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סלינגר למנכ”לי חברות הביטוח: 
חזקו את ההון הראשוני

 בערב העיון השנתי לענף הביטוח שערך מכון קסירר, אמרה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, כי 
רמת ההון הראשוני של חברות הביטוח נמוכה מאוד  סלינגר לראשי החברות: אנו מצפים מהחברות 

להגדיל את ההון הראשוני שלהן, וכדאי שזה ייעשה באופן עצמאי ושהרגולטור לא ייאלץ להתערב

ון  ה ה ת  מ ר “
הראשוני של חברות 
כה  ו מ נ ח  ו ט י ב ה
מצפים  אנו  מאוד. 
להגדיל  מהחברות 
את ההון הראשוני 
שזה  וכדאי  שלהן, 
ייעשה באופן עצמאי 
לא  ר  ושהרגולטו
ייאלץ להתערב” – 
כך אמרה המפקחת 
על הביטוח דורית 
שי  א ר ל ר  ג נ י ל ס
ח,  ו ט י ב ה ת  ו ר ב ח
רב  ע ת  ר ג ס מ ב
העיון השנתי לענף 
הביטוח שערך מכון 
קר  ח מ ל ר  ר י ס ק
ות  א נ ו ב ש ח ב
תל  באוניברסיטת 

אביב.
סלינגר סקרה בהרצאתה את ההתאמות 
2, ואמרה כי היא  שנעשו ברפורמת סולבנסי 

מצפה שהדירקטיבה 
להגדלת  גם  תביא 
של  הראשוני  ההון 
אם  “  – ת  ו ר ב ח ה
נאפשר את הגדלת 
ההון המשני, שיעור 
יירד  ההון הראשוני 
היא   – יותר  עוד 
אמרה”. עוד הוסיפה 
סלינגר כי רמת ההון 
הראשוני מטרידה, 
נדרש  שחוב  כיוון 
עת  ב ם  ג ע  ו ר פ ל
ולכן מדובר  משבר, 
ון  ח ט י ב ת  י ר כ ב
פחות טובה ויציבה. 
לת  ד ג ה  , ה י ר ב ד ל
את  ב  צ י י ת ן  ו ה ה
החברות – “מפליא 
אותי שהגדלת ההון 
באה  לא  הראשוני 

מתוך החברות עצמן”.
סלינגר התייחסה לאמירות לפיהן הגדלת 

דרישות ההון תוביל לעליית מחירים ואמרה: 
“מחירים לא עולים רק בגלל דרישות ההון. 
מוצרים  של  בהיצע  בחוסר  צופה  לא  אני 
ביטוחים”. ההיערכות לתקנות סולבנסי צריכה 
להיות בהקדם, על מנת לעמוד בהתחייבויות 
למבוטחים. עוד התייחסה סלינגר לחששות 
של חברות שלא יעמדו בדרישות ההון ואמרה: 
“למיטב ידיעתנו, כמעט כל החברות עומדות. 
חברה בודדה אחת אולי תעמוד בהן רק בשנה 

הבאה”.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

לאילת ואודי כץ,
אתכם באבלכם

במות האם

גיטה ואריה לביא

שולמית פורטונה קמר
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר בכנס מכון קסירר
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יום העיון השנתי של מכון קסירר

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
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 One stop
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הרגולציה 
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BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

נמשכת הירידה ברווח הכולל 
של חברות הביטוח

רו”ח בני גבאי התייחס לירידה ברווח הכולל של חברות הביטוח ואמר כי השנה תחום ביטוח כללי 
הוביל את הירידה ברווחיות, בעיקר בשל תקנות וינוגרד – שאיפסו את הרווח של תחום הביטוח הכללי

נמשכת הירידה ברווח הכולל )לפני מס( של 
חברות הביטוח – זו תמונת המצב שהציג רו”ח 
יום העיון לענף הביטוח  בני גבאי במסגרת 
שערך ביום חמישי מכון קסירר. גבאי התייחס 
לירידה ברווח הכולל של חברות הביטוח ואמר 
כי השנה תחום ביטוח כללי הוביל את הירידה 
ברווח, בעיקר בשל תקנות וינוגרד – שאיפסו 

את הרווח של תחום הביטוח הכללי. 
ו,  לדברי הציג,  בריאות  ביטוח  תחום 
הירידה בעדכונים  בזכות  ברווחיות  שיפור 
האקטואריים ושיפור בתוצאות הקולקטיבים. 
בתחום ביטוח חיים הרווחיות השתפרה בזכות 
העלייה בדמי ניהול, ירידה בהפרשות ושיפור 
בתוצאות החיתומיות. הרווחיות של תחום 
הפנסיה נשחקה עקב הירידה בדמי הניהול, 
וכך גם בגמל. גבאי הדגיש את הרווחיות של 
התחומים האחרים, בהם שערוכי נדל”ן, בתי 
ופעילויות אחרות,  ביטוח  אבות, סוכנויות 
לרווחיות של  לא מבוטל  שתורמים באופן 

ענף הביטוח.

גבאי הציג את העלייה  מבחינת פרמיות, 
הקבועה של 10% בשלוש השנים האחרונות 
בהתפתחות הפרמיות ודמי גמולים, ואמר כי 
נובע מתחומי החיסכון ארוך  עיקר העלייה 

טווח. 
אור חרוש את  ועוזרו  בהמשך הציגו גבאי 
תוצאות התחומים השונים. בתחום ביטוח 
של  הרווחיות  בשיעור  ירידה  הוצגה  חיים 
והשיפור   ,1990 עד  שהופקו  הפוליסות 
ושל   2003 עד  ברווחיות של הפוליסות של 
כי  גבאי העריך  ואילך.  הפוליסות מ-2004 
מ-2004  ברווחים  המשתתפות  הפוליסות 
יעברו לרווחיות בתוך 3-4 שנים בזכות העלייה 

בהיקף הנכסים. 
בתחום הפנסיה הוצג השינוי בגביית דמי 
ניהול תוך חלוקה להשפעת הכמות )הגידול 
)הירידה  בהיקף הנכסים( והשפעת המחיר 
בשיעור ד”נ(. להערכת גבאי, הגידול בהיקף 
הנכסים )בנטרול הירידה בשיעור ד”נ( תרם 
221 מיליון שקל לרווחיות, והירידה בשיעור 
ד”נ )בנטרול הגידול בנכסים( גרעה 169 מיליון 

שקל מהרווחים. 
את  לחיוב  גבאי  ציין  וההשתלמות  בגמל 

רו”ח בני גבאי בכנס מכון קסירר

)המשך בעמוד הבא(
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אופן היישום של מודל הסולבנסי עלול לפגוע 
ביציבות המשקית, בחברות הביטוח ובמבוטחים

“אופן היישום של מודל הסולבנסי עלול 
לפגוע ביציבות המשקית, בחברות הביטוח 
ובמבוטחים”- כך אמר ערן צ’רנינסקי, משנה 
למנכ”ל ומנהל חטיבת פיננסים ואקטואריה 
במגדל ביטוח, בהרצאתו על אופן יישום מודל 
הסולבנסי בישראל, ועל ההתאמות שנעשו 
בישראל לעומת מדינות אירופה, בכנס שנערך 
בחמישי בערב במכון קסירר באוניברסיטת 

תל-אביב. 
בדבריו הציג צ’רנינסקי הבדלים מהותיים 
ביישום הסולבנסי בין אירופה לישראל. הוא 
הדגיש כי כאשר היישום שונה - התוצאות שונות 
לחלוטין. צ’רנינסקי תיאר את הגישה האירופית 
של  פרטנית  ברמה  בחינה  על  שהתבססה 
החברות, שבהתאם לה יושם המודל המשולב. 
ומודלים  יישום של הוראות מעבר  כלומר, 

פנימיים מעבר ליישום המודל הסטנדרטי.
מעבר  בהוראות  הצורך  את  הדגיש  הוא 
והתאמות, שמונעות פגיעה בהון הראשוני של 
החברה ומונעות יישום חקיקה רטרואקטיבית. 
כמו כן ציין כי אין בנמצא מודל סטנדרטי היכול 

להתאים לכל החברות וזו הסיבה להתאמות 
שבוצעו באירופה. בהקשר זה הציג צ’רנינסקי 
את המצב באירופה, לפיו “מודל הסולבנסי 
באירופה הותאם באופן פרטני וניתנו הוראות 
מעבר והתאמות לכ-70% מנתח השוק של 
חברות הביטוח, כלומר לכ-900 חברות ביטוח, 
שעיקרן חברות ביטוח חיים, בעוד שבישראל 
הרגולטור החליט כי ייושם מודל אחיד לכל 
והתאמות  מעבר  הוראות  וללא  החברות 
משמעותיות, ללא הבדל בין מאפייני החברות 

ותיק הביטוח שהן מנהלות”. 
המצגת שהוצגה בפני הציבור כללה נתונים על 
פי סקר אירופי, לפיהם 99% מהחברות עומדות 
בכללי כושר הפירעון באחוזים גבוהים מאוד, 
זאת הרבה בזכות הוראות המעבר וההתאמות 

שניתנו על ידי הרגולטורים המקומיים.
לעומת זאת, בענף הביטוח הישראלי מרבית 
שוק הביטוח נמצא ביחס הנמוך מ-100% או 
במידה מועטה מעליו )לפי נתוני IQIS5(. דהיינו, 
כל שינוי מינורי בסביבה הכלכלית יוכל לגרום 
לזעזוע גדול ביציבות החברות, כלומר, אירופה 

נמצאת ב”סקאלה” אחרת לגמרי.
הוראות מעבר  היעדר  צ’רנינסקי,  לדברי 
והתאמות עלול לפגוע לא רק ביציבות המשקית 
ובחברות הביטוח אלא גם במבוטחים. “חברות 
ביטוח יידרשו לעלויות הון גבוהות לאין שיעור, 
דבר שעלול להשפיע גם על ציבור המבוטחים 

ולחשיפתו לסיכונים רבים”.
צ’רנינסקי הציג את שיטת הפריסה שניתנה 
לחברות האירופיות בהתאמה להתפתחות 
הסיכון– 16 שנים, לעומת פריסה טכנית של 
6 שנים בישראל, שבפועל היום נותרו רק 4.5 
שנים, דבר שאינו מאפשר קבלת החלטות 

לטווח ארוך. 
צ’רנינסקי קרא לממונה על רשות שוק ההון 
ולערוך  יחד עם אנשי מקצוע בענף,  לשבת 
חשיבה נוספת. זאת, לאור הדיונים והמחקרים 
שפורסמו לאחרונה באירופה ולהתאים את 
ענפית  יציבות  על מנת להבטיח  ההוראות 
ומשקית ארוכת טווח בישראל, כמו גם להבטיח 
שציבור המבוטחים יוכל להמשיך ולרכוש מוצרי 

סיכון נדרשים. 

 צ’רנינסקי: מודל הסולבנסי באירופה הותאם באופן פרטני לכ-70% מנתח השוק של חברות הביטוח באירופה, 
כלומר לכ-900 חברות ביטוח, שעיקרן חברות ביטוח חיים  בישראל הרגולטור החליט כי ייושם מודל אחיד לכל 

החברות וללא הוראות מעבר והתאמות משמעותיות, ללא הבדל בין מאפייני החברות ותיק הביטוח שהן מנהלות 

יום העיון השנתי של מכון קסירר

רו”ח בני גבאי: נמשכת הירידה ברווח הכולל של חברות הביטוח
ההתאוששות של שוק הגמל )צבירה חיובית נטו בשנתיים 
בזכות שני המוצרים החדשים: גמל  האחרונות(, בעיקר 

להשקעה וחיסכון לכל ילד )ותיקון 190 ב-2015(. 
בביטוח כללי הרווח נשחק ב-99%, בעיקר עקב תקנות 
וינוגרד. תחום רכב רכוש הוצג כתחום שתרם הכי הרכב 

לעלייה בהיקף הפרמיות. 
בתחום ביטוח בריאות הוצגה מגמת עלייה הן בפרמיות 
והן ברווח הכולל. כן הוצגה עלייה בשיעור הרווח מפרמיה 
בכל הענפים – מחלות ואשפוז, סיעוד פרט וסיעוד קבוצתי. 
גבאי התייחס ליחסי הון ומשטר סולבנסי, והציג את נתוני 
הפיקוח על הביטוח לפיהם החברות הגדולות עומדות על 
והחברות   146%  – 94%, החברות הבינוניות  שיעור של 
האלמנטריות – 113%. עוד הציג גבאי נתון לפיו התשואה 
להון הממוצעת ב-7 השנים האחרונות עומדת על 10% ושיעור 
תשואת דיבידנד לשבע שנים עומד על 3.8%. ביחס למכפילים 
אמר גבאי, כי מכפיל שווי שוק להון עלה בין 2015-2016 
ל-0.73, אך עדיין הוא נמוך מ-2013 שם הוא עמד על 1.02. 
העלייה, כך גבאי, “מוסברת גם בשינוי בסביבת הריבית וגם 

בהסרת העננה ושיפור בהוראות סולבנסי. 
יו”ר  )לשעבר  ברקת  משה  רו”ח  בכנס  השתתפו  עוד 
הפניקס(, שדן בתפקידיו של הדירקטוריון בקביעת מדיניות 
חלוקת דיבידנד והיערכות לסולבנסי 2. פרופ’ דן וייס בחן 
את היישום של תקנות סולבנסי על מדיניות ההשקעות 

של חברות הביטוח, על המינוף ועל התנודתיות ברווחים.

רו”ח ערן צ’רנינסקי, משנה למנכ”ל מגדל:

)המשך מעמוד קודם(
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נדונה  סבא  בכפר  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של חברת א.מ.א. מדיקל אילת בע”מ 
)“התובעת”(, שיוצגה על ידי משרד עורכי דין 
חלי רישה, נגד אריה קלמניק )“הנתבע”( ונגד 
כלל חברה לביטוח בע”מ )“חברת הביטוח”(, 
שיוצגו יחדיו על ידי משרד עורכי דין דבירה 
2017, במעמד  לקס. פסק הדין ניתן במרץ 

הצדדים, מפי השופטת רחל קרלינסקי.
נסע רכב מסוג אמבולנס,  באחד הימים 
עיר  לצומת  בסמוך  התובעת,  בבעלות 
דרומית  הערבה,  בצפון  הנמצאת  אובות, 
לים המלח )“האמבולנס”(. האמבולנס נסע 
ועם  בנסיעה מבצעית, עם סירנה מופעלת 
אורות מהבהבים, כאשר הוא מוביל מטופל 
שסבל מאירוע לבבי. במהלך הנסיעה נאלץ 
האמבולנס לבצע עקיפה של רכבים אחרים. 
בתוך כך נפגע האמבולנס בחלקו האחורי-ימני 
מאוטובוס שנסע באותו הכביש )“התאונה”(. 
לאמבולנס נגרמו נזקים ולכן הוגשה תביעה 
נהג  שהינו  הנתבע,  נגד  המשפט  לבית 
ונגד חברת הביטוח שביטחה  האוטובוס, 

את האוטובוס.
לטענת התובעת, האמבולנס נסע בנסיעה 
רכבים  שיירת  עוקף  שהוא  תוך  מבצעית 
וביצע  האוטובוס  עם  סטה  הנתבע  כדין. 
פנייה שמאלה, בזמן שהאמבולנס עקף אותו 
משמאל, ובתוך כך נפגע האמבולנס. לשיטת 
לב לכך  צריך לשים  התובעת, הנתבע היה 
שהאמבולנס נוסע בנסיעה מבצעית עם סירנה 
מופעלת ואורות מהבהבים. הואיל והנתבע לא 
פעל כנדרש, הרי שיש לחייב אותו ואת חברת 
הביטוח בפיצוי הנזקים שנגרמו לתובעת. 
באופן  נהג  הנתבע  כי  הוסיפה,  התובעת 
רשלני תוך התעלמות מוחלטת מהעובדה 
שהאמבולנס מתקרב אליו משמאל במהלך 
ביצוע עקיפה. התובעת ביקשה מבית המשפט 
להורות לנתבע ולחברת הביטוח לשאת במלוא 

הנזקים שנגרמו בתאונה.
כי  מנגד,  טענו  הביטוח  וחברת  הנתבע 
על  דווקא  יש להטיל את מלוא האחריות 
פעל  האמבולנס  נהג  לשיטתם,  התובעת. 
בניגוד לתקנות התעבורה, עת נכנס לצומת 
לא פנוי, עקף עקיפה אסורה בצומת, כאשר 
בלי  זאת  וכל  רצוף  הפרדה  קו  חוצה  הוא 
להאט. הפעולות הללו הן שהובילו למעשה 
להתרחשות התאונה. נוסף על כך נטען, כי 
הוביל  שהאמבולנס  הוכיחה  לא  התובעת 
חולה במצב שחייב נסיעה מבצעית ודחופה. 

עוד נטען, כי לא הוכח, שנהג האמבולנס פעל 
במידה הדרושה למילוי תפקידו. לבסוף נטען, 
כי בכל מקרה היה על נהג האמבולנס לנקוט 
באמצעי זהירות, במטרה להימנע מסיכונים 
ומפגיעות בעוברי דרך וברכוש. לפיכך, הנתבע 
וחברת הביטוח ביקשו מבית המשפט לדחות 

את התביעה נגדם.
האם התובעת, שאמבולנס בבעלותה ניזוק 
במהלך נסיעה מבצעית, זכאית לפיצוי מאת 

הנתבע שפגע בו בדרך?
בית המשפט שוכנע, כי גם נהג האמבולנס 
וגם נהג האוטובוס תרמו להתרחשות התאונה 
נהיגה  של  הזהירות  מכללי  החורג  באופן 
בכביש. בהתאם לעדותו של נהג האמבולנס, 
הוא התעלם מכך שחלים עליו כללי זהירות 
בכביש, למרות שלשיטתו מדובר ברכב ביטחון. 
בשל כך, נהג האמבולנס הרשה לעצמו לבצע 
עקיפות באופן בלתי זהיר ובהיעדר האטת 
האמבולנס בהתקרב לצומת. נהג האמבולנס 
סמך על כך שמדובר באמבולנס, דבר שמקנה 

לו, לפי דעתו, קדימות בכביש.
מנגד, הנתבע, שנהג באוטובוס הפוגע, שאף 
הסיע תלמידים בעת התאונה, הודה בעדותו, 
כי הוא אכן הבחין באמבולנס מתקרב אליו. 

יתרה מזאת, הנתבע העיד בבית המשפט, כי 
הוא אף הבחין, שהאמבולנס נוסע עם אורות 
כך, הנתבע לא השכיל  מהבהבים. בהינתן 
לעצור טרם הסיט את האוטובוס לשם פנייה 
שמאלה. הפעולות הללו עולות כדי רשלנות 
הנתבע, שהובילה לבסוף להתרחשות התאונה.
נהג  פעולותיו של  כי  בית המשפט קבע, 
האמבולנס ביחד עם פעולות הנתבע מובילות 
למסקנה לפיה יש להטיל אחריות משותפת 
ושווה על שניהם. לאחר קביעת שיעור הטלת 
האחריות ציין בית המשפט, כי הוא נותן אמון 
מלא בגרסת נהג האמבולנס, לפיה הוא נסע 
ברכב ביטחון במהלך נסיעה מבצעית. עוד 
צוין, כי קיים ספק מסוים האם נהג האמבולנס 
אכן ביצע את התפקיד המוטל עליו במידה 
הדרושה. עם זאת, העניין אינו עולה כדי ספק 

שמוביל לדחיית התביעה.
את  חייב  המשפט  בית  האמור,  לסיכום 
הנתבע ואת חברת הביטוח לשלם לתובעת 
חויבו  כן,  סכום של כ-17 אלף שקל. כמו 
בהוצאות משפט,  וחברת הביטוח  הנתבע 

ובשכר טרחת עורך דין התובעת.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

האמבולנס נפגע כאשר נסע בניגוד 
לכללי הזהירות בכביש בעת 

שהסיע מטופל – האם מגיע  פיצוי?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 לטענת התובעת, הנתבע היה צריך לשים לב לכך שהאמבולנס נוסע בנסיעה מבצעית עם סירנה 
מופעלת ואורות מהבהבים  הנתבע והמבטחת טענו, כי נהג האמבולנס פעל בניגוד לתקנות 

התעבורה, עת נכנס לצומת לא פנוי, עקף עקיפה אסורה, תוך חציית קו הפרדה רצוף ובלי להאט 

תיאור התפקיד: 
 ניהול צוות עובדים ומתן מענה מקצועי  

 טיפול בכל סוגי הפוליסות )רצף, קצבה,  
  טיפול בטופס 161, עזיבת עבודה, 

  פוליסות קלאסיות/מעורבות פרט ומנהלים( 
 ביצוע פדיונות 

 שינויים בפוליסות 
 הפקת פוליסות 

 פתרון בעיות ומענה לפניות סוכנים

דרישות: 
 ניסיון בניהול צוות תפעול ביטוח חיים 

  בחברת ביטוח - חובה 
 ידע מקצועי נרחב בחוזרים ורגולציות 

  של ביטוח חיים 
 יכולת עבודה בתנאי לחץ

 יכולת קבלת החלטות ומתן פתרונות 
  אפקטיביים

גיוס חם בהכשרה!
הכשרה חברה לביטוח )שנבחרה במקום ה- 2 מבין חברות הביטוח שהכי כדאי 

לעבוד בהן לפי סקר דה מרקר לשנת 2015( מגייסת
למשרת ראש צוות ביטוח חיים למחוז חיפה – משרה 1411

יש לשלוח קורות חיים בציון מס' משרה 
hr@hcsra.co.il למייל
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | אגף עסקים

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

    פוליסה חדשנית, מודולרית, עדכנית ורחבה, הנותנת מענה לחשיפות מתגברות וחדשות בעולם 
דינמי וטכנולוגי, רווי בשינויי רגולציה ופסיקה מחמירה נגד בעלי מקצועות בכל התחומים.

    הרחבות רבות ללא תוספת פרמיה )אי יושר עובדים, הוצאת דיבה, אובדן מסמכים ואמצעי מידע, 
הוצאות הגנה בהליכים פליליים ומנהליים, פגיעה באוטונומיה של הפרט קניין רוחני ועוד(.

    הרחבה אופציונלית לכיסוי אירועי סייבר, הן לנזקי צד ג' והן לנזקי המבוטח עצמו.
 

 אל תסתפקו בפחות.
מנוביט 2015, זו האחריות המקצועית שלך!

 פוליסת אחריות מקצועית - 
Top Business מנוביט 2015 מבית

לראשונה בשוק הביטוח, פוליסת מנוביט לאחריות מקצועית

חדש!
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ביטוח חובה, חוד 
החנית של הרווח 
האחרון,  בעשור 
במצטבר  הפסיד 
141.7 מיליון שקל 
לעומת   2016 ב-
 991.7 של  רווח 
מיליון שקל בשנת 
2015 - ירידה של 
רד  א י ל י מ  1 . 1 3

שקל.
התוצאה ב-2015 הושגה למרות שרווחי 
ההשקעה, החשובים לתחום, היו הרבה מתחת 
לממוצע הרב-שנתי. שיפור משמעותי ברווחי 
ההשקעה ב-2016 לא מנע את המעבר להפסד. 
ביטוח החובה מציג את התוצאה המאזנית 

הגרועה ביותר בשנים האחרונות.
2016 הייתה גדושה בפעילות רגולטורית 
שר האוצר  וגם של  הפיקוח על הביטוח  של 
המעוניין להוזיל משמעותית את הפרמיה 
בביטוח חובה ולתרום להקטנת יוקר המחיה 
בישראל. פעילות זו ייתכן שנגרמה בעקבות 
רווח של קרוב ל-1 מיליארד בשנה על תפוקה 
4.5 מיליארד, שנראה “מוגזם” )בלשון  של 

המעטה( לשר האוצר. 
התפוקה בתחום הגיעה ל-4.92 מיליארד 
 4.65 לעומת   5.8% כ- של  גידול   - שקל 
מיליארד שקל אשתקד. בנטרול שיעור הגידול 
 286( ב-2016  הרכב  כלי  במצבת  העצום 

אלף כלי רכב חדשים( 
ביטוחי  והקדמות של 
ים  י צ ו ם  י ב י ט ק ל ו ק
עקב הנחיה רגולטורית 
האוסרת מינואר 2017 
המבוטח  אפליית  על 
הבודד ביחס לקולקטיב, 
בהמשך  להבחין  ניתן 
ירידה בפרמיה  מגמת 
הממוצעת, אך מתונה 
בהרבה מתחזית האוצר 
הרפורמה.  בעקבות 
נה  נ כ ו ת ה  מ ר ו פ ר ה
ב-2015 ויצאה לדרכה 
)ולבסוף   2016 במרץ 
נחלקה לשתי פעימות: 
ובינואר   2016 במרץ 
ה  י מ ר פ ה  . )2 0 1 7
הממוצעת ירדה ב-2016 
ם,  י ד ד ו ב ם  י ז ו ח א ב
אוכלוסייה  בקבוצות 
מסוימות הפרמיה לא 

ירדה ויש קבוצות אוכלוסייה שהפרמיה אף 
עלתה.

מספר כלי הרכב המבוטחים בביטוח חובה 
גדול מאלו המבוטחים ברכב רכוש, בין השאר 
בגלל שאוכלוסיות רבות, המנהלות בעצמן 
תביעות רכוש, מחויבות בחוק לרכוש בטוח 
חובה )כגון חברות ליסינג, ציי אוטובוסים 

וציי רכב שונים(.
בעיצומה של הפעימה הראשונה של רפורמת 
האוצר התפרסמו המלצות וינוגרד, שעיקרן 
בגין תביעות  ל-2%  ריבית ההיוון  הורדת 
הביטוח הלאומי כלפי  שיבוב אותן מגיש 
צדדים שלישיים מתוקף פקודת הנזיקין או 
חוק הפלת”ד )הריבית שהייתה עד כה 3%(. 
החברות נאלצו להגדיל מיידית את ההפרשות 
התביעות  בעבור  ההתחייבויות  לצורך 
כמענה  התעריף  את  ולהתאים  הקיימות, 
למשמעויות העתידיות על התביעות החדשות.

וינוגרד הגדיל את הפרשות חברות  דוח 
הביטוח כבר ברבעון הראשון ועם העדכונים 
לאורך השנה הסתכמה ההשפעה ב-920 מיליון 
שקל – מה שהביא את התחום בפעם הראשונה 

זה שנים רבות להפסד מאזני.
מבחינה אקטוארית, יש ויכוח על המשמעות, 
אך בחברות רבות סברו שיש להעלות את 
התעריף ב-15% לפחות. גם מפעיל מאגר 
הנתונים רון בינה אקטוארית )הפועל מתוקף 
שהרפורמה  הפיקוח(,  של  במכרז  זכייתו 
יצאה ל”אקרנים” תוך  של רשות הפיקוח 

התבססות על ממצאיו ועבודותיו המחקריות, 
טען שדוח וינוגרד מצדיק העלאת תעריפים. 
דוח וינוגרד אכן הפריע ל”רפורמה” בפועלו 
באופן הפוך לרצון הפיקוח והאוצר להוזיל 
רווחי  את  )ולהקטין  החובה  תעריפי  את 
החברות(. גם דחיית יישום מסקנות וינוגרד 
לספטמבר 2017, במהלך משותף של משרדי 
את  למנוע  הצליחה  לא  והרווחה,  האוצר 
ביצוע דרישתם של רואי החשבון  המבקרים, 
שמשמעותה הייתה הפרשה מאזנית של כ-1 
מיליארד שקל כמענה לתביעות העתידיות 

של החברות.

הכנסת הפול לתחרות

הפול, שעד לרפורמה היה מחוץ לתחרות 
ופעל במיוחד בשוק מסורבי ביטוח בחברות 
הביטוח, כגון אוכלוסיית הרכב הדו-גלגלי, 
המפסיד בשנה רגילה כ-250 מיליון שקל, 
הפסיד בשנה הנוכחית ובעקבות וינוגרד 426 
מיליון שקל. החברות חולקות בהפסדי הפול 
לפי גודלן היחסי בכל שנת חיתום. חלק זה 
כלול במאזן החברות בתחום רכב חובה. משרד 
האוצר והפיקוח הכניסו את הפול למשחק 
2016 בכוונה להשתמש בו  התחרותי במרץ 
להוזלת תעריפי החברות בתחום שנחשב עד 
כה כרווחי ביותר ושתרם בממוצע כ-60% 
מרווחי המגזר האלמנטרי. האלמנט התחרותי 

1.13 מיליארד שקל נגרעו מהרווח 
של ביטוח החובה – וגרמו להפסד 

בתחום הרווחי ביותר בעשור האחרון
דוח וינוגרד נתן הצדקה לדרישות החברות להעלאת תעריפי החובה, בניגוד לרפורמה 

של האוצר שמטרתה הייתה להוזיל את תעריפי ביטוח חובה ואת יוקר המחיה

)המשך בעמוד הבא(

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

רווח בנטרול רווחי השקעותפרמיות  ברוטו חברה
רווחי השקעה

השפעת 
וינוגרד 

תוצאות בנטרול 
רווח כוללוינוגרד 

438,30955,06818,26881,000154,33673,336כלל ביטוח

476,27841,687-6,75071,000105,93734,937איילון

375,81610,55120,97521,30052,82631,526שלמה

481,64891,428-67,295153,000177,13324,133הפניקס

88,9636,1976,89421,60034,69113,091ביטוח חקלאי

174,4839,812-13,41923,50019,893-3,607שירביט

386,40354,271-59,27127,90022,900-5,000הכשרה

  AIG146,0844,472-22,92023,4004,952-18,448

491,07954,225-79,929124,00098,296-25,704הראל

468,49932,364-92,44846,100-13,984-60,084ביטוח ישיר

558,37543,846-122,214115,00036,632-78,368מגדל

835,89966,992-194,546213,00085,446-127,554מנורה החזקות

4,921,836470,913-612,655920,800779,058-141,742 סה”כ

172,600-253,871-426,471   הפול 

תוצאות תחום ביטוח חובה ב-2016, כולל השפעת 
תוצאות ההשקעות והשפעת וינוגרד, באלפי שקלים
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בפעילות הפול כוון בעיקר לרכב פרטי ומסחרי 
עד 3.5 טון.

החשש שהפול ייהפך לחברה גדולה וכי רכבים 
רבים יצטרפו אליו בגלל המחירים התחרותיים 
בקבוצות אוכלוסייה מסוימות עם כניסת 
הרפורמה– התבדה, למרות גידול בכמות כלי 
רכב אחרים )שאינם דו-גלגלי( המבוטחים 
בפול. ייתכן שמכשולים אדמיניסטרטיביים 
בפעילות הפול )כגון הנגשתו לציבור( מונעים 

גידול מסיבי בפעילותו.
החל ממרץ 2016 הפול הכניס לתעריף רכב 
פרטי ומסחרי עד 3.5 טון פרמטרים חדשים כדי 
להוזיל פרמיות חובה, בעיקר לצעירים ולנשים. 
ההוזלה המשמעותית מותנית בעיקר בשימוש 
באביזרי בטיחות )מערכות כמובילאיי או 
איווקס( כחלק מהמלחמה בתאונות הדרכים.

בנוסף להנחות המתבקשות להגדרת מגדר 
)נשים(, הפרמטרים הבטיחותיים הנוספים 
שהשפיעו וישפיעו על תעריף החובה כוללים: 
מערכת למניעת נעילת גלגלים )ABS(, מערכת 
לבקרת יציבות )ESP(, מערכת התראה על אי 
שמירת מרחק )FCW( ומערכת התראה על 
סטייה מנתיב )LDW(. ההוזלה משמעותית 
או  צעירה  באוכלוסייה  כשמדובר  ביותר 
אוכלוסיית הנשים שברכביהן אביזרי הבטיחות 
הללו. הפיקוח שאף שכל החברות ישתמשו 
באותם פרמטרים וכך תיווצר תחרות שתוזיל 
התעריפים, אך החברות לא מיהרו להישמע 
ואפילו פנו לבג”ץ כדי למנוע מהפיקוח להפעיל 
הפול במתכונת הנוכחית, שתגרום, בעקיפין, 

גידול בהפסדיהן.
הפנייה לבג”ץ והחברות הניבה הישג בודד 
שתעריפי  הרגולטורית  ביטול הדרישה   –
החברות לא יעברו )בפעימה השנייה( 90% 
מתעריף הפול )שהרי בפעימה הראשונה הייתה 
הסכמה של הפיקוח(. לכן, החברות יכולות 
להציג היום תעריף גבוה מתעריף הפול באותם 
מקומות שהאקטואריה שלהן אומרת אחרת 

)והפיקוח... מאשר(.
ואכן, נכון להיום, במקרים רבים תעריף הפול 
יותר מתעריפי חברות רבות, בעיקר  נמוך 

למבוטחים צעירים + אביזרי בטיחות.
בתחילה לא כל החברות הסכימו לאמץ את 
התפיסה החדשה ביחס לתעריף, אך בשלהי 
2016 נדרשו החברות להגיש לאישור הפיקוח 
תעריף מבוסס על אותם פרמטרים ויישומם 
2017. בסופו של דבר הושגו  החל מינואר 
פשרות והפיקוח הסתפק בפחות ממה שדרש 
בהתחלה ולפני פיצול הרפורמה לשתי פעימות.

דוח וינוגרד – גורם מספר 1
בהפסדי התחום ב-2016

היוו את הסיבה  וינוגרד  ועדת  מסקנות 
הנוכחית  המרכזית למעבר להפסד בשנה 

ההתחייבויות  בגין  הפרישו  והחברות 
הביטוחיות המתבקשות ממצאי הדוח כ-920 
פגעו  שהממצאים  ספק  אין  שקל.  מיליון 
ברפורמה ובכוונות האוצר להוזיל תחום זה. 
בנטרול מסקנות וינוגרד התחום הציג רווח 

של כ-780 מיליון שקל.
כאמור, רווחי ההשקעות בשנה הנוכחית היו 
טובים בהרבה ביחס לאשתקד )470.9 מיליון 
לעומת 371.5 מיליון ב-2015(. מתברר שגם 
בנטרול השפעת דוח וינוגרד ירדה משמעותית 
רווחיות החובה –כ-22% ביחס ל-2015. 
יותר, מאחר שכמה  גבוה  ייתכן שההפרש 
חברות הציגו השנה רווח חד-פעמי כתוצאה 
במכירת  הקשורה  משנה  ביטוח  מעסקת 
והכשרה(,  שלמה  תביעות מהעבר )איילון, 
שעיקר מטרתה שיפור מצב ההון, אך במקרים 

מסוימים תרמה לרווחיות.
הירידה ברווחיות התחום מוסברת גם בגלל 
 ,2015 הנהגת “הנוהג המיטבי” בסוף שנת 
שגררה הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות 
במספר חברות. שיטת הנוהג המיטבי ביטלה 
את הרזרבות המבוססות על עודף הכנסות 
על הוצאות בגין שלוש שנות חיתום אחרונות, 
אך הטילה אחריות אקטוארית על החברות, 
המחייבת שמרנות יתר בהתייחס להפרשה 

בגין תשלומי תביעות בעתיד.
ירידת התעריף בשנים האחרונות בשילוב 
ובעיקר  הדרכים  תאונות  בכמות  גידול 
הקטלניות )כבר ארבע שנים שמספר ההרוגים 

עולה מדי שנה( משפיעים גם חיתומית.
מספר התביעות הנובע מתאונות הדרכים, 
למרות  עולים  ההרוגים,  מספר  ובעיקר 
ההשקעה המסיבית בתשתיות ולמרות העובדה 
שנעשה שימוש במכוניות חדשות ובטוחות 
יותר. נתון זה חייב להילקח בחשבון בבניית 

התעריף.
ב-2016 התקבלו שתי החלטות רגולטוריות 

נוספות שישפיעו בעיקר החל מ-2017:
א. החזרה לציבור של עודפי כספים שהצטברו 
בקרנית: כ-1.2 מיליארד שקל יוחזרו בצורת 
13% מתעריף הנטו החל מינואר  הנחה של 
2017 ועד דצמבר 2018. הכספים הללו מוזילים 
למבוטח את הפרמיה ומוחזרים לחברות בדרך 
אדמיניסטרטיבית שנקבעה. ההנחה מעמעמת 
את הרפורמה שנכנסה בינואר 2017 לפעימה 
השנייה היות שהחברות היו צריכות להתייחס 
גם לממצאי וינוגרד בקביעת התעריפים החל 

משנת 2017.
במקרים לא מעטים ולמרות הסבסוד של 
ואף התייקר, אם  הוזל  13%, התעריף לא 
כי לגבי נשים וצעירים הנוסעים בכלי רכב 
)כמובילאי  בטיחות  באמצעי  מאובזרים 

ואיווקס( התעריף אכן הוזל משמעותית.
כאמור, זו הנחה לשנתיים וייתכן שב-2019 
התעריפים יועלו בצורה דראסטית לאחר סיום 
ההחזר של כספי קרנית. רבים טוענים שההחזר 

נבע משיקולים פוליטים והיה צורך להשתמש 
בכספים למניעת תאונות דרכים או למטרות 

אחרות שאין לממשלה תקציב עבורן.
ב. תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח 
רכב חובה בהתייחס לציי רכב וקולקטיבים, 
חוזר המונע למעשה מחברות הביטוח לתת 
הנחה למבוטחי קולקטיב על חשבון המבוטח 

הבודד.
החלטה זו גרמה לקולקטיבים רבים )וגם 
לציי רכב שלא ניתן להוכיח אקטוארית את 
יתרונם על המבוטח הבודד( להקדים את 
תאריך תחילת הביטוח ל-31 בדצמבר 2016 
)כגון עובדי מדינה( ואפילו תוך התעלמות 
מ”ההנחה” בגין כספי קרנית. ברור שמקבלי 
החשב הכללי, הבינו היטב  ההחלטות, כגון 
שכדאי להקדים. האם ראוי שהחשב הכללי 
יהיה שותף ל”פטנט” שייתן לקולקטיב עוד 
שנה של הנחות בחובה על חשבון המבוטח 
הבודד? האם החברות שהשתתפו במכרז עובדי 
המדינה פעלו כשורה בכך ששיתפו עמו פעולה?
בהתייחס לריבית הנמוכה השוררת במשק, 
החולפת  בשנה  כבר  נעשו  ההפרשות  רוב 
ולא נשנו השנה )בהעדר צפי להמשך ירידת 

הריבית(.

הגדולה ביותר –מנורה מבטחים החזקות 

החברות: הפניקס,  איילון, שלמה וביטוח 
חקלאי – הצליחו להרוויח למרות ההפרשות 

בגין ממצאי וינוגרד.
ב-2016 גברה ההשפעה של מבטחי משנה, 
הן בחוזים יחסיים והן בעסקאות מיוחדות 

לשיפור ההון.
החברה הגדולה ביותר בתחום זה היא מנורה 
מבטחים החזקות ותפוקתה הגיעה ל-835.8 
מיליון שקל )809.9 ב-2015 - גידול של 3.2%(. 
בשורת הרווח החברה הציגה את ההפסד 
127.5 מיליון שקל לעומת  הגדול ביותר - 
רווח של 130.2 מיליון שקל ב-2015. השפעת 
וינוגרד משמעותית: 213 מיליון שקל. בנטרול 
השפעת וינוגרד היה הרווח 85.5 מיליון שקל 
)כ-44.7 מיליון פחות מרווחי השנה החולפת(.

להשפעת וינוגרד נוספו:
- גידול בהתחייבויות הנובעות מהתפתחות 
תביעות,עדכוני הנחות ואומדנים אקטוארים 
)לרבות הקטנת הפרשה שנרשמה  אחרים 
בשנה קודמת בגין חתימת הסכם עם הביטוח 

הלאומי(.
- הפסד משמעותי בגין הפול )חלק מנורה 

הגיע ל-74 מיליון שקל(.
- גידול ברווחי השקעות של 33 מיליון שקל 

הקטין את עוצמת ההפסד.
עם  מגדל  היא  בגודלה  השנייה  החברה 
תפוקה של 558.3 מיליון שקל )509.9 מיליון 
9.5%(.החברה  גידול של   - שקל ב-2015 

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

1.13 מיליארד שקל נגרעו מהרווח של ביטוח החובה 
– וגרמו להפסד בתחום הרווחי ביותר בעשור האחרון

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי
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מציגה הפסד של 78.3 מיליון שקל )ולעומת 
122 מיליון שקל ב2015(. בנטרול  רווח של 
115 מיליון שקל, החברה  וינוגרד,  השפעת 
משמעותית  קטן  אך  רווח,  מציגה  הייתה 
מרווחי 2015. החברה הושפעה מירידה ברווח 
החיתומי,ירידת תעריפים והפסדי הפול )58 
מיליון שקל לעומת 21 מיליון שקל ב-2015(.
בניגוד למגמת השוק, רווחי ההשקעות היו 

נחותים לעומת אשתקד בתחום זה.
החברה השלישית בגודלה בתחום זה היא 
הראל עם תפוקה של 491 מיליון שקל )484.7 
1.3% בלבד(.  גידול של  מיליון אשתקד – 
החברה מציגה הפסד של 25.7 מיליון שקל 
בנטרול  87.7 מיליון ב-2015(.  )רווח של 
שקל -  מיליון  כ-124   – וינוגרד  השפעת 
הייתה החברה מציגה שיפור של 12% יחסית 
לאשתקד. עיקר השיפור נובע מגידול רווחי 
גדולה  ההשקעות. הראל הפסידה תפוקה 
של עובדי  מדינה אך גדלה בפעילות אחרת 
)אוטובוסים, קולקטיבים אחרים וסוכנים(.

הפניקס -  בגודלה,  הרביעית  החברה 
תפוקתה 481.6 מיליון שקל )464.8 מיליון 
ב-2015 - גידול של 3.6%(. חרף ההפרשה 
בגין דוח וינוגרד הצליחה החברה להציג רווח 
של 24.1 מיליון שקל )לעומת 148.2 מיליון 
 153  - וינוגרד  ב-2015(. בנטרול השפעת 
רווח  - הייתה החברה מציגה  מיליון שקל 
של 177 מיליון שקל, המהווים שיפור ביחס 
ל-2015 הודות לגידול בהשקעות וחרף הגידול 
בהפסדי החברה בפול )43 מיליון שקל לעומת 

22 מיליון שקל ב-2015(.
ההחברה החמישית בגודלה, איילון, שהפיקה 
476.2 מיליון שקל )413.6 מיליון שקל ב- 
-2015גידול של 15.1% הנובע בעיקר מהגדלת 
חלקה של איילון בביטוח עובדי המדינה. 
34.9 מיליון שקל  רווח של  החברה הציגה 
)לעומת 11.7 מיליון שקל ב-2015(. החברה 
הציגה שיפור גם ללא הפרשת 71 מיליון שקל 
בגין המלצות וינוגרד. בנטרול אותה השפעה 
הייתה יכולה החברה להציג רווח של כ-106 

מיליון שקל.
החברה  השקעה,  ברווחי  לגידול  בנוסף 
ביטוח משנה )שעיקרה  הרוויחה מעסקת 
מכירת תיק תביעות תלויות בגין השנים 1992 
26 מיליון שקל. העסקה  2015 כולל(  - עד 
שיפרה גם את מצב ההון. בנטרול אירועי 
הרווח החד פעמיים, החברה הגדילה את 
הרווח יחסית לאשתקד ב-68 מיליון שקל, גם 
הודות לשיפור חיתומי. עקב הגידול והעמלה 
קולקטיביות  בעסקאות  אפסית  הכמעט 
החברה הקטינה הוצאות. מנגד, חל עדכון 
נוסף בריבית ההיוון. לחברה יש הסכם חוזי 
יחסי עם מבטחי משנה ברמה גבוהה יחסית 

בתחום זה.
החברה השישית בגודלה היא ביטוח ישיר, 

שהפיקה 468.5 מיליון שקל )414.5 מיליון 
13% הנובע אף הוא  גידול של   - ב-2015 
וכן  מהגדלת חלקה בביטוח עובדי מדינה 

מהגדלת הפעילות הישירה הרגילה(.
החברה הפסידה 60 מיליון שקל )רווח של 61 
מיליון ב-2015(. גורמים שהשפיעו: המלצות 
וינוגרד כ-46 מיליון שקל, גידול חלקה של 
החברה בהפסדי הפול )כולל השפעת וינוגרד 
14 מיליון  33 מיליון לעומת  בפול –השנה 
אשתקד(, הרעה בתוצאות חיתומיות והמעבר 

לנוהג המיטבי.
ברור שבביטוח חובה אין לחברות לביטוח 
ישיר יתרון על החברות האחרות )כמו ברכב 

רכוש(.

הרווחית ביותר: כלל ביטוח

כלל ביטוח, במקום השביעי בגודל, הפיקה 
)454.7 מיליון שקל – 438.3 מיליון שקל 

ירידה של 3.6%(. זאת בזכות המשך מדיניות 
אי חידוש עסקים הפסדיים, לרבות עסקי 

קולקטיב ותעדוף רווחיות על פני תפוקה.
עם רווח של 73.3 מיליון שקל )230.7 מיליון 
שקל ב-2015( כלל ביטוח הינה הרווחית ביותר 
בתחום. החברה הרוויחה, למרות השפעת 
וינוגרד )81 מיליון שקל(. בנטרול ההפרשות 
לוינוגרד החברה מציגה רווח של כ-154 מיליון 
שקל )ירידה 33% לעומת 2015(.ירידה הנובעת 
מהתמתנות בהתפתחות החיובית בתביעות 

לעומת שנה קודמת.
במקום השמיני - חברת הכשרה, שהפיקה 
386.4 מיליון שקל )375 מיליון ב-2015 - 
גידול של 3%(. בנטרול חידוש קולקטיב גדול 
מ-2017 לרבעון הרביעי ב-2016 יש קיטון 
מסוים בתפוקה ביחס לשנה החולפת. הקיטון 

קשור בהמשך מגמה של טיוב התיק.
חברת הביטוח הכשרה, השייכת לקבוצת 
אלעזרא, מבטחת בביטוח חובה את רוב צי 
הרכב של הקבוצה כולל אלבר ליסינג. החברה 
66 מיליון  5 מיליון שקל )הרוויחה  הפסידה 
ב-2015(. בנטרול השפעת וינוגרד )כ-27.9 
רווח  מציגה  החברה  הייתה  שקל(  מיליון 
יחסית  - הרעה חיתומית  22 מיליון שקל 
תביעות  מהתפתחות  הנובעת  לאשתקד, 
חלקה  ומגידול  קודמות  חיתום  משנות 

בתביעות הפול.
גבוה יחסית,  יחסי  לחברה ביטוח משנה 
הנותן גם הגנה להון החברה. בנוסף ביצעה 
השנה עסקת ביטוח משנה הכוללת מכירת 
סיכוני התביעות בשייר בגין שנות החיתום 
2010-2015. העסקה בוצעה מול מספר מבטחי 
משנה ותרומתה העיקרית - שיפור מצב ההון.

שלמה, שהפיקה 375.8  במקום התשיעי– 
מיליון שקל )341.9 מיליון ב-2015 - גידול של 
כ-10%(. לחברת שלמה התייחסות מיוחדת 
לענף חובה, שהינו מרכזי בפעילותה )עם פרמיה 

הגדולה מפרמיית רכב רכוש(. החברה מבטחת 
את צי רכבי קבוצת שלמה ובנוסף לפעילות 
סוכנים רגילה פועלת לאחרונה גם בנישות 
ביטוחי חובה למשאיות,  )כגון  ביטוחיות 

המבצעות ביטוח רכוש בלוידס(.
31.5 מיליון שקל חרף  החברה הרוויחה 
השפעת וינוגרד )21.3 מיליון שקל בשייר(. 
בנטרול השפעת וינוגרד התוצאה אף טובה 
שקל(. מיליון   37.6 של  )רווח  מאשתקד 
לחברה ביטוח משנה יחסי גבוה יחסית ובנוסף 
עשתה השנה הסכם מיוחד, הכולל העברת 
סיכון למבטחי המשנה בגין שנות החיתום 
2012-2014. ההסכמים בשנה הנוכחית עם 
והן  מבטחי המשנה תרמו הן להון החברה 

לרווחיות 2016.
שירביט, במקום ה-10, הפיקה 174.4 מיליון 
שקל )165.7 מיליון ב-2015 - גידול של 5.2%(. 
עיקר הגידול קשור בכניסה מחודשת למכרז 
גידול  ובנוסף  החשכ”ל כחברה השלישית 
בפעילות הסוכנים. החברה הפסידה 3.6 מיליון 
363 אלף שקל(. בנטרול  )אשתקד הרוויחה 
השפעת וינוגרד - 23.5 מיליון - יכלה החברה 
להציג רווח של 20 מיליון שקל. לחברה ביטוח 
משנה יחסי המעניק עמלה קבועה שתורמת 

לרווח, בנוסף היה שיפור חיתומי מסוים.
חברת AIG, במקום ה-11, הפיקה 146 מיליון 
שקל )זהה לאשתקד - 146.7 מיליון שקל(. 
החברה הפסידה 18.4 מיליון שקל )הרוויחה 
59.8 מיליון ב-2015(. בנטרול השפעת וינוגרד 
- 23.4 מיליון שקל - יכלה החברה להציג רווח 
קטן והתוצאה גרועה בהרבה לעומת אשתקד. 
הגורמים העיקריים לירידה ברווחיות: גידול 
בתביעות, ביטול הצבירה )אשתקד נרשמו 
עודפים בגין שנת חיתום 2012(, ירידה ניכרת 
בעתודות של התביעות שאירעו ולא דווחו 

)IBNR( וגידול בהפסדי הפול.
החברה הקטנה ביותר בתחום, ביטוח חקלאי, 
הפיקה 88.9 מיליון שקל )69.9 מיליון אשתקד 
– גידול של 27.2% הנובע בעיקרו מהגדלת 
פעילות הסוכנים(. החברה הרוויחה 13 מיליון 
בנטרול  ב-2015(.  מיליון שקל   36( שקל 
השפעת וינוגרד - 21.6 מיליון שקל - הייתה 

מציגה תוצאות דומות לאשתקד.

סיכום 

2016 הייתה שנה מיוחדת ומעניינת  שנת 
בתחום ביטוח חובה. לאחר תקופה ארוכה 
ברווחיות  ראשון  גורם  היה  שהתחום 
מיליון  כ-141.7  הפסיד  הוא  האלמנטרי, 
שקל חרף הגידול ברווחי השקעות. אירועי  
2016 היו יוצאי דופן והחלו כבר בשלהי 2015 
עקב הרצון של האוצר והפיקוח לבצע רפורמה 
בעיוותים  ומטפלת  האזרח  עם  המיטיבה 

היסטוריים בתעריף.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(
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ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

האירועים הקשורים בביטוח חובה:
וביטול שיטת  הנוהל המיטבי  כניסת  א. 
עודף ההכנסות על הוצאות בגין שלוש שנות 

חיתום אחרונות.
ב. הכרזת הרפורמה המשלבת את הפול 

בתחרות +קביעת פרמטרים חדשים.
ג.פיצול הרפורמה לשתי פעימות מתונות 
ב’  ופעימה   2016 במרץ  א’  )פעימה  יותר 
בינואר 2017(. ראוי לציין שבפעימה א’ בוטלה 
הדרישה הרגולטורית שתעריף החברות לא 
יעבור 90% מתעריף הפול. עם זאת, תעריף 
הפול כלל לראשונה תעריף דיפרנציאלי הכולל 
פרמטרים שלא היו ברשותו בעבר ובכך הצטרף 

לתחרות.
נגד האוצר בגין  ד. החברות הגישו בג”ץ 
הרפורמה ובעיקר פעילות הפול )שהן אחראיות 

להפסדיו(.
ה. דוח וינוגרד, שהקטין ריבית ההיוון של 
שיבובי הביטוח הלאומי ל-2% )מ-3% קודם 
והתייחס גם לגידול בתוחלת החיים  לכן( 
רעידת אדמה מהסיבות  היווה  הממוצעת 

הבאות:
• הגדיל את ההפרשות בגין ההתחייבויות 
הביטוחיות ב-920 מיליון שקל, דבר שגרר 

מאזנים גרועים, כאשר רוב החברות מציגות 
הפסדים בתחום שהיה הרווחי ביותר בעשור.

• פגע ברפורמת הפיקוח בהביאו את החברות 
בניגוד לרפורמה בהגדלת התעריף  לפעול 

במקום הוזלתו.
• גרם לחברות רבות לפגיעה בהון, שהגבירה 
עסקאות מיוחדות עם מבטחי משנה לחיזוק 
ההון )בנוסף להתגברות המגמות להכנסת 
מבטחי משנה לשותפות אסטרטגית במסגרת 

חוזים יחסיים(.
ה. בג”ץ לא קיבל את עמדת החברות, אך 
אישר הגשת תעריף ללא תקרת 90% מתעריף 

הפול גם בפעימה השנייה.
ו. החלטה על השבת עודפי קרנית למבוטחים 
בהדרגה מינואר 2017 ועד סוף 2018 בצורת 

13% הנחה מתעריף הנטו.
מינואר  )בתוקף(  רגולטורית  הנחיה  ז. 
2017לביטול התעדוף התעריפי לקולקטיבים 
שהביא  דבר  הבודד,  המבוטח  לעומת 
קולקטיבים רבים, בעיקר עובדי המדינה, 

להתחיל את הביטוח ב-31 בדצמבר 2016.
ח.דרישת הפיקוח מהחברות להגיש תעריף 
לאישור והכולל שימוש בפרמטרים כדוגמת 

הפול.
התעריפים  אושרו  רבים  ויכוחים  לאחר 

לחברות, אך ברור שרצון האוצר בהוזלה ורצון 
נפגשו באמצע,  החברות בהגדלת התעריף 
עקב מסקנות וינוגרד ועקב השפעת ההרעה 
גם מירידה הדרגתית  החיתומית הנובעת 

בתעריף וגם מגידול בתאונות הדרכים.
2017 תהיה  גם שנת  זאת  כתוצאה מכל 
מעניינת. אמנם השפעת וינוגרד תקטן ביחס 
המדד,  ההשקעה,  רווחי  ולפיכך  ל-2016 
להיות פרמטרים  יחזרו  והחיתום  הריבית 
חשובים בתוצאות העתידיות. עדיין מוקדם 
שהרווחיות  נראה  אך  העתיד,  את  לנבא 
תהיה קטנה יותר בביטוח חובה ביחס למה 

שהורגלנו בעבר.
גורם  עם זאת, התחום עדיין צפוי להיות 

מרכזי ברווחיות האלמנטארי.
2017 אירעו בביטוח חובה  בינואר  ב-1 
שלושה אירועים רגולטוריים )שונים( וללא 

קשר או תלות זה בזה:
א. תחילת ההפעלה של החזרי קרנית.

ב. כניסת הפעימה השנייה של הרפורמה + 
אישור תעריפים חדשים לחברות )הכולל את 

כל הפרמטרים החדשים(.
ג. כניסה לתוקף של אי הפליית המבוטח 

הבודד ביחס לקולקטיב.
יהיה מעניין.

)המשך מעמוד קודם(
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יהיו  הם  כי  מבינים  מסורתיים  מבטחים 
חייבים לחבור עם שותפים יצירתיים וחדשניים 
חדש  מדוח  עולה  כך  רלוונטיים,  להישאר  כדי 
שהתפרסם על ידי Accenture. על פי המידע, 
94% מהמבטחים חושבים שפעילות משותפת 
להמשך  הכרחי  הוא  דיגיטליות  חברות  עם 

ההצלחה. להלן סעיפים עיקריים מהדוח:
חייבים  שהם  אמרו  מהמבטחים   86%  •
להיות חדשניים ובמהירות, רק כדי לשמר את 

התחרותיות.
בינה  כי  סוברים  המבטחים  ממנהלי   80%  •
מלאכותית )AI( תיצור מהפכה באיסוף מידע 

מלקוחות ובתקשורת עמם. 
• 75% ממנהלי המבטחים מאמינים כי הבינה 

המלאכותית תשנה או תגרום לשינוי משמעותי 
השנים  שלוש  בתוך  הביטוח  תעשיית  של 

הקרובות. 
• 82% מהמנהלים בחברות ביטוח מסכימים 
של  חדש  מבנה  יוצרת  הדיגיטלית  שהמהפכה 

כלכלה תאגידית.
מאמינים  המבטחים  ממנהלי   75%  •
האדם  כוח  פעילות  את  ימזגו  שהארגונים 
הפנימית שלהם עם פעילות כוח אדם חיצונית 
ויפעלו כארגון ללא גבולות, בתחום זה, במהלך 

חמש השנים הקרובות. 
• 82% של המבטחים מסכימים שהארגונים 
צריכים להבין לא רק את מיצוב הלקוחות כיום 

אלא היכן הם רוצים להיות בעתיד. 

מעטפת  כי  מסכימים  מהמבטחים   61%  •
הביטוח  ולעסקי  הביטוח  לתעשיית  הפיקוח 

היא מיושנת. 
שהארגונים  מסכימים  מהמבטחים   73%  •
דיגיטליות  בתעשיות  לפעילות  נכנסים  שלהם 

אשר טרם הוגדרו.
להשתמש  מתכננים  מהמבטחים   69%  •
בטכנולוגית blockchain. 33% יעשו זאת תוך 
השנתיים הקרובות ו-36% דנים בדרך להשתמש 

בטכנולוגיה. 
הסקר נערך בין מבטחים ב-30 מדינות ונדגמו 

לסקר מנהלים מתחומי פעילות שונים. 
את הדוח במלואו אפשר למצוא בכתובת: 

http://tinyurl.com/gilad-insurtech

  the Financial Conduct Authority-ה
שהוא  שעבר  בשבוע  הודיע  )בריטניה(   -FCA
בחשד  האווירי,  הביטוח  בתחום  חקירה  עורך 
מידע  חלקו  בתחום  המובילים  שהברוקרים 
מחשבים  החרים   FCA-ה לקוחות.  של  מסווג 

 Aon P.L.C, הברוקרים  אצל  אחר  ומידע 
 Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C.,
 Willis Ltd-ו  ,Marsh Ltd  UIB Group

 .)Willis Towers Watson חברה בת של(
 Marsh JLT אולם  מלהגיב  נמנע   FCA-ה

אשרו כי מתנהלת חקירה והם מצדם משתפים 
ביושר  פועלים  שהם  טוענים   UIB-ב פעולה. 
גורמי  להוראות  מצייתים  וכן  ובמקצועיות 
ענף  פעילות  את  המסדירים  השונים  הפיקוח 

הביטוח.

 National Highway Traffic על פי הגדרות
Safety Administration - NHTSA הפרעה 
בנהיגה היא כל פעולה המסיחה את תשומת לב 
משלוח  טלפון,  שיחת  לרבות  מהנהיגה,  הנהג 
ושתייה,  אכילה  כתובות,  הודעות  של  וקבלה 
עם  התעסקות  המכונית,  נוסעי  עם  שיחה 
עוצמת הקול ברדיו או במערכת המולטימדיה 

 .)GPS( או בנווטן
NHTSA מגדיר קבלה או כתיבה של הודעות 
מאחר  מכולם,  הגדול  הדעת  כמסיח  כתובות 
שעל פי ניסויים שנערכו על כך, הפעולה גורמת 
5 שניות.  לאיבוד קו הראייה עם הדרך למשך 
בנסיעה במהירות של כ-80 קמ”ש, 5 שניות הן 
כדורגל   מגרש  של  לאורכו  לנסיעה  ערך  שוות 

בעיניים עצומות. 
 The Property Casualty Insurers
Association of America - PCI  דורשים 

עברייני  על  המשטרתית  האכיפה  הגברת 
תנועה, במיוחד בתחומים אלו. הגברת בטיחות 
המבטחים.  עבור  חשוב  נושא  היא  הנהיגה 
הסחת  להקטנת  “חינם”  עצות  נותן   PCI-ה

הדעת:
 the Insurance Information Institute •
I.I.I. אומר שהסיכונים בנהיגת רכב אינם רק 
בהנחה  מעסיקו,  של  גם  אלא  הרכב  נהג  של 
שהנסיעה הייתה תוך כדי ועקב העבודה. על פי 
הכללים של אחריות מקיפה, יכולים מעסיקים 
להיות חבים בגין מעשה רשלנות שנעשה על ידי 
העובד ושאירע במהלך עבודתו אצל המעסיק. 
אם  ברשלנות  חייב  יימצא  שהמעסיק  ייתכן 
כשל לקבוע מדיניות בקשר לשימוש בטלפונים 

חכמים. 
• תכנון מסלול הנהיגה חשוב למניעת תאונות. 
סיבה  מהווה  מוכרים  לא  באזורים  נהיגה 

משמעותית לתאונות דרכים. אם הנהג מפעיל 
נווטן, מומלץ לבדוק את הוראות הנסיעה לפני 
היציאה לדרך, דבר שיבטיח את ההבנה בתכנון 

וביצוע הנסיעה. 
• הקפדה על מהירות הנסיעה, במיוחד באזורי 

מגורים ועבודה. 
ברכב,  נמצאת  המשפחה  כל  כאשר   •
ההזדמנות להסחת דעת גדלה פי שניים. אכילה 
אחת  ביד  שימוש  מחייבת  נהיגה  כדי  תוך 

)לפחות( והסטת המבט מהכביש. 
ולרדת  המכונית  את  לעצור  מייעץ   .I.I.I-ה  •
או  טלפון  שיחת  לערוך  חייבים  אם  מהדרך 
להשתמש  מומלץ  כתובה.  הודעה  לשלוח 
מספר  את  להקיש  ולא  קוליות  בהוראות 
צריכה  נהיגה,  כדי  תוך  טלפון,  שיחת  הטלפון. 
להיות קצרה ועניינית, כדי שלא תפריע למהלך 

הנהיגה בכלי הרכב. 

רוב המבטחים סבורים שעליהם 
לחבור עם חברות פינטק

ה-FCA )בריטניה( חוקר ברוקרים בתחום הביטוח האווירי

הסחת דעת בזמן הנהיגה וכיצד למנוע אותה

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

http://tinyurl.com/gilad-insurtech


23  באפריל 2017                                                                                                                   עמוד 11 / מתוך 14
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

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

www.polisa.news

והפיננסיםשיחת                עם אניה שלזינגר, מנהלת תחום עסקים בהכשרה הפנסיה  הביטוח  עיתון 

הטכנולוגיות החדשות מייצרות סיכונים 
שהלקוחות לא מודעים אליהם

הידע  בין  שילוב  זה  מקצועיות  “בעיניי 
המקצועי לבין היכולת להיות יצירתי ודינמי, 
להתעדכן וללמוד את השוק המשתנה מעת 
לעת ואת החשיפות והרצונות המשתנים של 
הלקוחות שלנו. הטכנולוגיות החדשות מייצרות 
סיכונים שהלקוחות לא מודעים אליהם” – כך 
אומרת אניה שלזינגר, מנהלת תחום עסקים 

בהכשרה. 
שלזינגר נכנסה לתפקיד זה לפני כחצי שנה, 
במסגרת רה-הארגון שערך מנכ”ל הכשרה 
שמעון מירון עם כניסתו לתפקיד. קודם לכן 
עבדה כראש צוות עסקים גדולים וביטוח משנה 
במנורה מבטחים, ולפני כן עבדה בכלל ביטוח, 
שם טיפלה בכל הענפים הביטוחיים ובפרט 

בביטוחי עסקים.
במסגרת הרה-ארגון נוצר מבנה חדש לאגף 
ערן  של  ניהולו  תחת  האלמנטרי.  הביטוח 
ביטוחי  אופיר אוחדו מספר אגפים, בהם 
פרט, ביטוחי עסקים ותביעות, כאשר שלזינגר 
מנהלת את המחלקה העסקית, שכוללת את 
התחום ההנדסי, תחום עסקים גדולים ועובדת 
מול המחוזות על העסקים הקטנים-בינוניים. 
“הסינרגיה בין המחלקות בהכשרה מסייעת 
וחיובית  טובה  שירות  חווית  להעניק  לנו 
לסוכנינו  והן  הארגון  בתוך  למחלקות  הן 
ומבוטחינו”, מסבירה שלזינגר. “לא תמיד 
יש קשר טוב ודינמיקה חיובית בין מחלקות 
והייחוד של  החיתום לבין אנשי התביעות, 
המבנה החדש בהכשרה הוא שאנחנו עובדים 
ביחד ובשיתוף פעולה מלא. אנחנו לומדים 
ואנשי התביעות  מהתביעות באופן שוטף, 
מקבלים מידע מקצועי ומקיף על העסקים 
החדשים – עוד לפני שהגיעה תביעה. פעמים 
רבות, לפני עריכת הביטוח ללקוח כזה או אחר 
אנו מתייעצים עם אנשי התביעות ומיישרים 
קו בנוגע לטיפול בלקוח במקרה של תביעה”. 

• מהם כיווני ההתפתחות העתידיים?
שלזינגר: היעד המרכזי שלנו הוא להתפתח 
זיהוי  ולגדול בכל ענפי התחום העסקי תוך 
בין המציאות שמייצרת  הפערים שנוצרים 
המענה  לבין  חדשים  וסיכונים  חשיפות 

והפתרונות המקצועיים שהמבטח יכול להעניק 
גם  יודעים לתת פתרונות  ללקוחותיו. אנו 
בענפי  מדובר  אם  בין  מורכבות,  לסוגיות 
הביטוח הקלאסיים ובין אם מדובר בסיכונים 

מיוחדים.
מובנות  פוליסות  הכשרה  של  בפנתאון 
ייעודיות המותאמות לצרכי הלקוחות )כמו 
מסלולי “ארומה”(. פוליסות אלו יעברו שדרוג 
ועדכון על מנת להרחיב את יריעת הפתרונות 

לחשיפות אותן אנו מזהים היום.
גם בפוליסות בתי עסק צפויים עדכונים 
ושיפורים בהיקף הכיסויים בהתאם לצרכי 

הלקוחות.
זו אנו עמלים על פיתוח מוצרים  בתקופה 
חדשים, פוליסות חדשות והרחבות בפוליסות 

הקיימות.
בשדרוג  מאמצים  משקיעים  אנו  בנוסף, 
המערכות התומכות על מנת לייצר פלטפורמה 
נוחה לעובדי החברה להעניק שירות טוב יותר 

לסוכן.
במקביל, אנו ממנפים את מאגר לקוחותינו 
בתחום העסקים הגדולים וביטוחים הנדסיים. 
כיום, בתחום ההנדסי אנו מובילים את השוק 

עם ביטוחים לפרויקטים הנדסיים מהגדולים 
בארץ ומצרפים ללקוחותינו הקיימים לקוחות 
עסקיים גדולים ואיכותיים.לצורך הצמיחה 
אנחנו מגייסים סוכנויות גדולות וסוכנים שלא 
עבדו אתנו עד כה, בעיקר סוכנים שמתמחים 

בתחום העסקי. 
בנוסף, אנחנו מתעתדים לתת דגש ולהשקיע 
בהדרכות הסוכנים בתחום העסקי. לצורך כך 
אנו בונים מערך הדרכות עבור קבוצת סוכני 
הבית שיעבדו בתחום הדיגיטל. לעתים לא 
צריך ללכת רחוק ואפשר לגלות כי הפוטנציאל 

לצמיחה קיים אצלך בבית. 

• אילו בעיות את מזהה בענף?
שלזינגר: יש כיום מחסור של אנשי מקצוע 
בענף. חשוב שחברות הביטוח ישכילו להבין כי 
שדרוג הרמה המקצועית שלהן הינו באחריותן 
וכפוף להשקעה בשיפור רמת הידע המקצועי 
ירוויחו עובדים מקצועיים  של עובדיהן וכך 

לטווח הארוך. 
אני מאמינה כי חשוב לצייד את החתם בידע 
מקצועי ובהרבה כלים נוספים, על מנת לאפשר 
לו להתמודד נכון עם האתגרים המקצועיים 

העומדים בפניו. 
החתם לא אמור להיות רק מתווך/צינור 
להעברת מידע בין המטה לסוכן. החתם אמור 
לדעת להתמודד עם כל עסק, לדעת לחשוב, 
לנתח את הסיכון ולהבין אותו. אנחנו מלווים 
את החתמים ומלמדים אותם לחשוב ולנתח 
סיכונים. עובד מקצועי בעיניי זה עובד שיודע 
לקחת את הידע כבסיס ובעזרת הכלים כגון 
חשיבה יצירתית, שירות, הידיעה כיצד להפריד 
נכון של הסיכון -  ניתוח  בין העיקר לטפל, 
ולהתמודד עם הבעיות המקצועית.  לפתור 
בנינו מסלול “הכשרה מעשירה”  לצורך כך 
אותו  מרחיבים  ואנחנו  העסקים,  בתחום 

לחתמים הייעודיים. 
בנוסף, אנו מחדשים את המסורת הקיימת 
ובנינו מסלול למידה  בהכשרה שנים רבות 
לסוכנים שיכלול הרצאות של אנשי המקצוע 
מהשורה הראשונה בעולם הביטוח בתחומים 

שונים.

אניה שלזינגר
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כדאי לדעת

הכשרה זכתה במכרז  לביטוח מועדוני 
הספורט של קבוצת הולמס פלייס וגו אקטיב

שיר שי סוכנות לביטוח תובעת 90 אלף שקל 
מחברה שהשכירה לה משרד ונתגלו בו ליקויים

חברת הכשרה זכתה במכרז לביטוח מועדוני 
הספורט של קבוצת הולמס פלייס וגו אקטיב 
הארץ.   ברחבי  ספורט  מועדוני   33 המונות 
חברת הולמס פלייס רכשה לאחרונה את רשת 
גו אקטיב, ובעקבות הרכישה יצאה למכרז על 
שירותי ביטוח לקבוצה כולה. בהתאם לתנאי 
מערך  את  מחזקת  הכשרה  כי  נמסר  המכרז, 

אמונה  ותהיה  העסקים  במחלקת  הלקוחות 
על כל ביטוחי הרכוש והחבויות של הקבוצה, 

שרשומים בה יותר מ-110 אלף מנויים.  
העסקים  תחום  מנהלת  שלזינגר,  אניה 
הולמס  לקבוצת  מודים  “אנו  בהכשרה: 
החדש  העסקי  האגף  בנו.  הבחירה  על  פלייס 
מקצועיים  פתרונות  לתת  יודע  הכשרה  של 

בכל  הלקוח  צרכי  את  התואמים  ויצירתיים 
קשת הביטוחים בתחום העסקי. אנו בטוחים 
שהקבוצה תיהנה מרמת השירות והמקצועיות 
שירות  ומחוויית  בחברה  הגורמים  כל  של 

יוצאת דופן”.
 הכשרה מבטחת את קבוצת הולמס פלייס 

באמצעות פלתורס סוכנות לביטוח.

שיר שי סוכנות לביטוח הגישה לבית משפט 
בפתח תקוה תביעה בסך כ-90 אלף  השלום 
סגטק מאזור. בתביעה נאמר,  שקל נגד חברת 
כי במחצית חודש ינואר 2015 נחתם בין הצדדים 
הסכם שכירות בגדרו השכירה הנתבעת לתובעת 
משרד בקומה הראשונה של בניין המשרדים 
שבבעלותה באזור וכי תקופת השכירות החלה 
במרץ אותה השנה ואמורה הייתה להסתיים 
בחלוף שלוש שנים. לטענת התובעת, זמן מה 
לאחר כניסתה למושכר התגלו בו בעיות רבות 

שפגעו בשימוש הסביר שעשתה בנכס.
כך, למשל, נתגלו בעיות וליקויים במעלית הבניין, 
בעיות במזגנים שפשוט לא עבדו, וכן אירעו מספר 
לא מבוטל של הצפות בחניון ובחדרי המדרגות, 
הפסקות חשמל ואירועי אש )שריפות( בבניין - 
תקלות שלא אפשרו עבודה שוטפת. עוד הסתבר, 
כי לבניין לא היו את האישורים הנדרשים, למשל 

אישור כיבוי אש.
לדברי התובעת, באמצעות עו”ד תומר פרסלר, 
לאחר שהצליחה למצוא מקום חלופי, היא הודיעה 
לנתבעת כי תפנה את המושכר בסוף חודש ינואר 
שנה זו, וזו הודיעה לה כי עליה למצוא שוכר חלופי 
במקומה. לטענת הסוכנות התובעת, היא עמדה 
בהתחייבותה להביא שוכרים פוטנציאליים, אולם 
הנתבעת דרשה דמי שכירות גבוהים במיוחד, דבר 

שהבריח את המתעניינים במושכר.
לדברי התובעת, לאחר שהנתבעת הודיעה לה 
באופן חד משמעי כי היא יכולה לעזוב את המושכר 
ללא התחייבות נוספת, היא הודיעה כי נוכח 
הליקויים, הפגמים וריבוי התקלות, היא מבטלת 

את הסכם השכירות מחמת הפרתו היסודית.
לדברי התובעת היא פינתה את המושכר בסוף 
חודש ינואר ולטענתה, נוכח הליקויים במושכר 
וריבוי התקלות נפגמה באופן משמעותי הנאתה 

מהמושכר והיא נהנתה רק מ-70% מהמושכר, 
ובנסיבות אלו על הנתבעת להשיב לה סכום 

המהווה 30% מדמי השכירות ששולמו על ידה.
בכל  רומתה  היא  כי  עוד,  טוענת  התובעת 
הנוגע לגודל השטח נטו של המושכר, שהוא 81 
מ”ר נטו ולא 100 מ”ר, כפי שהוצג בפניה קודם 
להתקשרותה בהסכם השכירות. כפועל יוצא מכך, 
היא עשתה שימוש רק ב-81% מגודל השטח 
כפי שהובטח לה, ועל כן יש מקום בהפחתת 
השכירות ב-20% נוספים, ועל הנתבעת להשיב 

20% מדמי השכירות  לה את הסכום המהווה 
ששולמו על ידה.

תגובת סגטק: “בכתב ההגנה שהוגש באמצעות 
עו”ד שלומי פרידמן, טענה הנתבעת כי התובעת 
ממציאה תירוצים שונים ומשונים כדי להצדיק 
את עזיבתה את המושכר בעוד שהסיבה האחת 
והיחידה לעזיבתה היא שהיא הייתה זקוקה לשטח 
נוסף. בעוד שלכתב התביעה הוסף אפס ראיות, 
כתב הגנה שהוגש ימים ספורים אחרי חתימה על 

קבלת התביעה,  צורפו 16 ראיות”.

הכשרה תטפל בכל ביטוחי הרכוש והחבויות של הקבוצה, שרשומים בה יותר מ-110 אלף 
מנויים. אניה שלזינגר, מנהלת תחום העסקים: האגף העסקי החדש יודע לתת פתרונות 

מקצועיים ויצירתיים התואמים את צרכי הלקוח בכל קשת הביטוחים בתחום העסקי

 לטענת התובעת, זמן מה לאחר כניסתה למושכר התגלו בו בעיות רבות שפגעו בשימוש 
הסביר שעשתה בנכס  עוד טענה התובעת, כי היא רומתה בנוגע לגודל השטח נטו של המושכר 
 בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת, חברת סגטק, נטען בין השאר, כי התובעת ממציאה תירוצים 

כדי להצדיק את עזיבת המושכר בעוד הסיבה היחידה לעזיבתה הייתה צורך בשטח נוסף

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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מכרזיםמבטחים ומבוטחים

בנוסף למאסר, גזר עליו בית המשפט קנס של 275 
אלף שקל והתחייבות על סך 200 אלף שקל להימנע 

במשך שנתיים משחרורו מביצוע עבירות מס

המבטחת הנוכחית היא 
כלל ביטוח שהתקשרה 

עם החברה ללא 
מעורבות של סוכן ביטוח

אבנר קופל, בעלי סוכנות 
רב אור, נידון ל-3 שנות 

מאסר בגין הונאה 
והתחמקות מתשלום מס

חברת 
החשמל 
מבקשת 
הצעות 
לביטוח 
חבויות 
ב-2017

אבנר קופל, הבעלים של סוכנות 
הביטוח רב אור הנמצאת בהליכי 
פירוק, נידון ל-36 חודשי מאסר 
הפניקס והתחמקות  על הונאת 
מתשלום מס. שותפו ראובן עופרי 
 16 של  מאסר  לתקופת  נידון 

חודשים.
בנוסף לעונש המאסר, שופטת 
בית המשפט השלום בתל אביב, 
לימור מרגולין-יחידי, גזרה עליו 
קנס של 275 אלף שקל וחתימה 
על התחייבות על סך 200 אלף שקל 

להימנע במשך שנתיים משחרורו מביצוע עבירות מס. 
קופל, שבין תפקידיו שימש גם כיו”ר מנהלת ליגת 
העל בכדורסל, הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון. 
הפרקליטות הגישה את כתב האישום בשנת 2013, 
והוא הואשם בכך שלא דיווח על הכנסות שקיבל 
עבור הסוכנות שבבעלותו )פוליסה, גיליון 1746 

מה-28 בנובמבר 2013(. 
לקופל  האישום,  כתב  פי  על 
ולסוכנות הצטברו חובות במיליוני 
שקלים לרשות המיסים, שנקטה 
נגדם הליכי גבייה בגין החובות. 
החל  הגבייה,  הליכי  במסגרת 
הרשות  עיקלה   ,2005 משנת 
כספים שהגיעו לקופל ולסוכנות 
מהפניקס וכן בוטל הפטור מניכוי 
מס במקור. על מנת לעקוף את 
הליכי הגבייה פעל קופל, על פי 
האישום, בשורת פעולות מרמה, 
לרבות זיוף מסמכים, על מנת להציגם להפניקס, 
כדי שיאפשרו את שחרור הכספים התפוסים אצלה 
ויאפשרו התחמקות מניכוי מס במקור במיליוני 

שקלים.
קופל צפוי להתחיל לרצות את עונש המאסר ב-4 

ביוני, בעוד כחודש וחצי.

חברת החשמל מבקשת לקבל הצעות 
לביטוח חבויות ב-2017. המבטחת 
הנוכחית היא כלל ביטוח שהתקשרה 
עם החברה באופן ישיר, ללא מעורבות 
הביטוח  תקופת  ביטוח.  סוכן  של 
היא לשלוש שנים מה-1 ביולי 2017 
2020. בנוסף, לשני  ועד ה-30 ביוני 
הצדדים עומדת אפשרות לבטל את 
השנה השנייה ו/או השלישית בהודעה 
מוקדמת של 60 יום לפחות, לפני ה-1 
2019. את  ביולי  וה-1   2018 ביולי 
ההצעות יש להגיש עד ה-17 במאי 

2017 במשרדי החברה.

אבנר קופל

ת הליגה
מנהל

מקור: צלם 
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עורכי הדין המובילים בתחום הביטוח, על פי 
מדריך הדירוג הבינלאומי legal 500, הם עו”ד 
פטר גד נשיץ ממשרד נשיץ ברנדס אמיר, עו”ד 
גרוס אורעד שלימוף,  הארי אורעד ממשרד 
עו”ד סיגל שלימוף-רכטמן ממשרד גרוס אורעד 
שלימוף, עו”ד פגי שרון ממשרד לויתן שרון, 
עו״ד חיים זליכוב ממשרד זליכוב, בן דן ושות׳.
הדירוג הוא לפי קבוצות איכות ובכל קבוצה 

- בסדר אלפביתי.
דירוג איכות #1:

Gross, Orad, Schlimoff & Co -  גרוס 
אורעד שלימוף ושות’

Levitan, Sharon & Co -  לויתן שרון ושות’
Naschitz, Brandes, Amir & Co -  נשיץ 

ברנדס אמיר ושות’
 Zelichov, Ben Dan & Co., Advocates 

- זליכוב, בן-דן ושות’
דירוג איכות #2:

 Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy,
Greenberg & Co -  גרוס קלינהנדלר חודק 

הלוי גרינברג ושות’ )כניסה חדשה לדירוג(.
גולדפרב   - Goldfarb Seligman & Co 

זליגמן )עלייה מדירוג #3 משנה שעברה(.
Herzog Fox & Neeman –  הרצוג פוקס 

נאמן עורכי דין )כניסה חדשה לדירוג(.
 Firon & Co Advocates and Notaries

-  מ. פירון ושות’.
 Horowitz & Co - ש. הורוביץ ושות’.

דירוג איכות #3:
 Yigal Arnon & Co - יגאל ארנון ושות’.

סוכנים  וכ-400  הביטוח  בענף  בכירים 
שחם שנערך,  בכנס של סוכנות  השתתפו 
מגדל, עופר אליהו, מנכ”ל  במעמד מנכ”ל 
מנורה מבטחים, מוטי רוזן, יו”ר שחם בועז 
ליננברג, מנכ”ל 
קי  ’ ג ם  ח ש
טל  ק ש ו מ
ובכירים נוספים. 
התקיים  הכנס 
בלאגו, בראשון 
והוצגה  לציון 
ות  ל י ע פ ו  ב
הסוכנות במהלך 
2016. בין היתר 
הוצגו מערכות 
וב  ש ח מ ה
ות  מ א ת ו מ ש
לממשק המעסיקים החדש, כולל יכולותיה 

של שחם לשמש כגוף מתפעל. 
ג’קי מושקטל, דיבר על הגבייה  המנכ”ל, 
בממשק האחיד באמצעות כספות, על הטמעת 
האלמנטרי כמנוע צמיחה ועל מערכת המיכון 
החדשה לניהולה. כמו כן ציין את הטמעת 
והתאמת  חכמים  לטפסים  הסימולטור 
וההדרכות הקשורות לרגולציה  המערכות 

המשתנה.
לדבריו, האתגר הראשון שלו היה להכיר את 

אנשי החברה ולהיקלט כחלק מהארגון ועתה 
הוא “מרגיש בבית”.  

מושקטל,  אמר   2017 לשנת  בהתייחסו 
החדש  התגמול  במודל  עסוקים  שכולם 
הענף  עתיד  לגבי  אופטימי  הוא  ולדבריו, 
- “מי  וסוכני הביטוח כערוץ הפצה עיקרי 
שמבין שהלקוח הוא המרכז ויתמקד בלימוד 
והתמקצעות כדי להציע ללקוח פתרון טוב 

ומתאים, ימשיך למלא את ייעודו.
במרכז  הלקוח  את  שמים  בשחם  אנחנו 
ומפתחים לכם סט כלים שעוזר לכם לייצר 
פתרון כולל למגוון הסיכונים ונותן  לכם יתרון 

ביחס למתחרים”.

בסיום נפרד מושקטל מאמנון הירשפלד ז”ל, 
שהיה אחד המייסדים ועמוד התווך של שחם 
במשך שנים רבות ושהלך השנה לעולמו. באולם 

נכחו בני משפחתו רעייתו, בנותיו ונכדיו.
ניב  טוביה בר  צוין לשבח  בהמשך הכנס 
כסוכן ביטוח שמלווה את שחם שנים רבות 
ומהווה דוגמה ומופת לרוח ולערכים ששחם 

דוגלת בהם. 
במסגרת ההכרזה על המצטיינים בלטו סוכני 
הביטוח גיורא ואור דגני כמצטיינים בתחום 
האלמנטרי, יעקב רונן כמצטיין בתחום מכירת 
פיננסים ואלי יעיש, שהצטיין במכירת ביטוח 

חיים, הוכתר כנשיא שחם.

מנכ”ל שחם ג’קי מושקטל: מי שמבין שהלקוח הוא המרכז ויתמקד בלימוד 
והתמקצעות כדי להציע ללקוח פתרון טוב ומתאים, ימשיך למלא את ייעודו

מי עורכי הדין המובילים בענף 
?legal 500 הביטוח על פי דירוג

400 סוכנים ובכירים בענף הביטוח 
השתתפו בכנס שחם לסיכום 2016

מבטחים ומבוטחים

למרות שנותרה יותר מחצי שנה לבחירות 
לשכת סוכני הביטוח,  והנהגת  לנשיאות 
ארבעת  אל  תאוצה.  וצובר  הולך  המרוץ 
עוזי  המועמדים המסתמנים לנשיאות – 
ואורי  ליאור רוזנפלד  מוטי דהרי,  ארגמן, 
צפריר )שטרם הכריז רשמית על מועמדותו(, 
הצטרף בשבוע שעבר גם סוכן הביטוח איציק 
אורן שהצהיר על מועמדותו ליו”ר המועצה 

הארצית של הלשכה. 
עם הצטרפותו למרוץ הצהירו אורן ורוזנפלד 
כי הם תומכים זה בזה. עתה מתברר כי לצד 

הקשרים הפוליטיים בין השניים יש גם קשר 
משפחתי – אביו של רוזנפלד היה בן דודו 

של אורן.
ליאור  לדברים.  להתייחס  סירב  אורן 
רוזנפלד מסר: “איציק אורן בן דודי מצד אבי, 
אנחנו מצהירים על כך בכל מקום. אני גאה 
בקרוב משפחה כל כך מוערך ואין לי ספק 
שייבחר ואף יהיה יו”ר מועצה מוצלח. אני 
המועמד היחיד שהתחיל לחשוף את הכוורת 
שלו בשקיפות מלאה, כמצופה ממועמד 

לנשיאות”. 

קשר משפחתי
מנכ”ל שחם, ג’קי מושקטל

עו”ד הארי אורעדעו”ד פגי שרוןעו״ד חיים זליכובעו”ד סיגל שלימוף-רכטמן עו”ד פטר גד נשיץ


