  של  חדש 
לביטוח  בתכנית  הביטוח  תקופת  מאוגוסט,  החל 
אבדן כושר עבודה, תימשך עד הגיעו של המבוטח 
מספר  מזה  כי  ונזכיר  לפחות,  חובה  פרישת  לגיל 
הפרישה  גיל  אשר  בשוק  פוליסות  קיימות  שנים 

שנקבע בהן תואם את האמור בחוק.
בעיית  פתרון  לגבי  ההחלטה  שתתקבל  עד 
של  הכיסוי  האם  לבדוק  יש  הישנות,  הפוליסות 
אובדן כושר עבודה מכסה אתכם, את עובדיכם או 

את לקוחותיכם כראוי.

הכותב הוא בעל משרד עורכי דין המתמחה בתחום 
הביטוח

רפורמת ביטוח נסיעות לחו"ל 
תיכנס לתוקף ב־3 בספטמבר

רונית מורגנשטרן

תיכנס  לחו"ל  נסיעות  בביטוחי  הרפורמה 
הרפורמה  פי  על  בספטמבר.  ב־3  לתוקף 
פוליסת הביטוח הבסיסית תהיה זהה בין כל 
רפואית  הטסה  היתר:  בין  ותכלול  החברות 
פינוי  בחו”ל,  רפואיות  הוצאות  לישראל, 
לבית חולים, טיפול חירום בשיניים, הריון 
עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו”ל, כיסוי 
הביטוח  חברות  וחילוץ.  ואיתור  ג’,  לצד 
בהתאם  ההוצאות,  בכל  לשאת  מחויבות 
למדינות היעד. חברת הביטוח תוכל להציע 
הרחבות תמורת פרמיה נוספת, בהן: ביטול 
או קיצור הנסיעה, הרחבה להריון מתקדם, 
החמרה של מצב רפואי קיים, כבודה, ספורט 
אלקטרוניים  מכשירים  אתגרי,  או  חורף 

ואופניים.
יהיו  מטעמו  מי  או  המבוטח  בנוסף, 
שיוטס  המלווה  זהות  את  לקבוע  רשאים 
מקרה  המבוטח,  מאושפז  בו  החולים  לבית 
המשפחה  כל  את  יזכה  נסיעה  ביטול  של 

הגרעינית שרכשה כיסוי זה, ועוד.
וסיעוד  בריאות  לביטוחי  הועדה  יו”ר 

לסוכנים  ממליץ  זיו,  יואל  סו”ב  בלשכה, 
לברר לפני הטיסה לגבי מצבים חריגים כמו 
מצב הבריאות של המבוטח, היריון או טיול 

המשלב פעילות אתגרית.

מומלץ לברר על מצבים חריגים. יואל זיו

TOP קרן אור
פוליסת מחלות קשות במנורה

בהיקף הביטוח הרחב ביותר!
 מספר מחלות מינימלי הגורמות לביטול הפוליסה
     אין הפחתת סכום ביטוח עד תום תקופת הביטוח

ניתן לתבוע יותר מ 2 מקרי ביטוח במרבית המחלות
 תגמולי ביטוח נוספים )Carcinoma in Situ בשד, ביצוע ניתוח לטיפול

בסרטן הערמונית עד לרמה של Gleason 6( בשיעור גבוה מהממוצע בשוק
 100% תגמולי ביטוח בגין סרטן שני )בחלוף תקופת האכשרה(

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה, ט.ל.ח.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

www.menoramivt.co.il   * 2000    03-7107788    03-7107777    6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב
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ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

סוויס רי: קיטון חד בנזקי אסונות הטבע בעולם

רי מ סוויס  הגלובלית  המשנה  בטחת 
אסונות  בנזקי  חד  קיטון  על  מדווחת 
הטבע בעולם בששת החודשים הראשונים של 
2017, בהשוואה למחצית הראשונה של 2016. 
אחד הגורמים לירידה הזו הוא מקיטון במספר 

אסונות הטבע השנה וגודל הנזקים.
הטבע  אסונות  נזקי  החברה,  נתוני  לפי 
ומעשה ידי אדם במחצית הראשונה של השנה 
הסתכמו ב־44 מיליארד דולר, לעומת הנזקים 
הראשונה  במחצית  דולר  מיליארד   117 של 
בנזקי  דולר  מיליארד   41 מתוכם   .2016 של 
אסונות טבע, בעוד ש־3 מיליארד דולר נבעו 

מאסונות מעשה אדם.

המבוטחים  הנזקים  כי  מראים  נתונים 
ב־23  הסתכמו  השנה  של  הראשונה  במחצית 
מבוטחים  נזקים  לעומת  דולר,  מיליארד 
בסכום 36 מיליארד דולר במחצית הראשונה 

של 2016.
הסתכמו  טבע  מאסונות  הכלכליים  הנזקים 
בממוצע ב־171 מיליארד דולר בשנה בעשור 
מבוטחים.  היו  לא  מהנזקים   72% האחרון. 
לביטוחי  התודעה  שרמת  מציינים,  בחברה 
אסונות טבע היא נמוכה במדינות המתפתחות, 
ביחס  נמוכה  תודעה  יש  בארה”ב  גם  אבל 
ורעידות  שיטפונות  ביטוחי  לרכוש  לצורך 

אדמה.

נמשכת הירידה בפרמיות 
חידושי ביטוחי משנה 

בעולם

משכת מגמת הירידה בפרמיות חידושי ביטוחים בעולם. חברת נ
חידושי  בתעריפי  ירידה  שנרשמה  מדווחת  מארש  הברוקרים 

ביטוחי משנה גם ברבעון השני של השנה.
הייתה  משנה,  ביטוחי  פרמיות  קיטון  מגמת  הימשכות  למרות 
של  ירידה  נרשמה  השנה  של  השני  ברבעון  זו.  במגמה  הימתנות 

2.2%, לעומת 2.3% ברבעון הראשון של השנה.
ניתוח ענפי מראה שחלה ירידה מתונה בפרמיות ביטוחי המשנה 
בענפי הרכוש והפיננסים. בביטוחי משנה של רכוש בעולם חל קיטון 
של 2.8% ברבעון השני לעומת ירידה של 3.6% ברבעון הראשון של 
השנה ובביטוחי משנה של פיננסים ומקצועיים חל קיטון של 2.1%, 

לעומת 2.6% ברבעון הראשון של השנה.
בפרמיות ביטוחי אסונות טבע בעולם חל קיטון של 1.7%, לעומת 
הירידה  השני.  ברבעון  משנה  ביטוחי  בפרמיות   0.6% של  ירידה 

נובעת מהקיטון הגדול בפרמיות ביטוחי אסונות טבע בארה”ב.

הפרמיות ממשיכות לרדת בהדרגה 

דרושה היערכות לטרור 
המשתנה

זה ה כמו  הדריסה,  פיגועי  על  נוסף  משתנה,  העולמי  טרור 
למתקפות  החשש  מתגבר  בברצלונה,  השבוע  בסוף  שהתרחש 

סייבר ושימוש במזל"טים כדי לשגר פצצות לריכוזי אוכלוסייה. 
הקנדית   Risk Management Solutions מחברת  וו  גורדון 
מזהיר שההתפתחויות הטכנולוגיות מגדילות את מספר התרחישים 
למתקפות  להיערך  יש  במיוחד  יותר.  מתוחכמות  טרור  לפעולות 
טרור באמצעות מזל”טים הנושאים חומרי נפץ. קל לשגר אותם תוך 
כיוון למטרות ספציפיות, הוא מציין. להערכתו בעתיד אנחנו צפויים 
לראות פעולות טרור, מכוונות למספר גדול של נפגעים, באמצעות 
אניות  בהפלגות  שיבוש  מהפסים,  רכבות  כהורדת  סייבר  מתקפות 

נוסעים ואניות מסע, ושיבוש הנסיעה של מכוניות אוטונומיות.
על  המפצות  ביטוח  פוליסות  לרכוש  עסקים  לבעלי  הציע  וו 
מתקפות טרור. עקב התחכום של הטרור, כולל מתקפות סייבר וחשש 

ממתקפות באמצעות מזל”טים, כדאי לרכוש כיסוי ביטוחי נרחב.

ההתפתחויות הטכנולוגיות מגדילות את מספר התרחישים

נזקים של 23 מיליארד דולר
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הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של 
הלשכה ‰ והשבוע: שי שמש, מנהל השיווק של לשכת סוכני ביטוח בישראל

ותק בלשכה: 3 שנים
ותק במקצוע: 5 שנים

השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים במגמת 
שיווק

 מה זה אומר להיות מנהל השיווק בלשכת סוכני 
הביטוח?

"מנהל השיווק בלשכה אחראי על כל מערך 
השיווק והפרסום מול גורמים חיצוניים ופנימיים 
לטובת הצלחת הכנסים הארציים והמחוזיים של 

הלשכה. במסגרת תפקידי אני עוסק בתפעול 
וניהול הכנסים המחוזיים והסניפיים של הלשכה, 
בעבודה מול יושבי ראש סניפים ומחוזות, יושבי 

ראש הוועדות המקצועיות, וזאת לטובת הצלחת 
הכנסים.

מנהל השיווק אמון על הכנת תוכנית עבודה 
ואסטרטגיית שיווק עתידית ללשכה להגדלת 

היקף ההכנסות והגדלת מספר משתפי הפעולה 
עם הלשכה. בנוסף, אני אחראי על קו העיצוב של 

מערכת הדיוור המשמשת לטובת חברי הלשכה".
מה אתה אוהב בעבודה שלך?

"כל עבודה בתחום השיווק דורשת חשיבה 
יצירתית, וההנאה הכי גדולה שלי זה ליצור 

הזדמנויות חדשות ומעניינות 
המקדמות את האינטרסים של 

הלשכה וחבריה. לדוגמא: בשנתיים 
האחרונות פתחנו מתחם מציגים 

נוסף בכנס אילת שבמלון דן עבור 
החברות הקטנות יותר בתחום 

הביטוח והתגובות שאנו מקבלים 
חיוביות מאוד ולדעת רבים המהלך 

נתן הזדמנות לחברות נוספות 
להיות נגישות עבור סוכני הביטוח".

מה אתה לא אוהב בעבודה שלך?
"עמידה בתקציבים מוגדרים לא 

תמיד מאפשרת הגשמת כל הפנטזיות שלי, אבל 
גם במקרים כאלה זה המקום לחשיבה יצירתית".
האם העבודה בלשכה שינתה את הדעה שלך על 

סוכני הביטוח?
"העבודה בלשכה אכן שינתה את דעתי על סוכני 
הביטוח. לפני שהתחלתי את עבודתי בלשכה לא 

הייתה לי היכרות עם עולם סוכני הביטוח ולא 
הבנתי את החשיבות העצומה שיש לסוכן הביטוח 

ועל תרומתו הרבה לחיי היום יום של כל לקוח.
בעיניי, במציאות של היום כל אדם חייב שיהיה לו 

סוכן ביטוח בדיוק כמו שהוא חייב 
שיהיה לו רופא, רו"ח או עו"ד. אני 

באמת מאמין כי 'ברגע האמת – 
סוכן ביטוח’.

ראיתי ונחשפתי במהלך העבודה 
בלשכה לכל כך הרבה מקרים 

שבהם סוכן הביטוח דאג ללקוח 
ברמת הבדיקות הרפואיות 

הדחופות, קניית דירה, ביטוח 
רכב ודאגה לעתיד הפנסיוני של 

לקוחות סוכני הביטוח".
מה הבילוי האהוב עליך?

"העבודה שלי די אינטנסיבית ולכן הבילוי 
האהוב עליי הוא זמן איכות עם אשתי והילד, 

מסעדת סושי טובה )יש לנו התמכרות 
משפחתית(, משחק כדורסל עם חברים לפריקת 

אנרגיה".
מה אתה עושה בדרך כלל בסופי שבוע?

"מפגשים עם המשפחה המורחבת ועם חברים 
שלי ושל אשתי, משחקי כדורסל עם חברים. זה 

בעיקר הזמן היחיד של אשתי ושלי לבילוי עם 
הבן שלנו – רני".

"במציאות של היום כל אדם חייב שיהיה לו סוכן ביטוח"

הכר את עובד הלשכה    

"הנוכחות בישיבות מעשירה את הידע"

המיזם הבינדורי ומועדון הסניורים אוחדו במפגש משותף
רונית מורגנשטרן

השתתפו  ומבוגרים  צעירים  סוכנים  כ־35 
במפגש השני במסגרת הפעילות המשותפת של 
ומועדון הסניורים של לשכת  הבינדורי  המיזם 

סוכני ביטוח.
המפגש שהתקיים אתמול בערב בכפר המכביה 
עסק בנושא הפרישה של סוכן הביטוח שאין לו 
דור המשך, השתלבות סוכן צעיר במשרד סוכן 

מבוגר ודרכים לשיתוף פעולה.
נתניה,  סניף  יו”ר  אנגלמן,  יוסי  סו”ב  לדברי 
המפגש  בעקבות  הסניורים,  מועדון  מיוזמי 
כבר  נרשמו  חודשיים,  לפני  שהתקיים  הקודם 
כמה הצלחות בשטח של השתלבות סוכן צעיר 
“מדובר  פרישה:  לפני  מבוגר  סוכן  במשרד 
להם  שאין  המבוגרים  לסוכנים  מצוין  בפתרון 
גם  הכנסתם  את  להבטיח  שיכול  המשך  דור 
במסגרת  לקבוע  יהפוך  הפרויקט  בעתיד. 
דביר רפ,  הלשכה בכל המחוזות”, מוסיף סו”ב 
טבעי  חלק  “זהו  בלשכה:  הצעירים  ועדת  יו”ר 
צעיר  לסוכן  לאפשר  הלשכה,  של   DNAמה־

לדעת שיש לו ‘אופק זהב’ באמצעות האופציה 
לסוכנים  מבוגר.  סוכן  של  במשרד  להשתלב 
זוהי אופציה  דור המשך,  המבוגרים שאין להם 

להמשיך את פעילותם בשיתוף סוכן צעיר, או 
למכור את תיק הביטוח שלהם בצורה שתבטיח 

להם את עתידם”.

אירוע שולחנות עגולים של המיזם
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 
 והשבוע: עמרי קונורטי, סוכן עצמאי ומנהל סוכנות ווגה פיננסים בחיפה

גיל: 28
מצב משפחתי: נשוי

ותק: 6 שנים בעל רישיון פנסיוני

למה בחרת לעסוק במקצוע סוכן ביטוח?
"מגיל קטן אני חי את התחום, כי אבי ברוך 
קונורטי הוא סוכן ביטוח ותיק, שהקים את 

הסוכנות הראשונה שלו ב־1992. מיד אחרי הצבא 
השתלבתי בסוכנות המשפחתית. בחרתי בתחום 

כי ראיתי הזדמנות יוצאת דופן לפתח אותו 
ולהתפתח ברמה האישית, העסקית והמשפחתית".

במה אתה מתמחה?
"תחום ההתמחות שלי הוא ניהול פיננסי פנסיוני 
רחב לתא המשפחתי. היום הרגולציה של סוכני 

הביטוח מכתיבה תנאים שמאז ומעולם היו בעסק 
שלנו כתהליכים מובנים ומוקפדים – ראייה כוללת 
של סך הנכסים הפיננסים והפנסיוניים, והפיכתם 

לראיית תיק השקעות כולל בקבלת ההחלטות. 
זה בא לידי ביטוי בדוחות מפורטים וסיכומי 

פגישה מובנים לאחר כל פעולה עם הלקוח, והכי 
חשוב – שינוי תפיסת הלקוח והפיכת המפגש עם 

הסוכן לפעולה כירורגית פיננסית 
שמצריכה התייחסות תקופתית. 

לכן, בשונה מהמקובל בתחום 
 one stopאנחנו מתפקדים כ־

shop לכל הדילמות הפיננסיות. 
לאחר הפגישה, הלקוח יקבל 

כלים להתמודדות מול הבנקים, 
בתי השקעות וחברות הביטוח, כך 

שהלקוח פונה אליי לפני שיפנה 
לבנק או אפילו לרואה החשבון 
שלו. אני חושב שזה הישג יוצא 
דופן בשינוי התפיסה של הסוכן 

בפרט ושל המקצוע ככלל".
מה אתה אוהב במקצוע?

“אני רואה במקצוע שליחות ועיסוק בדיני 
נפשות. היכולת שלי לשנות תפיסה ולעזור לתא 
המשפחתי לקבל החלטות כבדות משקל ולתכנן 

את העתיד הכלכלי – שווה את הכל".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"אני רואה עצמי כאיש מקצוע שהצליח לשנות 
את תפיסת הסוכן ומהווה חוד חנית בעולם 

הפיננסי".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן 

הביטוח?
"אחד הנושאים החשובים שבו 

יתמחה סוכן הביטוח בזמן הקרוב 
ובעשר השנים הקרובות הוא תהליך 

הפרישה של הלקוחות, אשר צריך 
להתחיל שנים לפני הפרישה, 

ואנחנו משתדלים ליישם את זה עם 
הלקוחות שלנו".

אילו טיפים אתה יכול לתת לסוכנים 

צעירים?

"סוכן צעיר צריך לקבל הכוונה נכונה, התמחות 
ראויה וקבלת ערכים עוד מהבסיס. אני רואה 

לעיתים סוכנים שמגיעים אלי עם הבנה בסיסית 
ומתמקדים במוצר ספציפי, אך לא מכירים את 

כלל המוצרים ואת מה שניתן למכור ללקוח 
ואת מה שנכון עבורו. לכן יש ללמוד את התחום 
מהיסוד ולהבין את האחריות המונחת כיום על 

סוכן הביטוח".

"היכולת שלי לשנות תפיסה ולעזור 
לתא המשפחתי שווה את הכל"

סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

“יש ללמוד את התחום מהיסוד”

בשירותי דרך אין בערך
רק
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רגע  להיפרד

דרושים

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף 
סוכנים בביטוח אלמנטרי, לניהול צוות חתמים 

israelac@012.co.ilויכולות פיתוח ושיווק
לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה 

 למשרד בצ'ק פוסט בחיפה . 
eyal@afikeyhon.co.il קו"ח ל־

 לסוכנות ביטוח ברמת גן - דרוש סוכן עם 
רישיון או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים 
לצורך עבודה משותפת, אפשרות לפגישות 

ותמיכה חודשית. לפנות לאסי - 054-2929200 
wbgreen6@gmail.com :או למייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת 
חיתום אלמנטרית, עם ידע מוכח ברכב ובדירות, 

ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות 

office@menczel.co.il :חיים במייל בלבד
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית 

ביטוח חיים, עם ידע מוכח, וניסיון בלבד! יש לשלוח 
office@menczel.co.il :קורות חיים במייל בלבד

לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי משרה 
ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 
גם בתחום החיים, קו"ח יש לשלוח לפקס: 

03-7521556
למשרד ותיק בעיר אזור דרושה מזכירה 

אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב 
ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים. נא לשלוח 

meirbl@017.net.il קורות חיים לאיי מייל

שכירות משנה 

סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות ללא 
עלות 0505238954 

2 משרדים בגודל 17 מטר ברוטו כל משרד בבניין 
וי-טאוור המפואר. עלות שכירות לחודש 3,600 

₪ ברוטו ,תשלום חודשי. התשלום כולל: ארנונה, 
חשמל, דמי ניהול, אינטרנט, מרכזיה טלפונית, 

ניקיון. וריהוט חלקי)במידה וצריך(. לפניות 
0544353580- הואלי או 03-7521521 .

למסירה: משרד לביטוח בגודל 44 מ”ר, מרוהט, 
ברחוב נורדאו 8 בחיפה, ב 18,000 שקלים. דמי 

שכירות 450 ש”ח לחודש )שכירות מוגנת(. 
לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707

בית חם לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים 
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז 

העניינים של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או 
שת"פ, לפרטים מילשטיין בע"מ 054-5270964

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 
לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על 

בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב־2200

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק 
ביטוח חיים / אלמנטרי - פתוחים לכל הצרכים 

 שיעלו במו"מ ע"י המוכר. 
לפנות לאסי - 054-2929200 או למייל: 

wbgreen6@gmail.com
סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 

פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 
מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 

ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או 
shragalidor@gmail.com למייל

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

לזכרו של ויקטור )אביגדור( שרמן ז”ל - יו”ר MDRT ישראל לשעבר 
אלון אבן חן

באורלנדו ב האחרון   MDRTה־ כנס 
התבשרתי לצערי על מחלתו הקשה של 
ויקטור, ידידי מזה עשרות שנים. שוחחנו 
להיפגש  לרעהו  איש  הבטחנו  פעמים,  מספר 
הבשורה  בי  הכתה  כשבוע  לפני  שבת  וביום 

המרה שויקטור כבר איננו עמנו.
ויקטור היה ג’ינג’י בשערו וג’נטלמן בנשמתו. 
המקצועית  שהאתיקה  וישר  הגון  מקצוע  איש 

הייתה נר לרגליו.
הוא היה בר פלוגתא ענייני וחבר אמיתי אשר 
מעולם לא אפשר למחלוקות מקצועיות לעמוד 
בפני חברות ושירות מחויב ללקוחות. זכור לי כי 
בעבר ויקטור צידד בצורך לרכוש ביטוח סיעודי 
הרכישה  את  העדפתי  ואני  משתנה,  בפרמיה 

בין  מקצועית  מחלוקת  קבועה.  בפרמיה 
רק  אשר  ולמועדון  לעיסוק  חברים  שני 
והעמיקה את  בינינו  היחסים  חישלה את 

ההערכה ההדדית. 
 MDRT כיו”ר  ויקטור  של  כהונתו 
הייתה  ולטובה.  היטב  לי  זכורה  ישראל 

זו תקופה של עשייה מבורכת של מנהיג בטוח 
שבטחו  חברים  של  מועדון  הוביל  אשר  בעצמו 

בהנהגתו, ניסיונו ויושרתו.
את  קידם  המועדון  כיו”ר,  פעילותו  במהלך 
היוזמה לחלק דובונים לילדים חולי סרטן בבית 
החולים תל השומר. חברי MDRT ישראל ואנוכי 
בתוכם, נרתמנו בחדווה לעשייה זו אשר הסבה 
אושר בל יתואר לילדים ולמשפחותיהם. ויקטור 

על  החיוך  לצביעת  האחראי  היה 
שניהלו  ילדים  עשרות  של  פניהם 

קרב מר ועיקש על חייהם.
הפכה  ילדים  אותם  של  מלחמתם 
מלחמתו  להיות  הימים  ברבות 
נלחם  הוא  ויקטור.  של  האישית 
במחלה אשר הכריעה אותו עד רגעיו האחרונים 

כארי, בנחישות ובאמונה.
כולנו נזכור את ויקטור כאדם נפלא, כדוגמה 
מיו”ר  וכאחד  שלנו,  ולעיסוק  למקצוע  ומופת 

MDRT ישראל הבולטים. 
יהי זכרו ברוך.

* אלון אבן חן הוא יו"ר MDRT ישראל

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו 
 של חבר הלשכה עבודי מג'דלי 

על פטירת אביו 

חליל מג'דלי ז"ל
יהי זכרו ברוך

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצער 
 משפחת שרמן 

 על פטירתו של 

 אביגדור שרמן ז"ל
 שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של 
 חבר הלשכה 

 אבי פרנקיל על פטירת אימו
 לאה פרנקיל ז"ל

 יהי זכרה ברוך

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו 
של חבר הלשכה ירון עדרבי 

על פטירת אימו
 שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של 
 חבר הלשכה האיל מועדי 

 במות אחיו 

דאהש מועדי ז"ל
יהי זכרו ברוך

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של 
 חבר הלשכה משה חיקה, 

 על פטירת אימו 
אלברטין חיקה ז"ל 

שלא תדע עוד צער

ויקטור שרמן ז"ל


