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בעקבות טענה לחישוב שגוי של הריבית וההצמדה בפוליסות מבטיחות תשואה

פשרה בייצוגית: כלל ביטוח 
תשיב כסף למבוטחים 

 ההשבה תבוצע בפיקוחו של בודק שימונה על ידי בית הדין  בנוסף, כולל ההסדר הוראות ביחס לחברי 
הקבוצה שפוליסות הביטוח שלהם עדיין מתנהלות  הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית הדין 

ן  י ד ה ת  י ב ב
לעבודה  האזורי 
בתל אביב הוגשה 
ור  ש י א ל ה  ש ק ב
רה  ש פ ר  ד ס ה
ייצוגית,  בתביעה 
בטענה  שהוגשה 
ח  ו ט י ב ל  ל כ י  כ
ביצעה חישוב שגוי, 
של  וחסר  מוטעה 
הריבית וההצמדה 
ים  מ ו כ ס ה ל  ע
לזכות  העומדים 
התובע ולזכות חברי 
הקבוצה בפוליסות 

לתנאי  המנוגד  באופן  תשואה,  מבטיחות 
מה-10   2002 גיליון  )פוליסה,  הפוליסות 
- כך דיווחה כלל ביטוח   )2015 בספטמבר 

אתמול )יום ג’( לבורסה. 
ב-24 באפריל הגישו הצדדים את ההסדר 
כאמור ואת הבקשה לאישורו ובו מתחייבת 
החברה להשיב למבוטחים חברי הקבוצה, 

בהסדר  שהוגדרו 
סכומים  הפשרה, 
בשיעורים שנקבעו. 
צע  ו ב ת ה  ב ש ה ה
בפיקוחו של בודק 
ידי  על  שימונה 
בית הדין במסגרת 
בנוסף,  ההסדר. 
רה  ש פ ה ר  ד ס ה
כולל הוראות ביחס 
הקבוצה  לחברי 
שפוליסות הביטוח 
ין  י ד ע ם  ה ל ש
בכלל  מתנהלות 

ביטוח. 
בכלל ביטוח מציינים, כי ההוצאה הכוללת 
הצפויה, מיישום הפשרה, אם תאושר, אינה 
מהותית והיא מופרשת בדוחותיה הכספיים 

של כלל ביטוח. 
2015 התבקשה  בתביעה שהוגשה בשנת 
כלל ביטוח לבצע חישוב מחדש של הריבית 
וההצמדה בהתאם לשיעורי הריבית כפי שנקבעו 

בפוליסות, לזכות את חברי הקבוצה בהפרשים 
ולהודיע להם על שיעורי הריבית המעודכנים וכן 
להמשיך ולזקוף את שיעורי הריבית המעודכנים 
בגין הסכומים בפוליסות של חברי הקבוצה, 

גם בעתיד.
בנוסף, דרש התובע להשיב את ההפרשים 
כאמור גם למבוטחים שבכל עת בעבר משכו 
סכומים מהפוליסות, כולם או חלקם, בתוספת 
הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום וכן 

בתוספת ריבית מיוחדת.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

לפזית ורני גלוגאו,
אתכם באבלכם 
הכבד במות האב

גיטה ואריה לביא

גדעון גלוגאו
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

www.psagot.co.il

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

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il

פתרונות 
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

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
תדון בתיקון תקנון עמיתים

תיקון התקנון כולל שינוי הגדרות הזכאות לגבי יתום או הורה שאינו עומד ברשות 
עצמו, שינוי כללי משיכה של סכומים נמוכים, התאמת גיל הפרישה לנשים לחוק 

ועדכון ההנחות האקטואריות לפורשים מוקדם או הבוחרים בהיוון תשלומים

תיקון 10 של תקנון עמיתים – הגוף המנהל 
של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - יובא 
לדיון בוועדת העבודה, רווחה ובריאות של 
כבר  הכנסת ב-8 במאי. התיקון, שפורסם 
בפברואר, כולל שינוי הגדרות הזכאות לגבי 
יתום או הורה שאינו עומד ברשות עצמו, שינוי 
נמוכים, התאמת  כללי משיכה של סכומים 
ועדכון ההנחות  לחוק  לנשים  גיל הפרישה 
האקטואריות לפורשים מוקדם או הבוחרים 

בהיוון תשלומים. 
התקנון מגדיר כי “אינו עומד ברשות עצמו” 
הוא “מי שאינו מסוגל לכלכל את עצמו מחמת 
מצב בריאותו ואין לו הכנסה מעבודה או מכל 
של  כללית  נכות  קצבת  למעט  אחר,  מקור 
לאומי או קצבת זקנה של  המוסד לביטוח 
המל”ל”. בעמיתים מסבירים כי “במצב דברים 
זה, גם אם לאדם יש הכנסה מזערית מעבודה 
או ממקור אחר, הוא אינו נכלל בהגדרת ‘אינו 
עומד ברשות עצמו’ נשללת זכאותו לקצבת 
שאירים ככזה. מן הצד השני, אדם אשר אין לו 
הכנסה אך הוא בעל נכסים משמעותיים יהיה 

זכאי לקצבת שאירים”. 

בדברי ההסבר מוסבר, כי בפס”ד ע”ע -11-07
38555 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים בע”מ 
נ’ א. א, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי על 
הממונה על שוק ההון לנסח כללים ביחס לאופן 
קביעת שוויו של נכס - להבדיל משווי פירותיו, 
לצורך קביעת זכאות לקבלת קצבת שאירים 
מכוח התקנון וכן כי על הממונה לקבוע כללים 
ביחס לגובה ההכנסה הכוללת, מכל מקור אחר, 
שתהווה הכנסה השוללת את הזכאות לקצבת 

שארים כאמור בתקנון.
לאור האמור, מוצע כעת לקבוע מבחן אחר, 
לפיו יתום או הורה שאינם עומדים ברשות עצמם 
יהיו זכאים לקבלת קצבה בהתאם להוראות 
התקנון ובלבד שהכנסותיהם, לרבות הקצבה 
מהקרן, לא עולות על שכר המינימום או על 
הקצבה המגיעה להם מהקרן, הגבוה מביניהם. 
ואם עלו סך ההכנסות על התקרה, יקוזז הסכום 
העולה על התקרה מהקצבה המגיעה מהקרן. 

לעניין זה מוצע לקבוע כי יראו בהכנסה כאמור 
כל הכנסה מעבודה, לרבות קצבאות המשולמות 
נכס  בעבור  דירה  שכר  אחר,  מוסד  ידי  על 
שבבעלותו או מימון בפועל של שהייה במוסד, 

בדיור מוגן או במסגרת לשיקום חוץ ביתי וכן 
נכסים בנקאיים וניירות ערך. 

בנוגע לשינוי כללי המשיכה – ב-25 בינואר 
2016 פורסמו תקנות משיכת סכומים נמוכים 
מקופת גמל. במסגרת התקנות נקבע, כי התנאי 
למשיכת הכספים הוא שהעמית זכאי לכספים 
בהתאם לתקנון קופת הגמל. על מנת ליישם 
את הוראות התקנות ביחס לעמיתי הקרנות 
הוותיקות ולאפשר לבצע משיכה של עד 8,000 
שקל, מוצע לעדכן את התקנון כך שמשיכה לפי 
התקנות לא תפגע בזכותו של העמית לקבל 

קצבה מקרן ותיקה אחרת שבהסדר. 
הכלכלית  ההתייעלות  בחוק  שנקבע  כפי 
ל-2017, העלאת גיל הפרישה לנשים נדחתה 
ב-7 חודשים. לפי חוק הפיקוח על שירותים 
פיננסים )ביטוח(  - אם גיל הפרישה עולה, 
גיל הזכאות לקבלת קצבה עולה בהתאמה. לכן 
מוצע להתאים את גיל הפרישה לנשים בהתאם 

לתיקון בחוק. 
עוד מוצע לעדכן את ההנחות האקטואריות 
ומקדמי ההמרה, למי שמקדים את פרישתו 

לפנסיה או בוחר בהיוון תשלומים. 
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מהפכת המחירים של 

 מצטרפים וחוסכים אלפי שקלים 
מעל אלף סוכנים כבר מכרו הפניקס צעיר ואתה?

נמשכת

במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הפוליסה מיועדת לנהגים צעירים בגילאי 17-23, בכפוף לכך שרכבי המשפחה מבוטחים בביטוח מקיף וחובה ב"הפניקס" בפוליסת "הפניקס זהיר 
/ רכב שני".החיסכון בהשוואה למצב הקיים היום בדגמי רכב נבחרים. פרסום זה הינו תמצית בלבד וזכויות ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו 
בהתאם לתנאי הפוליסה המלאים וסייגיה ובכפוף להליכי החיתום המקובלים בחברה. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל 

סוג שהוא לרכישת הפוליסה. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל/לשנות את התנאים כאמור
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
פלונית )“התובעת”(, שיוצגה  תביעתה של 
ע”י עו”ד פרויליך ואח’, נגד יעקב וולפוביץ’ 
)“הנתבע”( ונגד הכשרה חברה לביטוח בע”מ 
)“הכשרה”(, שיוצגו יחדיו על ידי ב”כ עו”ד 
דויטש ואח’. ההחלטה ניתנה בפברואר 2017, 

בהיעדר הצדדים, מפי השופט שי מזרחי.
באחד הימים רכבה התובעת על האופניים 
נפתחה  להנאתה,  רוכבת  היא  עוד  שלה. 
לפתע דלת של רכב. התובעת נתקלה בדלת, 
נזקי  ונגרמו לה  נזרקה מהאופניים לכביש 
הינו בעלי הרכב  )“התאונה”(. הנתבע  גוף 
והכשרה היא מבטחת השימוש ברכב בזמנים 

הרלוונטיים לתאונה בפוליסת ביטוח חובה.
בית המשפט נדרש לבחון האם התאונה בה 
נפגעה התובעת הינה בגדר “תאונת דרכים” 
כמשמעה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, 

התשל”ה – 1975 )“הפלת”ד”(. 
ועיין  הצדדים  טענות  את  ששקל  לאחר 
בראיות, קבע בית המשפט כי נסיבות התאונה 
אינן מלמדות כי מדובר ב”תאונת דרכים” 
כמשמעה בחוק הפלת”ד. פתיחת דלת של 
רכב היא בגדר שימוש שהוכר זה מכבר כחוסה 
תחת הגדרת ה”שימוש ברכב מנועי”, על פי חוק 
הפלת”ד. המחלוקת היא האם במקרה שבפנינו 
מדובר למעשה ב”שימוש למטרות תחבורה”. 
לחוק   8 מס’  תיקון  כי  ציין,  בית המשפט 
הפלת”ד אימץ את מבחן “הסיכון התחבורתי”. 
מאז כניסתו לתוקף, תאונת דרכים היא “מאורע 
שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב השימוש ברכב 
מנועי למטרות תחבורה”. התנאי המפורש 
שהוסף, לפיו השימוש חייב להיות “למטרות 
תחבורה” הביא לצמצום המקרים בהם כניסה 
וירידה ממנו מקימים תחולה לחוק  לרכב 
הפלת”ד. הצמצום למעשה מותיר את אותם 
שימושי משנה, המתקיימים בסמיכות זמנים 

לנהיגה עצמה.
נוכח השינוי החקיקתי, נדחתה תביעה לפי 
חוק הפלת”ד, במקרה בו נחבל אדם מדלת 

הרכב בעת ירידתו מהרכב, משום שהירידה 
התרחשה לאחר שחלף פרק זמן מאז החניית 
הרכב, במהלכו הוא אף הספיק לפרק את 
הרדיו ברכב. באותו מקרה פסק בית המשפט, 
כי כאשר לא מדובר בפעולה פיסית רצופה 
ותכופה לאחר תום הנסיעה והחניית הרכב, 
אלא בפעולה לאחר החניית הרכב, ללא קשר 
לשימוש תחבורתי או ניצול כוח מכני של הרכב, 

אין זו תאונת דרכים.
נראה כי גם בית המשפט העליון נקט באותה 
הגישה בפסק דין פדידה - שם דובר על נהג 
משאית שהחנה את רכבו על מנת שייעשה בו 
תיקון, ירד מהרכב, אך לאחר זמן קצר נזקק 
למצת הסיגריות שהשאיר ברכב. התובע חזר 
ונפל. נפסק, כי  ירד ממנה, מעד  למשאית, 
השימוש שנעשה ברכב, “ירידה ממנו”, לא נעשה 
למטרות תחבורה, ונטילת המצת לא הייתה 
קשורה לסיכון תחבורתי. מכאן, שלא מדובר 

ב”תאונת דרכים” כהגדרתה בחוק הפלת”ד.
השופט ציין, כי התובעת נתפסה לכלל טעות 
בחושבה, שהסיכון התחבורתי מתייחס לפגיעה 
עצמה ולא ל”שימוש” שנעשה על ידי בעל/

מחזיק הרכב. בית המשפט קבע, כי במובן זה, 
מקובלת עליו עמדת הכשרה ואין הוא רואה 
מניעה ליישם את האמור בפס”ד פדידה על 
המקרה הנוכחי. דהיינו, בית המשפט שוכנע 
בנסיבות העניין, שנטילת דבר מה מן הרכב לא 
נעשתה למטרות תחבורה ולא הייתה קשורה 
לסיכון תחבורתי, ובפרט כאשר הנתבע חזר 
לרכב שעות לאחר החנייתו. בית המשפט 
ציין, כי “נקודת המוצא היא שלא כל פגיעה 
ירידה ממנו  בתאונה בעת עלייה לרכב או 
תיחשב לתאונת דרכים. כדי לקבוע אם בתאונת 
דרכים עסקינן, נדרשת הקביעה לאילו מטרות 
היו העלייה לרכב או הירידה ממנו”. באשר 
למקום בו חנה הרכב – הנתבע העיד כי הרכב 

חנה ב”כחול לבן”, קרי מקום חניה מוסדר.
כאן המקום לציין, כי במסגרת תיקון החוק, 
רכב  לחניית  התייחס המחוקק מפורשות 

במקום אסור, שנחשבת למעין שימוש, שכן 
היא משקפת את הסיכון התחבורתי. לעומת 
זאת, חניה במקום מותר אינה באה כשלעצמה 
בגדר “שימוש ברכב מנועי”. לפיכך, כאשר רוכב 
אופניים נפגע מדלת רכב החונה כדין – על 
מנת שהמאורע יהווה תאונת דרכים, יש לקבוע 
ראשית, כי מי שיצא מהרכב עשה שימוש ברכב 

מנועי למטרות תחבורה. 
כי בנסיבות העניין, עולה  לסיכום נקבע, 
והיציאה לרכב לא היו למטרות  שהכניסה 
תחבורה, אלא הרכב היווה רק זירה. משכך, 
אין מנוס מהמסקנה, שלכל היותר מדובר 
באירוע נזיקי שיידון במסגרת פקודת הנזיקין. 
עוד נקבע, כי לא נכון לאבחן או להבחין בין מי 
שיצא מרכבו ונפגע )כדוגמת פס”ד פדידה( לבין 
מי שנחבל כתוצאה ממעשהו של אותו אדם 
)קרי צד ג’(, כפי שעולה ולו במרומז מסיכומי 
התובעת. השימוש במקרה זה נעוץ במשתמש 
ואם הוא לא עשה שימוש ברכב בעת התאונה 
למטרות תחבורה, אזי ולמרבה הצער, גורר 
חוסר השימוש שלו את אי הזכאות של מי 

שנפגע כתוצאה מכך. 
משאין המדובר בתאונת דרכים, המקימה 
זכאות על פי חוק הפלת”ד, עלול גם עובר אורח 
שנפגע לצאת מגדר הזכאות. על כן נקבע, כי 
ככלל, אין להבחין בין נפגעים שונים על בסיס 
זהות מחולל התאונה. מאחר שהשימוש שעשה 
הנתבע אינו מהווה סיכון תחבורתי ואינו נכנס 
בגדר חוק הפלת”ד, הרי ממילא גם זכאותו של 

נפגע חיצוני )התובעת( נשללת. 
משקבע בית המשפט כי האירוע אינו בגדר 
“תאונת דרכים”, אין מנוס מדחיית התביעה 
נגד הנתבעים בעילת ביטוח החובה. על הכשרה 
7 ימים אם קיים כיסוי ביטוחי  להודיע תוך 
לנתבע בפן הנזיקי ועל הנתבע להגיש כתב 

הגנה בהתאם לפקודת הנזיקין.
עד למועד כתיבת שורות אלה לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי. 

רוכבת אופניים נפגעה מדלת רכב 
שנפתחה – האם מדובר בתאונת דרכים?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובעת נתקלה בדלת הרכב שנפתחה בעת שרכבה על אופניה ונגרמו לה נזקי גוף  הנתבע, בעל הרכב, בוטח 
בהכשרה בביטוח חובה  בית המשפט נדרש לבחון האם התאונה היא בגדר “תאונת דרכים” כמשמעה בחוק

 סוכן ביטוח,  דאג שהלקוחו 
שלך יהיו מכוסים!

רק בהכשרה תקבלו את הכיסוי 
הרחב ביותר בביטוח דירה.

*הכשרה חברה לביטוח בע״מ | *בכפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

ועכשיו  בהצעה בלעדית:

חודש מתנה למצטרפי  חדשי 

כיסוי דודיםכיסוי נזקי טרור חינם
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וש  כ ר ם  ו ח ת
נו  י ה ם  י ר ח א ו
השלישי  התחום 
נת  ש ב ו  ל ד ו ג ב
2016 עם תפוקה 
של  גודל  בסדר 
רד  א י ל י מ  4 . 8 1
שקל )כמעט זהה 
ביטוח  לתפוקת 
ה  נ ש ב ה  ב ו ח
בדרך  הנוכחית(. 
כלל תחום זה גדול 
במקצת מתחום רכב חובה, אך בשנה הנוכחית 
הקדמת הפוליסות בביטוח חובה יצרו עיוות 

ושינוי מיקום מלאכותי של התחומים הללו.
חלק התחום בתפוקת המגזר האלמנטרי 
23.2% בלבד )4.81 מיליארד מתוך 20.77 
בכל תחומי  מיליארד תפוקת האלמנטרי 
הפעילות(, אך תרומתו לרווח עצומה בשנה 
הנוכחית, שהרי שאר התחומים הפסידו 477 

מיליון שקל )חובה, חבויות ורכב רכוש(.
אי לכך, תחום זה הקטין את סך ההפסד 
הכולל של המגזר האלמנטרי ל-103.2 מיליון 
שקל בלבד, לאחר שהציג רווח שיא של 373.4 

מיליון שקל.
תחום ביטוח רכוש ואחרים מורכב מפוליסות/

כיסויים רבים שעיקרם קשור בביטוחי אובדן 
רכוש/מקיף בתי עסק )ללא חבויות, שתפוקתן 
שייכת לתחום החבויות אותו נסקור בכתבה 
הבאה( וביטוחי דירות )כולל משכנתאות(. 
בנוסף, התחום כולל גם פוליסות הנדסיות 
)קבלנים, שבר מכני וצ.מ.ה(, ביטוח ימי ומטענים 
בהעברה ובמסגרת ה”אחרים” - גם ביטוחי 

תאונות אישיות ואפילו נסיעות 
לחו”ל )בחברות שאין להם מגזר 

בריאות המדווח בנפרד(.
מורכב  שהתחום  העובדה 
רבים  יים  מפוליסות/כיסו
שאין ביניהם קשר עלול לגרום 
לעיוותים מסוימים בדיווח או 
בהסקת המסקנות בגין גידול 

או קיטון וכן בהבנת הרווחיות.
ביטוחי העסקים/ זאת,  עם 

והדירות מהוות  רכוש  אובדן 
כ-85% מתפוקתו של התחום 
וברוב החברות הפוליסות הללו 
אחראיות גם לשורת הרווח של 
התחום )יש לפעמים יוצאים מן 
הכלל, דוגמת השפעת תאונות 
אישיות על התוצאות של כלל 

ביטוח(.
דל  ג א  ל ו ט  ע מ כ ם  ו ח ת ה
בתפוקתו בשנה הנוכחית )4.73 
2015 - גידול  מיליארד בשנת 
של 1.7% בלבד(. אם ננטרל את 

העובדה שתת תחום תאונות אישיות הולך 
ונעלם מהמגזר האלמנטרי )ועובר דיווחית 
של  הגידול  הבריאות(,  למגזר  ותפעולית 
התחומים האחרים מתקרב ל-4%-3% הנותנים 
אינדיקציה של ירידה קטנה אך לא משמעותית 
בפרמיה הממוצעת של פוליסות הרכוש )דירות, 
עסקים והנדסי(.זאת, לאחר שניקח בחשבון 
את צמיחת המשק והגידול בבניית תשתיות 

ודירות חדשות.
עיוותים בתפוקה עלולים להיווצר בחברות 
מסוימות, בעיקר עקב הפרשי עיתוי בגין חידושי 
פוליסות )בעיקר גדולות( המופקות לתקופה 

שונה משנה אחת.
בשורת הרווח התחום הינו היחידי מבין 
ארבעה תחומי הפעילות המייצר רווח בשנת 
2016 והרווחיות שלו הגיע ל-373.4 מיליון 
שקל )291.2 מיליון שקל בשנת 2015 - גידול 

של 28.2% ברווח(.
התחום מייצר רווח לאורך זמן ובדרך כלל 
)גם בגלל  יציב ברווחיותו החיתומית  הוא 
הגיבוי המסיבי של ביטוח משנה (. התחום 
עתיר ביטוח משנה, שהינו גורם חשוב ביציבות 
הרווח של התחום. לפיכך, גם כאשר אנו עוברים 
נזקי טבע או אירועי שריפות מיוחדים, התחום 
מציג רווחיות. בשנת 2015 חווינו נזקי חורף 
ובשנת 2016 )ברבעון האחרון( שריפות רבות 
ברחבי הארץ )ששולמו בעיקר על ידי מס רכוש( 

והתחום הציג רווחיות יפה בשנתיים הללו.
הרווחיות בשנה הנוכחית מורכבת מרווח 
חיתומי של 306.1 מיליון שקל, המסביר 82% 
מהרווח )373.4 מיליון( ואת השאר )67.3 
מיליון שקל המהווים 18% מהרווח( מספקים 
רווחי ההשקעה, שאינם רבים בתחום זה )בשנת 

2015 רווחי השקעה הגיעו ל-51.7 מיליון שקל 
– שיפור של כ-30% אך בשקלים זה פחות 

משמעותי, רק 15.6 מיליון שקל (.
עיקרו של הרווח מקורו מתתי תחום דירות, 
עסקים/אובדן רכוש והנדסי )רווח של כ-168 
126 מיליון שקל לבתי  מיליון שקל לדירות, 
העסק ו-47.4 מיליון שקל להנדסי. הנתונים 

לא כוללים רווח כולל אחר(.

החברה הגדולה בתחום - הראל

בעיקר  נובעות  הרווח  לשיפור  הסיבות 
מהעובדה שבשנה הנוכחית לא חווינו נזקי חורף 
נוסח השנה החולפת ובנוסף, היו שיפורי עמדות 
בהתנהלות החברות מול מבטחי המשנה, בעיקר 

בהתייחס לביטוח קטסטרופות.
החברה הגדולה ביותר בתחום זה היא הראל, 
עם תפוקה בסדר גודל של 945.6 מיליון שקל 
)872.7 מיליון שקל ב-2015, גידול של 8.3%( 
- כ-19.6% מתפוקת כל החברות בתחום והיא 

בהחלט ממוקמת רחוק מכולן.
בשורת הרווח החברה נמצאת רק במקום השני 
הפניקס( ורווחיותה הגיעה לל-74.2  )לאחר 
2015 - גידול של  מיליון שקל )55.9 בשנת 
32.7%(. עיקרו של הגידול ברווח נובע מהשיפור 

בתוצאות חיתומיות בשייר.
במקום השני נמצאת חברת כלל ביטוח עם 
742.5 מיליון שקל )872.9 בשנת 2015 - קיטון 

של כ-15% בתפוקה. 
בשורת הרווח החברה הציגה הפסד של 37.4 
מיליון שקל )רווח של 21.1 מיליון שקל ב-2015 
58.5 מיליון שקל בתוצאות(.  – הרעה של 

ביטוח רכוש ואחרים הציג רווח שיא של 373 מיליון 
שקל  והקטין את סך ההפסד של המגזר האלמנטרי 

 חלק התחום בתפוקת המגזר האלמנטרי 23.2% בלבד )4.81 מיליארד מתוך 20.77 מיליארד 
 תפוקת האלמנטרי בכל תחומי הפעילות(, אך תרומתו לרווח בשנה הנוכחית היא עצומה

 התחום רשם גידול של 28% ברווח לעומת 2015 – בה נרשם רווח של 291 מיליון שקל

)המשך בעמוד הבא(

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

רווחי השקעות פרמיות  ברוטו חברה
 רווח בנטרול 
רווחי השקעה

רווח כולל 

945,61810,30663,90774,213הראל

742,58011,074-48,486-37,412כלל ביטוח

661,4716,09932,06738,166מגדל

656,30210,59079,69090,280הפניקס

613,99612,50637,28349,789מנורה החזקות

365,2426,26823,92930,197איילון

215,1854,72620,61825,344הכשרה

181,31059022,94123,531ביטוח חקלאי

172,7792,17146,00048,171ביטוח ישיר

  AIG141,5351,00316,77217,775

81,2341,5717,5559,126שירביט

39,8184173,8524,269שלמה

4,817,07067,321306,128373,449 סה”כ

תוצאות תחום רכוש ואחרים ב-2016 )באלפי שקלים(
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המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מגידול 
בהפסד בענף תאונות אישיות )תלמידים( 
ובעקבות התפתחות לרעה של תביעות בגין 

שנים קודמות.
ראוי לציין, שהחל מספטמבר 2016 החברה 
חדלה מלרשום פוליסות חדשות בנושא תאונות 
תלמידים )הפוליסות עברו לאיילון שזכתה 
במכרז. כלל ביטוח לא נגשה למכרז של שנת 
הלימודים הנוכחית(. נתון זה גם מסביר חלק 
ניכר מהירידה בתפוקה, אך כלל ביטוח ממשיכה 
במדיניות של טיוב התיק הכולל ואי חידוש 
עסקים הפסדיים לאורך זמן. הירידה בתאונות 
אישיות בתפוקה מ-84.1 מיליון שקל ל-21.6 

מיליון – ירידה של 62.5 מיליון שקל.
מגדל עם תפוקה  במקום השלישי נמצאת 
של 661.4 מיליון שקל )588.1 מיליון שקל 
ב-2015 - גידול של 12.5% בשורת הרווח(. 
מגדל הציגה רווח של 38.1 מיליון שקל )לעומת 
רווח של 42.6 מיליון שקל ב-2015 - ירידה של 
10.5%(. מגדל ממשיכה במגמת הגידול. בשורת 
הרווח יש ירידה בתוצאות החיתומיות, למרות 
שנזקי השריפות ונזקי החורף השנה היו קטנים 

מנזקי החורף של השנה החולפת. 

הרווחית ביותר: הפניקס

במקום הרביעי נמצאת הפניקס, עם תפוקה 
של 656.3 מיליון שקל )663.5 מיליון שקל 
בשנה החולפת – ירידה של 1%(. החברה גדלה 
בדירות ובבתי עסק קטנים ובינוניים, אך יורדת 

בעסקים הגדולים/אובדן רכוש. 
בשורת הרווח מציגה הפניקס את התוצאה 
הטובה ביותר – רווח של 90.2 מיליון שקל )66.5 
מיליון שקל ב-2015 - גידול של 35.6%(. גם 
בחברת הפניקס מציינים שנזקי החורף השנה 
היו זניחים ביחס לשנה החולפת וזה מסביר 
את השיפור החיתומי. בנוסף, היה גידול גם 

ברווחי השקעות. 
מנורה מבטחים החזקות, שהינה  חברת 
החברה הגדולה ברכב, נמצאת רק במקום 
החמישי בתחום זה ותפוקתה 613.9 מיליון 
2015 – כ-619.4  שקל )ירידה קלה לעומת 
מיליון שקל( . בשורת הרווח החברה הגיעה 
לרווח של 49.7 מיליון שקל )27.5 מיליון שקל 

ב- -2015 גידול של כ-80% ברווח(.
הגידול ברווח נובע משיפור חיתומי ומקיטון 
בהתחייבויות ביטוחיות כתוצאה מהתפתחות 
תביעות, עדכוני הנחות ואומדנים אקטואריים 
וכן  אחרים )כולל שינויים בפרמיה בחסר( 
הירידה  בנוסף,  ברווחי השקעות.  מגידול 

בפרמיה גרמה גם לירידה בשיעור ההוצאות.
סך כול התפוקה של חמש הגדולות – כ-3.62 
מיליארד שקל, המהווים כ-75% מתפוקת 
התחום. אין ספק, שבניגוד לרכב, עיקר התחרות 

היא בין הגדולות.
חברת איילון, שהינה החברה השישית בתחום 
זה, מייצרת תפוקה של 365.2 מיליון שקל 
)341.1 מיליון שקל בשנה החולפת – גידול 

של 7%(. הגידול בתחום זה גדול  בהרבה, שהרי 
תפוקה של כ-120 מיליון שקל מהשנה החולפת 
)תאונות אישיות ומחלות ואשפוז( עברה השנה 

רישומית ותפעולית  למגזר הבריאות.  
בשורת הרווח החברה הציגה רווח של 30.1 
מיליון שקל )3.8 מיליון בשנת 2015 - שיפור של 
26.3 מיליון שקל(. השיפור העצום ברווח נובע הן 
משיפור ברווחיות החיתומית והן בגידול ברווחי 
השקעות. עיקר השיפור בדירות ונובע בין השאר 
מכך שהשנה נזקי החורף היו קטנים בהרבה 
מאשתקד. כן מציינת החברה קיטון בעלויות 
בגין נזקי קטסטרופה, הנובעים מעסקת ביטוח 
משנה יחסי. בנוסף, החברה מדווחת על שיפור 
בצד ג’ הנדסי )שיפור משנים ישנות, כאשר צד 

ג’ מהווה חלק מהחוזה ההנדסי(.
מאחר שאיילון נמצאת במועדון של הגדולות, 
אם נתייחס לתפוקה הכוללת בתחום העסקי 
 5( )כולל בחבויות(, תפוקת שש הגדולות 
הגדולות ואיילון( מגיעה לכדי 83% מהיקף 

תפוקת תחום זה.
החברה השביעית בגודלה היא הכשרה, עם 
215.1 מיליון שקל  תפוקה בסדר גודל של 
גידול של   - )200.1 מיליון שקל ב-2015 

כ-7.5%( המבטא גידול בפעילות העסקית.
החברה מציגה רווח של 25.3 מיליון שקל 
)11.8 מיליון שקל ב-2015 – גידול של 114%(. 
הסיבות העיקריות לגידול ברווח נובעים משיפור 
חיתומי, ירידה במספר הפריצות ונזקי הסופה 

אשתקד, שלא חזרו בשנה הנסקרת.
ביטוח חקלאי,  נמצאת  במקום השמיני 
המבטחת בעיקר את עסקי הקיבוצים ותפוקתה 
הגיעה לכדי 181.3 מיליון שקל )כמעט זהה 

לשנה החולפת - 183.1 מיליון שקל(.
בשורת הרווח החברה הציגה רווח של 23.5 
מיליון שקל )שיפור ניכר לעומת שנת 2015, 
שבה הושג רווח של 10.1 מיליון בלבד(. החברה 
מציינת את השיפור החיתומי בעיקר במרכיב 

הדמים בפוליסות.
החברה התשיעית בגודלה היא ביטוח ישיר, 
שרוב תפוקתה מקורה בביטוחי דירות. תפוקתה 
בשנה הנסקרת כ-172.7 מיליון שקל )159.1 
מיליון שקל בשנת 2015 - גידול מתון של 8.5% 
בלבד(. בשורת הרווח החברה הציגה רווח של 
48.1 מיליון שקל )35.4 מיליון שקל ב-2015 - 
גידול של 35.8%(. העלייה ברווח מקורה בשיפור 
התוצאות החיתומיות בדירות ואי הישנותם של 
נזקי טבע נוסח אשתקד. ראוי לציין שבחברה זו 
עיקר התפוקה והרווח מקורם מביטוחי דירות.

AIG, עם  החברה העשירית בגודלה היא 
תפוקה של 141.5 מיליון שקל )בדומה לשנה 
החולפת 142.4- מיליון שקל(. בשורת הרווח 
החברה הציגה רווח של 17.7 מיליון שקל )10.1 
מיליון שקל ב-2015 - גידול של כ-75.2%(. 
עיקר הגידול כתוצאה משיפור חיתומי בדירות 
)נזקי טבע בשנה החולפת(, וכן משיפור ביחס 
ההוצאות ובגידול הכנסה מעמלות )ביטוח 

משנה( ברכוש אחר )שאינו דירות(.
החברה מס. 11 בגודל היא שירביט ותפוקתה 
81.2 מיליון שקל )66.1 מיליון שקל בשנת 

2015 - גידול של 22.8%. התחום מתחלק 
לשלושה תתי-ענפים מרכזיים: דירות, נסיעות 

לחו”ל והנדסי.
בשורת הרווח, החברה הציגה רווח של 9.1 
מיליון שקל, לעומת 6.2 מיליון בשנת 2015 – 

שיפור חיתומי.
בשלמה ביטוח התפוקה היא 39.8 מיליון שקל 
בשנה הנסקרת, לעומת 27.5 מיליון שקל בשנת 
2015  - גידול של 44.7%. כ-31 מיליון מהנ”ל 
שייכים לתת תחום דירות והיתרה שייכת בעיקר 

לתת תחום תאונות אישיות. 
בשורת הרווח החברה הגיעה בשנה הנסקרת 
לרווח של 4.2 מיליון שקל )0.8 מיליון בשנה 
ונובע  החולפת(. עיקרו של הרווח בדירות 
משיפור חיתומי ביחס לאשתקד, גם בשל 
אי הישנות נזקים שפקדו את החברה בשנה 
החולפת )נזקי טבע חריגים וכן נזק אש חריג(.

סיכום
 

רכוש אחר ואחרים התברג למקום הראשון 
מבחינת התרומה לרווחיות 2016 והוא למעשה 
התחום היחידי שהציג רווח. רווחי התחום 
הגיעו לשיא של 373.4 מיליון שקל, שעיקרם 
מגיע מפוליסות דירה ובתי עסק / אובדן רכוש 
ומקצתם מתת תחום ההנדסי. בכל הקשור 
ל”אחרים”, בשנה הנוכחית הייתה השפעה 
שלילית על התוצאות, בעיקר בגלל הרעה 

ב”תאונות אישיות”.
התחום רווחי לאורך זמן ומגובה בביטוח משנה 
בצורה מסיבית.  בשנה הנוכחית ביטוחי המשנה 
היוו 2.85 מיליארד מתפוקת התחום )4.81 

מיליארד(, דהיינו, כ-59% מהתפוקה ברוטו.
בתביעות היה חלקן של מבטחי המשנה 1.24 
מיליארד שקל מתוך 2.16 תשלומי התביעות 

בתחום )כ-57.4%(.
אין ספק שהשנה היטיבה עם מבטחי המשנה 

ולא היו אירועים מיוחדים.
מאחר וחלק נכבד מביטוחי עסקים ודירות 
שייך לכיסוי רעידת אדמה )שלשמחתנו נכלל רק 
בפרמיות ולא בתביעות(. אין ספק שחלקם של 
מבטחי המשנה בתביעות גדול מחלקם בפרמיה. 
ראוי לציין, שנזקי האש שפקדו את המדינה 
ברבעון הרביעי פגעו בעיקר ב”מס הרכוש 
הממשלתי” ולפיכך חברות הביטוח ואפילו 
מבטחי המשנה לא כל כך סבלו מנזקי השריפות 

)בכל מקרה הרבה פחות מהצפוי(.
רווחי ההשקעות העצימו את הרווח החיתומי 

והביאו את רווחיות התחום לשיא.
אותה רווחיות רק סייעה להקטנת ההפסד 
במגזר האלמנטרי, אך לא הצליחה להביאו 
לרווחיות או איזון בגלל ההפסדים של התחומים 

האחרים.
השפעת הביטוחים הישירים אינה משמעותית 
כאשר אנו בוחנים את חלקם בתחום זה )כ-314 
מיליון המהווים רק 6.5%, מאחר שכמעט אינם 
פעילים בבתי עסק/אובדן רכוש, למעט פעילות 

.)AIG קטנה של

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

ביטוח רכוש ואחרים הציג רווח שיא של 373 מיליון 
שקל  והקטין את סך ההפסד של המגזר האלמנטרי 
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עם זאת, בהתייחס לביטוחי דירות, המבטחים 
הישירים משפיעים בכ-15% על תפוקת השוק, 
ובתוצאות החיתומיות הם מהווים בממוצע 

כ-30% מהרווחיות של תת תחום זה.
בעיקרון יש לחברות הישירות יתרון בפוליסות 
דירה בהתנהלות חיתומית, שליטה ובקרה על 

התביעות 
וכן עקב העובדה שהן פועלות ישירות מול 
המבוטחים. בנוסף, הן לא משלמות עמלה 
הנחשבת די גבוהה בפוליסת הדירה, חרף 
תשלומי עמלה נמוכים על חלקים מהפוליסה 

)כגון רעידת אדמה ונזקי מים(.
על הפוליסות העסקיות מתחרות שש החברות 
הגדולות )חמש הגדולות ואיילון( והן שולטות 
על כ-90% מהשוק )בשקלול עם הדירות חלקן 

בתחום מגיע ל-83%(.
החברות ביטוח חקלאי והכשרה לוקחות נתח 
קטן יחסית וכל השאר כמעט לא משתתפות 
בתחרות )בתת תחום העסקי( והן מרוכזות 

באלמנטרי בביטוחי הפרט )רכב ודירות(.
זה,  היציבה של תחום  למרות הרווחיות 
העובדה שלכל עסק יש גם חבות מהווה מחסום 
כניסה לחברות שאינן מתחרות היום בתת 
תחום העסקי ולפיכך הן מתחרות בעיקר על 

ביטוחי הפרט.

מבחינת הרגולציה, פוליסת הדירה עוברת 
נוסח הפוליסה  כניסת  שינויים רבים מאז 
התקנית החדשה לפני שנתיים, ובשנת 2017 
אנו מתוכננים לשינוי בהתייחסות ל”נזקי מים”, 
המהווים מטרד גדול לסוכנים ולחברות זה שנים.

על פי המתווה החדש של האוצר, התביעות יהיו 
באחריות החברות )לא הספקים בקפיטציה( 
ולרשות המבוטחים יעמדו מספר שרברבי חברה 
לבחירתם. הם יקבלו דירוג על איכות העבודה 
ויהיו אחראים על לוח זמנים שירותי שאי עמידה 
בו עלולה לסכן את החברות בקנסות גבוהים.

אין ספק שמדובר בפתרון חיובי למבוטח, 
שיגדיל כנראה  בצורה משמעותית את הוצאות 
החברות על תביעות וייתכן כי יצטרכו להעלות 
פרמיות. מבחינה חיתומית יצטרכו לטפל בעיוות 
הקיים שבו כל הדירות )בחברה( משלמות את 
אותו המחיר על נזקי המים )בתעריף הנוכחי, 
78 מ”ר באופקים  דירת שלושה חדרים עם 
משלמת את אותו התעריף של בית בגודל 400 

מ”ר בכפר שמריהו(.
תחום רכוש ואחרים ימשיך כנראה להיות 
גורם חשוב ומרכזי ברווחיות החברות, למרות 
הצפי שבביטוחי הדירה עלולה להיות שחיקת 

רווחיות מסוימת.
באשר לסוכנים, ביטוחי העסקים הם נחלתם 
של סוכנים מעטים וכל מי שמתעסק בתת 

תחום זה יודע שמוקדים טלפוניים ומבטחים 
ישירים אינם מהווים בשלב זה בעיה או איום 
ויש צורך בליווי המבוטחים  בהתנהלות מול 
החברות בשלבים שונים בהתהוות הפוליסה, 
בשינויים  ובזמן  תביעה. עם זאת, רוב הסוכנים 
ממוקדים בביטוחי הפרט שכנראה יותר קלים 

ברמה השיווקית והמקצועית.
המהפכה הדיגיטלית עלולה להגיע גם לביטוחי 
הדירות ואין ספק שעמלת התיווך )הגבוהה 
יחסית, למרות העמלה הנמוכה בכיסוי רעידת 
אדמה( עלולה לשמש תמריץ לכניסת שחקנים 
טכנולוגיה מתקדמת,  המפעילים  חדשים 
ובנוסף, להתעצמות הדרגתית של המבטחים 

הישירים.
במהלך 2016 נחסמה בפני החברות )ולאחר 
מכן התברר שגם לסוכנים( האפשרות למכור 
ריידר של תיקוני חשמל. גם אם יש היגיון מסוים 
בדרך החשיבה של הרגולטור, התוצאה קשה 
מאוד למבוטחים, שהרי רוב הספקים הפועלים 
ישירות מול המבוטחים העלו הפרמיות של 
מוצר זה בצורה משמעותית ויש רבים שאינם 
מבוטחים כלל עקב אי חידוש )למרות שחלק 
גדול  השייך לציבור זה משוכנע שהוא בכיסוי 
מלא(. למעשה אין כמעט פיקוח על אותו ריידר 
)לשעבר(.  אולי כדאי לבדוק אם ניתן להודות 

בטעות ולבצע תיקון כלשהו.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי
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ייצוגית: ביטוח ישיר וחברת אילן 
קארגלס לא מיידעות מבוטחים על 

זכאות להחלפת שמשות בביתם

בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בקשה 
לתביעה ייצוגית בסך כ-27 מיליון שקל נגד 
ביטוח ישיר ונגד חברת הזגגות אילן קארגלס. 
התובעת הייצוגית דורשת, באמצעות עוה”ד 
צחי פיסטל ועדי ערמן ממשרד בן ארי, פיש, 
סבן ושות’, השבה של סכומי הביטוח שנגבו 
שירות  בעבור  המבוטחים  ומשאר  ממנה 
כיוון שהשירות אינו  “שמשות עד הבית”, 

מסופק בפועל. 
על פי הבקשה, ביטוח ישיר משווקת פוליסת 
ביטוח מקיף לרכבים, במסגרתה היא מציעה 
הרחבה לפוליסה הכוללת גם ביטוח שמשות, 
בתמורה לסכום של 86 שקל בחודש. במסגרת 
זכאי המבוטח  שירות “שמשות עד הבית” 
לקבל שירות של החלפת השמשה בביתו, 
על ידי איש שירות, ללא צורך להטריח את 
המבוטח להגיע למוסך והכל כחלק מהכיסוי 

הביטוחי. 
לטענת התובעת, למרות התחייבות מפורשת 
זוכים  זו, בפועל, מרבית המבוטחים אינם 
לקבלת השירות וכאשר הם פונים לחברת 
אילן קראגלס, שאמורה לספק את השירות 
כחלק מההסדר עם חברת הביטוח, היא כלל 
אינה מיידעת אותם על השירות לו הם זכאים 
ולא מציעה להם כי נציג מטעמה יגיע למקום 
בו נמצא הרכב. במקום זאת, נטען בבקשה, 
החברה מסבירה למבוטח כי עליו להגיע לאחד 
מהמוסכים המוצעים על ידה, שם מבוצעת 

החלפת השמשה. 
לעובדה  נחשפה  היא  התובעת,  לטענת 
זו כאשר בפברואר השנה נשברה השמשה 
ברכבה. היא פנתה לנציגי חברת הביטוח, 
שהפנו אותה אל חברת הזגגות. לדבריה, נציג 
חברת הביטוח לא טרח לעדכן אותה בדבר 
השירות לו היא זכאית וכך, גם כשיצרה קשר 
עם מוקד שירות הלקוחות של קארגלס, נאמר 
לה להגיע למוסך קרוב כדי לתקן את השמשה. 
איחרה  שהתובעת  מאחר  כי  נטען,  עוד 

לעבודה באותו יום, עקב התיקון, היא סיפרה 
היא  כי  לה,  הבהיר  וזה  למעסיקה  כך  על 
הייתה זכאית לקבל את השירות בכל מקום 
בו היא נמצאת ולא לנסוע למוסך. לדבריה, 
היא ביצעה מספר שיחות לשירות הלקוחות 
כדי לאמת את הדברים, במסגרתן הבינה כי 
מדובר בשיטת מצליח ממוסדת. לכן החליטה 

להגיש את הבקשה לייצוגית.
ביטוח ישיר בחרה שלא להתייחס. תגובת 

אילן קארגלס במסגרת.

 התובעת דורשת השבה של סכומי הביטוח שנגבו ממנה ומשאר המבוטחים עבור שירות 
“שמשות עד הבית”, כיוון שהשירות אינו מסופק בפועל  לטענתה, היא נחשפה לעובדה זו 

כאשר נשברה השמשה ברכבה ונציגי חברת הביטוח וחברת הזגגות לא עדכנו אותה בדבר 
השירות  אילן קארגלס: לחברה אינטרס לקדם את השירות ולא להיפך

  גם בדרך לחגיגות העצמאות
69 למדינת ישראל! 

רק

תגובת אילן קארגלס על התביעה הייצוגית 
באמצעות עו”ד בועז וילנסקי: מרשתנו חברת 
אילן קארגלס, החברה הגדולה והמובילה 
זגגות הרכב, הינה חברה  בישראל בתחום 
ניסיון של עשרות שנים, המעסיקה  בעלת 
עובדים רבים ואשר שמה הטוב, מקצועיותה 
ועקרונות השירות המצוינים חרוטים על דגלה 

ומונחים כנר לרגליה. 
להיות  מתגאה  קארגלס  אילן  חברת 
החלפת  שירות  העניקה  אשר  הראשונה 
שמשות עד הבית ובהתאם ליתן את השירות 
בבית הלקוח. שירות זה זכה לשבחים רבים 
ולאילן קארגלס אינטרס לקדם אותו ולא 

להיפך. 
באשר לבקשה לאישור התובענה כייצוגית 
– עד למועד כתיבת הודעה זו, כל שהועבר 
לידיה של מרשתנו הינו קובץ וורד חסר, שככל 
הנראה נשלח לעיתונות מבעוד מועד על ידי 

המבקשת או מטעמה. 
על פניו ומבחינה ראשונית של נוסח הוורד 
כי טענות המבקשת  עולה,  שנשלח אלינו 
נעדרות כל בסיס עובדתי ו/או משפטי ונטענו 

בחוסר תום לב. 
מרשתנו תגיש את תגובתה הסדורה והמלאה 
לבית המשפט בהתאם לדין לאחר שתומצא 

לה הבקשה. 

אילן קארגלס: לחברה אינטרס לקדם את 
שירות השמשות עד הבית ולא להיפך 
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ההוראות של השלטונות בארצות הברית, 
האוסרות על הכנסת מחשבים ניידים וציוד 
במטוסים  הנוסעים  לתא  אחר  אלקטרוני 
הדאגה  את  מעלה  לארה”ב,  הטסים 
להידלקות של סוללות ליתיום המותקנות 

במכשירים אלו. 
 The Flight Safety Foundation

ידי  על  הממומן  רווח  כוונות  ללא  )ארגון 
לעיתונות,  הודעה  העביר  תעופה(  חברות 
מאחסון  הנובע  הסיכון  מפני  המזהירה 
בתאי  ליתיום  סוללות  עם  המכשירים 
על  נסמכת  ההודעה  המטוס.  של  המטען 
על  האבטחה  סוכנויות  שמטילות  הגבלות 
מעדויות  כתוצאה  ליתיום  סוללות  הטסת 
ואפילו  מעצמן  להידלק  יכולות  שהן 

להתפוצץ.
ארה”ב  של  הפדראלי  התעופה  מנהל 
 The U.S. Federal Aviation(
מקרים,   31 תיעד   )Administration

בשנה האחרונה, בה נדלקו סוללות ליתיום 
שלושה  טיסה.  בעת  רב  חום  הפיקו  או 
לסוללות,  המיוחסת  באש  נהרסו  מטוסים 

כאשר בשני מקרים היו גם הרוגים. 
 The United Nations International
הגיע   Civil Aviation Organization
lithium- סוללות  שהעברת  למסקנה 
לביצוע  ביותר  מסוכנת  היא  בצובר,   ,ion
בטיסות עם נוסעים. טייסים וצוות המטוס 
בתא  שריפה  על  להשתלט  כיצד  יודעים 
הנוסעים או בתא הטייס, אך אינם יכולים 

לטפל בשריפה שתפרוץ בתא המטען. 

 Lilium Aviation חברת ההזנק גרמנית
בכוח  המונעת  מכונית-מטוס  השיקה 
 300 של  במהירות  לנוע  ומסוגלת  החשמל 
המכונית- ק”מ.   300 של  ולטווח  קמ”ש 
מגיעה  וכשהיא  אנכית  ממריאה  מטוס 
הנעת  קדימה.  נעה  היא  הנדרש,  לגובה 
 36 באמצעות  מתבצעת  המכונית-מטוס 
המטוס,  כנפי  על  המותקנים  סילון  מנועי 

בנוי  טיפוס  האב  מטרים.  כ-10  שאורכן 
להובלת 5 נוסעים. 

מהנתונים המתפרסמים זהו אחד הדגמים 
שפותחו  הדגמים  שלל  מבין  המתקדמים 
פניו  על  נראה  זה.  בתחום  ומפותחים 

שהמכונית-מטוס תושק בעתיד הקרוב. 
 סרטון של טיסת הבכורה בכתובת:

https://tinyurl.com/gilad-flycar 

מכונית-מטוס - אתגר חדש 
לתעשיית הביטוח?

הקטנת סיכון הטרור הגדילה 
את סיכון האש במטוסים

בואינג תדפיס 
חלקי מטוס 

העשויים 
מטיטניום

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

האיסור להכניס ציוד אלקטרוני לתא הנוסעים במטוס מעורר חשש להצתה 
כתוצאה מהידלקות סוללות הליתיום במכשירים אלה בתאי המטען

המכונית שהושקה על ידי Lilium Aviation הגרמנית נחשבת לאחד 
הדגמים המתקדמים מבין שלל הדגמים שפותחו ומפותחים בתחום זה

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

טיסת הבכורה של המכונית-מטוס

הגיע  בואינג  האמריקאי  המטוסים  יצרן 
 Norsk Titanium להסכם עם היצרן הנורבגי
 787 הדגם  עבור  מטוס  חלקי  של  להדפסה 
Dreamliner. הדפסת החלקים תקטין את 
עלות ייצור המטוס בסכום הנע בין 2 מיליון 

דולר ל-3 מיליון דולר. 
מהשימוש  יותר  יקר  בטיטניום  השימוש 
באלומיניום. עלות הטיטניום בבניית ה-787 
היא 17 מיליון דולר מתוך העלות הכוללת של 
חלקי  של  העלות  הקטנת  דולר.  מיליון   265
המייצר  היצרן,  רווחיות  את  תגדיל  המתכת 

144 מטוסי Dreamliner 787 לשנה. 
החלקים  יודפסו  לתוקף  החוזה  היכנס  עם 
בנורבגיה ולאחר מכן יועבר תהליך ההדפסה 

לארה”ב.

הדפסת החלקים תקטין את 
עלות ייצור המטוס בסכום הנע 

בין 2 מיליון ל-3 מיליון דולר

https://tinyurl.com/gilad-flycar
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פוליסה פיננסים

חברת הדירוג Fitch מאשררת את דירוג האשראי  
של ישראל ברמה של + A - התחזית: “יציבה”

 Fitch חברת דירוג האשראי הבינלאומית 
דירוג האשראי של  )ד’( את  היום  אשררה 
מדינת ישראל ברמה של +A עם תחזית יציבה. 
ישראל  דירוג האשראי של  פי החברה,  על 
מאוזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, חוסן 
וביצועים מאקרו-כלכליים איתנים  מוסדי 
לבין יחס חוב ממשלתי לתוצר, שעודנו גבוה 
ביחס למדינות הייחוס וסיכונים פוליטיים 

וביטחוניים.
פיץ’ מדגישה, כי החשבונות החיצוניים של 
2016. המדינה  ישראל נותרו חזקים בשנת 
רשמה עודף בחשבון השוטף בכל שנה משנת 
2003 ויתרות המט”ח של בנק ישראל המשיכו 
לטפס. פיץ’ צופה כי מעמדה של ישראל כמלווה 
נטו יישמר. נציגי החברה מציינים כי פיתוח 
נוסף של משק הגז יספק תמיכה נוספת למאזן 

החיצוני של ישראל. 
בדוח אף נכתב כי המימון הציבורי של ישראל 
עודנו מהווה נקודת חולשה ביחס למדינות 
המדורגות A. יחס החוב הממשלתי לתוצר 
המשיך לרדת בשנת 2016 לרמה של 62.2%, 
אך גבוה מהנתון החציוני של מדינות הייחוס. 
הגירעון היה יחסית נמוך בשנים 2015-2016, 
כיוון שהצריכה הפרטית החזקה ושוק הדיור 
בחברת  מהצפוי.  גבוהות  להכנסות  תרמו 
הדירוג צופים כי הגירעון בשנים 2017-2018 
יתרחב וחוזים כי החוב הממשלתי לתוצר יוותר 
ברמה דומה בשנים 2017-2018. האנליסטים 
מציינים כי מאפיינים אחרים של החוב הציבורי 
הינם מיטביים למדי. ישראל נהנית מגמישות 
מימונית גבוהה, כגון שוק מקומי עמוק ונזיל 

וגישה טובה לשוקי ההון הבינלאומיים.
האנליסטים של פיץ’ צופים כי דירוג האשראי 
על-ידי  מוגבל  להיות  ימשיך  ישראל  של 
סיכונים פוליטיים וביטחוניים, אולם פרופיל 
הדירוג שלה הוכיח חסינות אל מול עימותים 
וזעזועים פוליטיים על פני פרק  תקופתיים 
זמן ממושך. פיץ’ מאמינה כי הסיכויים לקיום 
תהליך שלום ריאלי נותרו קלושים. להערכת 
חברת הדירוג, המערכת הפוליטית המקומית 
עשויה להיות סוערת, עם ממשלות שבדרך כלל 
לא מסיימות קדנציה מלאה. הסיכון לבחירות 
חדשות התחדד עקב קרעים בקואליציית 

הטלאים, אך לאף אחת ממפלגות הקואליציה 
אין תמריץ לבחירות. ראש הממשלה נתון ללחץ 

הולך וגובר עקב מספר חקירות משטרה.
על פי הכתוב בהודעת החברה, ממוצע צמיחת 
התוצר בחמש השנים האחרונות עומד בשורה 
זה של מדינות הייחוס. הצמיחה  אחת עם 
2016 לרמה של 4% על רקע  הואצה בשנת 
שוק עבודה חזק ועלייה בהכנסות, יחד עם 
בחברת  בהשקעות.  מסוימת  התאוששות 
הדירוג צופים שהצמיחה תתמתן לרמה של 
2017. האנליסטים מציינים כי  3.1% בשנת 
למרות הביצועים בשנת 2016, צמיחת התוצר 
האטה בשנים האחרונות, בין היתר עקב גידול 
איטי של אוכלוסייה בגיל העבודה, האטה 
למידת  הנוגעים  ואתגרים  העולמי  בסחר 
התחרותיות. בתגובה לכך, הממשלה מבקשת 
להחיל רפורמות מבניות כדי לשפר את מידת 
היעילות בשווקים מסוימים ואת הסביבה 

העסקית בכללותה.
השלילית  האינפלציה  את  מציין  הדוח 
מחירי  בשל  זאת   ,2016 ו-  2015 בשנים 
סחורות נמוכים, התחזקות המטבע המקומי, 
ואמצעים שננקטו לעידוד  הורדת מחירים 
כי האינפלציה תעלה  תחרות. בפיץ’ צופים 
 2017 לחלק התחתון של טווח היעד בסוף 
או בתחילת 2018, למרות המשך הייסוף של 
השקל. צעדים מנהליים חד פעמיים נוספים 
של הממשלה להפחתת יוקר המחיה עלולים 

להאט את התהליך.

האנליסטים מציינים לטובה את המוסדות 
ומערכת החינוך המפותחים של ישראל אשר 
הביאו ליצירת כלכלה מפותחת ומגוונת. מדד 
הפיתוח האנושי והתוצר לנפש הינם גבוהים 
מהחציון של מדינות הייחוס והסביבה העסקית 
מקדמת ומעודדת חדשנות, בפרט בקרב מגזר 

ההיי-טק.
לסיכום, בפיץ’ מעריכים כי התקדמות נוספת 
משמעותית בהפחתת יחס החוב הממשלתי 
לתוצר או הקלה מתמשכת בסיכונים הפוליטיים 
והביטחוניים יביאו לשיפור בפרופיל הדירוג של 
מדינת ישראל. לעומת זאת, דירוג האשראי של 
המדינה עלול להיפגע אם תתרחש הידרדרות 
מתמשכת ביחס החוב הציבורי לתוצר, הרעה 
משמעותית בסיכון הפוליטי והביטחוני או 

הרעה במצב החשבונות החיצוניים.
משה כחלון: “אשרור הדירוג  שר האוצר, 
מוכיח שאפשר להגדיל את ההוצאה הציבורית 
עבור המשרדים החברתיים, להפחית את נטל 
המס, להגדיל את ההכנסה הפנויה של האזרחים 

ובמקביל לטפח כלכלה יציבה ומשגשגת”.

להלן הדירוג הנוכחי של ישראל על-ידי חברות 
הדירוג הבינלאומיות:

על פי החברה, דירוג האשראי של ישראל מאוזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, 
חוסן מוסדי וביצועים מאקרו-כלכליים איתנים לבין יחס חוב ממשלתי 

לתוצר, שעודנו גבוה ביחס למדינות הייחוס, וסיכונים פוליטיים וביטחוניים

S&Pיציב A+

+A יציבפיץ’

A1 יציבמודיס’

ב’(  )יום  השבוע  ערך  הביטוח  חברות  איגוד 
העיון  יום  עסקיים.  הגבלים  בנושא  עיון  יום 
שנקבעו  התנאים  יישום  במסגרת  התקיים 
בהסדר הטיעון עם הפרקליטות בעקבות פרשת 
היה שמדי שנה  הקרטל, כאשר אחד התנאים 

ייערך תדרוך וריענון בנושא הגבלים עסקיים. 
ד”ר  האיגוד  מנכ”ל  השתתפו  העיון  ביום 

מתן  צביקה אגמון ועו”ד  גיא רוטקופף, עו”ד 
אגמון. יום העיון התקיים במרכז ההדרכה של 
האיגוד  הנהלת  חברי  העיון  ביום  נכחו  הראל. 
מנכ”ל  הוועדות.  חברי  וכן  וההתאחדות, 
התחייבות  פי  על  כי  בהזמנתו,  ציין  האיגוד 
השתתפות   – הטיעון  הסדר  במסגרת  האיגוד 

נציגי החברות במוסדות האיגוד הינה חובה. 

איגוד חברות הביטוח ערך יום 
עיון בנושא הגבלים עסקיים

מבטחים ומבוטחים
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