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דוח בנק ישראל

שיעור ההשקעה במניות של כספי 
החיסכון ארוך טווח – נמוך ביחס לעולם
בעקבות ירידת הריבית, השקעה במכשירים סטנדרטיים כגון אג”ח חברות ואג”ח ממשלתיות לטווח ארוך לפדיון 

לא תספק לחוסכים הצעירים יותר, שנכנסו לשוק העבודה בשנים האחרונות, תשואה משמעותית לפרישה

כיצד מנהלי ההשקעות מנהלים 1.26 טריליון 
שקל – היקף התיק המנוהל של החיסכון 
לטווח ארוך של הציבור? וכיצד נערכים מנהלי 
ההשקעות להתמודדות עם אתגר הריבית 
הנמוכה? אלו הן השאלות העומדות במרכזו של 
קטע מדוח שפרסם בנק ישראל לסיכום 2016. 
“האתגר של גופי החיסכון הפנסיוני להשיג 
לציבור תשואות גבוהות לגיל הפרישה התגבר 
בשנים האחרונות על רקע סביבת הריבית 
הנמוכה, שהביאה לירידת התשואה-לפדיון על 
מכשירים כגון אג”ח חברות ואג”ח ממשלתיות 
לאורך כל עקום התשואות. כך, למשל, תשואת 
אג”ח ממשלתית שקלית )צמודה( ל-20 שנה 
ירדה מכ-6% )4%( לשנה בסוף שנת 2008 
לכ-3% )1%( בשנה בממוצע בשנת 2016” 
– נכתב בדוח השנתי של בנק ישראל, שקטע 
ממנו פורסם אתמול, יום ב’. כלכלני בנק ישראל 
מעריכים כי השקעה במכשירים סטנדרטיים 
כגון אג”ח חברות ואג”ח ממשלתיות לטווח 

ארוך לפדיון לא תספק לחוסכים הצעירים 
יותר תשואה משמעותית לפרישה.

מהדוח עולה,כי אצל מנהלי החיסכון לטווח 
נמוך  בולט שיעור החזקה  ארוך בישראל 
במניות. חשיפתם למניות מקומיות וזרות נעה 
בין 11% בקרנות הפנסיה ל-28% בתכניות 
הביטוח המשתתפות ברווחים. החשיפה של 
קרנות הפנסיה בישראל לחו”ל, בהשוואה 
לקרנות בחו”ל, נמוכה גם היא וביתר הגופים 
היא מתקרבת לממוצע, וזאת על אף עלייתה 
ממוצע  האחרונות.  בשנים  המשמעותית 
החשיפה לנכסים בחו”ל בקרנות הפנסיה 
במדגם של מדינות בעלות מטבע עצמאי 
 ,40% 2014, הוא  מ-OECD, נכון לשנת 

 .OECD – 30%-ובמדינות שאינן ב
המוסדיים  הגופים  שביצעו  השינויים 
בנכסיהם בשנים האחרונות מצביעים על מגמה 

דומה )ראו טבלה(: הקטנה ניכרת של החשיפה 
לאג”ח חברות ישראליות, לצד הגדלת החשיפה 
להלוואות ישירות, לנכסים זרים )אג”ח ומניות( 
ולקרנות השקעה, חוץ מאשר בתכניות הביטוח 

המשתתפות ברווחים. 
בדוח נכתב, כי ההתמקדות הרגולטורית 
בשנים האחרונות הייתה בניסיון להגדיל 
הניהול,  דמי  את  ולהפחית  התחרות  את 
לצד הטלת מגבלה ישירה על דמי ניהולן של 
השקעות חיצוניות. “צעדים אלה עלולים לפגוע 
במוטיבציה וביכולת של הגופים המוסדיים 
לפתח תשתיות מתאימות להשקעה בנכסים 
לא סחירים ו/או בנכסים מורכבים, המשמשים 
חלופת השקעה חשובה, בפרט בתקופה של 
ריבית נמוכה - נכסים שלגביהם חסר מידע 
זמין, ואין להם מחיר שוק שניתן להסתמך 

עליו” – מסכמים כלכלני בנק ישראל.

הרכב תיק הנכסים של קרנות פנסיה 
)השוואה עולמית(

השינויים בחשיפה לנכסים

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il
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מתוך סקר שביעות רצון 2017 של הסוכנים הפנסיוניים 
מחברות הביטוח שבוצע ע״י לשכת סוכני הביטוח.

סוכנים יקרים, 

תודה!
תודה מקרב לב על הבעת האמון.
נמשיך לעשות הכל כדי לתת 
לכם את השירות הטוב ביותר.

הראל מקום ראשון בשירות לסוכנים 

כדאי לדעת

איילון משיקה פוליסה חדשה 
לכיסוי אירועי סייבר

פוליסה  משיקה  איילון 
חדשה נוספת, איילון סייבר. 
הפוליסה מכסה מפני אירועי 
סייבר שמטרתם, בין השאר, 
ביצוע פשע, ריגול תעשייתי 
ם,  י ר ק א ה ת  פ ק ת מ ו  א
שעלולים לפגוע במערכות 
מידע אלקטרוני – חומרה, 

תוכנה ובמידע האגור בהם.
סיכון  כנגד  לבטח  ניתן 
נזק   – ראשון  צד  סייבר 
למבוטח עצמו, וכנגד סיכון 
כלפי צד ג’. הפוליסה כוללת 
ללא  מהותיות  הרחבות 
ואפשרות  פרמיה  תוספת 

לרכישת כיסויים נוספים, בהתאמה לצורכי 
העסק. אפשר לרכוש אותה ככיסוי במסגרת 
פוליסה לביטוח העסק או כפוליסה עצמאית.

גיורא פלונסקר, משנה למנכ”ל, מנהל אגף 

ביטוח כללי: “איילון סייבר מצטרפת למגוון 
המוצרים האיכותיים של איילון, המעניקים 
ביטוחי  מענה  ומבוטחיה  החברה  לסוכני 
ומקצועי כולל למגוון צרכיהם.  זוהי פוליסה 

תה  נ ב נ ר  ש א  , ת י ת ו כ י א
ובתעריפים  למענה מיטבי 
אטרקטיביים, לרבות הנחה 
פרקי  שני  את  לרוכשים 
השתתפויות  וכן  הכיסוי 
נמוכות. הפוליסה  עצמיות 
רד  פ נ י  ת ל ב ק  ל ח ה  נ י ה
מפוליסות העסקים החדשות 
של החברה, הכוללות יתרונות 

בולטים וייחודיים בענף”.
אריק יוגב, מנכ”ל איילון: 
ביטוח  בתחום  “פעילותנו 
כללי מאופיינת בצמיחה רבה 
בכל התחומים. איילון סייבר 
הינה תוצר של פיתוח מוצרים 
רחב בכל ענפי הפעילות, למען המשך תנופת 
הצמיחה של איילון ומתן סל פתרונות כולל 
וייחודי לסוכני החברה ומבוטחיה, בהתאם 
לתכנית האסטרטגית הרב שנתית של החברה”.

 ניתן לבטח נגד סיכון סייבר צד ראשון – נזק למבוטח עצמו, וכנגד סיכון כלפי צד ג’  הפוליסה כוללת 
הרחבות מהותיות ללא תוספת פרמיה  גיורא פלונסקר, מנהל אגף ביטוח כללי: זוהי פוליסה איכותית, 

אשר נבנתה למענה מיטבי ובתעריפים אטרקטיביים לרבות הנחה לרוכשים את שני פרקי הכיסוי

אריק יוגב, מנכ”ל איילון וגיורא פלונסקר, משנה למנכ”ל, מנהל אגף ביטוח כללי
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בימים האחרונים פרסם האוצר טיוטת חוזר נוספת המכילה בעיקר תיקונים טכניים: המשך כיסוי סיעודי לחייל, 
הרחבת ההגדרה לשימוש בכיסא גלגלים והגדרת מקרה ביטוח שאירע עד גיל שלוש - השינויים הללו לא ישנו 

מהותית את התחום הסיעודי, וזה לא יקרה עד שלא נאזור אומץ להגדיר לעצמנו קודם כל “מי הוא סיעודי”

ביטוח סיעודי אחיד - חוזר האוצר מספר מי יודע
בריא לדעת

בימים האחרונים 
התבשרנו שהמפקח 
יצא  הביטוח  על 
ר  ז ו ח ת  ט ו י ט ב
ונתו  כו על  נוסף 
נוספת  פעם  לבצע 
בביטוח  שינויים 
תרומה  הסיעודי. 
ל  ו ב ל ב ל ת  פ ס ו נ
ה  י ס ו מ ל ר ד נ א ל ו
בתחום,  שקיימת 
בלבול שגורם צער 
רב וחשש ניכר, בעיקר בקרב ציבור הקשישים 

שחוששים ובצדק מה ילד יום. 
התיקונים שמציע האוצר לבצע הפעם הם 
תיקונים טכניים. התיקון הראשון מדבר על 
ייגרע  כך שחבר קופה שעזב את הקופה לא 
מהביטוח הסיעודי שהיה ברשותו בקופה אותה 
עזב, ומי שנגרע החל מיולי 2016 יוכל לחזור 

לביטוח ללא חיתום רפואי. 
בתיקון נוסף מוצע לקבוע כי אי יכולתו של 
מבוטח לנוע ללא כיסא גלגלים תיחשב כאי 
וזאת ללא צורך  יכולתו לנוע באופן עצמאי, 

בבחינה פרטנית של המבוטח. 
התיקון השלישי קובע, שהכיסוי הסיעודי 
ביטוח  ממקרה  הנובעים  מקרים  גם  יכלול 
שאירע לראשונה ב-36 החודשים הראשונים 

לחייו של מבוטח. 
תיקון נוסף מאריך את פרק הזמן שמאפשר 
למבוטחים זכאים, שהיה ברשותם ביטוח סיעודי 
קבוצתי שהסתיים )לכלל המבוטחים(, להצטרף 
לביטוח הסיעודי של קופת החולים בה הם 
חברים ללא חיתום רפואי, עד 31 דצמבר 2017.
אין לי ביקורת על התיקונים, שכאמור במקרה 
הזה - הם לטובת המבוטח. יש לי ביקורת רבה 
על הדרך, על חוסר הסדר, על חוסר הארגון, על 
האנדרלמוסיה שבה פועל המפקח על הביטוח. 
נושא כה מורכב וכה רגיש כמו ביטוח סיעודי, 
אלפי  מאות  של  חייהם  על  שמשפיע  נושא 
אזרחים ושעשוי להשפיע בסופו של יום על כל 
אחד מאתנו, מטופל כבר במשך ארבע שנים 
באין סוף חוזרים, שחלקם סותרים זה את זה 
וחלקם מבוטלים ו/או מוחלפים עוד טרם יבשה 

הדיו על הכתוב.
היה ראוי שרגולטור מקצועי ואחראי היה 
לומד את הנושא לעומק, מתייעץ עם הגורמים 
הרלוונטיים, מתייעץ עם השוק, מגבש מדיניות 
אחראית ומביא אותה לידיעת הציבור באופן 

מוסדר ומסודר. 
אבל, כאמור, זה לא המצב וכמות האנשים 
שנפגעו ישירות מהאנדרלמוסיה שייצר האוצר 
רבה מאוד: צעירים שהיה להם ביטוח סיעודי 
קבוצתי זול ונפלטו ממנו בגלל התקנות, קשישים 
ללא  ונשארו  שהיו מבוטחים עשרות שנים 
ביטוח ואנשים בגילאי הביניים שעד היום לא 
מבינים מה עליהם לעשות וכיצד לפעול על מנת 
להבטיח את המימון הנדרש על מנת להבטיח 

חיי זקנה מכובדים.
כל עוד המפקח לא גיבש עמדה, היה ראוי 
שימתין ולא שיגרום לכאוס כללי בקרב כולנו.

התיקונים המוצעים

ובכל זאת, מה משמעות התיקונים בחוזר 
האחרון?

• הפרדה בין הזכות לביטוח סיעודי לחברות 
בקופה - מטרת התיקון הראשון להפריד, הלכה 
למעשה, בין הזכות לביטוח סיעודי לחברות 
בקופה. הסעיף בא לאפשר לצעיר, שהיה חבר 
בקופת חולים ומבוטח בביטוח הסיעודי של 
הקופה, שמתגייס לצבא וכתוצאה מכך “נפלט” 
מקופת החולים שלו, להמשיך להיות מבוטח 
בביטוח הסיעודי שהיה לו בקופה אותה עזב. 
תיקון חשוב שנועד להבטיח, שאם חלילה חל 
שינוי לרעה במצבו הרפואי של חייל במהלך 
השירות הצבאי, זכאותו לכיסוי סיעודי לא תפגע. 
אדם המרותק לכיסא גלגלים - התיקון   •
השני, שאף הוא טכני, בא להבטיח הקלה )צינית( 
מסוימת בבדיקת התנאים לזכאות לקבלת 
פיצוי סיעודי. כידוע, אדם ייחשב כסיעודי אם 
הוא לא יכול לבצע בכוחות עצמו לפחות שלוש 
מתוך שש פעולות תפקודיות הנקראות פעולות 
ה-ADL. אחת הפעולות היא הליכה. בפוליסות 
הקיימות מצוין שאדם המרותק לכיסא גלגלים, 
אבל יכול לנייד אותו בכוחות עצמו, לא ייחשב 
כמי שלא יכול לבצע את פעולת ההליכה, כלומר 
מקרה הביטוח לא מתקיים לגביו. השינוי נועד 
לתקן דרישה לא הוגנת זו וקובע שריתוק לכיסא 
גלגלים מגדיר את המבוטח כמי שלא יכול ללכת. 
למה ציני? כי באותה שורה כתוב גם שאם הוא 
יכול להתנייד באמצעות אביזר אחר - לרבות 
אבזר מכני, מוטורי או אלקטרוני - הוא לא 
ייחשב סיעודי. אז אני שואל אתכם קוראים 

יקרים, זה רציני?
• פעוטות סיעודיים - התיקון השלישי קובע 
שהכיסוי הסיעודי יכלול גם מקרים הנובעים 
ממקרה ביטוח שאירע לראשונה ב-36 החודשים 
הראשונים לחייו של מבוטח. בפוליסות הקיימות 
ישנו סעיף שקובע מפורשות, שמקרה ביטוח 
שאירע בשלוש השנים הראשונות לחיי המבוטח 
לא יכוסה. התקנה באה לתקן סעיף זה ולקבוע, 
שגם מקרה ביטוח שאירע בתקופת החיים 

הראשונה יכוסה בפוליסה. 
סעיף זה נועד לאפשר לילדים שמקרה הביטוח 
שלהם, כלומר המצב הסיעודי שלהם, אירע 
במהלך שלוש שנות החיים הראשונות - להגיש 
תביעה סיעודית. למשל, חלילה, ילד שנפגע 
בתאונה, או ילד שהפך לסיעודי ממחלה שהחלה 
והתפתחה לאחר הצטרפותו לביטוח, גם אם 

אירעו לפני גיל שלוש, יוכל להגיש תביעה.
אבל אל לנו לטעות, הנחייתה של המפקחת 
על הביטוח אולי פגעה באחד מנימוקי הדחייה 
של חברות הביטוח, אבל עדיין נותרו בפוליסות: 
סעיף “מצב קיים”, שקובע כי מקרה ביטוח 

נוסף  שאירע עקב מצב רפואי קודם, וסעיף 
הקובע כי מקרה ביטוח שאירע לפני תחילתה 
של תקופת הביטוח או לאחר תום תקופת 
הביטוח, לא יכוסה. למרבה הצער, המפקחת לא 
שללה טענות אלה מחברות הביטוח ולכן מצבים 
נימוקי  אלו ימשיכו להידחות על בסיס שני 
הדחייה הנוספים ועל זה יימשכו המאבקים 

בבתי המשפט. 

מיהו סיעודי?

וכמה מילים על מיהו סיעודי. הגדרת המצב 
הסיעודי היא בעיקרה הגדרה סובייקטיבית. 
קשיש בן 90 עם רצון ומוטיבציה לחיות חיים 
יגדיר את עצמו “בריא כמו שור”,  עצמאיים 
למרות שהוא מתקשה לקום מכיסא ולא יכול 
ללכת יותר משלושה ארבעה צעדים. לעומתו, 
אדם אחר בן שבעים יגדיר את עצמו סיעודי אם 
הוא מרגיש כך. הבת של קשישה בת שבעים, 
שמתקשה ללכת כל בוקר לקניון, תגדיר את 
אימה סיעודית לעומת הבן של קשיש בן שמונים, 
ובקושי שולט על הסוגרים,  רואה  שבקושי 
אבל מסרב ללבוש חיתולים, שיתעקש להיות 

מוגדר כבריא.
ומי לא  בין מי שיוגדר כסיעודי  קו הגבול 
הוא קו גבול מלאכותי שצריך להיקבע על פי 
קריטריונים כלכליים. ככל שנרחיב את היריעה 
שיוגדרו  האנשים  כמות  את  שנגדיל  וככל 
סיעודיים, עלות הביטוח הסיעודי תגדל, וככל 
שנצמצם את היריעה ונצמצם את כמות הזכאים, 
עלות הביטוח תקטן. באופן תיאורטי אפשר 
לקבוע שכל אדם מעל גיל 70 או מעל גיל 80 
יוגדר סיעודי או, לחלופין, לקבוע שרק מי 
שמרותק למיטה ולא יכול לבצע שום פעולה 

בכוחות עצמו מוגדר כסיעודי.
המצב נכון להיום הוא שההגדרה לא ברורה, 
כוללת בתוכה מרכיבים סובייקטיביים רבים, ויש 
פער גדול בין הכוונה של המבטח לציפייה של 
המבוטח. הפער מתרחב גם בעידוד התקשורת, 
וגם,  גם בעידוד פוליטיקאים צמאי פרסום 
במידה מסוימת, בעידוד בתי המשפט. הפער 
גורם לעלייה במספר מקרי הזכאות ולעלייה 

דרמטית בעלות הסיעוד ובגובה הפרמיה. 
יכולים  אנשים  ופחות  פחות   - והתוצאה 
כל  סיעודי  ביטוח  לרכוש  לעצמם  להרשות 
כך יקר. והמפקח על הביטוח במקום לעסוק 
בסוגיה זו, “מי הוא סיעודי”, ממשיך לתרום 
לאי הוודאות ולהגדיל את פער הציפיות שבין 

המבטח למבוטח. 
אבל מה זה חשוב, כל עוד יש מספיק חומר 
צהוב על מנת לערוך כתבות צבעוניות בטלוויזיה 
ולייצר את סם  ומאמרים ארוכים בעיתונות 

החיים של העולם המודרני – רייטינג.

בית  אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל  ד”ר 
“הפניקס”. וסמנכ”ל  “אסותא”   החולים 

מנכ”ל חברת הייעוץ “פרש קונספט”.

מאת ד”ר אודי פרישמן
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בבית המשפט המחוזי בלוד נדונה תביעתו 
ידי  )“התובע”(, שיוצג על  זוהיר פריג’  של 
עו”ד ד”ר קובי קפלנסקי ממשרד עורכי דין 
משה קפלנסקי, נגד ש. שלמה חברה לביטוח 
בע”מ )“חברת הביטוח”(, שיוצגה על ידי עו”ד 
 ,2017 מארק שירין. ההחלטה ניתנה במרץ 
בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אסתר שטמר. 
באחד הימים נהג התובע במשאית, שעליה 
וסלעים  הורכב ארגז מטען להעמסת עפר 
)“המשאית”(. התובע החנה את המשאית, 
בדיקה  לבצע  וניגש  פועל,  המנוע  בעוד 
לפיר  נפל התובע  מסוימת. בעת הבדיקה 
)“התאונה”(.  מטרים  עשרה  של  בעומק 
הביטוח  חברת  ידי  על  בוטחה  המשאית 
בפוליסת חובה )“הפוליסה”(. הואיל ולתובע 
נגרמו נזקים בעקבות התאונה, הוגשה תביעה 
שמדובר  בטענה  המחוזי  המשפט  לבית 

בתאונת דרכים.
את  החנה  הוא  כאשר  כי  טען,  התובע 
על מנת לבדוק  ירד ממנה  המשאית, הוא 
שהיו  חשמל  בחוטי  פוגעת  אינה  שהיא 
במקום וכן שפריקת המטען מתבצעת כנדרש. 
לטענתו, במהלך הבדיקה התגלגלה לעברו 
אבן ממטען המשאית וכתוצאה מכך הוא נפל 
לפיר בעומק של עשרה מטרים. כאמור, התובע 
טען, כי התאונה עונה להגדרת תאונת דרכים 
תאונות  לנפגעי  הפיצויים  בחוק  המצויה 
דרכים )“חוק הפלת”ד”(. לשיטתו, הנזקים 
שנגרמו לו נגרמו עקב ניצול כוח המנוע של 
המשאית. לפיכך, על חברת הביטוח, בהיותה 
מבטחת המשאית, לפצות אותו בגין התאונה.

חברת הביטוח טענה, כי התובע מסר מספר 
גרסאות הסותרות זו את זו. כך למשל נטען, 
כי התובע מסר לחוקר מטעם חברת הביטוח, 
כי הוא נפל לפני שפגעו בו האבנים שהיו בתוך 
מטען המשאית. חברת הביטוח הצביעה על 
מספר קשיים נוספים בגרסאותיו של התובע 
וציינה כי די בכך כדי לדחות את התביעה. 
בנוסף נטען, כי בכל מקרה אין לראות בתאונה 
כתאונת דרכים. לשיטתה, התובע לא הוכיח 
כי בוצע שימוש בכוח מכני של המשאית בעת 
התאונה. לבסוף נטען, כי אין קשר סיבתי 
בין הפגיעה לבין השימוש הנטען בכוח מכני 
ובהתאם למגמה של בתי המשפט, יש לצמצם 

את תחולת חוק הפלת”ד ולא להרחיבו.
האם התאונה בה נפגע התובע עונה להגדרת 

תאונת דרכים המצויה בחוק הפלת”ד?
בית המשפט המחוזי ציין בפתח הכרעתו, כי 

למרות הסתירות הקיימות בעדויות השונות 
שמסר התובע, יש לקבל את הגרסה האחרונה 
שהציג בבית המשפט. בהתאם לכך נקבע, 
כי התובע החנה את המשאית לצורך פריקת 
המטען בזמן שהמנוע היה פעיל. בעת הפריקה 
החלו להישפך חול וסלעים מהמטען. התובע 
כאשר  מטרים,  עשרה  בעומק  לפיר  מעד 
בו סלע. הסלע שפגע  במהלך הנפילה פגע 

בתובע נפל מהמשאית.
חוק הפלת”ד קובע בסעיף 1 מספר חזקות, 
האירוע  ייחשב  מהן  אחת  שבהתקיימות 
כתאונת דרכים. החזקה אליה הפנה התובע 
היא “מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני 
של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור, לא 

שינה הרכב את ייעודו המקורי”. 
בית המשפט המחוזי ציין, כי לשם החלת 
תנאים.  מספר  לבחון  יש  כאמור  החזקה 
לתאונות  רלוונטית  החזקה  כי  ראשית, 
שבהן מעורב רכב בעל ייעוד נוסף על ייעודו 
התעבורתי, כאשר בעת התאונה על אותו 
רכב לפעול ביעד הלא תעבורתי שלו. כמו 
כן, על הייעוד הלא תעבורתי להיות הייעוד 
המקורי של הרכב. שנית, נדרש קיומו של 
קשר סיבתי בין התאונה לבין הכוח המכני. 
ייעודו  על  לוודא שהרכב שמר  יש  לבסוף, 

המקורי בעת התאונה.
בית המשפט המחוזי קבע, כי כל התנאים 
הנ”ל התקיימו. המשאית הינה בעלת מטרה 
תעבורתית ומטרה לא תעבורתית ומקורית 
)הובלת חול וסלעים(. בעת התאונה נפרק 
ובכך למעשה היא שמרה  מטען המשאית, 
על היעד הלא תעבורתי שלה. צוין, כי לפני 
פריקת המטען לחץ התובע על כפתור לפתיחת 
הדלת האחורית של המשאית והפריקה בוצעה 

באמצעות ניצול הכוח המכני שלה.
נקבע,  הסיבתי  הקשר  לסוגיית  באשר 
נפגע מסלע שנפל  כי האפשרות שהתובע 
מהאפשרות  יותר  מסתברת  מהמשאית 
שנפגע מסלע שהיה במדרון. בנוסף, פריקת 
סלעים ממשאית יוצרת סיכון של פגיעה מהם, 
לכן, מתקיים קשר  שלבסוף אף התממש. 
סיבתי בין ניצול הכוח המכני של המשאית 

לבין הנזק.
לסיכום האמור, בית המשפט המחוזי קבע, 
כי התאונה עונה להגדרה של תאונת דרכים 
המצויה בחוק הפלת”ד. בית המשפט המחוזי 
קבע דיון לעניין גובה הנזקים שנגרמו לתובע.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון.

התובע נפל לבור בעת שפרק משאית 
– האם מדובר בתאונת דרכים?

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

 התובע טען, כי התאונה עונה להגדרת תאונת דרכים המצויה בחוק כי הנזקים נגרמו לו 
עקב ניצול כוח המנוע של המשאית  לטענת הנתבעת, התובע לא הוכיח כי בוצע שימוש 
בכוח מכני של המשאית בעת התאונה וכי אין קשר סיבתי בין הפגיעה לבין השימוש הנטען
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מנורה  של  ברווח  נרשם   38% גידול של 
מבטחים, שרשמה רווח שנתי כולל של 200 
מיליון שקל, לעומת 145 מיליון שקל ב-2015 
ו-243 מיליון שקל ב-2014. הרווח הכולל 
ברבעון האחרון של 2016 הסתכם לסך של 
כ-142 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-22 
מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2015.

סך פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שנגבו 
בשנת 2016 הסתכמו בכ-19.2 מיליארדי שקל 
לעומת כ-17.5 מיליארדי שקל בשנה הקודמת, 
גידול של כ-10%. ההכנסות מפרמיות ביטוח 
שהורווחו ברוטו שנת 2016 הסתכמו בכ-6.8 
מיליארד שקל, לעומת כ-6 מיליארדי שקל 
גידול של כ-14%. בתחום  בשנה קודמת, 
וחיסכון ארוך טווח הסתכמו  ביטוח חיים 
ודמי הגמולים שהורווחו  פרמיות הביטוח 
בשנת 2016 לסך של כ-15.2 מיליארד שקל, 
לעומת כ-13.7 מיליארד שקל בשנה קודמת, 

גידול של כ-11%.  
בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך 
הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, בשנת 2016 
לכ-249 מיליון שקל, מול רווח כולל לפני מס 
בסך של כ-97 מיליון שקל בשנת 2015.  הרווח 
הכולל מביטוח חיים, לפני מס, בתקופת הדוח, 
הסתכם בסך של כ-93 מיליון שקל לעומת 
הפסד כולל לפני מס של כ-48 מיליון שקל, 
בשנה קודמת. השינוי ברווח הכולל מפעילות 
ביטוח חיים נובע בעיקרו מעדכונים בחישוב 
ההפרשות בגין אובדן כושר עבודה, מהפרשה 
לתביעות תלויות בגין תביעות חד פעמיות 
שבוצעה בשנה קודמת, וכן מקיטון בהפרשה 

להתחייבויות לקצבה.
הפנסיה  הרווח הכולל לפני מס מפעילות 
בשנת 2016 הסתכם לסך של כ-127 מיליון 
שקל, מול כ-116 מיליון שקל בשנה קודמת, 
גידול של כ-9%. העלייה נובעת מגידול בהיקפי 

בפעילות.
בתחום הביטוח הכללי – הכנסות מפרמיות 
ברוטו בשנת 2016 הסתכמו בכ-3.4 מיליארד 
שקל אל מול כ-3.2  מיליארד שקל בשנת 
2015, גידול של כ-6%. ההפסד הכולל לפני 
מס בשנת 2016 בתחום ביטוח כללי הסתכם 
לסך של כ-181 מיליון שקל, מול רווח של כ-65 

מיליון שקל בשנה קודמת. 
ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 מביטוח 
רכב רכוש הסתכם לסך של כ-25 מיליון שקל 
מול הפסד כולל לפני מס של כ-72  מיליון שקל 

2015. הקיטון בהפסד הכולל בשנת  בשנת 
2016 לעומת שנת 2015 נובע ברובו משיפור 

בתוצאות החיתומיות ביחס לשנה קודמת. 
ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 מביטוח 
רכב חובה הסתכם לסך של כ-128 מיליון שקל 
מול רווח כולל לפני מס של כ-130 מיליון שקל 
בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל 
לפני מס בשנת 2016 לעומת הרווח בשנת 
2015, נובע בעיקר  מהגדלת ההתחייבויות 
הביטוחיות כתוצאה מעדכון תקנות ההיוון 

בסך של כ-213 מיליון שקל לפני מס. 
הפרמיות  הסתכמו  הבריאות  בתחום 
שהורווחו בשנת 2016 בכ-627 מיליון שקל 
אל מול 565 מיליון שקל בשנת 2015, גידול 
של כ-11%. הרווח הכולל לפני מס בשנת 2016 
הסתכם בסך של כ-14 מיליון שקל, לעומת 
רווח בסך של כ-20 מיליון שקל, בשנת 2015. 
ביצעה  הפיקוח על הביטוח  על פי הנחיות 
החברה מבחן כושר פירעון בהתאם לכללי 
2015. על פי  31 בדצמבר,  2, ליום  סולבנסי 
תוצאות המבחן )IQIS 5( לחברות הביטוח 
ושומרה,  מנורה מבטחים ביטוח  בקבוצה, 
קיימים עודפי הון, ליום 31 בדצמבר 2015, של 
657 מיליון שקל ו- 73 מיליון שקל בהתאמה, 
פירעון בשיעור של  כושר  יחס  המשקפים 
117% בהתאמה, ללא התחשבות  120% ו- 

בהוראות המעבר. 
לוועדת  הועברו   2017 פברואר  בחודש 

הכספים של הכנסת הוראות ליישום משטר 
כושר הפירעון, אשר כללו הקלות ביחס לתרגיל 
IQIS שבוצע. בהתחשב בהקלות אלו, גדל 
כושר הפירעון של מנורה ביטוח ושומרה לכ-
131% וכ-119% בהתאמה, ללא התחשבות 

בהוראות המעבר.
במקביל לפרסום הדוח הודיעה החברה על 
חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-50 מיליון שקל. 

הדיבידנד יחולק ביום 19 באפריל, 2017.

השינויים העיקריים שהשפיעו על 
התוצאות בתקופת הדוח הרווח הכולל

ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי:  א. 
עודכנו תוחלת  וינוגרד  במסגרת המלצות 
החיים ושיעור הריבית לצורך היוון הקצבה 
השנתית לשיעור של 2% במקום 3%. במהלך 
שנת 2016 הפרישה הקבוצה להתחייבויות 
ביטוחיות בביטוח כללי בענפי ביטוח רכב 
חובה וענפי חבויות אחרים, סך של כ-260 

מיליון שקל לפני מס.
ונדל”ן  עצמי  לשימוש  נדל”ן  שערוך  ב. 
להשקעה: בתקופת הדוח אימצה הקבוצה 
נדל”ן  מדיניות חשבונאית בנושא מדידת 
לשימוש עצמי, אשר לפיה כל נכסי הנדל”ן 
הוגן.  שווי  על בסיס  יוצגו  עצמי  לשימוש 
בהתאם, הוצגו נכסי הנדל”ן לשימוש עצמי 
על בסיס עלות. כתוצאה משינוי המדיניות 
כאמור, גדל הרווח הכולל לפני מס בסך של 

כ-126 מיליון שקל. 
ג. ריבית חסרת סיכון ופרמיית אי נזילות: 
כתוצאה מירידה בריבית חסרת סיכון בשנת 
הדוח הקבוצה הגדילה את ההתחייבויות 
הביטוחיות בסך של כ-70 מיליון שקל )כ-
45 מיליון שקל לאחר מס לפי שיעור המס 

הסטטוטורי(. 
ד. שינוי בהכנסות מהשקעות והכנסות 
עלייה  חלה  הדוח  בתקופת  ניהול:  מדמי 
בהכנסות מהשקעות ובמרווח הפיננסי ביחס 
לשנה הקודמת, אשר באה לידי ביטוי בעלייה 
ברווח בסך של כ-129 מיליון שקל לפני מס.

ה. ירידת ערך מוניטין: לנוכח הירידה בהיקף 
הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות, הנובעת 
השנה,  במהלך  שבוצעו  מפדיונות  בעיקר 
הפחיתה הקבוצה כ-30 מיליון שקל מיתרת 
המוניטין )בשנה קודמת בוצעה הפחתה בסך 

של כ-17 מיליון שקל(. 

דוחות כספיים לסיכום 2016

 הרווח הכולל של תחום ביטוח חיים וחא”ט עמד על 249 מיליון שקל לעומת 97 מיליון שקל ב-2015 
 תחום ביטוח כללי עבר להפסד של 181 מיליון שקל לעומת רווח של 65 מיליון שקל ב-2015

גידול של 38% ברווח השנתי הכולל 
של מנורה מבטחים: 200 מיליון שקל

מוטי רוזן מנכ”ל מנורה מבטחים
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הרווח הכולל של AIG  נחתך ב-65% ל-31 
מיליון שקל, לעומת 90 מיליון שקל ב-2015 
– כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה היום )יום 
ג’( החברה. הירידה ברווח מוסברת בהרעה 
בתוצאות החיתומיות של החברה, שנבעה 
מעלייה משמעותית ביחסי התביעות בביטוח 

רכב חובה, בריאות וביטוח מסחרי.
בתחום רכב חובה נרשם הפסד של 18 מיליון 
שקל, לעומת רווח של 60 מיליון שקל ב-2015. 
ההפסד, נכתב בדוח, נגרם מגידול בתביעות 
ויישום המלצות ועדת וינוגרד. בנוסף, השנה 
לראשונה חושבו תוצאות התחום ללא חישוב 
2015, בה שוחררה  “הצבירה”. זאת, לעומת 
2012 בסך כ-40  בגין שנת חיתום  צבירה 

מיליון שקל. 
בדוח נכתב, כי כתוצאה מהרעה בתוצאות 
תחום רכב רכוש בחנה החברה לעומק את 
הגורמים שהביאו לעלייה זו בתביעה הממוצעת 
ונקטה במספר אמצעים שעמדו לרשותה על 
יחס התביעות. כתוצאה  מנת להקטין את 
ממאמצים אלה, ניכרת מגמה מסוימת בשנת 

2016 של ירידה ביחס התביעות. 
בתחום ביטוח דירות נרשם רווח של 15.5 

מיליון שקל, לעומת 9 מיליון שקל ב-2015 – 
בין היתר כתוצאה מכך שלא נרשמו נזקי טבע 

משמעותיים בשנה זו, לעומת שנים קודמות. 
נרשם  ביטוח אחריות מקצועית  בתחום 
הפסד של 12 מיליון שקל, לעומת רווח של 3.5 
מיליון שקל. ההרעה בתוצאות נבעה בעיקר 
מהתפתחות של מספר תביעות בתחום ביטוח 
דירקטורים ונושאי משרה ובמיוחד בגין תביעה 

אחת בסך של כ-7 מיליון שקל בשייר.
בתחום הבריאות הרווח ירד ל-42 מיליון 
שקל, לעומת 58 מיליון שקל – ירידה שנבעה 
מעלייה ביחס התביעות. הרווח בתחום ביטוח 
חיים עמד על 14 מיליון שקל לעומת 12 מיליון 
שקל – עלייה שהושגה בזכות שיפור יחס 

הוצאות ונטרול עלייה ביחס התביעות. 
היא  כי  הודיעה במסגרת הדוח,  החברה 

מתכננת לחלק דיבידנד בסך 50 מיליון. 
על פי הדוח, התגמול של מנכ”ל החברה שי 
פלדמן ב-2016 עמד על 4.950 מיליון שקל. 
על פי הדוח, החל מכניסתו לתוקף של החוק 
להגבלת שכר הבכירים עומד שכרו של פלדמן 
על 95 אלף שקל בחודש. בחברה מסבירים כי 
תגמולו של פלדמן ב-2016 הושפע בין היתר 
מהפרשות שנעשו כתוצאה משנים בהן עבד 

מטעם החברה בחו”ל.

 הירידה ברווח מוסברת בהרעה בתוצאות החיתומיות של החברה שנבעה מעליה משמעותית ביחסי 
התביעות בביטוח רכב חובה, בריאות וביטוח מסחרי  בכוונת החברה לחלק דיבידנד בסך 50 מיליון שקל 

הרווח הכולל של AIG נחתך ב-65% ל-31 
מיליון שקל לעומת 90 מיליון שקל ב-2015

דוחות כספיים לסיכום 2016

רווחי AIG מתחומי הפעילות השונים 
)באלפי שקלים(

 )LR( נתוני יחס התביעות
)CR( והיחס המשולב

שי פלדמן, מנכ”ל AIG ישראל

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

www.polisa.news
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שומרה רשמה הפסד של 14 מיליון שקל 
– לעומת רווח של 46 מיליון שקל ב-2015

שומרה מקבוצת מנורה מבטחים רשמה הפסד 
של 14 מיליון שקל – לעומת רווח של 46 מיליון 
שקל ב-2015 – כך עולה מהדוח הכספי לסיכום 
2016 שפרסמה החברה. מהדוח עולה כי המעבר 
מרווח להפסד נובע כתוצאה מתיקון תקנות 
הביטוח הלאומי )היוון(, התשל”ח 1978 )להלן- 
התקנות( בעקבות ועדת וינוגרד, אשר הגדילו 
את ההתחייבויות הביטוחיות בענף רכב חובה 
וענפי החבויות בסך של כ-96 מיליון שקל בשייר.
החברה ממשיכה להציג גידולים בפרמיות 
ומסיימת את שנת 2016 עם גידול של כ-6.8% 
במחזור המכירות אשר הסתכם לכדי 1,000.2 
מיליון שקל ברוטו, לעומת 936.6 מיליון שקל 

בתקופה המקבילה אשתקד. 
בתחום רכב חובה ההפסד הכולל לפני מס 
בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-37.2 מיליון 
שקל, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-56.6 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון 
המשמעותי ברווח הכולל נובע בעיקר מהפרשה 
בסך של כ-91.7 מיליון שקל בשייר בעקבות 
תיקון התקנות כאמור לעיל. דמי ביטוח ברוטו 
לתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-341.9 

מיליון שקל, לעומת סך של כ-338.1 מיליון 
שקל אשתקד. 

בתחום רכב רכוש הרווח הכולל לפני מס 
בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-5.5 מיליון 
שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-3.2 

מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר 
השינוי ברווחיות נובע מנזקי הטבע החריגים 
שאירעו אשתקד. דמי ביטוח ברוטו לתקופת 
הדוח הסתכמו לסך של כ-541.4 מיליון שקל, 
גידול של כ-11.2% לעומת התקופה המקבילה 

אשתקד. 
ביתר ענפי הרכוש והחבויות הרווח הכולל לפני 
מס הסתכם לסך של כ-8 מיליון שקל, לעומת 
סך של כ-12.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה 
אשתקד. עיקר השינוי ברווחיות נובע מהפרשה 
בסך של כ-4.3 מיליון שקל בעקבות תיקון 
התקנות כאמור לעיל. דמי ביטוח ברוטו לתקופת 
הדוח הסתכמו לסך של כ-116.8 מיליון שקל, 
גידול של כ-4.9% לעומת התקופה המקבילה 

אשתקד. 
היקף המאזן של שומרה גדל והסתכם לסך של 
כ-2,489 מיליון שקל, לעומת סך של כ-2,263 
מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2015. ההון העצמי 
של שומרה הסתכם בכ-359 מיליון שקל ליום 
הדוח. לחברה קיים עודף הון בסך של כ-49.9 
מיליון שקל מעל ההון העצמי הנדרש על פי 

תקנות הפיקוח.

החברה חצתה את רף המיליארד שקל בפרמיות: 1.0002 מיליארד שקל – גידול של 6.8% לעומת 2015

דוחות כספיים לסיכום 2016
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מנכ”ל שומרה דני יצחקי
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 ההיטל הושת בעקבות הצפת אתר העבודה בפרויקט “מגדלי הצעירים” והוגש 
ערר על ההחלטה לחייב את חברת הבנייה לשלמו  בכתב התביעה נטען, כי גם נזק 

מוכחש זה מכוסה בפוליסה המורחבת “ביטוח עבודות קבלניות” של כלל ביטוח

א. דורי תובעת את כלל ביטוח בעקבות החלטה של 
רשות המים להשית עליה היטל בגובה כ-11 מיליון שקל

11 מיליון  יוצא דופן בגובה של  היטל 
על  בנייה  א. דורי  שקל הושת על חברת 
ידי רשות המים עקב מקרה ביטוח שבגינו 
הגישה השבוע חברת א. דורי תביעה נגד 
המבטחת שלה בפוליסת “ביטוח עבודות 
קבלניות”, כלל ביטוח, באמצעות ד”ר קובי 
קפלנסקי ועו”ד בן פרח ממשרד עורכי הדין 

משה קפלנסקי.
השבוע,   שהוגש  התביעה  כתב  פי  על 
לאחר   ,2015 במרץ   9-10 בתאריכים 
הביסוס,  מעבודות  חלק  שהסתיימו 
יציקת הבטון, הכלונסאות,  החפירות, 
ועמודי הפרויקט,  הקירות הסלאריים 
והחדרה של  כדי פעולות שאיבה  ותוך 
מים מהאקוויפרים המקומיים, התרחש 

לפתע האירוע התאונתי והבלתי צפוי שבמהלכו 
הוצף כליל אתר העבודה בו עבד קבלן משנה 
מטעם א. דורי. הקבלן הוזמן בהתאם להנחיות 
מזמין הפרויקט, ועד הרוכשים מגדל הצעירים. 
כתוצאה מהצפת אתר העבודה נוצר צורך לפנות 
מים רבים מהמקום כאשר קיים חשש לקריסת 

חלקים מכביש איילון. 
נוסף לנזקים הישירים עליהם טענה א. דורי 
בכתב התביעה, הוסבו לא. דורי נזקים נוספים 
המכוסים בפוליסה, ביניהם היטל הפקת מים 
שהוטל על ידי רשות המים )חטיבת אסדרה( 

בסך של 10,835,191 שקל ואשר תפח בעקבות 
ריביות לסך של 11,090,904 שקל, אשר מקורו 

כתוצאה ממקרה הביטוח.
בכתב התביעה נטען, כי גם נזק מוכחש זה 
מכוסה בפוליסה המורחבת שהנפיקה כלל ביטוח 
עבור א. דורי. רשות המים, תוך פרשנות בלתי 
ראויה של חוק המים ולאחר שהתנהלה מול בעלי 
רישיון הקדיחה – ועד הרוכשים מגדל הצעירים 
- שלחה היטל הפקה דווקא לא. דורי,  שאין לה 

יד ורגל בחיוב המבוקש כמפורט מטה. 
דרישת התשלום הוטלה על ידי הרשות ב-7 

דורי  נדרשת א.  ולפיה   2016 באוגוסט 
לתשלום היטל הפקה בתקופה החלה בין 
ה-1 בינואר 2015 ל-31 בדצמבר אותה שנה.

בעקבות החיוב של רשות המים הגישה 
א. דורי ב-30 בנובמבר 2016 ערר המתנהל 
בחיפה  במקביל בבית המשפט המחוזי 

בשבתו כבית דין לענייני מים.
בערר טענה א. דורי כי אין לחייבה בתשלום 
היטל ההפקה שנשלח אליה תוך סטייה 
מהדין, וכי אילולא הייתה מזומנת לשימוע 
על פי הדין, הייתה יכולה להעלות טענתה כי 
איננה בעלת רישיון הקידוח, כי לא “הפיקה” 
מים כמשמעות ביטוי זה בחוק וכי איננה 
הישות שעליה לשאת בחיוב זה.  עוד נטען 
בערר, כי א. דורי חולקת על איכות המים 
לפיהם חויבה בהיטל, וכי בהתבסס על ראיות 
שיש בידיה, מדובר בפינוי מים מזוהמים ברמה 
גבוהה מאוד, בין היתר בעקבות קרבתו של אתר 
תע”ש בנחלת יצחק, שהביא  הפרויקט לאתר 
לזיהום גדול של המים באקוויפר. ומשכך, אין 

בצדם חיוב בהיטל הפקה.
החברה הגישה תביעה נוספת נגד כלל ביטוח 
בטענה שהיא מתנערת מכיסוי נזקים נוספים 
שנגרמו לחברה עקב שפיעת המים בפרויקט 

)פוליסה, גיליון 2236 מה-21 במרץ 2017(.
בכלל ביטוח בחרו לא להגיב.
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.(   )     ,   "        ,

______________:  ___________: _________:
________________________________ .____________________'

____________________. _____________________ "    

  . ___________  "      "
.2014  28 ,     

  |     |    |    |            

______________________    _____________________  '
_____________                                            _____________________ .     __________________________ "

."(  )    " !  
     ,        ,   "     
   ,      ,  .     ,   

.     ,     ,   ,  ,  

 :

. "    400 " "            . "   ,  450 :  

שפיעת המים במגדלי הצעירים בתל אביב



28  במרץ 2017                                                                                                                   עמוד 9 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 מדובר בתביעת שיבוב של מבטחים על הכספים אותם שילמו כתגמולי ביטוח בעקבות אירועי 
ה-11 בספטמבר  2001 הנשיא אובמה מנע תביעה כזו אך המבטחים המתינו לסיום כהונתו

מטרת הכוח לסייע לרגולטורים לעמוד בחזית הטכנולוגיה

 The US האמריקאית  הביטוח  נציבות 
 National Association of Insurance
כוח  הקימה   Commissioners - NAIC
לרגולטורים  לסייע  שמטרתו  משימה, 
והחדשנות.  הטכנולוגיה  בחזית  לעמוד 

הרגולטורים  לעדכון  ידאג  המשימה  כוח 
חדשים  ושירותים  מוצרים  אודות  על 
וישמש  והחדשנות  הטכנולוגיה  בתחום 
בתחום   NAIC-ה של  פיקוח  גורם  גם 
 big( המידע  ומאגרי  הסייבר  אבטחת 

.)data
עבודה  קבוצת  כיום  יש   NAIC-ל
כאשר  סייבר,  אבטחת  בתחום  הפועלת 
עבודה  קבוצות  ימנה  המשימה  כוח 

נוספות בתחום הסייבר.

ערב הסעודית אמורה להתמודד עם תביעה 
בהיקף של 6 מיליארד דולר, שהוגשה על ידי 
שיבוב  המחפשים  מבטחים  של  רב  מספר 
ביטוח  כתגמולי  שילמו  אותם  הכספים  של 
 2001 בספטמבר  ה-11  אירועי  בעקבות 
להתמוטטות  שגרמו  הטרור  פיגועי  )בעיקר 

מגדלי התאומים בעיר ניו יורק(. 
לבית  שעבר  בשבוע  הוגשה  התביעה 
יורק(.  )ניו  מנהטן  של  המחוזי  המשפט 
של  אחריותה  את  להוכיח  התביעה  מטרת 

ערב הסיעודית לאירועים. 
ונגרמו  אדם  בני  כ-3,000  נהרגו  בפיגוע 
ביניהם המבטחים,  לרכוש.  עצומים  נזקים 

 Liberty Mutual, Safeco, Wausau
מאשימים  לוידס  של  רבים  וסינדיקטים 
בדרכים  וסיוע  במימון  הסיעודית  ערב  את 

אל- וארגון  לאדן  בין  לאוסמה  אחרות 
ערב  ממשלת  ההתקפה.  לביצוע  קעידה 
מעורבותה  את  בעבר  הכחישה  הסעודית 
והניסיונות לקבל את תגובה, בשבוע שעבר, 

לא צלחו. 
הממשל בתקופת נשיאותו של ברק אובמה 
מנע הגשת תביעה כזו כשהוא מגובה בהטלת 
וטו על ידי הנשיא עצמו. הקונגרס של ארה”ב 
 the Justice בשם  חוק  בספטמבר  קיבל 
 Against Sponsors of Terrorism
עם  כזו.  תביעה  הגשת  מאפשר  אשר   ,Act
המבטחים  הזדרזו  אובמה  של  כהונתו  סיום 
עוד  הוגשו  במקביל  התביעה.  את  והגישו 

שבע תביעות על ידי יחידים. 

יותר ממיליארד בני אדם חשופים לסיכונים 
כלכליים  ולנזקים  וולקנית  התפרצות  של 
עולה  כך   - דולר  מיליארד   30 של  בהיקף 
 Swiss השוויצרי  המשנה  מבטח  של  מדיווח 

 .Re Ltd
שעבר  מהשבוע  רי  סוויס  של  בפרסום 
חיזוי  מודל  פיתח  המשנה  מבטח  כי  נאמר, 

הרי  מ-500  יותר  של  סיכונים  להעריך  שיכול 
למבטחים  לסייע  יכול  המודל  פעילים.  געש 
להתפרצויות  הקשור  הסכום  את  לכמת 
כתוצאה  הנזקים  היקף  את  ולחשב  געשיות 

מהתפרצויות כאלו. 
שבעה  מתוך  שאחד  מאחר  חשוב  המודל 
אדם  בני  מיליארד   1 מאכלס  בעולם  אזורים 

ברדיוס של 150 ק”מ מהר געש פעיל. בנוסף, 
נמצאות  בעולם,  מהגדולות  ערים,  מספר 
בחשיפה של 30 מיליארד דולר לאירוע. חמשת 
נאפולי,  טוקיו,  הן:  ביותר  החשופות  הערים 
מצביעה  המציאות  וג’קרטה.  מנגואה  מנילה, 
לבטח  חובה  אין  המדינות  שבמרבית  כך,  על 

רכוש מנזקים הנובעים מהתפרצויות געשיות.

 NAIC מקים כוח משימה 
שיסייע לרגולטורים

תביעה בסך 6 מיליארד דולר נגד ערב הסעודית

התפרצות געשית יכולה להסב נזקים 
כלכליים בהיקף של 30 מיליארד דולר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

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

פיגוע הטרור במגדלי התאומים בניו יורק
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מבטחים ומבוטחים

שכרו של היו”ר ארי קלמן, המחזיק ב-2.72% מהון 
החברה, עמד בשנת 2016 על כ-3.2 מיליון שקל

בין הפעילויות: קטיף פירות עבור משפחות נזקקות, חלוקת מזון, 
התנדבות בצער בעלי חיים וחידוש רהיטים בפנימייה לנוער בסיכון

אילן בק, יו”ר ומנכ”ל איאון ישראל: איאון שמה לעצמה 
כמטרה להוביל את תחום ביטוחי הסייבר בישראל

שכרו של מנכ”ל מנורה 
מבטחים מוטי רוזן 

ב-2016: 4.5 מיליון שקל

עובדי מגדל פעלו למען הקהילה 
ביום המעשים הטובים

 Aon העולמית ממזגת 
לתוכה את חברת ייעוץ 
הסייבר סטרוז פרידברג 

שכרו של מנכ”ל מנורה מבטחים, מוטי 
2016 עמד על כ-4.5 מיליון  רוזן בשנת 
שקל. מדובר בירידה של כ-13% בהשוואה 
לשכר שקיבל בשנת 2015, שעמד על כ-5.2 
מיליון שקל. התגמול של רוזן ב-2016 כלל 
שכר של כ-785 אלף שקל, מענק בגובה 
של כ-1.1 מיליון שקל ודמי ניהול בסך של 

כ-2.6 מיליון שקל. 
הירידה בשכרו של רוזן, כמו אצל מרבית 
על  הנראה  ככל  בענף, מגיעה  הבכירים 
רקע כניסתו של חוק שכר הבכירים שעבר 
בשנת 2016 )פוליסה, גיליון 2087 מה-30 

במרץ 2016(.
ארי קלמן, יו”ר הדירקטוריון, המחזיק ב-2.72% מהון  שכרו של 
החברה, עמד בשנת 2016 על כ-3.2 מיליון שקל - עלייה של כ-3% 
בלבד בהשוואה לשכרו ב-2015. התגמול ב-2016 כלל שכר של כ-2.5 
מיליון שקל ותשלום מענק של כ-642 אלף שקל. בשנת 2015 קיבל 

קלמן תשלומים בסך של כ-3.1 מיליון שקל. 
בכיר נוסף מבין נושאי המשרה הבכירה, ששכרו ירד בשנת 2016, 
הוא הדירקטור ערן גריפל, שקיבל שכר בשווי של כ-2.2 מיליון שקל. 
מדובר בירידה של 10% בהשוואה לשכר שקיבל בשנת 2015 שעמד 
על כ-2.5 מיליון שקל. בן זוגו של גריפל, טלי גריפל, היא מבעלות 

השליטה בקבוצה ומחזיקה 30.9% ממניות הקבוצה. 
עוד מדורגים ברשימת חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין 
נושאי המשרה הבכירים: המשנה למנכ”ל ומנהל ההשקעות יוני טל 
והמשנה למנכ”ל ומנהל אגף מערכות מידע רון גריסרו. לטל שולמו 
בשנת 2016 תשלומים בסך של כ-2.2 מיליון שקל, לעומת סך של 
כ-2 מיליון שקל ב-2015. מדובר בעלייה של כ-9%. שכרו של גריסרו 

עמד ב-2016 על כ-1.8 מיליון שקל. 

חברת הסייבר האמריקאית סטרוז פרידברג 
)Stroz Friedberg( מוזגה לאחרונה לתוך 
איאון )Aon( העולמית, מהלך שמחבר בין שתי 

קבוצות לניהול סיכוני סייבר. 
מאיאון נמסר, כי “השילוב בין Aon לסטרוז 
פרידברג יעצים את ההובלה של Aon כברוקר 
ביטוח הסייבר הגדול בעולם וייצור קבוצת ייעוץ 
וניהול סיכוני סייבר המספקת את כל מגוון 
השירותים בתחום תחת מטרייה מקצועית אחת 
בעלת פריסה בינלאומית, החל משירותי הערכת 
וכימות הסיכון, העברת הסיכון למבטחים 
וכלה בניהול, ליווי וחקירת אירועי סייבר אצל 

לקוחות הקבוצה”.
אילן בק, יו”ר ומנכ”ל Aon ישראל, מציין: “כברוקר הביטוח הבינלאומי 
הגדול בישראל, איאון שמה לעצמה כמטרה להוביל את תחום ביטוחי הסייבר 
בישראל. כעת, לאחר השלמת הרכישה ובאמצעות הפתרונות והתמיכה 
אשר מספקת איאון העולמית, נעמיד לרשות לקוחותינו את הצוות המיומן 

והמנוסה ביותר ובעל הכלים המתקדמים ביותר לניהול סיכוני הסייבר”.
חברת סטרוז פרידברג, שהוקמה בארה”ב בשנת 2000, מתמחה בניהול 
סיכונים בתחום הסייבר ומסייעת לארגונים להתמודד עם האתגרים 
המורכבים מולם הם ניצבים בעולם הדיגיטלי. החברה נחשבת למובילה 
בתחום הסייבר סקיוריטי ומנוהלת על ידי מומחים בעלי שם בתחום 
הפורנזיקה, ניהול משברים טכנולוגיים, ביצוע וליווי חקירות סייבר וייעוץ 
בתחום ה-IT בעסקאות מיזוג ורכישה. באיאון אומרים, כי החברה טיפלה 
וליוותה לאורך השנים את הרוב המכריע של פרצות האבטחה הגדולות 
שאירעו בארה”ב בשנים האחרונות. בחברה מועסקים כ-550 עובדים, 
רובם בארה”ב, וכולם הצטרפו לחטיבת פתרונות הסייבר של איאון. רוב 

לקוחותיה בארה”ב של סטרוז פרידברג הן חברות פורצ’ן 100.
איאון ישראל היא השלוחה המקומית של Aon העולמית, והיא פעילה 

בכל ענפי הביטוח הכללי.

מוטי רוזן,
מנכ”ל מנורה מבטחים

אילן בק, יו”ר ומנכ”ל 
Aon ישראל

מגדל יזמה מגוון פעילויות קהילתיות במסגרת יום 
המעשים הטובים בישראל, החל היום )28 במרץ(. מאות 
מעובדי החברה התפרסו בארבעה מוקדים שונים והעניקו 

מכל הלב לקהילות חלשות בחברה הישראלית.
מעשיהם של עובדי מגדל כללו: קטיף פירות בקבוצת שילר 
)בסמוך לרחובות( המיועד לחלוקה למשפחות נזקקות, 
חלוקת מזון בדרום תל אביב, התנדבות בצער בעלי חיים 
בסניף תל אביב וכן עבודת כפיים מיוחדת במינה לטובת 
חידוש רהיטים ישנים בפנימייה לנוער בסיכון בכפר סבא.

ענת עופרי, מנהלת אחריות חברתית במגדל: “פעילות 
היוצאת מלב אחד נכנסת ללבבות רבים. המעשים הטובים 
של עובדי מגדל הם חלק מהפעילות הקהילתית הענפה של 
החברה לאורך כל השנה, מכל הלב והנשמה, פעילות המציבה 
עובדי מגדל בדרך למעשים טובים את מגדל כחברה מובילה גם בתחום האחריות החברתית”.
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לאחר מו”מ לילי: הסתיימה שביתת עובדי כלל 
ביטוח; שכר המינימום יעלה ל-6,000 שקל

של  ד  ח א ם  ו י ר  ח א ל
בחברה,  כללית  שביתה 
)יום  אתמול  הסתיימה 
כלל  עובדי  שביתת  ב’( 
שיחות  ביטוח. לאחר 
מרתוניות שנערכו אל תוך 
ועד  יו”ר  הגיעו  הלילה, 
רוני  ביטוח,  כלל  עובדי 
ומנכ”ל החברה איזי  רז, 
כהן לשורה של הסכמות 
ביניים, שעיקרן העלאת 
בחברה,  המינימום  שכר 
שישפרו את תנאי ההעסקה 
לקראת  זאת  בחברה. 
חתימה על הסכם קיבוצי 
על  שיחול  וכולל  חדש 
כ-4,000 עובדי הקבוצה. 

ב’  ביום  לעובדי החברה  במכתב שנשלח 
בבוקר על ידי יו”ר הוועד רוני רז ויורם נוה, 
משנה למנכ”ל  ומנהל חטיבת המשאבים בכלל 
ביטוח, נכתב: “בתקופה האחרונה חווינו כולנו 
ימים לא קלים ואירועים אשר איננו מורגלים 
בהם, וכן היינו עדים להתבטאויות ופרסומים 
פוגעניים אשר נכתבו ונאמרו בלהט היצרים 

ואשר לא היו במקומם...
“מתוך אחריות לעתידה של החברה ולעתידם 
של עובדיה, המשיכו הצדדים לנהל את השיח 
בימים האחרונים  גם  רציף  ביניהם באופן 
ביחסי  הסלמה  למנוע  משותפת  במטרה 
העבודה ומתוך רצון להחזיר את השקט ואת 
שגרת העבודה בחברה. כמו כן, עשו הצדדים 
מאמצים רבים על מנת להגיע להסכמות אשר 
יאפשרו את המשכו של המשא ומתן באווירה 
רגועה יותר ומתוך רצון משותף להגיע להסכם 
ועובדיה.  עם החברה  ייטיב  קיבוצי, אשר 
לשמחתנו השכילו הצדדים היום להגיע למכלול 
ועם  ייטיבו עם החברה  של הסכמות אשר 
עובדיה והביאו גם לביטול המשך השביתה”. 
בין יתר ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים 
הוסכם להעלות את שכר המינימום לעובדי 
החברה החודשיים, החל מה-1 באפריל 2017, 
לסך של 6,000 שקל ולהעלות גם את שכרם של 
עובדי המוקדים בשנה הראשונה לעבודתם לסך 
30 שקל לשעה ובתוספת עמלות - בסך  של 
של כ-500 שקל בממוצע לעובד. לאחר ותק 
של שנה עובדי המוקד יעברו להיות מועסקים 
במשכורת חודשית בסך 6,000 שקל בתוספת 
עמלות בסך של כ-600 שקל בממוצע לעובד.
שכר  העלאת  על  הצדדים  הסכימו  עוד 
מינימום לעובדים ותיקים, כך ששכר המינימום 
10-20 שנה יעמוד על  לעובדים בוותק של 

7,000 שקל, עובדים בוותק של 20-30 שנה 
 8,000 על  יעמוד  - שכר המינימום שלהם 
שקל ועובדים בוותק של 30 שנה ויותר - יעמוד 
שכרם על 8,500 שקל. עדכון זה יבוצע אף 
הוא ב-1 באפריל. כמו כן הושגו בין הצדדים 
הסכמות נוספות, בין היתר, בנוגע לדחיית 
ובנוגע  חדשים  לעובדים  הקביעות  מועד 

לשינויים בהליכי שיפור ביצועים.

בהעלאת  רואים  “אנו 
השכר  עובדי  של  שכרם 
הנמוך בחברה הישג חשוב 
לחברה ולעובדיה”, כתבו רז 

ונוה לעובדי החברה.
הסכים  העובדים  ועד 
להקפיא את כל הצעדים 
על  ולשמור  הארגוניים 
שקט תעשייתי לתקופה 
 .2017 ביוני  ל-15  שעד 
כמו כן התחייבו הצדדים 
להמשיך את המשא ומתן 
באופן אינטנסיבי, על מנת 
להגיע להסכם קיבוצי כולל 

בהקדם.
או  שביתה  לימי  ביחס 
עד  שהתקיימו  עיצומים 
2017, הוסכם כי אלה ישולמו  ל-23 במרץ 
לעובדים כמקדמה, אולם אם יתקיימו צעדים 
ארגוניים עד למועד חתימת ההסכם הקיבוצי, 
ישיבו העובדים את המקדמה לחברה. בנוסף, 
החברה תאפשר לעובדים שנעדרו מעבודתם 
ביום השביתה הכללית  להורות לחברה על 
ניכוי שעות השביתה משעות החופשה שלהם, 

חלף ניכוי משכרם.

ההסתדרות הודיעה כי הצדדים הגיעו להבנות, בהן כי שכר המינימום בחברה יעלה 
ל-6,000 שקל החל מחודש אפריל, ויגדל בהתאם לוותק - 7,000 שקל לעובדים שצברו 

ותק של 10 שנים ויותר, 8,000 שקל ל-20 שנה ויותר ו-8,500 לעובדים 30 שנה ויותר

מינויו של אודי ניסן כדירקטור חיצוני בקבוצת 
הראל אושר באסיפה השנתית של החברה 
ג’(, כך דיווחה החברה  )יום  שנערכה היום 
לבורסה. המינוי הוא לתקופה בת שלוש שנים,  
והוא יכהן כחבר בוועדת הביקורת, בוועדת 
התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 
בחברה. בנוסף ימונה ניסן כיו”ר ועדת השקעות 
נוסטרו וכחבר בוועדת המשנה לאשראי של 
הגופים המוסדיים בקבוצת הראל. בכפוף 
ניסן צפוי  הממונה על שוק ההון,  לאישור 
להתמנות גם כדירקטור בהראל ביטוח. ניסן כיהן 
לפני כן כיו”ר דלק, כפרופ’ בבית הספר למדיניות 
ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים  

וכממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר.
באסיפה אושר מינויו מחדש של משרד 
סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים  רו”ח 
של החברה ל-2017 והדירקטוריון הוסמך 

לקבוע את שכרם לשנה זו.
בנוסף אושרו מחדש מינוייהם כדירקטורים 
בחברה של יאיר המבורגר, גדעון המבורגר, 
ויוסף  בן המבורגר, יואב מנור, דורון כהן 
חוה פרידמן  והוחלט למנות את  צ’חנובר 
שפירא, לשעבר מנכ”לית AIG ישראל, כדח”צ 

בחברה לכהונה נוספת.
בדוח  דיון  באסיפה  נערך  כי  דווח,  עוד 

התקופתי לשנת 2016.

אושר מינויו של אודי ניסן 
כדירקטור חיצוני בקבוצת הראל

 באסיפה השנתית אושרו מחדש מינוייהם כדירקטורים של 
יאיר המבורגר, גדעון המבורגר, בן המבורגר, יואב מנור, דורון 
כהן ויוסף צ’חנובר  הוחלט למנות את חוה פרידמן שפירא 

כדח”צ בחברה לכהונה נוספת  כמו כן אושר מינויו מחדש של 
משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה ל-2017 

מבטחים ומבוטחים

מנכ”ל כלל ביטוח איזי כהן ויו”ר ועד העובדים רוני רז, במועד החתימה על ההסכם הקיבוצי ב-2014


