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האיום התממש

היסטוריה בענף: שביתה כללית בכלל ביטוח
 הדרישה המרכזית של ועד העובדים: העלאת שכר המינימום ל-6,000 שקל  יו”ר הוועד רוני רז: שכר 

המינימום עלה בכל המשק – חוץ מבכלל ביטוח  כלל ביטוח בתגובה: “אין אנו מתייחסים לסוגית 
הנוגעות להסכם הקיבוצי, מעל דפי העיתון. הנהלת החברה מצרה על הצעדים האגרסיביים המיותרים בהם 

נוקט ועד העובדים וקוראת לו לחזור אל שולחן הדיונים, לטובת החברה, עובדיה, סוכניה ולקוחותיה”

קבוצת כלל  4,000 עובדי  כ-
ביטוח החלו הבוקר )א’( בשביתה 
כללית היסטורית בענף הביטוח. 
הרקע, על פי הודעת ההסתדרות, 
“סירובה של ההנהלה לקדם את 
חדש”.   קיבוצי  להסכם  המו”מ 
ההסתדרות הודיעה היום בצהריים 
כי השביתה תימשך גם מחר, יום ב’.
רוני רז, יו”ר ועד העובדים, אמר 
פוליסה, כי הדרישה  בשיחה עם 
המרכזית של הוועד היא העלאת 

שכר המינימום בחברה ל-6,000 שקל. לדבריו, 
שכר המינימום לא עודכן מאז החתימה על ההסכם 
הקיבוצי לפני שלוש שנים. מאז, הוא אומר, שכר 

המינימום עלה בכל המשק, למעט בכלל ביטוח. 
הוא הוסיף ואמר, כי כל עוד לא יעלה שכר המינימום 
בחברה – השביתה תימשך. “לא יעלה על הדעת 
שעובדים אקדמאים בחברה ירוויחו 5,200 שקל”. 
רז העריך, כי עלות הדרישה היא 2-3 מיליון שקל, 
לעומת עלות יום שביתה בכלל ביטוח – שעומד 
על כ-10 מיליון שקל. עוד הודיע רז, כי הוא מתנגד 
300 עובדים בתמורה  לדרישת ההנהלה לפטר 

להעלאת שכר המינימום. 
החברה הגיבה לדברים ומסרה כי אינה מתייחסת 
לסוגיות הנוגעות להסכם הקיבוצי מעל דפי העיתון 

- “הנהלת החברה מצירה על הצעדים האגרסיביים 
המיותרים בהם נוקט ועד העובדים וקוראת לו 
לחזור אל שולחן הדיונים, לטובת החברה, עובדיה, 

סוכניה ולקוחותיה”. 
השביתה שהתקיימה נאכפה על ידי כמה עשרות 
עובדים וחברי וועד העובדים, שמנעו מעובדים 
ומנהלים להיכנס למשרדי החברה. עם זאת, ניתנו 
אישורים פרטניים לעובדים ומנהלים ממחלקות 
מסוימות לעבוד, כגון עובדי תביעות בביטוח נסיעות, 
עובדי חטיבת ההשקעות ועוד. חלק ממנהלי החברה 

עבדו מביתם. 
יעקב זכריה, משנה למנכ”ל ומנהל מערך העסקים 
בכלל ביטוח, פנה לסוכנים ואמר כי החברה פועלת על 
מנת לתת שירות בסוגיות דחופות בכפוף למגבלות 

השביתה, והדגיש כי הוא ומנהלי 
המרחבים יעבדו כרגיל.

א  ל ה  ת י ב ש ה ת  ר ג ס מ ב
בכל  קהל  קבלות  מתקיימות 
סניפי כלל ביטוח ומשרדיה ברחבי 
שיחות  מתקבלות  לא  הארץ, 
לא  במוקדי שירות הלקוחות, 
לא  למעסיקים,  שירות  ניתן 
דוחות,  נשלחים אל הלקוחות 
מכתבים ומסמכים ולא מבוצעות 
פעולות השקעה הקשורות לכספי 
העמיתים. בנוסף לכך, סוכנים לא יוכלו להנפיק 
פוליסות של כלל ביטוח, לא יתאפשרו פדיונות של 
כספי פנסיה וכן, מבוטחים עם אובדן כושר עבודה 

לא יקבלו שכר.
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “הנהלת החברה, 
עובדים המוחרגים מההסכם הקיבוצי ועובדים 
הנוגעים לפעילויות חיוניות ודחופות הגיעו הבוקר 
לעבודה ונותנים שירות במתכונת חלקית, בכפוף 
למגבלות השביתה, בין היתר בתחום הסיעוד, 
ביטוחי נסיעות לחו”ל, תרופות וניתוחים. יודגש 
כי חטיבת ההשקעות עובדת כרגיל. אנו קוראים 
לוועד העובדים להפסיק עם הצעדים האגרסיביים 
ולחזור אל שולחן הדיונים לטובת החברה, עובדיה, 

סוכניה ולקוחותיה”. 

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.psagot.co.il |  psagot.co.il | 1-700-707-610
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שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il

פתרונות 
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בביטוח כללי

מגוון מסלולי 
התקשרות 

ורכישה

ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
כ"א למשרד 

הסוכן

ליווי מקצועי 
ופיתוח 

עסקי לסוכן 
הביטוח

קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

שר הכלכלה אלי כהן: כניסת חברות 
הביטוח לשוק המשכנתאות - הזדמנות 

אדירה לחברות, לסוכנים ולציבור

“כניסת חברות הביטוח לשוק המשכנתאות 
מהווה הזדמנות אדירה, עבור החברות היות 
שמדובר בתחום עם רמת הסיכון הכי נמוכה 
במערכת הבנקאית, עבור הציבור, שמחפש 
מקורות נוספים להלוואות להשקעה בנדל”ן, 
ועבור הסוכנים, כי החברות לא רוצות להקים 
גם לא  והן  מערך חדש עבור המשכנתאות 
צריכות, כי המערך הזה כבר קיים באמצעות 
סוכני הביטוח” – כך אמר ביום ה’ האחרון 
אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה, בכנס ביטוח 
חיים ופנסיוני 2017 של לשכת סוכני ביטוח 

שנערך באילת.
לדבריו – “חברות הביטוח כיום מנהלות 
כטריליון וחצי שקל, יותר מהבנקים שמנהלים 
1.4 טריליון. מציאות זו רק תלך ותגדל. כיום 
לבנקים יש מחסור במימון לנדל”ן והמחסור 
הזה רק ילך ויחריף – זה שוק שאמור לגדול 

ב-30%”.
כהן התייחס למקצוע סוכן הביטוח ואמר: 
“יש חשיבות גדולה מאוד לנושא עבודת סוכני 
הביטוח, למשק ולתחום הפיננסים בפרט. אני 

עצמי לא עובד ללא סוכן ביטוח”.
בתוך כך, שר הכלכלה התייחס לפנסיית 

חובה לעצמאים שנכנס לאחרונה 
יהיו עוד   2018 לתוקף. “בשנת 
300 אלף אנשים שיכנסו לפנסיית 
חובה וזו הזדמנות אדירה לציבור 
למדינה  עולה  החוק  הסוכנים. 
380 מיליון שקל בשנה, ובזכותו 
הביטוח  תשלומי  את  הפחתנו 
הלאומי. נשיא לשכת סוכני ביטוח 
אריה אברמוביץ היה שותף מלא 
לדיונים האלו. לכל העצמאיים 
הורדנו מ-6% ל-2% תשלומים 

לביטוח הלאומי”. 
הרשות לפיקוח על שוק  עוד דיבר כהן על 
ההון, ביטוח וחסכון: “במדינת ישראל יש 
רגולציית יתר. צריך להפחית את נטל הרגולציה 
ולהוריד את כמות החוזרים. ההייטק בישראל 
מצליח כי אין לו רגולציה. אם נשים לו רגולציה, 
נהרוג אותו. לפעמים אנחנו בתור מדינה, 
צריכים לדעת גם לא להפריע. אני מסתכל על 
כמות החוזרים שיוצאת מהרגולציה ואני חושב 

שעברנו את הגבול”. 
כמו כן שיתף השר את הנוכחים בעמדותיו 
על רפורמת האג”ח מיועדות: “הכספים שלי 

יש  נמצאים בביטוחי המנהלים. 
צורך בבחינה מחדש של סוגיית 
שנמצא  מי  המיועדות.  האג”ח 
בביטוחי המנהלים לא צריך להיות 

בעונש”. 
כהן  השר  התייחס   , כן כמו 
לשיתופי הפעולה התעשייתיים 
עם סין, לאחר ששב מביקור עם 
משלחת ראש הממשלה ברפובליקה 
סין  שנים  שבע  “תוך  העממית. 
תהיה הכלכלה החזקה בעולם. כל 
מי שמדבר על השקעות גדולות יותר בחינוך 
ובריאות, צריך להבין שצריך צמיחה כלכלית 
בשביל כך. ההכנסות של מדינת ישראל מגיעות 
מהכנסות מעסקים, ואני רואה קשר ישיר בין 
 .MRI-צמיחת המפעלים ובין קיצור התור ל
מדינת ישראל נמצאת במקום ה-21 בעולם 
מבחינה כלכלית, ואני בשאיפה להביא את 
ישראל למקום ה-15 – זה היעד. ואם אנחנו 
רוצים להגיע לשם, זה עובר דרך המזרח הרחוק, 
ולכן הביקור בסין היה חשוב מאוד עבורנו. 
מתוך 92 מיליארד דולר שישראל מייצאת יש 

3 מיליארד דולר שאנו מייצאים לסין”.

על רפורמת האג”ח המיועדות אמר כהן: הכספים שלי נמצאים בביטוחי המנהלים. יש צורך בבחינה 
מחדש של סוגיית האג”ח המיועדות - מי שנמצא בביטוחי המנהלים לא צריך להיות בעונש

שר הכלכלה אלי כהן
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 ההחלטה התקבלה בעקבות הפסד 
 משמעותי ומתמשך בקולקטיב

 כלל ביטוח לפוליסה: השימוש בו 
מצד הסוכנים לא היה משמעותי

המסלול לבני 0-50 של אלטשולר שחם רשם את 
התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות הפנסיה הקטנות 

כלל ביטוח סוגרת 
את קולקטיב 

הדירות של סוכני 
הביטוח

תשואת מסלול 0-50 של הפניקס 
– הגבוהה מבין המסלולים 
הגדולים בקרנות הפנסיה

כלל ביטוח סוגרת את קולקטיב 
דירות בבעלות או בשימוש סוכני 

הביטוח, הקיים זה שנים רבות.
בהודעה ששלח לסוכני הביטוח, 
שלומי נחום, סמנכ”ל בכיר  הודיע 
ומנהל אגף מטה ופרט ביטוח כללי 
בכלל ביטוח, כי החברה החליטה על 
סגירת הקולקטיב, שאפשר לסוכנים 
לקבל תעריפים מועדפים, בעקבות 
הפסד משמעותי ומתמשך. הסגירה 

תכנס לתוקף ב-1 במאי 2017.
ניתנות לחידוש דרך ענף  יהיו  פוליסות שהופקו בעבר 

הדירות 84, באמצעות מספר הסוכן. 
נסגר  “הקולקטיב  כי  לפוליסה  נמסר  ביטוח  מכלל 
משיקולים עסקיים. נדגיש כי השימוש בו מצד הסוכנים 
לא היה משמעותי. בפני סוכני החברה עומדת האפשרות 

לבטח דירות באמצעות משרדם בתעריפים המקובלים”.

תשואות המסלולים הגדולים בכל קרנות הפנסיה

75568_190x135_z.indd   12 12/22/16   12:43

הפניקס  0-50 של  תשואת מסלול 
היא הגבוהה מבין המסלולים הגדולים 
בקרנות הפנסיה – כך עולה מבחינת 
תשואות המסלולים הגדולים של קרנות 
הפנסיה, בהם מנוהלים מירב הכספים של 
העמיתים. המסלול רשם ב-12 החודשים 
האחרונים תשואה של 9.19%.  שני מבין 
החברות הגדולות דורג המסלול הכללי 
של קרן הפנסיה בהראל עם תשואה של 

9.1% ב-12 החודשים האחרונים. המסלול 
לבני 0-50 של אלטשולר שחם רשם את 
התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות 
הפנסיה הקטנות – תשואה של 12.25% 

ב-12 החודשים האחרונים. 
בטבלה מפורטים תשואות המסלולים 
הגדולים ביותר )בהיקף צבירה( בכל קרן 
– חלקם מסלולים כלליים סגורים, וחלקם 

מסלולים המותאמים לקבוצות גיל. 

שלומי נחום, סמנכ”ל 
בכיר בכלל ביטוח

* נכסי קרן זו נוהלו עד לסוף 2015 במסגרת ‘הפניקס פנסיה מקיפה מסלול 
כללי’ שהשיגה את התשואות המפורטות להלן

מקור הנתונים: מערכת הפנסיה נט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

מסגרת 'הפניקס פנסיה מקיפה מסלול כללי' שהשיגה את ב 2015נכסי קרן זו נוהלו עד לסוף * 
 התשואות המפורטות להלן

 
 מקור הנתונים: מערכת הפנסיה נט

 

 חברה מנהלת 
 ושם מסלול

תשואה 
 מצטברת 

 חודשים 12

תשואה 
 ממוצעת 

 שנים 3 

תשואה 
 ממוצעת 

   שנים 5 
 *7.30% *5.39% 9.19%  0-50מסלול לבני  -מקיפה  הפניקס פנסיה 
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 גילעד כללי -הראל  פנסיה 

9.10% 5.05% 7.13% 
 כללי -מקפת אישית 

7.97% 4.07% 6.01% 
 כללי  -מבטחים החדשה 

7.76% 4.85% 6.84% 
 סיהכלל פנ -ספיר 

7.13% 4.21% 6.82% 
 מסלול חדש מסלול חדש 12.25% ומטה 50אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 
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 מסלול חדש מסלול חדש 7.70%   0-50 אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני-הלמן
 6.30% 4.24% 7.30% ומטה  50פסגות פנסיה מקיפה לבני 

 50-60מקיפה פנסיה מיטב דש 

 מסלול חדש מסלול חדש 5.58%
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בבית משפט השלום בתל אביב נדונה בקשת 
רשות להתגונן של הראל חברה לביטוח בע”מ 
)“חברת הביטוח”(, שיוצגה על ידי עו”ד ברקוביץ, 
נגד פלונית )“המשיבה”(, שיוצגה על ידי עו”ד 
גרינוולד. החלטת בית המשפט ניתנה בנובמבר 
אורלי  2015, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת 

מור-אל.
במרבית המקרים בקשות רשות להתגונן 
מתקבלות. במקרה זה, בית המשפט דחה את 
בקשתה של חברת הביטוח להגיש כתב הגנה, 
לאחר שהוגש נגדה כתב תביעה בהליך של סדר 

דין מקוצר, במסגרת פוליסת נסיעות לחו”ל.
בקשת חברת הביטוח הוגשה לאחר שהמשיבה 
עתרה לבית המשפט בכתב תביעה נגדה לתשלום 
תגמולי ביטוח מכוח פוליסת נסיעות לחו”ל 
מסוג “דרכון זהב” )“הפוליסה”(. באחד הימים 
רכשה המשיבה מחברת הביטוח את הפוליסה 
האמורה. במסגרת כך נרכש גם רכיב החמרה של 
מחלה קיימת. לטענת המשיבה, כפי שטענה בכתב 
התביעה, עם נחיתתה בחו”ל היא חשה בקשיי 
נשימה, סחרחורות עד כדי תחושת עלפון והועברה 

באמבולנס לבית חולים מקומי לצורך אשפוז.
המשיבה טענה בנוסף, כי מספר ימים לאחר 
נאלצה  המקומי,  החולים  מבית  ששוחררה 
להתאשפז שנית מאחר שחשה ברע. במהלך 
האשפוז השני הנפיק בית החולים מכתב לפיו יש 
לארגן למשיבה טיסה חזרה לארץ בליווי רפואי 
בהקדם. שבוע לאחר מכן התקבלו כרטיסי הטיסה 
והמשיבה פונתה חזרה לארץ. חברת הביטוח נשאה 
בעלויות הללו. המשיבה פנתה לחברת הביטוח 
ודרשה לקבל תגמולי ביטוח בגין כל ההוצאות 
שהוציאה במסגרת מקרה הביטוח. מספר חודשים 
לאחר פנייתה של המשיבה, נדחתה בקשתה על ידי 
חברת הביטוח בטענה, כי “אין המדובר בהחמרה 

פתאומית ובלתי צפויה של מחלה קיימת”.
לפיכך, המשיבה הגישה כתב תביעה לבית 
המשפט בסדר דין מקוצר. נדגיש, כי במסגרת 
הליך כאמור אין לנתבע זכות להתגונן ולשם כך 
עליו להגיש בקשה, כפי שעשתה חברת הביטוח 

במקרה דנן.
במסגרת בקשת הרשות להתגונן )“הבקשה”( 
טענה חברת הביטוח, כי המשיבה הפרה את חובת 
הגילוי המוגברת או את חובת האמון החלה עליה 
בעת כריתת הפוליסה. חברת הביטוח הוסיפה, כי 
המשיבה העלימה בכוונת מרמה פרטים מהותיים 
בעניין מצבה הרפואי טרם הנפקת הפוליסה. 
לתמיכה בטענותיה צירפה חברת הביטוח מסמכים 
רפואיים לגבי מצבה הרפואי של המשיבה בתקופה 
שקדמה לנסיעה. כמו כן נטען, כי המשיבה לא 
עומדת בהגדרות הפוליסה, לרבות בהגדרה של 
החמרת מצב רפואי והמקרה נכנס לגדר החריג 
לכיסוי הביטוחי, הואיל ולא מדובר במצב פתאומי 
ובלתי צפוי. לכן, טענה המשיבה, כי יש ליתן לה 

רשות להתגונן.
המשיבה הגיבה לבקשה תוך שהדגישה, כי 

טענת הדחייה היחידה שהועלתה במכתב הדחייה 
של חברת הביטוח, היא שלא מדובר בהחמרה 
פתאומית ובלתי צפויה של מחלה קיימת. לפיכך, 
חברת הביטוח מנועה מלטעון לאי גילוי תוך כוונת 
מרמה. המשיבה הוסיפה, כי בכל מקרה יש לדחות 
את הבקשה מאחר שחברת הביטוח לא שאלה 
את המשיבה שאלות לגבי מצבה הרפואי טרם 

הנפקת הפוליסה.
בנוסף, החריג עליו מסתמכת חברת הביטוח לא 
נכלל במסגרת החריגים בעת רכישת הפוליסה, כפי 
שזו באה לידי ביטוי בטופס ההצעה. כמו כן, חברת 
הביטוח מסתמכת על סייג הדורש פתאומיות 
וחוסר צפיות של הטיפול, הוא כוללני, עמום ומרוקן 
מתוכן את הכיסוי הביטוחי. פרשנותה של חברת 

הביטוח נוגדת את מטרת ההרחבה שנרכשה.
כיצד פסק בית המשפט במקרה דנן?

בית המשפט הדגיש תחילה, כי על פי הפסיקה, 
כאשר נבחנת בקשת רשות להתגונן, די אם הנתבע 
יראה הגנה אפשרית ואין בודקים כיצד יוכיח את 
הגנתו או את טיב ראיותיו. בהמשך צוין, כי חברת 
הביטוח העלתה שלוש טענות הגנה מרכזיות. 
הראשונה, צבר טענות שעניינן במרמה. השנייה, 
כי אין מקום ליתן כיסוי ביטוחי הואיל ומתקיימים 
חריגי הפוליסה. השלישית, התייחסה לראשי 

הפיצוי ולסכומים הנטענים.
באשר לטענה הראשונה נקבע שאין לתת רשות 
להתגונן, הואיל ומדובר בטענות שלא עלו במכתב 
הדחייה. לגבי הטענה השנייה, קיים שוני מהותי בין 
מסמך ההצעה לבין תנאי הפוליסה בעניין כיסוי 
ביטוחי עבור החמרת מחלה קיימת. מאחר שמדובר 

בסייג מהותי, כוללני, רחב ובלתי מוגדר, שעשוי 
להוציא מתחולת הפוליסה צבר מקרים כמעט 
בלתי מוגבל, יש לדחות טענה זו. בית המשפט 
הוסיף, כי ככל שחברת הביטוח רצתה לסייג את 
הכיסוי הביטוחי בגין החמרת מחלה קיימת, היה 
עליה להבהיר היטב את כוונתה בפוליסה. יתירה 
מזאת, כלליות החריג מחייבת פרשנות דווקנית 

נגד חברת הביטוח, שניסחה את הפוליסה.
לגבי הטענה השלישית, שהתייחסה לראשי 
פיצוי ולסכומי התביעה נקבע, כי יש ליתן לחברת 

הביטוח רשות להתגונן.
לסיכום האמור, בית המשפט דחה את הבקשה 
של חברת הביטוח בקשר לטענת המרמה ובקשר 
לטענת החריג לכיסוי הביטוחי. עם זאת, חברת 
הביטוח קיבלה רשות להתגונן נגד סכומי התביעה.
נדגיש, כי פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל הינה 
פוליסה חשובה, שתוסדר בקרוב באמצעות חוזר 
ספציפי שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
החוזר ייכנס לתוקף ב-1 באוגוסט 2017. מרבית 
המקרים המגיעים לבתי המשפט בעניין ביטוח 
נסיעות לחו”ל עוסקים בענייני כבודה. כתבה זו 
מציגה מקרה שונה וחשוב, בו מבוטחת נאלצה 
לנהל הליך משפטי מול חברת ביטוח, במסגרת 
פוליסת נסיעות לחו”ל, כאשר מקרה הביטוח הינו 
מצבה הבריאותי שהחמיר. בנוסף, כתבה זו מציגה 
עמדה קשיחה של בתי המשפט, לפיה לא בקלות 
תאושר בקשת רשות להתגונן והתוצאה למעשה 

היא שהתביעה מתקבלת.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי. 

המבוטחת עברה טיפולים רפואיים 
בחו”ל - המבטחת סירבה לשלם

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

 התובעת פנתה למבטחת ודרשה לקבל תגמולים בגין ההוצאות שהוציאה במסגרת מקרה הביטוח 
 לאחר פנייתה, נדחתה בקשתה בטענה, כי לא מדובר בהחמרה פתאומית של מחלה קיימת וכי היא 

הפרה את חובת הגילוי והעלימה במרמה פרטים מהותיים בעניין מצבה טרם הנפקת הפוליסה  
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 162 מגדל רשמה ב-2016 רווח כולל של 
מיליון שקל – גידול של 8% ביחס ל-2015, בה 
נרשם רווח כולל של 150 מיליון שקל. כך עולה 
מהדוח הכספי שפרסמה היום החברה. הרווח 
הכולל הושפע מהפרשות בסך של כ-387 מיליון 
שקל )אחרי מס( בביטוח חיים ובביטוח כללי 
בגין ירידת עקום הריבית וכן בהמשך להמלצות 

ועדת וינוגרד.
ברבעון הרביעי של 2016 רשמה החברה רווח 
כולל של 363 מיליון שקל, לעומת 207 מיליון 

שקל ברבעון המקביל – גידול של כ-75%.
עופר אליהו, מנכ”ל מגדל ביטוח: “תוצאות 
2016 מעידות על העוצמות והחוזקות של קבוצת 
מגדל. למרות תנאי השוק המאתגרים במיוחד 
עבור מגדל במחצית הראשונה של השנה, הצליחה 
הקבוצה לרשום צמיחה עסקית נאה מאוד 
בתחומי פעילותה, בדגש על תחומי הביטוח 
הכללי והבריאות, ולהרחיב משמעותית את 
סך הנכסים המנוהלים על ידה. כקבוצת ביטוח 
ופיננסים מובילה, תמשיך מגדל ותחתור לעמוד 
ביעדיה העסקיים אל מול המציאות המשתנה, 
תוך המשך הרחבת פעילותה בתחומים רווחיים, 
התאמת תמהיל השקעותיה וחיזוק בסיס ההון 

שלה”.

ניתוח תוצאות 2016

בביטוח חיים, ירידת עקום הריבית חסרת 
גרמה להגדלת ההפרשות  הסיכון ב-2016 

המיוחדות בסך של כ-437 מיליון שקל. 
בתחום הביטוח הכללי, עדכנה החברה את 
ביטוח  אומדניה בגין השפעת פרסום תקנות 
לאומי, לפיהן, בין היתר, שיעור הריבית לצורך 
היוון קצבה שנתית הוקטן ל-2% במקום 3% 
ונקבע מנגנון לעדכון שיעור ריבית ההיוון אחת 
ל-4 שנים, ובהתאם לכך הגדילה את ההפרשות 
בענפי רכב חובה וחבויות, בעיקר ברבעון הראשון 
של השנה, בסך של כ-160 מיליוני שקל בשייר 
לפני מס )כ-103 מיליון שקל לאחר מס(. ירידת 
עקום הריבית הביאה גם להגדלת ההתחייבויות 
הביטוחיות בביטוח הכללי בסך של כ-13 מיליון 
שקל לפני מס )כ-8 מיליון שקל לאחר מס( רק 
בענפים שבהם מחושבות ההתחייבויות בביטוח 

כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי. 
ב-2016 נרשמו רווחים מהשקעות בסך של 
כ-4,896 מיליון שקל לעומת רווחים מהשקעות 
בסך של כ-3,249 מיליון שקל ב-2015. בתחום 
ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח נרשמו רווחים 
מהשקעות בסך של כ-4,592 מיליון שקל, לעומת 
רווחים מהשקעות בסך של כ-2,967 מיליון שקל 
ב-2015. בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים 

מהשקעות בסך של כ-96 מיליון שקל, לעומת 
רווחים מהשקעות בסך של כ-121 מיליון שקל 
ב-2015, ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים 
מהשקעות בסך כ-96 מיליון שקל, לעומת רווחים 
מהשקעות בסך של כ-60 מיליון שקל ב-2015.
ב-2016 חל גידול בדמי הניהול המשתנים 
בפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוח חיים 
ששווקו עד שנת 2004, אשר הסתכמו בכ-331 
מיליון שקל )לפני מס( לעומת כ-232 מיליון שקל 
)לפני מס( ב-2015, וזאת לעומת כ-384 מיליון 
שקל )לפני מס( ב-2014 בה הושגו תשואות 

גבוהות יותר על ידי החברה.
ב-2016 חלה ירידה במדד המחירים לצרכן 
שהסתכמה ב-0.3% לעומת ירידה של 0.9% 
ב-2015. כמו כן, לשינויים באינפלציה השפעה 
על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים 
למדד בתיקי הנוסטרו. בנוסף, לאינפלציה 
השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות 
וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, 
והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים 
בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד 
2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית 

המושגת בפוליסות אלו.
בביטוח חיים חלה בשנת הדוח עלייה ניכרת 
ברווח מסיכון, אשר נבעה בעיקרה מקיטון 
בתביעות ומעדכון אומדן היקף התשלומים 
השוטפים המשפיע על חישוב עתודות אי כושר 
עבודה בתשלום אשר בעקבותיו קטנו העתודות 
בסך של כ-78 מיליון שקל, זאת לעומת הגדלת 
הפרשה לאובדן כושר עבודה בסך כ-60 מיליון 
שקל לפני מס ב-2015, לצד הרעה בתביעות 
2014. בנוסף, חל בשנת הדוח גידול  לעומת 
בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות 
המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף 
הנכסים המנוהלים בהמשך לגידול שחל ב-2015 
לעומת 2014, וכן ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות 

לעומת 2015.

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות, 
הניהול  דמי  בשיעור  משחיקה  נבעה  אשר 

הממוצעים. 
בתחום ביטוח הבריאות, בשנת הדוח חל 
רווחי  )ללא  החיתומיות  בתוצאות  שיפור 
ריאליים( שנבע בעיקרו משיפור  השקעות 
בביטוח סיעודי ובביטוח תאונות אישיות בשל 
קיטון בתביעות, שקוזז בחלקו בשל הרעה 
בביטוח הוצאות רפואיות, לרבות השתלות. 
השיפור בתוצאות, כאמור, הינו לאחר הרעה 
שחלה בתוצאות החיתומיות ב-2015 לעומת 
2014, אשר התבטאה בעיקרה בענפי ביטוח 
סיעודי וביטוח תאונות אישיות עקב החמרה 
בהתפתחות התביעות וכן עקב גידול בהפסד 

מביטוחים קבוצתיים. 
בתחום הביטוח הכללי, בשנת הדוח חלה הרעה 
בתוצאות החיתומיות )ללא רווחי השקעה וללא 
עדכון העתודות בשל המלצות ועדת וינוגרד 
2015, אשר  וירידת עקום הריבית( לעומת 
הושפעה בעיקרה מעלייה בהפסד החיתומי בענף 
רכב רכוש וכן מקיטון ברווח החיתומי בביטוח 
רכב חובה. מנגד,  בענפי החבויות חל צמצום 

בהפסד החיתומי לעומת אשתקד. 
בתוצאות מגזרי הפעילות האחרים, הכוללים 
בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות 
נותר ברמה דומה  הביטוח בקבוצה, הרווח 
ל-2015, וזאת לאחר שב-2015 חלה עלייה ברווח 
הכולל לעומת שנת 2014 אשר נבעה בעיקרה 

מקיטון בהוצאות.
בעקבות הפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% 
 ,2016 ל-25% שנכנסה לתוקף ב-1 בינואר 
ובעקבות הורדת שיעור מס החברות מ-25% 
ל-24% החל מינואר 2017 ולשיעור של 23% 
2018 ואילך, חל ב-2016 גידול  החל מינואר 
ברווח הכולל בסך של כ-62 מיליון שקל, שנבע 
יתרות המסים הנדחים בחברות  מהקטנת 

המוחזקות של החברה.

דוחות כספיים לסיכום 2016

 ברבעון הרביעי של 2016 רשמה החברה רווח כולל של 363 מיליון שקל, לעומת 207 מיליון 
שקל ברבעון המקביל – גידול של כ- 75% עופר אליהו, מנכ”ל מגדל ביטוח: למרות תנאי 

השוק המאתגרים במיוחד עבור מגדל במחצית הראשונה של השנה, הצליחה הקבוצה לרשום 
צמיחה עסקית נאה מאוד בתחומי פעילותה, בדגש על תחומי הביטוח הכללי והבריאות

מגדל רשמה ב-2016 רווח כולל של 
162 מיליון שקל – גידול של 8%

התפתחות הרווח הכולל לתקופה )במיליוני שקלים( 
ושיעור תשואה להון בשנים 2011-2016

דל
מג

ר: 
קו

מ
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נדחה ניסיון מרמה נגד מנורה מבטחים

הראל גדל ב-11% ל-423  הרווח הכולל של 
מיליון שקל – כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה 
2015 רשמה  אתמול )יום ד’( החברה. בשנת 

החברה רווח כולל של 381 מיליון שקל. 
הרווח הכולל בפעילות חיסכון ארוך טווח 
)ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות( הסתכם 
בשנת 2016 ב- 127 מיליון שקל, מול רווח כולל 
של 298 מיליון שקל בשנת 2015 - קיטון של 
57%.  הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר מהירידה 
במרווח הפיננסי בתקופת הדוח ביחס למרווח 

הפיננסי בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל בביטוח חיים הסתכם בשנת 
2016 ב- 53 מיליון שקל, למול רווח כולל של 
185 מיליון שקל בשנת 2015 קיטון של כ-71%. 
הקיטון ברווח הכולל נובע מהירידה במרווח 
הפיננסי בתקופת הדוח ביחס למרווח הפיננסי 
בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, בתקופת 
הדוח עדכנה הראל ביטוח הנחות לגבי שיעור 
המבוטחים המממשים את זכאותם לקצבה בשל 
העדכון כאמור, גדלו ההתחייבויות הביטוחיות 

בסך כולל של כ-70 מיליון שקל.
הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה בשנת 
2016 הסתכם ב-54 מיליון שקל, למול רווח 
כולל של 69 מיליון שקל בשנת 2015 קיטון של 
22%. הקיטון בתקופת הדוח ביחס לתקופה 
המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מעדכון תנאי 
ההתקשרות לגבי שירותי תפעול שמעניקה הראל 

ביטוח להראל פנסיה. 
דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של 
הקבוצה הסתכמו בשנת 2016 ב-6.3 מיליארד 
שקל, לעומת 5.5 מיליארד שקל ב-2015, גידול 
ידי  על  14%. היקף הנכסים המנוהלים  של 
2016 ב-44.3  קרנות הפנסיה הסתכם לסוף 
37.1 מיליארד שקל  מיליארד שקל, לעומת 
בסוף 2015 - גידול של כ-19%. הגידול ביחס 
לתקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול בהיקף 
הפעילות, מהצטרפות עמיתים חדשים, מגידול 
בסכומי ההפרשה של עמיתים ומתשואה שהושגה 

בתקופת הדוח. 
הרווח הכולל מניהול קופות גמל והשתלמות 
בשנת 2016 הסתכם ב- 20 מיליון שקל, למול 
 .2015 44 מיליון שקל בשנת  רווח כולל של 
הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקרו מהפרשה חד 
פעמית להשבת דמי ניהול לעמיתים במסגרת 
פרויקט הטיוב ומשחיקה בשיעור דמי הניהול.

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם 
בשנת 2016 ב-158 מיליון שקל, למול רווח כולל 
של 2 מיליון שקל בשנת 2015. הגידול ברווח 
הכולל נובע בעיקר משיפור בשיעור התביעות 

של פוליסות הבריאות הקבוצתיות.
הרווח הכולל בביטוח כללי הסתכם בשנת 2016 
ב-74 מיליון שקל למול רווח כולל של 124 מיליון 
שקל בשנת 2015 – ירידה של כ-40%. הרווח 
בתקופת הדוח כולל את השפעת פרסום המלצות 

הועדה הבין משרדית בראשות ד”ר אליהו וינוגרד 
אשר בעקבות האמור, עדכנה הראל ביטוח את 
ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-201 מיליון 
שקל בשייר לפני מס על מנת לשקף אומדן עדכני 
של ההחזרים הצפויים שיהיה על החברה לשלם 

בגין תביעות בביטוחי חובה וחבויות. 
במסגרת פרסום הדוח הכספי הראל הכריזה 
על חלוקת דיבידנד בסך 107 מיליון שקל, בנוסף 
לחלוקת דיבידנד בסך של כ- 171 מיליון שקל 

במהלך שנת 2016.
על פי תרגיל IQIS5 שביצעה הראל ביטוח, 
 solvencyבהתאם למשטר כושר הפירעון החדש
II , שבכוונת האוצר ליישם, להראל ביטוח עודף 
הון ליום 31 בדצמבר 2015 על בסיס מאוחד 
ולפני הוראות המעבר בסך של כמיליארד שקל 
ובהתחשב בהוראות המעבר, מסתכם לסך של 

כ- 1.7 מיליארד שקל. 
עודף ההון צפוי לגדול משמעותית עם אישור 
תקנות עדכניות, ככל שיאושרו בהתאם לנוסחן 
הנוכחי, בוועדת הכספים של הכנסת להערכת 
הראל ביטוח, יישום של השינויים העיקריים 
בתקנות אלו ישפר את יחס עודף ההון שלה 
למועד החישוב בכ-17% בחישוב הכולל את 
הוראות המעבר, ובכ-15% בחישוב ללא הוראות 
המעבר, כך שהיחס בחישוב מלא יהיה כ-139% 
122%( והיחס כשהוא מחושב ללא  )במקום 
הוראות המעבר יהיה כ-128% )במקום 113%(.

בית המשפט השלום בחיפה דחה הודעת 
צד שלישי שהוגשה נגד מנורה מבטחים, על 
ידי הנתבעת, שנתבעה בתביעת שיבוב על ידי 
הפניקס בטענה לנזק לרכב שנגרם למבוטח 

של החברה.  
בית המשפט קבע, כי הוא לא מצא נימוק 
המצדיק העדפת עדותה של הנתבעת, שטענה 
זו שנהגה ברכב, על פני עדותו של  כי היא 
מבוטח הפניקס, שמסר כי ברכב הפוגע נהג 

בעלה שברשותו רישיון נהיגה ירדני.  
בסיכומיה טענה מנורה מבטחים, שיוצגה על 
ידי עו”ד אמיתי סביון, כי אירוע התאונה כלל 
לא התרחש בנסיבות הנטענות וכי הנתבעת 

כלל לא הייתה הנהגת ברכב בעת התאונה וכי 
מסרה הודעה כוזבת והעלימה מידע בניסיון 

לזכות בתגמולי ביטוח בדרך המרמה. 
רכשה  הנתבעת  כי  החברה,  טענה  עוד 
את הפוליסה באופן רטרואקטיבי, לאחר 
אירוע התאונה, שכן התאונה התרחשה  ב-4 
על  וחתימה  )יום שבת(   2008 באוקטובר 
אישור תשלום תעודת הביטוח הייתה רק ב-5 
2008. כמו כן, הפוליסה הופקה  באוקטובר 

במערכת רק ב-7 באוקטובר 2008.  
לדברי הרשם אורי גולדקורן, הנתבעת לא 
עמדה בנטל להוכיח את תנאי קיום הפוליסה.

והעדויות, לא מצאתי  “ממכלול הראיות 

נימוק מיוחד המצדיק  להעדיף את עדותה של 
הנתבעת על פני עדותו של הנהג, אשר מסר 
אף לחוקר כי בפיאט נהג גבר שהינו בעלה 
של הנתבעת... מדוח החוקר עלה כי לבעלה 
של הנתבעת יש רישיון נהיגה ירדני ואין לא 

רישיון ישראלי”. 
עוד לדברי גולדקורן, “לא עלה בידי הנתבעת 

להוכיח כי היא נהגה בפיאט”. 
לאור האמור, בית המשפט חייב את הנתבעת, 
ענת פרטוש, בתשלום  שיוצגה על ידי עו”ד 
להפניקס בסכום של כ-7,800 שקל, בשכר 
טרחה בגובה 2,300 שקל ובשכר טרחה נוסף 

למנורה בסך של כ-2,300 שקל.

 הרווח הכולל בפעילות חיסכון ארוך טווח ירד ב-57% לכ-127 מיליון שקל  בביטוח בריאות הרווח גדל מ-2 מיליון 
שקל ב-2015 ל-158 מיליון שקל – על רקע השיפור בשיעור התביעות בפוליסות הקבוצתיות  בתחום הביטוח 
הכללי נרשם רווח של 74 מיליון שקל לעומת 124 מיליון שקל – ירידה של כ-40%, על רקע יישום המלצות וינוגרד

 רשם בית משפט השלום דחה את טענת המבוטחת: לא מצאתי נימוק מיוחד 
המצדיק להעדיף את עדותה של הנתבעת על פני עדותו של הנהג  מנורה מבטחים 

טענה בנוסף כי הנתבעת רכשה את הפוליסה באופן רטרואקטיבי, לאחר אירוע התאונה

הרווח הכולל של הראל גדל 
ב-11% ל-423 מיליון שקל

בניגוד להצהרה – מי שנהג ברכב לא הייתה 
התובעת אלא בעלה שנהג עם רישיון ירדני

דוחות כספיים לסיכום 2016
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 המערער, עו”ד במקצועו, טוען כי לשונו של הסעיף מאפשרת לנכה בדרגת נכות מלאה, 
גמישות מסוימת עד כדי 25% ממשרתו או מהיקף יום העבודה הרגיל  עוד לדבריו, אין 

בתקנון קרן הפנסיה כל סעיף המאפשר לקרן לקזז את פנסיית הנכות כנגד הכנסותיו של הנכה 

 התובעים, שהועסקו אצל הנתבעת בעבר, טוענים כי היא פונה לקהל לקוחותיה ומעלילה עליהם, 
כלשונם  לדבריהם, הנתבעת העלתה טענות שאינן נכונות, כי הם פוטרו מעבודתם עקב תלונות 

חוזרות ונשנות נגדם שהתקבלו מהלקוחות  סוכנות משגב: מבחינתנו לא היו דברים מעולם

ערעור נגד פסגות: בית הדין שגה 
בפרשנות כאשר קבע כי קצבת נכות 

מלאה אוסרת כל עבודה או הכנסה

סוכנות אנטרפרייז: משגב סוכנות 
לביטוח פוגעת בשמה של החברה

בבית הדין הארצי לעבודה הוגש ערעורו של 
בית הדין  אריה רייזל על פסק דין של  עו”ד 
האזורי לעבודה בתל אביב הדוחה את תביעתו 
נגד פסגות קופות גמל ופנסיה והמקבל את 
התביעה שכנגד. בית הדין חייב אותו לשלם 
לפסגות כ-43 אלף שקל )פוליסה, גיליון 2237 

מה-22 במרץ 2017(. 
רייזל בוטח בביטוח פנסיוני בידי פסגות 
2010, עד  וקיבל קצבת נכות מלאה עד סוף 
שבתחילת 2013 הודיעה לו פסגות, כי מבדיקה 
שערכה עולות הכנסותיו השנתיות על השכר 
הקובע ולפיכך הוא אינו זכאי לתשלום פנסיית 

נכות החל מראשית 2011.
הרפואי  מצבו  כי  רייזל,  טען  בתביעתו 
הביטוחי מזכה אותו בפנסיית נכות מלאה וכי 
הלכה למעשה הוא חדל מלתפקד כעו”ד פעיל 
והכנסתו הזעומה אינה עולה כדי הגדרת ניהול 

משרד עורך דין.
עיקר טענותיה של  פסגות, שהגישה תביעה 
שכנגד, נסובו על היותו של רייזל עו”ד פעיל, 
המנהל את עסקיו ולפיכך אינו זכאי לפנסיית 
נכות. עוד טענה החברה, כי רייזל הסתיר את 

הכנסותיו וכי הוא זה החייב לה כספים. 
הערעור שהגיש רייזל עוסק בפרשנות הראויה 

44 לתקנון קרן הפנסיה בו נקבע בין  לסעיף 
היתר, כי הפנסיה לנכה בעל דרגת נכות מלאה 
תהייה שווה לפנסיית הנכות, וכי דרגת נכות 
מלאה משמעה נכה שנשללה יכולתו לעבוד 
בשיעור של 75% לפחות או שלושת רבעי משרה 

לפחות מיום עבודה רגיל הנהוג בעבודתו.
כי בית הדין  רייזל,  בערעור שהוגש טוען 
האזורי שגה בפרשנות אותה העניק לסעיף 44 
לתקנון קרן הפנסיה, לפיה קצבת נכות מלאה 
משמעותה הטלת איסור גורף על כל עבודה או 
הכנסה של התובע. לדעתו, לשונו המפורשת 
של הסעיף מאפשרת לנכה בדרגת נכות מלאה, 
יהיה מצבו אשר יהיה, גמישות מסוימת עד כדי 
25% ממשרתו או מהיקף יום העבודה הרגיל. 
לדבריו, הסעיף מפרט שתי חלופות אפשריות 
לקביעת דרגת נכות מלאה: האחת, אובדן של 
עד 75% מהיכולת לעבוד והשנייה, אובדן של 
עד 3/4 משרה או מיום העבודה הנהוג בעבודתו.
לטענתו, אין בתקנון קרן הפנסיה כל סעיף 
המאפשר לקרן לקזז את פנסיית הנכות כנגד 
הכנסותיו של הנכה, ושגה בית הדין בקביעתו 
13 לתקנון מאפשר לקרן לקזז את  כי סעיף 
פנסיית הנכות כנגד הכנסותיו של התובע. 
13 קובע שני תנאים חלופיים  לדבריו, סעיף 

לקיזוז והם: טענה למרמה או טענה לטעות, 
וכי בעניינו לא הוכחה כל כוונת מרמה ואף 
לא נטענה טענה כזאת, ובקשר לטעות, הרי 
שהפרשנות הנכונה עניינה בטעות בסכומים 
ששולמו ולא באפשרות קיזוז כנגד הכנסות. 
כל מקור אחר בתקנון הקרן  ובאין  לפיכך 
המאפשר קיזוז פנסיית הנכות הרי שחובה על 

הקרן לשלם את מלוא פנסיית הנכות.
עוד טוען רייזל, כי מדובר בזכויות פנסיוניות 
ולמעשה שווה לפנסיית הזקנה  מוקפאות 
אותה הוא צבר, ובאין סעיף מפורש בתקנון, 
אין לפסגות כל זכות לקזז את פנסיית הנכות 

או לשלול את זכאותו.
לדבריו, היקף הכנסותיו מצומצם ביותר ואינו 
שולל את זכותו לפנסיית נכות ולראיה - גם 
המוסד לביטוח לאומי מאפשר לנכה בעל 
דרגת נכות מלאה הכנסה בגובה 21% מהשכר 
הממוצע במשק ואינו שולל את קצבת הנכות. 
בית הדין הארצי לעבודה מתבקש לקבוע, כי 
עו”ד רייזל זכאי לפנסיית זקנה מלאה, ובמקביל 
לבטל את חיובו בהחזר תשלומי פנסיית נכות 

שהתקבלה בידיו.
מפסגות נמסר:  “פסגות תתייחס לטענות 

הערעור בבית המשפט”. 

בבית המשפט השלום בפתח תקווה הוגשה 
תביעת לשון הרע בסך של כ-300 אלף שקל, על 
ידי אנטרפרייז סוכנות לביטוח והבעלים סרג’ 
וולוך ויואל אלטמן נגד משגב סוכנות לביטוח. 
ואלטמן, שהועסקו אצל  וולוך  התובעים, 
הנתבעת בעבר, טוענים כי הסוכנות פונה לקהל 
לקוחותיה ומעלילה עליהם כלשונם, מתוך ידיעה 
כי הדברים אינם נכונים וכי תוצאת פרסומם 
והפצתם עלולה לפגוע בשמם ובעסקם, וכל זאת 
במטרה להבריח את לקוחותיהם ולהעבירם אל 

שורותיה.
לדברי התובעים, הנתבעת העלתה טענות שאינן 
נכונות, כי הם פוטרו מעבודתם עקב תלונות 
חוזרות ונשנות נגדם שהתקבלו מהלקוחות 
השונים ובפרט מהנהלת בית החולים שערי צדק, 
שלעובדיו סיפקה הנתבעת שירותי ביטוח כלליים 
ושירותי הסדר פנסיוני, וכי התנהגותם אינה 
אתית ואינה מוסרית. עוד לטענתם, הנתבעת 
טענה, כי הם פוטרו עקב גניבה מתוך מערכות 

הנתבעת, דבר הגובל בעבירות פליליות. 
שחר  עו”ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה, 
דור, נטען כי הנתבעת האשימה את התובעים 
בכך שהם מתחזים כעובדיה ופועלים בניגוד 
להתחייבותם וכי הם עושים שימוש ברשימת 
הלקוחות ובמידע הסודי שלה. בנוסף לסעד 
הכספי הנתבע, מתבקש בית המשפט להורות 

לנתבעת לפרסם הכחשה גורפת של כל דברי 
לשון הרע שפרסמה נגד התובעים לכל לקוחותיה. 
כן בפרסום באתר האינטרנט שלה, ועל לוחות 
המודעות בבית החולים שערי צדק וזאת בנוסח 

שיקבע בית המשפט.
תגובת משגב סוכנות לביטוח: “לא קיבלנו את 
כתב התביעה, מבחינתנו לא היו דברים מעולם”.

jmtargum@gmail.com
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בארה”ב  הרפובליקנים  של  החוק  הצעת 
מבוטחים  הלא  האזרחים  מספר  את  תגדיל 
אזרחים  מיליון  ב-14  הבריאות  בביטוח 
 the של  מדיווח  עולה  כך   .2018 שנת  עד 
 Congressional Budget Office CBO
 Joint Committee on Taxation-ה ושל 
יגיע  מבוטחים  הלא  האזרחים  מספר   .JCT

בשנת 2020 ל-21 מיליון ול-24 מיליון בשנת 
 .2026

נראה שמערכת הבריאות של ארה”ב תחווה 
שמספר  לכך  תביא  יציבות  ורק  טלטלה, 
יפחת.  בריאות  ביטוח  להם  שאין  האזרחים 
ביטוח הבריאות של ארה”ב מתחלק לשניים 
מעסיקים  באמצעות  הבריאות  ביטוח   –

וביטוח בריאות של יחידים. עיקר האזרחים 
הביטוח  בתחום  יהיה  מבוטחים  הלא 
מערכות  יציבות,  ליצר  כדי  היחידים.  של 
הבריאות של המדינות השונות יהיו חייבות 
הפדרלי  מהממשל  כלכלית  תמיכה  לקבל 
ייעודיות  מקרנות  ותמיכה  )סובסידיה( 

לשמירה על היציבות.

מאסר  שנות  ל-5  נידון  טרנר  מרטין 
משרת  של  לרעה  ניצול  הונאה,  בעוון 
האמון ותכנון גניבה של 1.8 מיליון ליש”ט 
התביעות  מערך  את  ניהל  טרנר  ממעבידו. 
 Risk Solutions )IRS(  Indemnity של 
 Ink Underwriting-מ חלק  המהווה 

 .Arthur J. Gallagher שבבעלות
 2012 יוני  בין  המשטרה,  הצהרת  פי  על 
ביטוח  בתביעות  טרנר  טיפל   2016 ליולי 
 2015 באוקטובר  שלישיים.  צדדים  של 

כי  המציג  מזויף  במכתב  טרנר  השתמש 
0.5 מיליון  בונוס בסך  לו, ממעסיקו,  מגיע 
כחלק  במכתב  השתמש  טרנר  ליש”ט. 
כי  כשהתגלה  ביתו.  של  רכישה  מתהליך 
המכתב מזויף, נמסר דיווח מידי למשטרה. 
יחידת ההונאות של משטרת לונדון בשיתוף 
עם Gallagher חשפה, בנוסף, יותר מ-50 
ידי  על  שבוצעו  שקריים  תביעות  תשלומי 
ליש”ט.   1,810,779 של  כולל  בסכום  טרנר 

טרנר נעצר ב-22 יולי 2016. 

השינויים בחוק הבריאות האמריקאי יגדילו 
את מספר הלא מבוטחים ל-24 מיליון

Gallagher מנהל לשעבר של
נידון ל-5 שנות מאסר בעוון גניבה

 Hannover Re 
מצטרף ללוידס

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

קרן בריטית, המספקת ביטוח משנה לסיכוני 
טרור, רוצה להרחיב את פעילותה כדי לכסות 
 Pool Reinsurance גם סיכוני סייבר. הקרן 
נוסדה  ליש”ט,  מיליארד   6 בהיקף   ,Co. Ltd
בתחום  מבטחים  לגיבוי  ומשמשת  ב-1993 
מסיכוני  כתוצאה  רווחים  ואובדן  רכוש  נזקי 
טרור. הקרן ממומנת על ידי תעשיית הביטוח 
על  ומשלמת,  ממשלתי  בגיבוי  הבריטית 
התקפות  בעקבות  הממשלה,  הודעת  פי 

המיוחסות למעשי טרור. 
של  הביטוחי  הכיסוי  הורחב   2002 בשנת 
הקרן כדי לכלול גם סיכונים כימיים וביולוגיים. 
זאת, כפועל יוצא של מתקפת הטרור בארה”ב, 

בה נהרסו מגדלי התאומים בניו יורק. בשיחות 
שקיימה הקרן עם ממשלת בריטניה ותעשיית 
הביטוח הבריטית מסתמן כי הקרן תפעל, תוך 

חודשים ספורים, גם בתחום הטרור. 
הביטוח  שוק  של  סייבר  לביטוח  הפרמיה 
דולר  מיליארד  ב-3.25  נאמדת  בארה”ב 
הביטוח  בשוק  כשהפרמיה   )2016 )נתוני 
האירופי מהווה כ-10% בלבד מהיקף הפרמיה 
סייבר  לביטוח  הביקוש  אולם  האמריקאית. 
לאחר  לנסוק  ואמור  וגדל  הולך  באירופה 
מאגרי  בתחום  האירופית  החקיקה  יישום 
המידע הפרטיים, אשר אמורה להיכנס לתוקף 

באמצע שנת 2018.

לדווח  חייבות  יהיו  חברות  החקיקה,  פי  על 
במטרה  מידע  למאגרי  פריצות  על  לרשויות 
סייבר  לביטוח  הפוליסות  רוב  לפרט.  להזיק 
מכסות אובדן מידע ולא נזקים לרכוש. אולם, 
בשנה  וגדלים.  הולכים  לרכוש  סייבר  סיכוני 
שעברה, התקפת סייבר על כמה מבני מגורים 
בפינלנד שיתקה את מערכת החימום, כאשר 
ההתקפה  לאפס.  מתחת  היו  הטמפרטורות 
כי  טענו  המבטחים  טרור.  כאירוע  הוכרה  לא 
מקור ההתקפה לא ידוע, אולם רוב המבטחים 
זו. על פי  פיצו את המבוטחים אל אף עובדה 
רק  כספים  תשלם   Pool Re  החדש ההסדר 

אם התקפת הסייבר תוכרז כאירוע טרור.

קרן בריטית לביטוח טרור רוצה להרחיב 
את פעילותה גם לסיכוני סייבר   

סייבר

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

מבטח המשנה הגרמני Hannover Re S.E. רכש 
  Argenta Syndicate Management Ltd את 
המנהל את סינדיקט 2121 )בעל קיבולת של 371 
 Argenta Private Capital ואת  דולר(  מיליון 

Ltd שהוא חבר בלוידס. 
הסינדיקט מתמחה בביטוח רכוש עסקי וסיכונים 
של  בהיקף  פרמיה  רשם   2016 בשנת  מיוחדים. 
ל  לתת  היא  הרכישה  מטרת  דולר.  מיליון   346
Hannover Re אפשרות לפעול במסגרת לוידס. 
העסקה אמורה להיסגר ברביע השלישי של השנה. 
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 Movon החברה הדרום קוריאנית
נכנסת לשוק הישראלי - תתחרה 

במובילאי ואייווקס הפועלות בישראל 

ום  ר ד ה ד  י ג א ת ה
 ,Movon י  קוריאנ
חה  מ ת מ ה
בטכנולוגיות חכמות 
ים  מ ו ח ת ר  פ ס מ ב
הקשורים לענף הרכב, 
נכנס לשוק הישראלי 
במובילאי  ויתחרה 
הפועלות  ואייווקס 
חת  א  . ל א ר ש י ב
החטיבות  משלושת 
של התאגיד מפתחת 
מערכות  יצרת  ומי
עת  י נ מ ל ת  ו ח י ט ב
ם,  י כ ר ד ת  ו נ ו א ת
ובארץ תשווק מערכת 
זה –  בטיחות מסוג 

.Movon מערכת
א.ד.י מערכות לרכב חכם  נמסר כי חברת 
קיבלה את הזיכיון הבלעדי בישראל לשיווק 
המערכת ומשקיעה כ-8 מיליון שקל בהקמת 
מערך לוגיסטי לשיווק, התקנה ושירות של 
מערכות Movon בישראל. הזכיינית תפעיל 
מערך התקנה בפריסה ארצית. ניתן להתקין 
את המערכת במתקן ההתקנות המרכזי של 
ובכ-50 תחנות של  לציון  החברה בראשון 

מתקינים מורשים.
שתשווק  המערכת  כי  מציינים,  בחברה 
בישראל עברה תהליך התאמה לשוק הרכב 
בישראל ועברה את כל המבדקים הקפדניים 
משרד  ידי  על  ואישור המערכת  רישוי  של 

התחבורה ומכון התקנים.
בטכנולוגיה  בטיחות  במערכת  מדובר 
מתקדמת המסייעת למניעת תאונות דרכים, 
המצוידת במצלמה המותקנת על גבי השמשה 
הקדמית. לפי החברה, זו המערכת היחידה 
בישראל המשלבת מצלמת DVR FHD לתיעוד 
 Wake up מהלך הנסיעה ומערכת התראה

call עם תחילת נסיעת הרכב שלפנים. החברה 
תעניק אחריות של שלוש שנים למערכת. 
מערך השירות מבוסס על מוקד השירות של 
24/7 ורשת תחנות ההתקנה  החברה הפעיל 

בפריסה ארצית.
מערכת Movon  פועלת באמצעות סריקה 
של תוואי הכביש במהלך הנסיעה ומתריעה 
ומסבה את תשומת לב הנהג בעזרת התרעות 
קוליות וויזואליות. התרעות המערכת מזהירות 
ברכבים  צפויה  התנגשות  מפני  הנהג  את 
שלפנים, סטיות מנתיב הנסיעה ומעבר נתיבים 
ללא איתות. פונקציות נוספות של המערכת:

SDA המספקת התרעה על אי  - מערכת 
מהרכב  שניות  של  בטווח  מרחק  שמירת 

שלפנים.
- מערכת FPW – המספקת התרעת קירבה 
בפני הנהג כאשר הרכב  ומתריעה  קדמית 

שלפניו אינו מתקדם ועוד.
מחיר המערכת בישראל יהיה 2,490 שקל 
כולל מע”מ, התקנה, אחריות ל-36 חודשים 

וכאמור גם מצלמת דרך.

כי  מהחברה נמסר, 
בתקופה הקרובה היא 
עומדת להשיק גרסה 
מת  ד ק ת מ ו ה  ש ד ח
של מערכת המסייעת 
ות  נ ו א ת ת  ע י נ מ ל
דרכים הכוללת, בנוסף 
 ,DVR ה- למצלמת 
 DVR מצלמת  גם 

אחורית.
’ל  מנכ’ זינו,  אבי 
משותף בחברת א.ד.י, 
מציין: “זהו צעד נוסף 
החברה  בהתפתחות 
שהוקמה לפני כ-30 
לת  ע ב א  י ה ש ה  נ ש
בתחום  רב  ן  ו ניסי
התקנת מערכות בטיחות למניעת תאונות 
דרכים, ותוך מספר שנים תהיה שחקן מרכזי 

בתחום זה בשוק הרכב בישראל”.
מוטי קוסובסקי, סמנכ’’ל תכנון ואסטרטגיה 
ומנהל תחום Movon  בחברת א.ד.י, מציין, 
שעל פי התכנית האסטרטגית ומערך השיווק 
והשירות של החברה – הצפי הוא למכור בשנת 
2017 כ-40 אלף מערכות בשוק הישראלי 
ולהחזיק בכ-15% מנתח השוק של מערכות 

למניעת תאונות דרכים.
חברת א.ד.י מערכות הוקמה בשנת 1984 על 
ידי איציק ואבי זינו. היא פעילה באופן בלעדי 
אצל יבואני רכב מובילים בישראל , ביניהם : 
שברולט, קאדילק, איסוזו,  UMI יבואנית 
ניסאן, רנו  יבואנית  קרסו מוטורס,  חברת 
ודאצ’יה, חברת טלקאר, יבואנית קיה, חברת 
מאיר למכוניות  סמל’’ת )סובארו(, חברת 
תשתיות,  , חברת  הונדה  יבואני  ומשאיות 

יבואני משאיות דאף ועוד.
לפני כשנה רכשה קרן סקאי באמצעות חברת 

שנפ 50% מבעלות החברה.

 התאגיד מתמחה בייצור ושיווק טכנולוגיה חכמה במספר תחומים הקשורים בענף הרכב וישווק בישראל 
מערכת בטיחות למניעת תאונות דרכים  חברת א.ד.י מערכות לרכב קיבלה את הזיכיון הבלעדי לשיווק המערכת

 ,movon סמנכ”ל בתאגיד Gyun H. Sho ,מימין: מוטי קוסובסקי סמנכ”ל אסטרטגיה באדי מערכות
אבי זינו מנכ”ל ובעלים באדי מערכות

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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ארבל סוכנות לביטוח: סוכן 
שטח לשעבר משדל לקוחות 

לעבור למעסיקתו החדשה

קופאס מעלה את דירוג האשראי 
A2 – LOW של ישראל לרמה של

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הוגשה 
תביעה על ידי ארבל סוכנות לביטוח בסך של 
כ-17 אלף שקל נגד סוכן השטח של החברה, 
וגניבה של  בטענה להפרת הסכם העסקה 
סודות מסחריים שביצע בעת סיום העסקתו 

בחברה. 
לטענת הסוכנות, הנתבע שהועסק על ידה 
בתפקיד של סוכן שטח למכירת ביטוחים או 
מסלקות פנסיוניות עושה שימוש שלא כדין 

במאגרי לקוחותיה וללא רשות ממנה.
היה  לנתבע  כי  נאמר,  שהוגשה  בתביעה 
וכי  וסודיות רבה  תפקיד הכרוך באחריות 
במהלך תפקידו הוא יצר קשר קרוב וחברי עם 
הלקוחות במטרה לייצר מאגר לקוחות עצמאי 
והכול תחת חסות התובעת וללא רשות ממנה.

לדבריה, בינואר השנה הודיע הנתבע לממונים 
עליו ולעמיתיו בצוות על סיום העסקתו בחברה, 
בטענה כי הוא חולה וצריך לקבל טיפול רפואי 
והניסיונות שנעשו לשמר אותו בחברה עלו 

בתוהו.
התובעת טוענת, כי לתדהמתה, ימים ספורים 
לאחר שהנתבע סיים את עבודתו בחברה נודע 
לה, כי הוא אינו חולה כפי שטען וכי החל לעבוד 
בסוכנות מתחרה. לדבריה, ימים ספורים לאחר 
עבודתו הוצפה החברה בבקשות  הפסקת 
הלקוחות  מצד  ביטוח  פוליסות  לביטול 

שהנתבע “נגע” בהם במהלך עבודתו אצלה.
ומידע  ידע  לדברי התובעת, הנתבע צבר 
על הלקוחות אותם פגש במסגרת  מהימן 
תפקידו בחברה, היה מודע לצרכיהם וכעת 

הוא פונה אליהם ומנייד אותם אליו ומשדל 
אותם לבטל פוליסות. 

התובעת מציינת, כי הלקוחות אלו הם חלק 
מהסוד המסחרי שלה ונכס בלעדי שלה ועל 
כן מעשי הנתבע מהווים גניבת סוד מסחרי 
ו/או גרימת נזק למוניטין ו/או אובדן רווחים 

עתידיים.
של  ומחדליו  מעשיו  כי  נטען,  בתביעה 
הנתבע גרמו לתובעת נזקים כספיים ואחרים 
המסתכמים בשלב זה ולמיטב ידיעתה בסכום 
של כ-17 אלף שקל וזאת בעיקר בגין ביטולי 
בונוסים אותם קיבל  פוליסות, עמלות או 
הנתבע במהלך עבודתו אצלה ופיצוי מוסכם 

בהתאם לחוזה העסקתו.
לא התקבלה תגובה עד סגירת הגיליון.

“העלייה הקלה בפעילות אותה חווה המשק 
הישראלי בשנת  2016 צפויה להימשך בשנת 
זאת בעיקר בשל הצריכה הפרטית   .2017
המהווה כ-60% מהתמ”ג. הצריכה הביתית 
צפויה להמשיך לגדול הודות לירידה בהיקף 
האבטלה, הגידול בהשתתפות בעבודה והמשך 
עליית שכר המינימום”, כך מעריכים כלכלני 
 .Coface חברת ביטוח האשראי הבינלאומית
כלכלני החברה מעריכים, כי התרומה מהיצוא 
וזאת בשל תחזית  תישאר מתונה ב-2017 
הצמיחה האיטית בארה”ב ובגוש היורו – יעדי 
הייצוא המרכזיים של היצואנים הישראלים. 
היחלשות  של  קיימת השפעה  לכך,  מעבר 
הביקושים העולמיים בתחום היהלומים,  כמו 
גם לחצים כלפי מעלה על השקל, המפחיתים 
את הכושר התחרותיות של היצוא הישראלי. 
בנוגע לרמת האינפלציה, בקופאס אומרים כי 
 2016 האינפלציה השלילית שנרשמה בשנת 
הייתה תוצאה של גורמים חיצוניים ובפרט של 
ירידת מחירי נפט. התגברות הפעילות ב-2017 
והעלייה ההדרגתית הצפויה במחירי הנפט 
תוביל לעלייה איטית ברמת המחירים הכללית. 
נתוני המאקרו של  כי  בקופאס אומרים, 
ישראל הינם מהבולטים במדינות המערב 
בשנה החולפת ומשקפים בין היתר צמיחה 

חזקה, אבטלה נמוכה ועלייה בשכר, אינפלציה 
ירידה מתמשכת  נמוכה, עלייה בהשקעות, 
ביחס החוב־תוצר,  תעשיית הייטק חזקה ועוד. 
אי לכך בקופאס  מעלים את דירוג האשראי 
של ישראל לרמה של A2 - LOW )במקום 
A3 עד כה( בסולם של A-E. רמת הדירוג זו 
קיימת בין היתר במדינות כגון הולנד, בלגיה, 

קנדה, אוסטרליה. 
בנוגע לגירעון בתקציב המדינה, ההערכה 
היא כי הגירעון בתקציב צפוי להתרחב בשנת 
2017, בעיקר בגלל הוצאה ציבורית מוגברת 
בתחומים כגון דיור, בריאות ותחבורה, כאשר 
הקואליציה מתכננת טיפול בסוגיית השוויון 
באמצעות גידול בהוצאות חברתיות. הוצאות 
גבוהות ב-2017. הכנסות  יישארו  ביטחון 
ממסים עלולות לקטון מעט כתוצאה מהפחתות 
המסים המתוכננות על ידי הממשלה, שמטרתן 
להגביר את הצריכה וכן לקצץ במס חברות כדי 
לעודד השקעה חדשה, במיוחד במגזר ההייטק. 
בחברה מעריכים, כי הגידול הצפוי בצמיחה 

יקזז חלקית את קיצוצי המסים הללו.  
בנוגע לבחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות 
ארה”ב, בקופאס אומרים כי בחירה זו צפויה 
ארה”ב-ישראל  ביחסי  לשיפור  להוביל 
שהתדרדרו משמעותית, בעיקר לאחר חתימת 

ההסכם על תכנית הגרעין האיראנית. עם זאת, 
כי בשל הקפאת תהליך  בחברה מתריעים 
השלום עם הפלסטינים, שאינו צפוי לעמוד 
הנשיא האמריקאי,  יומו של  במוקד סדר 
לא ניתן לשלול סכנת הסלמה נוספת ברמת 

האלימות. 
בנוגע לסיכונים הצפויים למשק הישראלי, 
ישראל,  קופאס  מנכ”ל  מנדולה,  כרמינה 
מצביע על שניים מרכזיים: צמיחה: מאחר 
שביצועי הצמיחה הגבוהים מהצפוי ב-2016 
נבעו בחלקם מגורמים חד -פעמיים, הצמיחה 
הכלכלית תרד מעט ב-2017. למעשה, הצריכה 
הפרטית ללא מוצרים בני קיימא גדלה ב-0.9% 
בלבד, על פי נתוני בנק ישראל. מאידך גיסא, 
עלה המדד המשולב של המשק בחודש ינואר 
ב-0.2%, דבר המצביע על כך ששיעור הצמיחה 
המובהק לא יימשך ברבעון הראשון של 2017. 
לסיכום, כותבים בקופאס, החוזקות של 
המשק הישראלי נובעות מתעשיית ההייטק 
המפותחת ומכוח העבודה המיומן, מהתמיכה 
הפוליטית והכלכלית האמריקאית ומרזרבות 
הגז הטבעי. החולשות, לעומת זאת, נובעות 
מחוסר היציבות הפוליטית המובנית בישראל, 
קיפאון בתהליך השלום בין ישראל והפלסטינים 

ומרמה גבוהה יחסית של חוב ציבורי.

 לטענת התובעת, הנתבע שהועסק על ידה בתפקיד של סוכן שטח למכירת ביטוחים או מסלקות פנסיוניות 
עושה שימוש שלא כדין במאגרי לקוחותיה וללא כל רשות ממנה  לטענתה, במהלך תפקידו הוא יצר קשר 
קרוב וחברי עם הלקוחות במטרה לייצר מאגר לקוחות עצמאי והכול תחת חסות התובעת וללא רשות ממנה

 הסיכונים המרכזיים בשנת 2017 למשק יהיו שער השקל הגבוה וירידה 
בצמיחה  הדירוג של ישראל כעת הוא בדומה להולנד, קנדה אוסטרליה ובלגיה
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מבטחים ומבוטחים

נחמה יפרוש מתפקידו לאחר 4.5 שנות כהונה, 
ויחליף בניהול חברת הביטוח הממשלתית את 

אבי דור, גם הוא בכיר לשעבר בחשב הכללי

המוצר הזוכה, מערכת AIG Safe, פותח במטרה לנטר את מאפייני הנהיגה הספציפיים של 
הנוהג ברכב ומאפשרת לו לשפר את איכות הנהיגה שלו לצד קבלת הנחה בביטוח המקיף לרכב

סגן החשכ”ל יריב נחמה 
מונה למנכ”ל ענבל

ח”כ מיקי זוהר: ביצוע 
חיסכון פנסיוני ללא 

סוכן הוא טעות גדולה

 AIG זכתה בפרס החדשנות בתחרות
“מוצר השנה 2017” בקטגוריית ביטוח רכב

סגן החשב הכללי לתשתיות ופרויקטים, 
יריב נחמה, פורש מתפקידו בתום כהונה 
וימונה לתפקיד  בת ארבע שנים וחצי, 
מנכ”ל חברת הביטוח הממשלתית ענבל.
דירקטוריון ענבל, בראשות החשב הכללי 
באוצר, רוני חזקיהו, אישר בשבוע שעבר 
את מינויו של נחמה. הוא יחליף בענבל 
את אחד מקודמיו באגף החשכ”ל, אבי 
דור, שאף הוא שימש סגן בכיר לתשתיות 
ופרויקטים, ועבר באחרונה לניהול חברת 
ההפעלה של פרויקט כביש 6, דרך ארץ.

נחמה מילא שורה של תפקידים באגף, 
בהם חשב רשות המסים, מנהל חטיבת מערכות מידע וסגן בכיר 
לחטיבת הביטחון והמשרדים המנהליים. בשנים האחרונות הופקדה 
החשכ”לית היוצאת, מיכל עבאדי-בויאנג’ו, על ניהול מיזמי הזכיינות 

של המדינה בתחומי התחבורה והאנרגיה.
נחמה משאיר למחליפו בתפקיד, בין היתר, את הובלת מכרזי 
המדינה הגדולים להקמת הקווים הבאים של הרכבות הקלות 
בירושלים ובגוש דן, וכן את הקמת פרויקט הנתיבים המהירים 

בכניסות לתל אביב. 
 )P.P.P( זרוע הייעוץ של אגף החשכ”ל בתחום מיזמי הזכיינות
יושבת בענבל, אף שהחברה הממשלתית מתמחה במתן שירותי 

ייעוץ וכיסוי ביטוחי.
מינויו של נחמה כפוף עוד לאישור הוועדה לבחינת מינויים 

בשירות הציבורי ולחתימת שר האוצר.
חזקיהו בירך על מינויו של נחמה ואמר כי “ניסיונו העשיר יתרום 
לקידום פעילות החברה, המשמשת ציר מרכזי בסיוע לעבודת 

משרדי הממשלה השונים”.

AIG זכתה במקום הראשון 
בתואר פרס החדשנות בתחרות 
2017 בקטגוריית  מוצר השנה 
נמסר,  רכב. מהחברה  ביטוח 
כי פרסי מוצר השנה מוענקים 
ות  נ ו ר ח א ה ם  י נ ש ה  2 9 - ב
למוצרים ולשירותים החדשניים 
והאיכותיים ביותר בעולם. כיום 
מוענקים הפרסים ב-28 מדינות 

ברחבי העולם. 
החברה נבחרה על ידי פאנל 
בראשותו  מומחים  צוות  של 
הורניק  יעקב  פרופסור  של 

השני,  בשלב  אביב.  תל  מאוניברסיטת 
הכרעת  לשלב  עלו  הסופיים  המועמדים 
הצרכנים, שבחרו להעניק את פרס החדשנות 

 AIG Safe Drive למוצר 
סך  רכב.  ביטוח  בקטגוריית 
הכל השתתפו בבחירה 2,000 
צרכנים. המוצר הוא בשיתוף 

עם איתוראן.
בחברה מציינים, כי “מערכת 
AIG Safe Drive פותחה לפני 
שלוש שנים במטרה לנטר את 
הנהיגה הספציפיים  מאפייני 
של הנוהג ברכב ומאפשרת לו 
לשפר את איכות הנהיגה שלו 
לצד קבלת הנחה משמעותית 
בביטוח המקיף לרכב. המערכת 
משקללת התנהגויות מסוכנות בכבישים, כמו 
מהירות גבוהה, תאוצות ופניות חדות ובלימות 
הנהיגה.  איכות  את  ומדרגת  פתאומיות 

המערכת מעניקה ציון לנהג, וככל שהציון גבוה 
יותר, כך ההנחה שהלקוח יקבל בעת חידוש 

פוליסת הביטוח המקיף תהיה גבוהה יותר. 
AIG מדווחת על שיעורי חדירה של המוצר 
שמתקרבים ל-30% מהלקוחות החדשים. 
בכוונת החברה להוסיף השנה פיצ’רים נוספים 
למערכת שישפרו את חוויית המשתמש, ביניהם 

לחצן מצוקה וחיישן תאונות. 
גיל שגיב, סמנכ”ל השיווק והדיגיטל: “אני 
החדשנות.  פרס  את  קיבלה   AIG-ש גאה 
מדובר במוצר ייחודי בעולם הביטוח, המייצר 
פרסונליזציה מלאה של תעריפי הביטוח, 
בהתאם למאפייני הסיכון של כל נהג. מטרת 
מערכת הסייף דרייב הינה לשפר את איכות 
הנהיגה בישראל, ולהעניק לצד הנחה בביטוח, 

בעיקר ערך חיובי של נהיגה טובה”.

“התנגדתי לפנסיית ברירת מחדל - זה לא הפתרון שציפינו לו ובכלל 
אני חושב שכל חיסכון פנסיוני ללא סוכן הוא טעות. לי יש סוכן ביטוח 
אישי ואני תמיד מרגיש שהוא חושב על טובתי ולא על טובתו כפי 
שמנסים לצייר בתקשורת. יש לי מספר נכסים אישיים וכולם מבוטחים 
אצל סוכן ביטוח”, כך אמר ח”כ מיקי זוהר )הליכוד( בשבוע שעבר, 

במסגרת פאנל שנערך בכנס של לשכת סוכני הביטוח באילת. 
הפאנל כלל את ח”כ יואב בן צור מש”ס ואת ח”כ עודד פורר מישראל 
ביתנו. לפאנל קדמה פגישה בין ח”כ זוהר ליו”ר סניף חיפה בלשכה 
ליאור רוזנפלד, שנמצא עם זוהר בקשרי עבודה. זוהר ציין שהוא בן 

בית בלשכה ואף יגיע להרמת הכוסית של מחוז הצפון.
רוזנפלד: “ח”כ זוהר הוא חבר אמיתי של הלשכה ומסייע לה רבות 
מתוך אמונה אמתית כי מעורבותו של סוכן ביטוח בכל פוליסה וחיסכון 
נחוצה וחשובה למבוטחים והוא עושה זאת ללא מורא. אני גאה 
בלובי הפוליטי שלנו ואני מתכוון לעבות אותו למען עתיד הסוכנים”.

גיל שגיב, סמנכ”ל
AIG-השיווק והדיגיטל ב

יריב נחמה

ח”כ מיקי זוהר וליאור רוזנפלד בכנס הלשכה

”צ
יח

ם: 
לו

צי
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחים ומבוטחים

 מנכ”ל מגדל ביטוח עופר אליהו, המשמש גם כיו”ר מגדל מקפת, קיבל תגמול של 2.679 מיליון 
שקל  - הורכב ב-2016 משכר בלבד, ללא מענק   ב-2015 קיבל אליהו תגמול של 2.731 מיליון שקל

התגמול של היו”ר יאיר המבורגר עמד ב-2016 על 4.105 מיליון שקל – לעומת 3.4 מיליון שקל ב-2015

מנכ”ל הראל ביטוח מישל סיבוני קיבל 
ב-2016 תגמול בסך 6 מיליון שקל

יו”ר מגדל יוחנן דנינו קיבל שכר 
בעלות של 3 מיליון שקל

מישל  הראל ביטוח  מנכ”ל 
סיבוני קיבל ב-2016 תגמול 
בסך 6.033 מיליון שקל – כך 
עולה מהדוח הכספי שפרסמה 
החברה. ב-2015 קיבל סיבוני 
שכר של כ-6.5 מיליון שקל. 

ב-2016  שכרו של סיבוני 
הורכב משכר של 3.885 מיליון 
שקל, מענק של 1.54 מיליון 
שקל ותגמול נוסף בסך 607 

אלף שקל. 
יאיר  היו”ר  של  תגמולו 
על  ב-2016  עמד  המבורגר 

4.105 מיליון שקל – לעומת 3.4 מיליון שקל 
ב-2015. התגמול ב-2016 הורכב משכר בסך 
2.6 מיליון שקל, מענק בסך 1.2 מיליון שקל 

ותגמול נוסף בסך 320 אלף שקל. 
אורי שור, מנכ”ל מוצרים פיננסיים – הראל 
מיליון   5.211 של  תגמול  קיבל  פיננסים, 
שקל – שהורכב משכר של 909 אלף שקל, 
מענק של 3.6 מיליון שקל ותגמול נוסף בסך 

719 אלף שקל. 
שמעון אלקבץ, יו”ר הראל פיננסים, קיבל 
תגמול בסך 4.241 מיליון שקל – לעומת שכר 
של 5.578 מיליון שקל ב-2015. ב-2016 קיבל 
אלקבץ דמי ניהול בסך 2.585 מיליון שקל, 
מענק של 1.344 מיליון שקל, תשלום מבוסס 
מניות בסך 45 אלף שקל ותגמול נוסף בסך 

267 אלף שקל. 

מנהל ההשקעות אמיר הסל 
קיבל תגמול כולל של 3.735 
בהשוואה   – שקל  מיליון 
מיליון   3.661 של  לתגמול 
ל  ו מ ג ת ה  .2 0 1 5 - ב ל  ק ש
של  משכר  הורכב   2016 ב-
2.9 מיליון שקל, מענק בסך 
670 אלף שקל ותגמול נוסף 

של 150 אלף שקל. 
הראל  יו”ר  מנור,  יואב 
בל  י ק  , ם י ב ש ח מ ר  מ ש מ
מיליון   3.022 של  תגמול 
שקל  מיליון   2.683 ( שקל 
ב-2015(, שהורכב משכר של 2 מיליון שקל, 
704 אלף שקל, ותגמול נוסף של  מענק של 

254 אלף שקל. 
נשיא הקבוצה גדעון המבורגר קיבל תגמול 
כולל של 2.984 מיליון שקל )2.637 מיליון 
שקל ב-2015(. התגמול הורכב משכר של 
704 אלף שקל  2 מיליון שקל, מענק בסך 

ותגמול אחר בסך 254 אלף שקל. 

דנינו  יוחנן  מגדל  יו”ר 
קיבל שכר בעלות של 2.999 
עולה  כך   – שקל  מיליון 
מגדל,  של  הכספי  מהדוח 
המפרט בין היתר את שכרם 
של חמישה מקבלי השכר 
הגבוה ביותר בחברה. השכר 
שקיבל הוא הרכיב היחיד 
בתגמולו של דנינו. יצוין כי 
 2016 עד ל-12 באוקטובר 
היקף משרתו של דנינו עמד 
על 90%, ואז עלה ל-100%. 
ל  ה נ מ  , ס י ק נ י ח ן  ו ר ש
השקעות וממונה על טיפול 
וחוב בעייתי  בהסדרי חוב 

בעלות  הון, תוגמל  מגדל שוקי  בקבוצת 
כוללת של 2.811 מיליון שקל. מתוכם 1.7 
מיליון שולמו כשכר, ו-1 מיליון – כמענק. 
מנכ”ל מגדל ביטוח עופר אליהו, המשמש 

מגדל מקפת, קיבל תגמול של  כיו”ר  גם 
2.679 מיליון שקל. ב-2015 קיבל אליהו 
תגמול של 2.731 מיליון שקל. התגמול של 
וללא  אליהו הורכב ב-2016 משכר בלבד 

מענק. 
 , י ק ס נ י נ ר ’ צ ן  ר ע
מנכ”ל ומנהל הכספים 
אחזקות  מגדל  של 
ומנהל חטיבת פיננסים 
במגדל  ואקטואריה 
תגמול  קיבל  ביטוח, 
ן  ו י ל י מ  2 . 0 9 5 ל  ש
מיליון   2.086 ( שקל 
אמיל  שקל ב-2015(. 
וינשל, משנה למנכ”ל 
חטיבת  ומנהל  מגדל 
הלקוחות וערוצי הפצה, 
קיבל שכר בעלות 2.05 
כמנכ”ל  מיליון שקל. 
מיליון   4.9 של  שכר  וינשל  קיבל  איילון 

שקל ב-2015. 
אילנה בר, היועצת המשפטית של הקבוצה, 

קיבלה שכר של 1.38 מיליון שקל.

מישל סיבוני ויאיר המבורגר

יוחנן דנינו ועופר אליהו


