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יצחק עוז, מנכ"ל משותף באגם 
הוא  הפניקס,  מקבוצת  לידרים 
שיאן השכר בענף הביטוח ב-2016 
– כך עולה מדירוג פוליסה לשכר 
ביטוח  כלל  מנכ"ל  הענף.  בכירי 
שנים  שלוש  שדורג  כהן,  איזי 
ברציפות בראש הדירוג )פוליסה, 
גיליון 2089 מה-31 במרץ 2015(, 
 50% מ- יותר  של  קיצוץ  ספג 

 .13 ה- במקום  ודורג  משכרו 
הבכירים,  שכר  להגבלת  החוק 
שעבר בכנסת במרץ 2016, הוביל 
לירידה כללית אך מתונה בשכרם 

של בכירי הענף. 
השכר הממוצע של עשר מקבלי 
השכר הגבוה ביותר ב-2016 עמד 
בהשוואה  שקל,  מיליון   4.9 על 
 5.3  –  2015 ב- המקביל  לנתון 

ירידה של כ-8%.  מיליון שקל – 
דרגי  בכל  נרשמה  דומה  ירידה 
השכר. החוק נכנס בהדרגה לתוקף, 
וצפוי להשפיע ביתר שאת על שכר 

הבכירים ב-2017.

איילון,  של  הכספיים  )הדוחות 
לא  י  א ל ק ח ח  ו ט י ב ו ט  י ב ר י ש
פורסמו עד למועד סגירת הגיליון(.

יצחק עוז, מנכ"ל משותף באגם לידרים, 
הוא שיאן השכר בענף הביטוח ב-2016
 מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן, שדורג שלוש שנים ברציפות בראש הדירוג, ספג קיצוץ של יותר מ-50% משכרו 

ודורג במקום ה- 13 החוק להגבלת שכר הבכירים הוביל לירידה כללית אך מתונה בשכרם של בכירי הענף

יצחק עוז, מנכ"ל משותף 
באגם לידרים

המשך הטבלה בעמודים 2-3

דירוג שכר 
בכירי ענף 
הביטוח 
ל-2016

דירוג פוליסה לשכר בכירי ענף הביטוח )במיליוני שקלים(
עלות שכר תפקידחברהשםדירוג

2016-ב
עלות שכר 

2015-ב
-דירוג ב
הערות2015

7.0316.7382ל משותף אגם לידרים"מנכהפניקסיצחק עוז1

2
מישל 
6.0336.5033ל הראל ביטוח"מנכהראלסיבוני

5.2114.2869ל מוצרים פיננסים"מנכהראלאורי שור3

 AIGשי פלדמן4
4.9502.83624ל"מנכישראל

הושפע מהפרשות 
ל"שנעשו כשעבד בחו

מנורה מוטי רוזן5
4.5305.2265ל"מנכמבטחים

ל קבוצת הראל ומנהל "מנכהראלרונן אגסי6
. הודיע על פרישתו4.469הכספים

צפוי לסיים באפריל

7
שמעון 
4.2415.5784ר הראל פיננסים"יוהראלאלקבץ

ל כהן גבעון סוכנות "מנכהפניקסרן גבעון8
4.1244.21810לביטוח

9
יאיר 

4.1053.42416ר"יוהראלהמבורגר

4.0384.7697ל"מנכביטוח ישיררביב צולר10
כולל מענק עד  

2016לאוקטובר 

ל ומנהל "משנה למנכהראלאמיר הסל11
2016פרש בנובמבר 3.7353.66113ההשקעות

12
אייל 
3.3343.56615ל"מנכהפניקסלפידות

3.3326.8441ל"מנככלל ביטוחאיזי כהן13

מנורה ארי קלמן14
מבטחים

ל "ר חברת הביטוח ומנכ"יו
3.2153.11818חברת האחזקות

15
אייל 

ל חברת המומחים "סמנכהפניקסבוכבינדר
3.088להטבות לעובדים בנפיט

מהדורה 
מיוחדת
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ר הראל משמר "יו, דירקטורהראליואב מנור16
3.0222.68327מחשבים

2.999ר"יומגדליוחנן דנינו17

18
גדעון 

2.9842.63728נשיא הראלהראלהמבורגר

2.9832.81425ל"מנכשומרהדני יצחקי19

ל חברת המומחים "מנכהפניקסנתי זכאי20
2.923להטבות לעובדים בנפיט

21
אלי 

2.8682.92522ר"יוהכשרהאלעזרא

22
שרון 
מנהל השקעות וממונה על מגדלחינקיס

2.8112.46331טיפול בהסדרי חוב

2.6792.73126ל מגדל ביטוח"מנכמגדלעופר אליהו23

 משרה2.4563.4231785%ר הדירקטוריון"יוכלל ביטוחדני נוה24

מנהלת חטיבת ההשקעות כלל ביטוחענת לוין25
2.2933.59414ף"ל כנ"ומנכ

מנורה ערן גריפל26
2.2672.53030ר מנורה מבטחים החזקות"יומבטחים

מנורה יוני טל27
מבטחים

ל ומנהל השקעות "משנה למנכ
2.2382.03140ראשי

מנהל השקעות , ל"משנה למנכהפניקסרועי יקיר28
2.1862.61929ראשי

29
ערן 

ל ומנהל הכספים של "מנכמגדלרנינסקי'צ
2.0952.08639הקבוצה

מנהל חטיבת לקוחות וערוצי מגדלאמיל וינשל30
2.051הפצה במגדל ביטוח

2.0292.09738ל"מנכשלמהאורי אומיד31

המשך בעמוד הבא

32
אתי 

2016פרשה ביולי 1.9121.74343ל"מנכהכשרהאלישקוב

מנורה רון גריסרו33
מבטחים

ל ומנהל אגף "משנה למנכ
1.875מערכות מידע

1.8463.00919מנהל חטיבת משאביםכלל ביטוחיורם נוה34

1.815מנהל מערך התביעותכלל ביטוחדרור זסלר35

1.7441.90842ל"משנה למנכביטוח ישיררענן סעד36

, ל הפניקס פנסיה וגמל"מנכהפניקסבני שיזף37
1.742ל הפניקס ביטוח"משנה למנכ

38
טובי 
1.5071.62445ל"משנה למנכשלמהשמלצר

1.5011.59646ל"סמנכביטוח ישירמיכאל דוד39

40
שמעון 
ל וראש אגף "משנה למנכהכשרהמירון

1.4351.11055ביטוח ופיננסים
 1-החל לכהן  ב

2016באוגוסט 

1.3891.41649ל"סמנכביטוח ישירקובי סבן41

1.3801.53447יועצת משפטיתמגדלאילנה בר42

1.3271.32951לית"סמנכביטוח ישירמירב סלע43

44
דוד 

הערכת פוליסה1.0600.92861ל כספים"סמנכ ישראלAIGרוטשטיין

45
ליאור 
הערכת פוליסה1.0260.98957ערוצי הפצה, ל בכיר"סמנכ ישראלAIGשיינין

46
איריס 
הערכת פוליסה0.9670.94859ל מערכות מידע"סמנכ ישראלAIGנחשוני

0.9620.98358ל כספים"סמנכשומרהשחר בראל47

דירוג פוליסה לשכר בכירי ענף הביטוח )במיליוני שקלים(
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הערכת פוליסה0.956ל משאבי אנוש"סמנכ ישראלAIGיעל נדב48

49
שלמה 
0.9500.91162מנהל מחוז מרכז, ל"סמנכשומרהפוקס

0.9442.39432ל סיני סוכנות לביטוח"מנכשומרהאלי שמעוני50
 באוגוסט 1-פרש ב

2016

51
-ענת כנפו
תבור

פסגות 
ביטוח

ל וראש חטיבת "משנה למנכ
לית בין "שימשה כמנכ0.877ט בבית ההשקעות פסגות"חא

1.1.16-29.2.16

ר "ר דירקטוריון החברה ויו"יושומרהמנחם הרפז52
 משרה0.84050%וחברות בנות

0.8210.75768ל מחוז ראשי"סמנכשלמהנאווה וייס53

54
ימי 'ג

0.7550.73469ל כספים"סמנכשלמהאשכנזי

, ל וראש אגף תביעות"סמנכהכשרהערן אופיר55
0.7170.75867כלכלה ותכנון

כעת מכהן כראש אגף  
אלמנטרי ותביעות

סיים כהונתו בדצמבר 0.695ל ויועץ משפטי"סמנכהכשרהרועי דבורין56
2016

57
לימור נוף 

0.5930.60071לית ביטוח משנה"סמנכשלמהגולן

פסגות גיא אילוז58
 1-החל תפקיד זה ב0.575ל"מנכביטוח

2016במרץ 

59
ישראל 
 משרה40%עבור 0.3600.36072ר"יושלמהפיקהולץ

60
איתן 
זלבסקי

פסגות 
0.287ל כספים"סמנכביטוח

61
איתמר 
 31-סיים תפקידו ב0.272מנהל תחום ביטוח, ל בכיר"סמנכפסגות ביטוחפרבשטיין

2016בינואר 
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