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

 העורך: אריה לביא / סגן עורך: אורי לביא-פלג / עריכה: עמית קרטס-בנין, עו”ד רומן סלזברג / ניו מדיה: נעמן פרנקל / גרפיקה: מיכל הראל 
www.polisa.news / E-mail: news@polisa.news  / 03-5407884 .המו"ל: תקשורת כלכלית  בע"מ / נחשון 14 רמה"ש 47301 /  טל

2242 מס'  גיליון   XXIII שנה   ISSN 0793-4750 תשע"ז  בניסן  ז’   ,2017 באפריל   2 א',  יום 

רפורמת ענק בביטוח הסיעודי: חברות הביטוח 
יסתמכו על בדיקות המוסד לביטוח לאומי

 חברת הביטוח ירחיבו את רשימת אנשי המקצוע שיבצעו הערכת תפקוד  ד”ר אודי 
פרישמן לפוליסה: בעייתי לחייב חברות ביטוח לנהוג לפי תקנות ביטוח לאומי  יואל זיו, 

יו”ר ועדת הבריאות של הלשכה: נדרשת אינטגרציה בין הגופים המטפלים בחולים סיעודיים
רפורמת ענק צפויה בקרוב לצאת לדרך 
בתחום הביטוח הסיעודי. על פי הודעת 
משרד האוצר, חברות הביטוח יסתמכו על 
בדיקות המוסד לביטוח לאומי למבקשים 
לקבל קצבת סיעוד. עוד נקבע, כי החברות 
לא יבצעו הערכת תפקוד מטעמן במידה 
שקיים מידע מפורט לגבי מצב המבוטח 

בהערכת תפקוד שביצע המל”ל.
המטרה שהציג האוצר היא להבטיח את 
זכויותיהם של מבוטחי הביטוח  מיצוי 
הסיעודי:  “ההוראות יקצרו ויפשטו את 
תהליכי התביעה, יגבירו את הוגנות הליך 

אובייקטיביות  על  וישמרו  הזכאות  מיצוי 
הבדיקה”, נמסר.

ד”ר אודי פרישמן, מומחה לביטוחי בריאות 
בצעדים  “מדובר  לפוליסה:  אמר  וסיעוד, 
פופוליסטיים חסרי תכלית, שלא יפתרו שום 
דבר. במקום להתמודד עם הבעיה האמיתית 
– איך מגדירים חולה סיעודי - משרד האוצר 
נוקט פעם נוספת בצעדים שנשמעים טוב לאוזן 
הבלתי מקצועית ומוסיפים כאוס ובלגן לשוק 

שגם ככה נמצא על סף קריסה”. 
פרישמן הסביר, כי ניתן לקבוע מיהו סיעודי 
בדרכים רבות, לפי גיל, מידת ריתוק למיטה 
יש תג  ADL, כאשר לכל הגדרה  או מבחני 
מחיר שונה, כלומר פרמיה שונה לביטוח של 

אותו מקרה. 
נכון להיום, ההגדרות של חברות הביטוח 
יש מספר  ומנגד,  הן מאוד סובייקטיביות, 
לא קטן של מקרי רמאות, לצד חוסר הבנה 
בסיסי של מהו מקרה סיעודי. “לא כל מקרה 
נחשב למקרה  ללכת  שמתקשה  קשיש  של 
סיעודי”, אמר פרישמן. לדבריו, ההגדרה של 
“מיהו סיעודי” הינה החלטה חברתית-פוליטית, 
וייתכן שהנושא צריך להיקבע בחקיקה. בכל 
מקרה, הדגיש פרישמן, מאוד בעייתי לחייב 
חברות ביטוח לנהוג לפי תקנות המל”ל כאשר 
הקריטריונים בין שתי ההגדרות הללו לא זהים. 
של  וסיעוד  בריאות  ועדת  יו”ר  זיו,  יואל 
“מדובר  לפוליסה:  הביטוח,  סוכני  לשכת 

בצעד בכיוון הנכון, אך נדרשת רפורמה 
שתשלב את שלושת הגורמים שמטפלים 
הבריאות,  משרד   – בחולים סיעודיים 
המל”ל וחברות הביטוח”. לדברי זיו, כל 
גוף פועל בהתאם לחוקים משלו ונדרשת 
זיו  אינטגרציה בטיפול בתביעות. מנגד, 
חברות  על  שמוטלת  החובה  על  מברך 
הביטוח להחזיק רשימת בודקים, שתכלול 
לפחות עשרה רופאים ואחיות. לדבריו, 
כאשר חברת ביטוח עובדת עם ספק אחד, 
יש  הוא מאוד מחויב אליה, אך כאשר 
ריבוי בודקים, הבדיקה תיעשה בהוגנות 

רבה יותר. 
עם זאת, הדגיש זיו, כי אמנם לאלץ את חברות 
הביטוח לקבל את האבחנה של המל”ל היא 
מקובלת וחיובית מאוד מבחינה ציבורית, אך 
מבחינה מקצועית היא בעייתית: “הפוליסה 
הביטוח.  לחברת  המבוטח  בין  חוזה  היא 
נראה שלכאורה יש פה הרעת תנאים לחברת 
הביטוח” – אמר זיו והביע חשש כי הרפורמה 
לא תעמוד במבחן בג”ץ. עוד הביע זיו חשש, כי 
הקלת התנאים למימוש הביטוח עשויה להעלות 
באופן משמעותי את מחירי הפוליסות. זיו קרא 
להקמת גוף ציבורי לערעורים, שייצג את כל 
הגורמים הפועלים בתחום, שיבחן כל ערעור 

לגופו של עניין.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.psagot.co.il |  psagot.co.il | 1-700-707-610

ד”ר אודי פרישמןיו”ר ועדת הבריאות יואל זיו
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רפורמת ענק בביטוח סיעודי

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 
מלאים 

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

פישוט תהליכים, הגברת ההוגנות 
ושמירה על אובייקטיביות הבדיקה

קיצור ופישוט תהליכים
• הליך טיפול בתביעה – קביעת 
לכל שלב,  זמנים פרטניים  לוחות 
ומינוי נציג אישי שילווה את המבוטח 

מהגשת התביעה ועד לסופה.
• פישוט מסמכי התביעה – ההוראות 
הביטוח  חברות  את  מחייבות 
להסתפק בטופס הגשת התביעה 
ויתור  ובטופס  ימלא  שהמבוטח 
על  חתימה  לאחר  בלבד.  סודיות 
טפסים אלה, יידרשו החברות לפעול 
בלי  הרפואי  המידע  את  ולהשיג 

להטריח את המבוטח.

הגברת ההוגנות 
ההוראות   – חקירות  הגבלת   •
מגבילות את חקירות חברות הביטוח. 

בנוסף, ייאסר על החוקרים להפעיל או לשדל 
את המבוטח לבצע פעולות. החקירה תהיה 

פסיבית בלבד.
• מנגנון הכרעה – במידה שחברת ביטוח 
ערערה על הערכת תפקוד שבוצעה, ההכרעה 
ידי מעריך  על זכאות המבוטח תתקבל על 

חיצוני שאינו תלוי בחברת הביטוח. 
• ההוראות מחייבות את החברה והמעריך 
כל  לאורך  מול המבוטח  מלאה  לשקיפות 

הליך  הבדיקה.
• המבוטח זכאי לערער בכל עת על קביעת 

חברת הביטוח. 

שמירה על אובייקטיביות הבדיקה
גורמי המקצוע  • הרחבת רשימת 
תפקוד  הערכת  לבצע  שרשאים 
וביטול ניגודי עניינים - קביעת מספר 
מינימלי של מעריכים לכל חברה, 
ומתן אפשרות לכל מעריך להצטרף 
לרשימת המעריכים. בנוסף, הוראות 
יכולתה של חברת  המגבילות  את 
הביטוח להוציא מעריך מהרשימה 
ואוסרות על ניגודי עניינים והשפעה 

על מעריכים.
מעריכים –  על  השפעה  איסור   •
המידע  את  מגבילות  ההוראות 
שחברת הביטוח תעביר למעריך טרם 

ביצוע הערכה. 
לביצוע  אקראי  מעריך  בחירת   •
הערכת תפקוד - ההוראות קובעות 
מנגנון בחירה אקראי, שמבטל את יכולתה 
של חברת הביטוח להשפיע על זהות המעריך 

הנבחר.
• תוצאות הערכת התפקוד מחייבות את חברת 
ביטוח – החברות חייבות לפעול בהתאם 

לתוצאות הערכת התפקוד.

 אלה הם יסודות הרפורמה בביטוח סיעודי שמקדם משרד האוצר  להלן העקרונות המלאים שהוצגו

לוח הזמנים לטיפול בתביעה סיעודית
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איילון סייבר
כיסוי עבור סיכונים במקרה של אירוע סייבר

שמטרתם,  סייבר  אירועי  מפני  כיסוי  המעניקה  פוליסה 
מתקפת  או  תעשייתי  ריגול  פשע,  ביצוע  השאר,  בין 
מידע  במערכות  לפגוע  עלולים  אשר  האקרים, 
בהן האגור  ובמידע  בתוכנה  אלקטרוני-חומרה, 

לשירותך, חתמי העסקים המקצועיים במחוזות

עוד
מוצר חדשני 
מבית איילון
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתו של פלוני )“התובע”(, שיוצג על ידי 
כלל חברה לביטוח בע”מ  דב צחי, נגד  עו”ד 
)“חברת הביטוח”(, שיוצגה על ידי עו”ד אלי 
2017, בהיעדר  כהן. פסק הדין ניתן בינואר 

הצדדים, מפי השופטת אורלי מור-אל.
באחד הימים נפגע התובע בתאונת דרכים, עת 
נהג במשאית במסגרת עבודתו )“התאונה”(. 
בעקבות התאונה נגרמו לתובע נזקים גופניים. 
הכיר  )“המל”ל”(  לאומי  לביטוח  המוסד 
בתאונה כתאונת עבודה בהתאם לחוק הביטוח 
הלאומי. בסוף ההליך מול המל”ל נקבעה נכות 

קבועה לתובע בשיעור של 19%. 
התובע הגיש כתב תביעה נגד חברת הביטוח, 
בהיותה מבטחת המשאית בפוליסת חובה. 
לנוכח הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 
דרכים )“חוק הפלת”ד”(, קביעת הנכות על 
ידי המל”ל מחייבת גם בתביעה בגין תאונת 

דרכים.
חברת הביטוח חלקה על חבותה בטענה, כי 
התובע לא הביא כל ראיה לגבי זהות המשאית. 
עוד נטען, כי התובע לא הציג כל מסמכים או 
צילומים מיום התאונה ואף לא הוכיח היכן עבד 
במועד התאונה. לפיכך, התובע לא הוכיח כי 
הוא נפגע ברכב שבוטח על ידי חברת הביטוח.

האם התובע זכאי לפיצוי מחברת הביטוח 
בגין תאונת הדרכים שהתרחשה?

בית המשפט ציין, כי למרות שהתובע יכול 
היה להגיש מסמכים נוספים לחיזוק טענותיו 
וביניהן שהתאונה אירעה  בכתב התביעה 
במשאית המבוטחת על ידי חברת הביטוח, 
די בראיות שהוצגו כדי לקבוע שכך אירע. 
בית המשפט מצא לנכון להדגיש, כי מעמדה 
של חברת הביטוח הקשורה בקשר חוזי עם 
בעלי רכבים ומבוטחים, ואשר מחויבת בפיצוי 
בהתאם לחוק הפלת”ד, וכגוף הכפוף להנחיות 
המפקח על הביטוח, מחייב אותה לקיים את 
חיוביה בתום לב. חברת הביטוח אינה אמורה 
לתור אחר טענות “מן הגורן ומן היקב” בניסיון 
לנצל כל פרצה אפשרית, כל השמטה או כשל 
בהבאת הראיות מצד תובע, אף אם מדובר 
בראיות שברור שהן קיימות ושלבטח נאספו 
ומצויות בידיה, וזאת במטרה להכשיל את 
תביעת התובע ולחמוק מאחריותה ומחובותיה. 
ידי  על  כי הכחשת חבות  נאמר,  בהמשך 
חברת ביטוח, הכורכת בחובה הכחשה בדבר 
זהות הרכב המעורב, חייבת להיות מפורשת, 
חד משמעית ומבוססת וחייבת להיטען בפני 
המבוטח באופן מפורט, עם הפנייה הראשונה, 

שעה שהיא דוחה את דרישתו לתשלום תגמולי 
ביטוח וזאת עוד בטרם הגשת כתב התביעה.

הנחת היסוד הינה, שחברת הביטוח, כמו 
מבטחות אחרות, בודקת את חבותה היטב 
ומיד עם הפנייה שהתקבלה אצלה. ככל שעולה 
ספק אמיתי וממשי באשר לזהות רכב מעורב, 
על חברת הביטוח ליידע את המבוטח ואת 
הנפגע. בית המשפט הוסיף, כי מעבר לכך 
שחברת הביטוח מסרה הכחשה כללית, היא לא 
טרחה להעלות כל טענה מפורטת בעניין ולא 
הציגה כל ראיה לפיה התובע נהג ברכב אחר 
מזה המבוטח על ידה. עוד צוין, כי כפי שהתובע 
מחזיק במסמכים המצביעים על זהות הרכב 
המעורב, כך גם בידי חברת הביטוח. כאשר 
מבטחת מעוניינת לסתור טענות של התובע 
עליה לפרט את גרסתה מבעוד מועד על מנת 

שהתובע יוכל לכלכל את צעדיו.
הביטוח  חברת  כי  הדגיש,  המשפט  בית 
התנהלה בצורה מקוממת, תוך שהיא חוטאת 
הרגולטור  להנחיות  החוזיות,  לחובותיה 
ולציפיות הקיימות מגופים כמוה, שמקבלים 
של  מאוד  גדול  ציבור  לשרת  הזכות  את 
ממיטב  המשלמים  היישוב  מן  מבוטחים 
כספם בציפייה שביום פקודה יעמדו לזכותם 

תגמולי הביטוח.

בית המשפט ציין, כי לא יכולה להיות כל 
מחלוקת לגבי העובדה שהתובע נפגע בתאונת 
דרכים, נפצע ופונה על ידי מגן דוד אדום לבית 
החולים. גרסתו של התובע נתמכה בתצהיר 
כגון,  וכן במספר מסמכים  ידו  על  שהוגש 
תעודת ביטוח חובה של המשאית וכן אישור 

מחדר מיון.
נוסף על כך צוין, כי במצב בו קיימת עדות 
יחידה של בעל דין על בית המשפט לנמק 
בהכרעתו מדוע הוא מסתפק בעדות אחת 
בלבד. בית המשפט קבע, כי עדותו של התובע 
מהימנה וחיזוק לכך ניתן למצוא בהתנהלות 
חברת הביטוח עד לשלב בו עלה התובע לדוכן 
העדים. ככל שלחברת הביטוח היה ספק בדבר 
נסיבות התאונה, היא הייתה מפרטת את 
גרסתה בצירוף מסמכים תומכים מבעוד מועד.
נפסק, כי התאונה אירעה כגרסתו של התובע 
ולכן חברת הביטוח חבה בפיצוי מכוח פוליסת 
החובה שהנפיקה למשאית. בית המשפט בחן 
את רכיבי הנזק, כאשר פסק לבסוף, כי חברת 
הביטוח תשלם לתובע סכום של כ-115 אלף 
שקל בגין הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה, 
לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט נזף בחברת 
הביטוח שהכחישה את נסיבות 

התאונה ללא הצדקה

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 נפגע בתאונת דרכים כאשר נהג במשאית במסגרת עבודתו
  המוסד לביטוח לאומי הכיר בה כתאונת עבודה וקבע נכות קבועה בשיעור של 19%

 המבטחת חלקה על חבותה וטענה כי התובע לא הוכיח שנפגע ברכב שבוטח על ידה 
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החוק להפרדת העמלות מדמי הניהול נכנס לתוקף

עדכון רגולציה לחודש אפריל

 החברה הודיעה לסוכנים: עמלת הנפרעים המשולמת על ידי פסגות עבור לקוחות חדשים במוצרי הגמל וההשתלמות 
עומדת על 0.25% מיתרת הנכסים של הלקוח ברמה שנתית  המודל אינו כולל התייחסות למוצרי הפנסיה

פסגות – החברה הראשונה שהציגה מודל 
תגמול חדש – לגמל וההשתלמות בלבד

המפקחת מאריכה את תקופת ההנחה 
בדמי הניהול – משנתיים לשבע שנים

ה  ר ב ח ה ה  נ י ה ת  ו ג ס פ
הראשונה שהציגה מודל תגמול 
חדש, המותאם לחוק המפריד 
לדמי  הסוכנים  עמלות  בין 
לתוקף  נכנס  החוק  הניהול. 
והוא  )ה-1באפריל(  אתמול 
אוסר על חברות הביטוח לשלם 
לסוכנים עמלות הנגזרות מדמי 

הניהול. 
ב-30 במרץ הודיעה פסגות 
מכתב  באמצעות  לסוכנים, 
גיל שרם, ראש מערך  ששיגר 

הסוכנים בפסגות, בו נכתב:
“פסגות קופות גמל ופנסיה רואה בך שותף 
אסטרטגי מלא. יחד אנו פועלים ונמשיך 

לציבור  ערך  להשאת  לפעול 
לקוחותינו המשותפים. 

ביום  כי  לעדכנך   ברצוני 
1.4.2017 יכנס לתוקפו חוק 
הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)קופות גמל()תיקון מס’ 20(, 
התשע”ז-2017 - עמלת הפצה.
חוק  של  לכניסתו  בהמשך 
תעמוד  זה  מיום  החל  זה, 
המשולמת  הנפרעים  עמלת 
לקוחות  עבור  פסגות  ע”י 
)לא  הגמל  במוצרי  חדשים 
כולל פנסיה( וההשתלמות על 
0.25% מיתרת הנכסים של הלקוח ברמה 

שנתית”.

ככל הידוע, החברות היחידות שמתגמלות 
כעת סוכנים ללא קשר לדמי הניהול הן בתי 
אלדובי וחברת  הלמן  ההשקעות פסגות, 
הביטוח הכשרה. יתר חברות הביטוח ובתי 
המודלים  את  להציג  סירבו  ההשקעות 

שפיתחו. 
התייחסו למצב  בלשכת סוכני הביטוח 
שנוצר, והסבירו כי על פי עמדת הפיקוח על 
הביטוח הסוכנים יכולים להמשיך למכור 
והם יתוגמלו בדיעבד אחרי שהמודלים יצאו. 
יצוין כי גם במושב מיוחד שהקצתה לכך 
לשכת סוכני הביטוח בכנס ביטוח חיים 
ופנסיוני 2017 שנערך לפני כשבועיים, סירבו 
ולהציג את המודלים  החברות להשתתף 

שפותחו. 

שבע שנים – זהו משך הזמן המינימלי אליו 
תתחייב חברת ביטוח כאשר היא מציעה 
עולה  כך   – הניהול  בדמי  הנחה  ללקוח 
מטיוטת תיקון לחוזר דמי ניהול במכשיר 
החיסכון הפנסיוני שפורסמה אתמול )יום 
א’(. התקופה המינימלית היום עומדת על 

שנתיים. פרטים נוספים על החוזר יפורסמו 
בהמשך. 

ן  עדכו במסגרת  פורסמה  הטיוטה 
טיוטות  הוראות,   12 שכלל  רגולטורי, 
וחוזרים בתחומי הביטוח הסיעודי, קרנות 
ויועצים,  פנסיה, חיסכון פנסיוני, סוכנים 

וביטוח  כללי  ביטוח  פנסיונית,  מסלקה 
חיים. 

על  הודעה רשמית  פורסמה  היתר,  בין 
דחיית כניסתו לתוקף של חוזר נזקי המים, 
)גיליון  עליו פורסם לראשונה בפוליסה 

2235 מה-19 במרץ 2017(.

רשימת ההוראות שפורסמה
הסברהוראותנושא

ביטוח סיעודי

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 
הוראות פרטניות להליך יישוב התביעה בביטוח סיעודיפרק 5 - ביטוח סיעודי

אחזור מידע אישי - תיקון
תיקון משלים להוראות המפורטות בטיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()ביטוח סיעודי 

קבוצתי לחברי קופת חולים()תיקון(, התשע”ז-2017 שפורסמה ביום 20 במרץ 2017 - הוספת חובה לכלול אישור 
ביטוח מורחב למבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים העובר קופה.

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 
3 - ביטוח סיעודי

תיקון משלים להוראות המפורטות בטיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()ביטוח סיעודי 
קבוצתי לחברי קופת חולים()תיקון(, התשע”ז-2017 שפורסמה ביום 20 במרץ 2017 - עברת סעיפים מחוזר 

2016-1-3 שעניינו “ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים” לחוזר המאוחד תוך ביצוע תיקון בחלקם, וביטול 
יתר הסעיפים.

כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה קרנות פנסיה
הוראות לאופן זקיפת תשואת אג”ח מיועדות בקרנות הפנסיה החדשות.למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות - טיוטה

חיסכון 
פנסיוני

דמי ניהול במכשיר החיסכון הפנסיוני - תיקון 
עדכון התנאים החלים על גוף מוסדי במתן הנחה בדמי ניהול לעמיתיו.- טיוטה

סוכנים 
ויועצים

דיווח שנתי פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות 
עדכון מועד התחילה בחוזר.של גופים מוסדיים

עדכון מועד התחילה בחוזר.דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד

הבהרות לעניין חובות אמון וניגוד עניינים של בעל רישיון, וכן לעניין מימוש זכותו של עובד לבחור בעל רישיון.עמדת ממונה – חובות בעל רישיון

מסלקה 
פנסיונית

חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית 
הוספת הגדרת ממשק ממוכן ודחיית חובת השימוש בו.מרכזית

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 
עדכון חובת השימוש בממשק אירועים.החיסכון הפנסיוני

לצורך היערכות ליישום החוזר, הכוללת, בין היתר, התקשרויות עם ספקי שירות ואישור תנאים מחודשים נזקי מים בביטוח דירהביטוח כללי
ותעריפים מול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נקבע מועד תחילה חדש שיאפשר יישום ראוי של הוראות החוזר.

הוראות בדבר תכניות ביטוח חיים אגב ביטוח חיים
הלוואה לדיור - טיוטה

תנאים לשיווק פוליסות ביטוח חיים אגב הלוואה לדיור )משכנתה(, לפיהם לאורך תקופת הביטוח תתקיים 
התאמה בין הכיסוי הנרכש להלוואה עבורה הוא משמש בבטוחה.

ון
הה

ק 
שו

ת 
שו

 ר
ר:

קו
מ

ברק סורני, מנכ”ל פסגות
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 מנכ”לית לוידס, אינגה ביל, הדגישה כי פתרון זה מאפשר ללוידס המשך פעילות רציפה ללא 
כל הפרעה באירופה, כאשר בריטניה תעזוב רשמית את האיחוד האירופי   עו”ד סיגל שלימוף-
רכטמן, נציגת לוידס בישראל, מסבירה כי חברת הביטוח החדשה תכתוב עסקי ביטוח מכל 27 
המדינות באירופה ושלושת אזורי הסחר הכלכלי האירופי לאחר שבריטניה תעזוב את האיחוד 

 המכרז נערך במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות 
החברות  במכרז נוסף מבקשת ענבל לקבל הצעות למתן שירותי 

ניהול תיקי השקעות ממציע המנהל תיקים בהיקף של מיליארד שקל 
 במכרז משלים מבקשת החברה הצעות למתן שירותי תיקון לכלי 

רכב וציוד מנועי של המדינה וגופים נוספים, שניזוקו בתאונות דרכים

לוידס מקימה חברת ביטוח בבריסל

ענבל מבקשת הצעות למתן שירותי תחזוקה 
ופיתוח של מערכת לניהול דירקטורים

שירביט רשמה 
ב-2016 הפסד כולל 
של 3.8 מיליון שקל 

- לעומת הפסד 
כולל של 7.1 מיליון 

שקל ב-2015 

דוחות כספיים לסיכום 2016

לוידס הודיעה ביום יום ה’, בשבוע 
שעבר, כי היא החליטה על הקמת 
חברת ביטוח חדשה בבריסל. חברת 
הביטוח החדשה צפויה להתחיל 
לפעול החל מה-1 בינואר 2019. 
בריטניה  פרישת  רקע  על  זאת, 
מהאיחוד האירופי. מהלך דומה 

נעשה בסין לפני מספר שנים.
ביל,  אינגה  לוידס,  מנכ”לית 
מאפשר  זה  פתרון  כי  הדגישה 
ללוידס המשך פעילות רציפה ללא 
כל הפרעה באירופה, כאשר בריטניה 
תעזוב רשמית את האיחוד האירופי, 
זאת לאחר הודעת ממשלת בריטניה 
על הפעלת סעיף 50 לאמנת האיחוד 

האירופי. 
נציגת לוידס  סיגל שלימוף-רכטמן,  עו”ד 
בישראל, מסבירה כי חברת הביטוח החדשה 
תכתוב עסקי ביטוח מכל 27 המדינות באירופה 
ושלושת אזורי הסחר הכלכלי האירופי לאחר 
שבריטניה תעזוב את האיחוד. החברה תמשיך 
לעבוד באופן דומה באמצעות ערוצי ההפצה 
המקובלים בלוידס ותהיה מגובה בביטוח משנה 

של הסינדיקטים בלוידס. 
עו”ד שלימוף-רכטמן הוסיפה, כי הבחירה 
מיקומה  בשל  היתר  בין  נעשתה  בבריסל 
הגיאוגרפי והסביבה הרגולטורית היציבה ובכך 
יתאפשר ללוידס להמשיך ולהעניק עסקי ביטוח 

חדשניים ומקצועיים ללקוחות. 
לדברי יו”ר לוידס, ג’ון נלסון, לבלגיה מוניטין 
טוב בתחום החוק שיכולים לספק ללוידס 

את הגמישות החוקית הנדרשת. 
מעבר לכך הוא ציין, כי בלגיה בכלל 
ובבריסל בפרט יש את כוח האדם 
המיומן הנחוץ לאיוש המשרות 
שיתפנו לאחר שכ-100 עובדי לוידס 

יעברו לעבוד בבריסל.
דובר מטעם הפדרציה של הסקטור 
הפיננסי הבלגי )Febelfin( אמר, 
כי מספר חברות נמצאות בדרכן 
לבלגיה. הבחירה בבריסל מושפעת 

ממספר גורמים:
)רכבות  לאי הבריטי  • הקרבה 
שעתיים  תוך  מגיעות  מהירות 

מלונדון לבריסל(.
• שכר דירה למשרדים נמוך.

• שכר דירה למגורים - כשליש מעלות שכר 
הדירה בלונדון. 

• המערכת הפיננסית של בלגיה טרם התאוששה 
מהמשבר הכלכלי )2008( ומעודדת חברות 
פיננסיות להגיע לבריסל. אמנם ארגונים פיננסיים 
גדולים כגון Swift ו-Euroclear ועוד 82 בנקים 

פועלים שם, אולם המצב הכללי דורש שיפור. 
)הידיעה נכתבה בשיתוף עם ישראל גלעד(

מבקשת  ענבל  חברת הביטוח הממשלתית 
לקבל הצעות למתן שירותי תחזוקה ופיתוח 
מערכת לניהול דירקטורים, במסגרת פרויקט 

נבחרת הדירקטורים של רשות החברות. 
ההליך מופנה למציע שעומד בתנאי הסף, בעל 
ידע וניסיון של לפחות שלוש שנים בפיתוח בשפת 
PHP וכן בביצוע של לפחות שלושה מיזמי פיתוח 
בשפה כאמור. תקופת ההתקשרות עם המציע 
הזוכה היא למשך שנתיים ממועד החתימה על 

ההסכם, עם אופציה לשנתיים נוספות. 
2017 יתקיים מפגש מציעים  ב-6 באפריל 
והמועד האחרון להגשת  להכרת המערכת 

ההצעות הוא ב-8 במאי 2017. 
במכרז נוסף שפרסמה החברה, היא מבקשת 
לקבל הצעות למתן שירותי ניהול תיקי השקעות 
לתקופה של שנתיים עם אופציה לשלוש שנים 
נוספות. על המציע להיות בעל ותק וניסיון בייצוג 
של גופים מוסדיים או חברות ממשלתיות או 

ציבוריות )שלושה לקוחות לפחות(, עבורם 
הוא מנהל במהלך שלוש שנים ברציפות, תיקי 
השקעות בהיקף מצטבר של לפחות 100 מיליון 
שקל. עוד נדרש המציע לנהל תיקים בהיקף של 

מיליארד שקל. 
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה-25 

באפריל 2017.
במכרז משלים שפרסמה ענבל, מבקשת החברה 
לקבל הצעות למתן שירותי תיקון לכלי רכב 
וציוד מנועי של המדינה וגופים נוספים, שניזוקו 
בתאונות דרכים. על פי המכרז, המציע צריך 
להיות בעל ניסיון של לפחות  חמש שנים וכן 
בעל ניסיון, באחת מהשנתיים שקדמו למכרז, 
במתן שירותים עבור ציי רכב, בערך של לפחות 
200 אלף שקל בשנה. עוד נדרש המציע להיות 
בעל מחזור כספי של לפחות מיליון שקל בכל 

אחת מהשנים 2015 ו-2016.  
את ההצעות יש להגיש עד ה-4 במאי 2017.

עו”ד סיגל שלימוף-רכטמן, נציגת לוידס בישראל ואינגה ביל מנכ”לית לוידס

מכרזים

הדוח הכספי שפרסמה שירביט מציג קיטון 
של 46% בהפסד שרשמה החברה – הפסד כולל 
של 3.8 מיליון שקל לעומת 7.1 מיליון שקל 
ב-2014. ההפסד הכולל לפני מס מביטוח כללי 
הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ-16.7 מיליון 
שקל, לעומת הפסד כולל בסך של כ-16.6 מיליון 

שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
בחברה מציינים כי “התוצאות בתחום הביטוח 
הושפעו בתקופת הדוח מהרעה בתוצאות 
חיתומיות ובין היתר, מחיזוק התחייבויות 
ביטוחיות בעקבות ההשלכות של שינויים 

בריבית ההיוון לפי המלצת ועדת וינוגרד”. 
הרווח הכולל לפני מס, מסעיפים שאינם 
מיוחסים לתחום הביטוח, הסתכם לסך של 
כ-11.2 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס 
בסך של כ-4.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה 
אשתקד. רווח כולל אחר אשר נזקף בתקופת 
הדוח והסתכם בכ-3.3 מיליון שקל, נבע בעיקר 
מהערכה מחדש שבוצעה לבניין משרדים 

בנתניה, בו ממוקמים משרדי החברה.
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איילון עברה ב-2016 מרווח להפסד – הציגה 
הפסד כולל של 57.5 מיליון שקל ב-2016, 
לעומת רווח של 8.3 מיליון שקל אשתקד, כך 
עולה מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה. 
נובע בעיקר  כי ההפסד  בחברה מסבירים, 
שהיו  פעמיות  חד  חריגות  השפעות  בשל 
בתקופת הדוח וביניהן הפרשה בסך של כ-95 
מיליון שקל בשל תקנות ועדת וינוגרד בענפי 
החבויות ובעיקר בענף רכב חובה. הפרשה חד 
נוספת בסך של כ-21 מיליון שקל  פעמית 
נעשתה בגין נכסים לא מוחשיים המיוחסים 
לפעילות הגמל והפנסיה, שהחל מ-1 לינואר 
2017 מוזגה לתוך חברת הגמל והפנסיה של 

מיטב דש.
הפרמיות בתקופת הדוח הסתכמו לכ-2.9 
מיליארד שקל - גידול של 12% מול התקופה 
המקבילה אשתקד, ודמי הגמולים הסתכמו 
בסך של כ-1.1 מיליארד שקל.  סך כל הפרמיות 
ודמי הגמולים הסתכמו לכ-4 מיליארד שקל, 
גידול של 16% בהשוואה לתקופה המקבילה 
אשתקד. למרות הגידול הדו ספרתי בפרמיות 
ודמי הגמולים, החברה מציגה התייעלות 

וקיטון של 10% בהוצאות הנהלה וכלליות.
בביטוח כללי נרשם רווח כולל של 15.7 מיליון 
שקל, לעומת 51.9 מיליון שקל ב-2015 ו-170 
מיליון שקל ב-2014. בחברה מסבירים, כי 
הקיטון ברווח החיתומי בביטוח כללי נובע 
בעיקרו מהרעה בענף חבות צד ג’ לאור עדכון 
האומדנים לשיעור תביעות ביחס לפרמיה, 
- בשל התפתחות לרעה  ובענף רכב רכוש 
של תביעות וקיטון ברווחיות ענף אחריות 
מקצועית. מנגד, חל שיפור בתוצאות ענף 

רכב חובה.
בנוסף, נרשם שיפור בענף דירות, בין היתר 

עקב נזקי סופה שנרשמו אשתקד בסכומים 
גבוהים בהשוואה לנזקי החורף שהיו השנה.

בביטוח בריאות נרשם הפסד של 21.8 מיליון 
22.8 מיליון שקל.  שקל, לעומת הפסד של 
כי “חל שיפור ברווחיות  בחברה מציינים, 
של מוצרי בריאות זמן ארוך פרט הן לאור 
גידול במכירות והן לאור קיטון בהתפתחות 
בתוצאות  הרעה  חלה  מנגד,  התביעות. 
החיתומיות במוצרי תאונות אישיות זמן קצר, 
מחלות קשות וסיעוד קולקטיב, לאור גידול 

בהתפתחות תביעות”.
 4 בביטוח חיים וחא”ט נרשם הפסד של 
מיליון שקל מפעילויות נמשכות לעומת רווח 
של 12.4 מיליון שקל אשתקד, וכן הפסד של 
42 מיליון שקל מפעילות שהופסקה לעומת 
הפסד של 10.5 מיליון שקל ב-2015. באיילון 
מציינים, כי ההרעה ברווח החיתומי בביטוח 
נובעת  חיים בשנת הדוח לעומת אשתקד 
בעיקר מגידול בכמות התביעות החדשות 
ומהתפתחות לרעה של תביעות קיימות בגין 
כיסויי אובדן כושר ומוות. כמו כן, נרשמה 
הרעה ברווחיות של מוצרי הריסק הקבוצתי, 
הנובעת בעיקר מגידול בכמות מקרי המוות,

בתעריפים  שיפור  השפעת  בקיזוז  וזאת 
שבוצע בחלק מהקולקטיבים.

ובעל  לוי רחמני, המייסד  לאחרונה רכש 
השליטה בקבוצת איילון, את מניות קבוצת 
והוא  כהן )22%(  יונל  דן בראשות  אופק 
מחזיק כיום כ-86% ממניות הקבוצה. רחמני 
משמש כנשיא הקבוצה, כמנכ”ל חברת איילון 

אחזקות ודירקטור באיילון ביטוח.
אריק יוגב, מנכ”ל איילון ביטוח, התייחס 
2016 הייתה שנה  לפעילות החברה: “שנת 
מאתגרת לענף הביטוח בכלל ולאיילון בפרט. 

בשנה זו ייצבנו הנהלה חדשה, בנינו תכנית 
אסטרטגית ארוכת טווח והחלנו ביישומה, 
תוך חיזוק ההון של החברה, מיזוג חברת 
טיוב תיקי  והגמל עם מיטב דש,  הפנסיה 
ביטוח בכל הענפים תוך מתן דגש לרווחיות 
חיתומית, בניית מודלים חדשים של תגמול 
לשיפור השירות  והכנת תשתיות  סוכנים 
ולניהול הפעילות העסקית של החברה. תודתי 
והערכתי לכל עובדי החברה ומנהליה, אשר 
ולצמיחה  ערוכים לעמידה באתגרי איילון 

רווחית גם בשנים הבאות”. 
ישראל דוד: “מוניתי  יו”ר איילון ביטוח, 
רבות  שנים  אחרי  זה  לתפקידי  לאחרונה 
במערכת הבנקאית, ושמחתי להכיר באיילון 
דירקטוריון והנהלה בראשות המנכ”ל אריק 
יוגב, שהם מטובי המקצוענים בשוק, אנשים 
מנוסים ובעלי מחויבות עמוקה לחברה, לבעלי 
מניותיה, לעובדיה וללקוחותיה. הבעתי ביחד 
עם חברי לדירקטוריון את הערכתנו הרבה 
להנהלת החברה בראשות המנכ”ל אריק יוגב, 
הן על בניית התכנית האסטרטגית הרב שנתית 
של החברה, הן על המהלכים שבוצעו על ידו 
ב-2016 ליישומה ואשר כבר הניבו פירות 
וצפויים להניב אף יותר בשנים הבאות, והן 
בהנהגת החברה בתקופה המאתגרת בה נמצא 
שוק הביטוח. אין לי ספק שהשדרה הניהולית 
הקיימת תצליח בשנים הקרובות לעמוד ביעדי 
הדירקטוריון המאתגרים בהובלת המנכ”ל. 
זו הזדמנות להודות למייסד קבוצת איילון, 
ומנכ”ל החברה האם, איילון  הנשיא שלה 
אחזקות, מר לוי יצחק רחמני, על האמון ועל 
שיתוף הפעולה. הידע והניסיון שלו בן עשרות 
השנים בתעשיית הביטוח יאירו את דרכנו 

גם בעתיד”.

דוחות כספיים לסיכום 2016

על רקע אי הוודאות בשדרת הניהול של החברה, מביע יו”ר הדירקטוריון של איילון, 
ישראל דוד, תמיכה במנכ”ל אריק יוגב: אין לי ספק שהשדרה הניהולית הקיימת 
תצליח בשנים הקרובות לעמוד ביעדי הדירקטוריון המאתגרים בהובלת המנכ”ל

מעבר מרווח להפסד: איילון רשמה 
הפסד כולל של 57.5 מיליון שקל ב-2016

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
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בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי 
מוערך של 127 מיליון שקל הוגשה כנגד הראל 
פנסיה וגמל, בטענה לפיה הפרה את תקנון 
קופת הגמל הראל עצמה תעוז המנוהלת על 
ידה, בכך שגבתה שלא כדין מעמיתי הקופה 
גם הוצאות ניהול השקעות )או כפי שנקראו 
בחלק מהשנים הרלוונטיות “עמלות”(. עד 
חודש ינואר השנה הוגשו תביעות ייצוגיות 
נגד  יותר מ-3 מיליארד שקל  בהיקף של 
חברות ביטוח ובתי השקעות בטענה לגביית 
הוצאות ניהול השקעות שלא כדין )פוליסה, 

גיליון 2204 מה-4 בינואר 2017(.
שושנה אפשטיין, אלמנתו של  המבקשת 
זאב אפשטיין, שהצטרף לפני שנים כעמית 
כי  מציינת  עוצמה,  הגמל  לקופת  שכיר 

בקשתה מתייחסת לתקנונים שהיו בתוקף עד 
ל-31 בדצמבר 2015 ואשר לא זיכו את הראל 
פנסיה וגמל בגביית הוצאות ניהול השקעות. 
2016 נכנס לתוקף  לדבריה, ב-1 בינואר 
פנסיה  הראל  שילבה  ובו  מתוקן  תקנון 
וגמל תנאי המזכה אותה בגביית הוצאות 
ניהול השקעות, וכי תנאי חדש זה אינו חל 
כמובן רטרואקטיבית, ולפיכך הוצאות ניהול 
ההשקעות שנגבו ממנה בתקופה שקדמה 
ועל  נגבו שלא כדין,   2015 ל-31 בדצמבר 
וגמל להשיב אותן לעמיתי  פנסיה  הראל 
הקופה. זאת, מאחר שהיא לא הייתה זכאית 
ו/או עמלות כלשהן,  לגבות מהם הוצאות 

לרבות הוצאות ניהול השקעות.
האזורי  הדין  לבית  שהוגשה  בבקשה 

בירושלים, באמצעות עורכי הדין  לעבודה 
וגלעד ברנע, נאמר כי על מנת  יצחק יערי 
שהראל תהיה זכאית לגבות הוצאות ניהול 
השקעות, היה עליה לקבוע בתקנון בצורה 
לעשות  זכאית  היא  כי  ומפורשת  ברורה 
זאת, ונוכח העובדה שאין בתקנון כל קביעה 
ברורה ומפורשת כאמור הרי שהוצאות אלו 

נגבו שלא כדין.
המבקשת מציינת, כי הראל לא גילתה לה 
בדוחות האישיים ששלחה אליה את דבר 
ניכוי הוצאות ניהול ההשקעות מכספה וזאת 
עד לדוח של שנת 2014, בו צוין לראשונה כי 
הרווחים המוצגים בדוח הינם “רווחים בניכוי 

הוצאות ניהול השקעות”.
הראל בחרה לא להגיב.

בבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה 
עתירה על ידי דניס פולוביאנוב נגד המפקחת 
על הביטוח להורות לה למסור לו את המידע 
שהתבקש על ידו בפניותיה אליה, על פי חוק 

חופש המידע. 
בעתירה שהוגשה נאמר, כי פולוביאנוב מנהל 
הליך משפטי במסגרתו הגיש בקשה לאישור 

תביעה ייצוגית נגד כלל ביטוח.
במסגרת המחלוקות שעלו בין הצדדים עלתה 
- מהי רמת הבטוחות בהון העצמי  שאלה 
בפוליסות  לשמור  צריכה  ביטוח  שחברת 
מבטיחות תשואה, ביחס לכספים שמשקיעה 
זו  השקעה  לבצע  שתחליט  ככל  החברה, 

 .A ותעודות סל המדורגות בדירוג מקומי
לדברי פולוביאנוב הוא פנה למפקחת על 

הביטוח שלוש פעמים לצורך קבלת הנחיותיה 
על פי תקנות סלובנסי 2, לעניין ההון העצמי 
הנדרש על ידה מתאגיד מבטח, לצורך השקעה 
באגרות חוב המדורגות על ידי סוכנות הדירוג 

.A בדירוג
עוד ביקש לדעת, מהי רמת הבטוחות, על פי 
עמדת הפיקוח על הביטוח, שצריכה לשמור 
חברת ביטוח במידה שהיא רוכשת תעודות 
סל אלו וכן, האם את כל הכספים הפנויים 
שאינם מושקעים באגרות חוב של המדינה 
מחליטה חברת הביטוח להשקיע באגרות 

  .A חוב בדירוג
אילן  עו”ד  באמצעות  שהוגשה  בעתירה 
מוריאנו נאמר, כי על פי הוראות חוק חופש 
המידע, על רשות ציבורית להעמיד לרשות 

הציבור את ההנחיות הכתובות שעל פיהן היא 
פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור, וכי 
על פי הוראות החוק על הרשות להשיב לפניות 

אליה בתוך 15 יום.
לטענת פולוביאנוב, למרות שחלפו מפנייתו 
על הביטוח כשלושה  הראשונה למפקחת 
חודשים ועל אף שני מכתבי תזכורת נוספים 
שנשלחו אליה על ידו, לא נתקבלה כל תגובה 

לפניותיו.
לדבריו, בשל העובדה שהמפקחת על הביטוח 
אינה פועלת על פי הוראות החוק, מתבקש 
בית המשפט להורות לה לספק לו את המידע 

המבוקש על ידו.
עד סגירת  תגובת הפיקוח לא התקבלה 

הגיליון.

 נטען כי על מנת שהחברה תהיה זכאית לגבות הוצאות ניהול השקעות, היה עליה לקבוע 
בתקנון בצורה ברורה ומפורשת כי היא זכאית לעשות זאת  תביעות ייצוגיות בהיקף של יותר 

מ-3 מיליארד שקל הוגשו בטענה דומה עד ראשית השנה נגד חברות ביטוח ובתי השקעות  

 העותר טוען, כי על פי הוראות החוק על רשות ציבורית להעמיד לרשות הציבור את ההנחיות הכתובות שעל פיהן 
היא פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור  לדבריו, על הרשות להשיב לפניות בתוך 15 יום  נטען, כי למרות 
שחלפו כשלושה חודשים מפנייתו הראשונה ועל אף שני מכתבי תזכורת נוספים שנשלחו, לא נתקבלה כל תגובה 

ייצוגית נגד הראל פנסיה וגמל: גבתה מעמיתי 
הקופה הוצאות ניהול השקעות לא על פי התקנון

עתירה לפי חוק חופש המידע: המפקחת על 
הביטוח אינה מוסרת מידע הנדרש מהציבור

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

www.polisa.news
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חבר מועצת המנהלים של AIG התאבד בשבוע שעבר

התאבד   )Charles Murphy( מרפי  צ’רלס 
ה-24  מהקומה  בקפיצה  שעבר  בשבוע  שני  ביום 
בתפקידו  מרפי,  יורק.  בניו  סופיטל  מלון  של 
 Paulson & הגידור  קרן  ממנהלי  היה  האחרון, 
האמריקאי  המבטח  במניות  מחזיקה  אשר   ,Co
במועצת  כחבר  גם  שימש  תפקידו  בתוקף   .AIG

.AIG המנהלים של
חברת  נציגי  עם  חבר  המנהלים  במועצת  כחבר 
איל  )בבעלות   Icahn Enterprises ההשקעות 
 AIG של במועצת המנהלים   )Carl Icahn ההון 

חלקים  למספר  המבטח  את  לפצל  בדרישה 
לשיפור הרווחיות. במקביל, הם הפעילו לחץ גדול 
על מנכ”ל AIG, פיטר הנקוק, לצמק את המבטח 
ולהגדיל את ההחזרים לבעלי המניות. פיטר הנקוק 
ארבעה  שהציג  לאחר  מתפקידו  להתפטר  נאלץ 
רבעונים הפסדיים  מתוך ששה רבעונים. במקביל  
הודיעה קרן הגידור על צמצום אחזקותיה במבטח. 
 Fairfield Greenwich מרפי השקיע באמצעות
Group )חברה שבשליטתו( 7 מיליארד דולר יחד 
עם ברני מיידוף, אשר נשפט ל-150 מאסרי עולם 

 125 לשלם  הסכים  הוא  פונזי.  הונאת  באשמת 
מיליון דולר ליישוב תביעות שנעשו נגדו. 

על פי מקורות עיתונאיים, מרפי סבל מדיכאונות 
קרן  כי  התפרסם,  כן  כמו  כך.  בשל  בטיפול  והיה 
הגידור שבניהולו הפסידה ב-2016 כ-3 מיליארד 
שגרם  דבר   - דולר(  מיליארד   19.3 )מתוך  דולר 
ולחסל  דולר  מיליארד  כ-2.5  למשוך  למשקיעים 

את השקעותיהם בקרן. 
אשתו  את  מרפי  רשם  מותו  לפני  קצר  זמן 

כיורשת יחידה של רכושו לאחר מותו.

ארה”ב  בשגרירות  נספח  סילר,  למונט 
 New על  הסייבר  התקפת  כי  אמר  במנילה, 
נגנבו  בה   ,York Federal Reserve (2016(
בנגלדש,  למדינת  השייכים  דולר  מיליון   81
 FBI-שה נראה  מדינה.  בגיבוי  נעשתה 

האמריקאי קרוב לפרסום שם המדינה. 
להתייחס  שונים  גורמים  החלו  במקביל 
קוריאה  שצפון  והעובדה  החקירה  לתוצאות 
העיתון  זו.   סייבר  התקפת  מאחורי  עמדה 

 The Wall Street Journal האמריקאי 
כתב  מכין  ארה”ב  של  הכללי  התובע  כי  כתב, 
באחריות  קוריאה  צפון  את  המאשים  תביעה 
סיני  מתווך  גם  ומאשים  הסייבר  להתקפת 

הקשור לעניין. 
של  הבנק  על  נעשתה  הסייבר  התקפת 
בנקאית  הבין  הרשת  באמצעות  בנגלדש 
SWIFT, כשהמטרה הייתה לגנוב כמיליארד 
חלק  האמריקאי.  בבנק  מופקדים  שהיו  דולר 

הבנק  ידי  על  נדחו  ההעברה  מדרישות  גדול 
מצאו  דולר  מיליון   81 אולם  האמריקאי, 
ומשם  בפיליפינים  בנק  לחשבון  דרכם  את 
של  ההימורים  תעשיית  של  לחשבון  הועברו 

הפיליפינים. 
שלטונות פיליפינים הגישו תביעות פליליות 
חלפנות  וחברות  פרטיים  אישים  מספר  נגד 
הקשורה  כספים  הלבנת  באשמת  כספים 

להתקפת הסייבר.

 ,SWIFT ההתקפה נעשתה על הבנק של בנגלדש באמצעות הרשת הבין בנקאית
כשהמטרה הייתה לגנוב כמיליארד דולר שהיו מופקדים בבנק האמריקאי

על פי מקורות עיתונאיים, מרפי סבל מדיכאונות וקרן הגידור שבניהולו הפסידה ב-2016 כ-3 מיליארד דולר

75568_190x135_z.indd   2 12/22/16   12:42

האם צפון קוריאה אחראית להתקפת 
סייבר בה נגנבו 81 מיליון דולר?

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד
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 על פי הניתוח של סלייטר, תוצאות החברה ממשיכות לשקף את הרווחיות החיתומית הטובה 
ביותר בענף הביטוח, רווחי השקעות גבוהים ותשואה להון גבוהה מיתר החברות בענף  סלייטר: אנו 

ממשיכים להמליץ על מניית הפניקס בתשואת יתר תוך העדפה על פני כל מניות הביטוח האחרות

האנליסט מאיר סלייטר
על רווחי הפניקס: התוצאות 

הטובות בסקטור הביטוח

רווחיות חיתומית טובה יותר ורווחי השקעות 
את  להשיג  הפניקס  את  דוחפים  גבוהים 
התוצאות הטובות ביותר בענף – כך מציין 
ירושלים  בנק  מאיר סלייטר, אנליסט של 

ברוקראז’. 
הפניקס רשמה ברבעון הרביעי של 2016 רווח 
כולל של 322 מיליון שקל ותשואה להון של 
27.7%. בנטרול הקטנת ההתחייבויות עקב 
ועדת  עליית התשואות והשפעת מסקנות 
וינוגרד, שהסתכמו יחד בנטו לכ-61 מיליון 
שקל, התשואה להון עמדה על כ-22%. בשנת 
2016 רשמה הפניקס רווח כולל של 694 מיליון 
שקל, אשר משקף תשואה להון של 15.5%. 
וינוגרד  ועדת  בגין  כולל הפרשות  זה  רווח 
וירידת התשואות בשוק בסך של 178 מיליון 
שקל אחרי מס. בנטרולו הייתה התשואה להון 

בשנת 2016 עומדת על כ-19.5%.
על פי הניתוח של סלייטר, רווחי ההשקעה, 
אשר בין היתר הניבו לחברה דמי ניהול משתנים 
של 190 מיליון שקל מתחילת השנה, גבוהים 
לא רק בהשוואה למגמה בשווקים, אלא הם 
גבוהים גם בהשוואה לחברות האחרות בענף. 
יכולת החברה לרשום תשואות השקעה גבוהות 
יותר  גבוהה  רווחיות  יוצרות לחברה  יותר 

מהמתחרות.
ניהול  ביטוח חיים – החברה גבתה דמי 
משתנים בסך 73 מיליון שקל ברבעון וקיטון 
בהתחייבויות של 94 מיליון שקל עקב פתיחת 
התשואות בשוק האג”ח. שתי השפעות חיוביות 
אלו יצרו לחברה את הרווח הרבעוני הגבוה 
ביותר בפעילות ביטוח החיים בשש השנים 

האחרונות.
פנסיה – הרווח השנתי הסתכם ב-8.9 מיליון 
שקל לפני מס, רק מעט יותר מהרמה של השנים 
הקודמות. קצב הגידול בדמי הניהול ירד לרמה 
של 6%, אך גם ההוצאות צמחו בשיעור דומה, 

נמוך יותר מבשנים שעברו.
גמל – פעילות הגמל שומרת על יציבות, עם 
רווח שנתי של כ-23 מיליון שקל לפני מס. 
בניגוד לשנים קודמות, החברה לא הפחיתה 
שהרווחיות  כך  הגמל,  בפעילות  מוניטין 
התפעולית שלה הגיעה עד לשורה התחתונה.

הבריאות  בביטוח  הפרמיות   – בריאות 
ממשיכות לצמוח בקצה דומה לשנים שעברו, 
לרשום  ממשיכה  החברה  בשנה.   10% כ-
רווחיות חיתומית בפעילות, על אף הפרשות 
בגין ירידת הריבית, עקב התאמת תעריפים 

בביטוחי הקולקטיב ושיפור בתוצאות הסיעוד.
ביטוח כללי – צמיחת הפרמיות השנתית 
השנים  בארבע  הקצב  אותו  על  עומדת 
האחרונות, בין 4%-3%. הרווח השנתי עמד 
על 198 מיליון שקל לפני מס, כש-182 מיליון 
שקל ממנו הם רווחי השקעה. בנוסף, רשמה 

198 מיליון שקל בגין  החברה הפרשה של 
וינוגרד, כך שבנטרולה היה  מסקנות ועדת 

הרווח החיתומי גבוה משמעותית.
פיננסים – רווחיות הפעילות נותרה דומה 
לשנת 2015, עם רווח שנתי של כ-96 מיליון 

שקל לפני מס. 
– החברה   2 סולבנסי  בדרישות  עמידה 
לא מוסיפה מידע לגבי עמידתה בדרישות 
לעומת מה שדיווחה בעבר. על פי החישוב של 
בנק ירושלים, החברה קרובה מאוד לעמידה 
ויחס ההון שלה על פי סולבנסי,  בדרישות 
2016 וגיוס ההון המשני,  כולל הרווח בשנת 

נע להערכת סלייטר סביב 100%. 
רכישת החברה על ידי יאנגו – המועד לסיום 
לחברה  דלק  קבוצת  בין  שנקבע  העסקה 
 ,2017 הסינגפורית/סינית היה ה-31 במרץ 
לפני יומיים. אי הארכת ההסכם מביא לחזרתה 
של קבוצת דלק לחיפוש רוכש פוטנציאלי אחר. 
בהתאם לחוק הריכוזיות יש לדלק עוד זמן 
רב, כמעט שלוש שנים, עד סוף 2019, למכור 

את השליטה.
בשורה התחתונה, על פי הניתוח של סלייטר, 
תוצאות החברה ממשיכות להיות הטובות 
ביותר בסקטור, עם רווחיות חיתומית טובה 
יותר, רווחי השקעות גבוהים יותר ותשואה 
יותר מיתר החברות בסקטור.  להון גבוהה 
סלייטר ממליץ על מניית הפניקס על פני כל 

מניות הביטוח האחרות.

הרווחיות של הפניקס בחמישה רבעונים אחרונים

בית הפניקס 

מקור: בנק ירושלים ברוקראז’
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מבטחים ומבוטחים

 הפעילות התקיימה במסגרת יום המעשים הטובים  עובדי החברה 
מתנדבים לאורך כל השנה במגוון רחב של פעילויות למען הקהילה

האסיפה בחרה ועד חדש לניהול האגודה וועדות ביקורת, אתיקה והכשרה

עובדי הפניקס הקימו גינה ליד תחנת המשטרה בלוד 
במטרה לחבר בין השוטרים לבני העדה האתיופית 

נעמה חשמונאי נבחרה לכהן כנשיאה 
לקדנציה נוספת באגודת האקטוארים

בכמה  חלק  נטלו  הפניקס  עובדי 
פרויקטים במהלך יום המעשים הטובים 
בשבוע שעבר, ביניהם הקמת גינה משותפת 
סמוך לתחנת המשטרה בעיר לוד, במטרה 
לטפח את הקשרים וליצור חיבור חיובי בין 
שוטרי התחנה לבין בני העדה האתיופית 

המתגוררים במקום. 
העובדים גם סייעו בצביעת חזיתות של 
עמידר  בשכונת  מדרגות  וחדרי  מבנים 
בקשישים  בעיקר  המאוכלסת  בעיר, 
עריריים. פעילות נוספת בוצעה במסגרת 
שיתוף פעולה עם עמותת שמע, במסגרתה 
ספורט  ציוד  בשינוע  העובדים  סייעו 
נוער  בני  שישמש בטורניר של קבוצות 
חרשים וכבדי שמיעה מכל הארץ בענפי 

ספורט שונים.
לקשרי  ועדה  מינתה  החברה  בנוסף, 
במטרה  לעת  מעת  המתכנס  קהילה, 
לבחון בקשות לתרומות, המגיעות לחברה 
מעמותות חברתיות ואחרות. החברה בחרה 
להתמקד במספר תחומי פעילות מרכזיים:

- מאות מעובדי  סיוע לעמותת עזר מציון 
החברה החל מהמנכ”ל דרך חברי ההנהלה 
והעובדים, מתנדבים בעמותה זאת באמצעות 

העמדת רכבי החברה ועובדים מתנדבים לסיוע 
במערך ההיסעים של העמותה.

 - ביפו  החינוך  לקידום  לעמותה  סיוע 

העמותה מספקת ארוחת צהריים חמה 
לילדים, סיוע בשיעורי בית, חוגי אמנות 
ומחשבים ותחומי העשרה נוספים. מרכז 
חלוקת המזון מספק מדי חודש כ-300 
חבילות מזון למשפחות נזקקות. עובדי 
החברה מתנדבים בחלוקת מוצרי מזון, 

איסוף ציוד ותרומות שונות.
השריון  מחיל   77 גדוד  חיילי  אימוץ 
במסגרת פרויקט “אמץ לוחם” של האגודה 

למען החייל. 
בפעילות זו, מלבד התרומה בסך 100 אלף 
שקל לרווחת חיילי הגדוד, החברה שומרת 
על קשר רציף עם החיילים ומבקרת אותם 

בשטחי האימונים ובפעילות המבצעית.
סיוע לעמותת בית איזי שפירא, שמטפלת 
לקט  לעמותת  מוגבלויות,  עם  בילדים 
נזקקות  ישראל –שמסייעת למשפחות 
אחר,  שיעור  לעמותת  מזון,  בחבילות 
ולקידום  שפועלת להעצמת תלמידים  
מעורבות הציבור במערכת החינוך ולעמותת 
פתחון לב, שמטפלת בחלוקת מזון למשפחות 
נזקקות – עובדי החברה מתנדבים בחלוקת 
חבילות המזון. בכל שבוע מתנדבים עשרה 

עובדים.

נעמה חשמונאי 
ן  ה כ ל ה  ר ח ב נ
כנשיאה לקדנציה 
נוספת באסיפה 
ת  י ת נ ש ה
ת  ד ו ג א ל  ש
ם  י ר א ו ט ק א ה
 . ל א ר ש י ב
האסיפה בחרה 
נוספת  לכהונה 
האגודה  בוועד 
בנעמה חשמונאי וברומן ריידמן ובנוסף בחרה 
ואלון תמיר  בעמנואל ברזק, דפנה קאופמן 

כחברי ועד האגודה. 
לתפקיד ועדת ביקורת נבחרו: סטיבן קוסטין 

וג’פרי כהן. 
לוועדת אתיקה נבחרו: דב רפאל, אבי בר-אור 

ואלן דובין.
עופר ברנדט  ועדת ההכשרה בראשותו של 

מונתה לכהונה נוספת. 
האסיפה התקיימה ביום ד’ בשבוע שעבר במרכז 
מגדל. במהלך האסיפה סקרה  ההדרכה של 
הנשיאה חשמונאי את פעילות האגודה בשנה 

החולפת והציגה את היעדים המתוכננים לשנה 
הקרובה, ביניהם: קידום מקצוע האקטואריה, 
כנסים וסמינרים מקצועיים עם מומחים מהארץ 
הוועדה לחקר התמותה,  ומהעולם, הקמת 
הקמת ועדת תקנים לאימוץ התקנים של אגודת 
ועוד. עוד סקרה  האקטוארים הבינלאומית 
הנשיאה את פעילות ועדת ההכשרה ואת פעילות 
חברי האגודה בוועדות המקומיות והבינלאומיות.  
הביטוח  חברות  לאיגוד  הודתה  הנשיאה 
והתאחדות חברות הביטוח על התמיכה בכנסים 
המקצועיים שקיימה האגודה וציינה גם את 

תמיכתן של חברות מובילות מהארץ ומחו”ל 
באירוע לציון 70 שנה לאגודה. 

בנוסף עודכנו החברים בדבר השינויים הצפויים 
במערך ההכשרה החל משנת 2019. שינויים אלו, 
המכון והפקולטה הבריטית  שייערכו בשיתוף 
לאקטואריה, ייושמו באורח הדרגתי בשיתוף 
ומכון מגיד  אוניברסיטת חיפה  פעולה עם 

העוסקים בלימודי אקטואריה בישראל. 
חתמה את האסיפה הרצאתה של עו”ד רוית 
ארבל, שותפה במשרד עמית פולק מטלון, בנושא 

הגבלים עסקיים.

jmtargum@gmail.com

עובדי הפניקס  סייעו בצביעת חזיתות של מבנים 
וחדרי מדרגות בשכונת עמידר בלוד

נעמה חשמונאי
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יצחק עוז, מנכ”ל משותף באגם לידרים,
הוא שיאן השכר בענף הביטוח ב 2016

הטבלה המלאה של שכר הבכירים בענף הביטוח, כולל החברות איילון, שירביט וביטוח חקלאי

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

2016
עלות שכר 

2015-ב
-דירוג ב
הערות2015

7.0316.7382ל משותף אגם לידרים"מנכקבוצת הפניקסיצחק עוז1

6.0336.5033ל הראל ביטוח"מנכהראלמישל סיבוני2

5.2114.2869ל מוצרים פיננסים"מנכהראלאורי שור3

ל"הושפע מהפרשות שנעשו כשעבד בחו4.9502.83624ל"מנכ ישראלAIGשי פלדמן4

4.5305.2265ל"מנכמנורה מבטחיםמוטי רוזן5

צפוי לסיים תפקידו . הודיע על פרישתו4.469ל קבוצת הראל ומנהל הכספים"מנכהראלרונן אגסי6
באפריל

4.2415.5784ר הראל פיננסים"יוהראלשמעון אלקבץ7

4.1244.21810ל כהן גבעון סוכנות לביטוח"מנכקבוצת הפניקסרן גבעון8

4.1053.42416ר"יוהראליאיר המבורגר9

2016כולל מענק עד  לאוקטובר 4.0384.7697ל"מנכביטוח ישיררביב צולר10

2016פרש בנובמבר 3.7353.66113ל ומנהל ההשקעות"משנה למנכהראלאמיר הסל11

3.3343.56615ל"מנכהפניקסאייל לפידות12

3.3326.8441ל"מנככלל ביטוחאיזי כהן13

ל חברת "ר חברת הביטוח ומנכ"יומנורה מבטחיםארי קלמן14
3.2153.11818האחזקות

 ממניות 1.25% החזיק 12.2.17-עד ל3.151ל"מנכאיילוןאריק יוגב15
החברה

ל חברת המומחים להטבות "סמנכקבוצת הפניקסאייל בוכבינדר16
3.088לעובדים בנפיט

3.0222.68327ר הראל משמר מחשבים"יו, דירקטורהראליואב מנור17

2.999ר"יומגדליוחנן דנינו18

2.9842.63728נשיא הראלהראלגדעון המבורגר19

2.9832.81425ל"מנכשומרהדן יצחקי20

ל חברת המומחים להטבות "מנכקבוצת הפניקסנתי זכאי21
2.923לעובדים בנפיט

2.8682.92522ר"יוהכשרהאלי אלעזרא22

מנהל השקעות וממונה על טיפול מגדלשרון חינקיס23
2.8112.46331בהסדרי חוב וחוב בעייתי מגדל שוקי הון

2.6792.73126ל מגדל ביטוח"מנכמגדלעופר אליהו24

 משרה2.4563.4231785%ר הדירקטוריון"יוכלל ביטוחדני נוה25

2.2933.59414ף"ל כנ"מנהלת חטיבת ההשקעות ומנככלל ביטוחענת לוין26

2.2672.53030ר מנורה מבטחים החזקות"יומנורה מבטחיםערן גריפל27

הוחלף על ידי מורלי דורי2.2612.37034ל"מנכביטוח חקלאיאריה הרמן28

2.2382.03140ל ומנהל השקעות ראשי"משנה למנכמנורה מבטחיםיוני טל29

2.2052.22835ר"יושירביטיגאל רבנוף30

מנהל השקעות ראשי , ל"משנה למנכהפניקסרועי יקיר31
2.1862.61929ל הפניקס השקעות ופיננסים"ומנכ

המשך בעמוד הבא
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דירוג פוליסה לשכר בכירי ענף הביטוח )במיליוני שקלים(

-עלות שכר בתפקידחברהשםדירוג
2016

עלות שכר 
2015-ב

-דירוג ב
הערות2015

7.0316.7382ל משותף אגם לידרים"מנכקבוצת הפניקסיצחק עוז1

6.0336.5033ל הראל ביטוח"מנכהראלמישל סיבוני2

5.2114.2869ל מוצרים פיננסים"מנכהראלאורי שור3

ל"הושפע מהפרשות שנעשו כשעבד בחו4.9502.83624ל"מנכ ישראלAIGשי פלדמן4

4.5305.2265ל"מנכמנורה מבטחיםמוטי רוזן5

צפוי לסיים תפקידו . הודיע על פרישתו4.469ל קבוצת הראל ומנהל הכספים"מנכהראלרונן אגסי6
באפריל

4.2415.5784ר הראל פיננסים"יוהראלשמעון אלקבץ7

4.1244.21810ל כהן גבעון סוכנות לביטוח"מנכקבוצת הפניקסרן גבעון8

4.1053.42416ר"יוהראליאיר המבורגר9

2016כולל מענק עד  לאוקטובר 4.0384.7697ל"מנכביטוח ישיררביב צולר10

2016פרש בנובמבר 3.7353.66113ל ומנהל ההשקעות"משנה למנכהראלאמיר הסל11

3.3343.56615ל"מנכהפניקסאייל לפידות12

3.3326.8441ל"מנככלל ביטוחאיזי כהן13

ל חברת "ר חברת הביטוח ומנכ"יומנורה מבטחיםארי קלמן14
3.2153.11818האחזקות

 ממניות 1.25% החזיק 12.2.17-עד ל3.151ל"מנכאיילוןאריק יוגב15
החברה

ל חברת המומחים להטבות "סמנכקבוצת הפניקסאייל בוכבינדר16
3.088לעובדים בנפיט

3.0222.68327ר הראל משמר מחשבים"יו, דירקטורהראליואב מנור17

2.999ר"יומגדליוחנן דנינו18

2.9842.63728נשיא הראלהראלגדעון המבורגר19

2.9832.81425ל"מנכשומרהדן יצחקי20

ל חברת המומחים להטבות "מנכקבוצת הפניקסנתי זכאי21
2.923לעובדים בנפיט

2.8682.92522ר"יוהכשרהאלי אלעזרא22

מנהל השקעות וממונה על טיפול מגדלשרון חינקיס23
2.8112.46331בהסדרי חוב וחוב בעייתי מגדל שוקי הון

2.6792.73126ל מגדל ביטוח"מנכמגדלעופר אליהו24

 משרה2.4563.4231785%ר הדירקטוריון"יוכלל ביטוחדני נוה25

2.2933.59414ף"ל כנ"מנהלת חטיבת ההשקעות ומנככלל ביטוחענת לוין26

2.2672.53030ר מנורה מבטחים החזקות"יומנורה מבטחיםערן גריפל27

הוחלף על ידי מורלי דורי2.2612.37034ל"מנכביטוח חקלאיאריה הרמן28

2.2382.03140ל ומנהל השקעות ראשי"משנה למנכמנורה מבטחיםיוני טל29

2.2052.22835ר"יושירביטיגאל רבנוף30

מנהל השקעות ראשי , ל"משנה למנכהפניקסרועי יקיר31
2.1862.61929ל הפניקס השקעות ופיננסים"ומנכ

2.0952.08639ל ומנהל הכספים של הקבוצה"מנכמגדלרנינסקי'ערן צ32

מנהל חטיבת לקוחות וערוצי הפצה מגדלאמיל וינשל33
2.051במגדל ביטוח

2.0292.09738ל"מנכשלמהאורי אומיד34

2016פרשה ביולי 1.9121.74343ל"מנכהכשרהאתי אלישקוב35

1.875ל ומנהל אגף מערכות מידע"משנה למנכמנורה מבטחיםרון גריסרו36

1.8463.00919מנהל חטיבת משאביםכלל ביטוחיורם נוה37

1.815מנהל מערך התביעותכלל ביטוחדרור זסלר38

1.7441.90842ל"משנה למנכביטוח ישיררענן סעד39

משנה , ל הפניקס פנסיה וגמל"מנכהפניקסבני שיזף40
1.742ל הפניקס ביטוח"למנכ

1.7320.94560ל"מנכשירביטגיל ספיר41

מנהל אגף פיננסים - ל בכיר"סמנכאיילוןשרון רייך42
1.6931.95241ובחברת הביטוח ובקבוצה

1.5071.62445ל"משנה למנכשלמהטובי שמלצר43

1.5011.59646ל"סמנכביטוח ישירמיכאל דוד44

1.499מנהל אגף ביטוח כללי, ל"משנה למנכאיילוןגיורא פלונסקר45

2016 באוגוסט 1-החל לכהן  ב1.4351.11055ל וראש אגף ביטוח ופיננסים"משנה למנכהכשרהשמעון מירון46

1.3891.41649ל"סמנכביטוח ישירקובי סבן47

1.3801.53447יועצת משפטיתמגדלאילנה בר48

2016שימש בתפקיד עד לסוף ינואר 1.378מנהל אגף השקעות, ל"סמנכאיילוןבני נועם49

1.3271.32951לית"סמנכביטוח ישירמירב סלע50

1.1711.27952ל ומנהל אגף הכספים"משנה למנכביטוח חקלאישמואל הרטשטיין51

הערכת פוליסה1.0600.92861ל כספים"סמנכ ישראלAIGדוד רוטשטיין52

1.048ל ומנהל פיתוח עסקי"סמנכאיילוןמשה בנבנישתי53

הערכת פוליסה1.0260.98957ערוצי הפצה, ל בכיר"סמנכ ישראלAIGליאור שיינין54

הערכת פוליסה0.9670.94859ל מערכות מידע"סמנכ ישראלAIGאיריס נחשוני55

0.9620.98358ל כספים"סמנכשומרהשחר בראל56

הערכת פוליסה0.956ל משאבי אנוש"סמנכ ישראלAIGיעל נדב57

0.9500.91162מנהל מחוז מרכז, ל"סמנכשומרהשלמה פוקס58

2016 באוגוסט 1-פרש ב0.9442.39432ל סיני סוכנות לביטוח"מנכשומרהאלי שמעוני59

משולם על ידי סוכנות משקי הקיבוצים0.8931.01256מנהל חברת בתביטוח חקלאיעופר אביטל60

0.8900.86664מנהל ביטוח המשנהביטוח חקלאישמעון גוהר61

ט בבית "ל וראש חטיבת חא"משנה למנכפסגותתבור-ענת כנפו62
לית חברת הביטוח בין "שימשה כמנכ0.877ההשקעות פסגות

1.1.16-29.2.16

6.1-27.12- ר החברה ב"שימש כיו0.856ר"יואיילוןיונל כהן63

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא
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דירוג פוליסה לשכר בכירי ענף הביטוח )במיליוני שקלים(

-עלות שכר בתפקידחברהשםדירוג
2016

עלות שכר 
2015-ב

-דירוג ב
הערות2015

7.0316.7382ל משותף אגם לידרים"מנכקבוצת הפניקסיצחק עוז1

6.0336.5033ל הראל ביטוח"מנכהראלמישל סיבוני2

5.2114.2869ל מוצרים פיננסים"מנכהראלאורי שור3

ל"הושפע מהפרשות שנעשו כשעבד בחו4.9502.83624ל"מנכ ישראלAIGשי פלדמן4

4.5305.2265ל"מנכמנורה מבטחיםמוטי רוזן5

צפוי לסיים תפקידו . הודיע על פרישתו4.469ל קבוצת הראל ומנהל הכספים"מנכהראלרונן אגסי6
באפריל

4.2415.5784ר הראל פיננסים"יוהראלשמעון אלקבץ7

4.1244.21810ל כהן גבעון סוכנות לביטוח"מנכקבוצת הפניקסרן גבעון8

4.1053.42416ר"יוהראליאיר המבורגר9

2016כולל מענק עד  לאוקטובר 4.0384.7697ל"מנכביטוח ישיררביב צולר10

2016פרש בנובמבר 3.7353.66113ל ומנהל ההשקעות"משנה למנכהראלאמיר הסל11

3.3343.56615ל"מנכהפניקסאייל לפידות12

3.3326.8441ל"מנככלל ביטוחאיזי כהן13

ל חברת "ר חברת הביטוח ומנכ"יומנורה מבטחיםארי קלמן14
3.2153.11818האחזקות

 ממניות 1.25% החזיק 12.2.17-עד ל3.151ל"מנכאיילוןאריק יוגב15
החברה

1.3801.53447יועצת משפטיתמגדלאילנה בר48

2016שימש בתפקיד עד לסוף ינואר 1.378מנהל אגף השקעות, ל"סמנכאיילוןבני נועם49

1.3271.32951לית"סמנכביטוח ישירמירב סלע50

1.1711.27952ל ומנהל אגף הכספים"משנה למנכביטוח חקלאישמואל הרטשטיין51

הערכת פוליסה1.0600.92861ל כספים"סמנכ ישראלAIGדוד רוטשטיין52

1.048ל ומנהל פיתוח עסקי"סמנכאיילוןמשה בנבנישתי53

הערכת פוליסה1.0260.98957ערוצי הפצה, ל בכיר"סמנכ ישראלAIGליאור שיינין54

הערכת פוליסה0.9670.94859ל מערכות מידע"סמנכ ישראלAIGאיריס נחשוני55

0.9620.98358ל כספים"סמנכשומרהשחר בראל56

הערכת פוליסה0.956ל משאבי אנוש"סמנכ ישראלAIGיעל נדב57

0.9500.91162מנהל מחוז מרכז, ל"סמנכשומרהשלמה פוקס58

2016 באוגוסט 1-פרש ב0.9442.39432ל סיני סוכנות לביטוח"מנכשומרהאלי שמעוני59

משולם על ידי סוכנות משקי הקיבוצים0.8931.01256מנהל חברת בתביטוח חקלאיעופר אביטל60

0.8900.86664מנהל ביטוח המשנהביטוח חקלאישמעון גוהר61

ט בבית "ל וראש חטיבת חא"משנה למנכפסגותתבור-ענת כנפו62
לית חברת הביטוח בין "שימשה כמנכ0.877ההשקעות פסגות

1.1.16-29.2.16

6.1-27.12- ר החברה ב"שימש כיו0.856ר"יואיילוןיונל כהן63

ר וחברות "ר דירקטוריון החברה ויו"יושומרהמנחם הרפז64
 משרה0.84050%בנות

0.8210.75768ל מחוז ראשי"סמנכשלמהנאווה וייס65

0.778ל ומנהל האגף לביטוח כללי"משנה למנכשירביטצביקה ליבושור66

0.7640.77566ל ומנהל אגף התביעות"סמנכביטוח חקלאיאלון וינברג67

0.7550.73469ל כספים"סמנכשלמהימי אשכנזי'ג68

כלכלה , ל וראש אגף תביעות"סמנכהכשרהערן אופיר69
0.7170.75867ותכנון

כעת מכהן כראש אגף ביטוח אלמנטרי 
ותביעות

2016סיים כהונתו בדצמבר 0.695ל ויועץ משפטי"סמנכהכשרהרועי דבורין70

0.673ל"משנה למנכשירביטמנשה קורוט71

0.5930.60071לית ביטוח משנה"סמנכשלמהלימור נוף גולן72

2016 במרץ 1-החל תפקיד זה ב0.575ל"מנכפסגות ביטוחגיא אילוז73

 משרה40%עבור 0.3600.36072ר"יושלמהישראל פיקהולץ74

0.287ל כספים"סמנכפסגות ביטוחאיתן זלבסקי75

כעת עובד באיילון. 2016 בינואר 31-סיים  ב0.272מנהל תחום ביטוח, ל בכיר"סמנכפסגות ביטוחאיתמר פרבשטיין76
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