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העליון קיבל את ערעור ביטוח 
ישיר והתיר את קמפיין “שוקה”

העליון  המשפט  בית 
את  א’(  )יום  היום  קיבל 
חברת  שהגישה  הערעור 
ישיר, וקבע כי אין  ביטוח 
“שוקה”,  בקמפיין  פסול 
בעטיו הגישה לשכת סוכני 
הביטוח תביעה נגד החברה, 
וזכתה בפסיקה אוהדת בבית 
המחוזי. בכך הפך  המשפט 
דינו של  העליון את פסק 
המחוזי, שקבע שהקמפיין 
ואף  כולל מסרים מטעים 

כוזבים לגבי תפקידם של סוכני הביטוח. 
השופט העליון יצחק עמית קובע: “מצאנו כי 
במישור העקרוני, חוק איסור לשון הרע חל גם 
על פרסומים מצד גורם מסחרי נגד מתחרהו 
הנעשים אגב תחרות עסקית. עם זאת, במקרה 
כי  נקייה מספקות(  גם בהנחה )שאינה  דנן, 
התשדירים שפורסמו מטעם החברה מהווים ‘לשון 
הרע’, ובהנחה שלא עומדת לחברה אחת ההגנות 
הקבועות בחוק איסור לשון הרע, מצאנו כי דין 
4 לחוק,  התביעה להיחסם מכוח הוראת סעיף 
בהיותה ‘לשון הרע על ציבור’. קביעה זו עולה 
בקנה אחד עם קביעתו של בית המשפט המחוזי, 
ולפיכך דין ערעור הסוכנים בנקודה זו להידחות”.
לדברי השופט, “המלחמה על תודעתו, לבו וכיסו 
של הצרכן היא מלחמה רב חזיתית. שאיפתם 
המתמדת של שחקני השוק להגדיל את נתח השוק 

שלהם ולנגוס בנתח השוק של 
יריביהם העסקיים, מובילה 
לגלות  פעם,  לא  אותם, 
יצירתיות ולנקוט טקטיקות 
מתוחכמות ומגוונות, לעתים 
הערעורים  אגרסיביות. 
שלפנינו מתמקדים באחת 
מהחזיתות בהן מתחוללת 
מלחמה זו, הלוא היא שדה 
הקרב השיווקי-פרסומי, והם 
מדגימים לנו עד כמה תחרות 
עסקית בשוק חופשי עשויה 

לעתים להיות עזה ורוויית יצרים”.
שהתשדירים  לטענה  עמית  מתייחס  עוד 
מהווים תיאור כוזב ופוסק: “באשר לאופן בו 
הוצגו הסוכנים - לא זו בלבד שאין מדובר במצב 
עובדתי, אלא שמדובר במצג פארודי הנעשה על 
דרך ההגזמה, כך שאין ולו חשש שהצרכן הסביר 

יתייחס לדברים ברצינות”, הוא אומר. 
עמית: “במהלך הדיון בפנינו ביקשה החברה 
להקרין בפנינו סרטון פרסומת שהופק מטעם 
המשיבים. צפינו בסרטון, ומדובר בסרטון בעל 
מאפיינים דומים עד מאד לתשדירים עליהם 
נסבים הערעורים דנן. גם הוא מוגזם וגם הוא מציג 
את החסרונות-כביכול בהתקשרות עם המתחרה 
)התקשרות עם נציג טלפוני להבדיל מהתקשרות 
באמצעות סוכן ביטוח(. אין בכוונתי להידרש 
לטענת החברה כי בחירתם של המשיבים להפיק 

סרטון מסוג זה משתיקה אותם מלהעלות טענות 
נגד הקמפיין שהפיקה החברה. החשוב לענייננו, 
שזוהי הזירה בה ראוי שתתנהל התחרות המסחרית 
שבין הצדדים, וכל עוד אין מדובר בהתנהלות 
מפרת חוק – טוב לה שתישמר לזירה זו ולא תזלוג 

לזירה המשפטית”.
מתוך פסק הדין: “באשר למידע הנוגע לחברה 
עצמה - אזי בניגוד לקביעתו של בית משפט קמא, 
התשדירים לא כללו התחייבות מצד החברה 
למחירי הפוליסות הזולות ביותר. בנוסף, לפי 
קביעתו של בית משפט קמא, בכ-65% מהמקרים 
הפוליסות של החברה אכן זולות יותר. לפיכך, לא 
ניתן לומר שהחברה הציגה נתון עובדתי כוזב. 
אשר על כן, התשדירים של החברה לא מהווים 

תיאור כוזב”. 
בלשכת סוכני הביטוח סירבו להגיב.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.psagot.co.il
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היערכות לשמירת מידע על מבוטחים – בעקבות 
אישור תקנות הגנת הפרטיות לאבטחת מאגרי מידע

החובה לרישום מאגר מידע חלה לפי החוק על כל בעל מאגר מידע המונה יותר מ-10,000 אנשים או מי שמחזיק 
מידע רגיש, ובכלל זה, מידע רגיש שנאסף בעת מילוי הצעות לביטוח כמו נכסי המבוטח או מצבו הרפואי

ב-21 במרץ השנה אישרה ועדת החוקה, חוק 
ומשפט של הכנסת את תקנות הגנת הפרטיות 
)אבטחת מידע(, התשע”ז-2017 )“התקנות”(, 
אשר נועדו לקבוע הסדר מקיף וכן כללי עבודה 
בקשר לאבטחת מאגרי מידע, לשם הגנה מפני 
שימוש לרעה בהם ובכך לממש את מטרות חוק 
הגנת הפרטיות משנת 1981 )“החוק”(. תקנות 

אלו ייכנסו לתוקף בתוך שנה מעת פרסומן.
החובה לרישום מאגר מידע חלה על פי החוק 
על כל בעל מאגר מידע המונה יותר מ-10,000 
אנשים או מי שמחזיק מידע רגיש )בכלל זה, 
מידע רגיש שנאסף בעת מילוי הצעות לביטוח 

כמו נכסי המבוטח או מצבו הרפואי(.
רישום המאגר נעשה ברשות למשפט טכנולוגיה 
ומשפט וכרוך בתשלום אגרה. בבקשה לרישום 

המאגר יש לציין, בין היתר, את מספר נושאי 
מידע במאגר, סוג המידע, מטרות המאגר, בעלי 
תפקידים במאגר המידע, מקור מאגר המידע, 

האם המידע מועבר לאחר ועוד.
אי רישום מאגר מידע החייב ברישום וביצוע 
פעולות בקשר למאגר הטעון רישום כאמור מהווה 
עבירה פלילית, שהיא בבחינת עבירת קפידה 
)כלומר, כזו שלא מחייבת הוכחת מחשבה פלילית 
או רשלנות, בדומה לתאונות דרכים( והעונש בצדה 

הוא שנת מאסר.
התקנות קובעות מנגנונים שונים לשם ההגנה על 
מאגרי מידע מפני שימוש לרעה בהם ולפיהם נדרש 
בעל מאגר מידע לקבוע, בין היתר, מהו המידע 
המוגן והסיכונים הקשורים אליו ולקבוע נהלים 
מפורטים, כיצד לנהוג עם המידע. לשם שמירה 
על המידע ייערך נוהל אבטחה, אשר יימסר אך 
ורק לבעלי הרשאה, בהיקף ובתנאים הנחוצים 

לצורך ביצוע תפקידם. 
נוהל האבטחה יכלול, בין היתר, הוראות בעניין 
אבטחה פיזית וסביבתית, אופן התמודדות עם 
אירועים שונים של אבטחת מידע, ניהול התקנים 
ניידים ושימוש בהם ועוד. שמירה ראויה על המידע 
תביא להפחתת האחריות הפלילית והאזרחית של 

בעל המאגר. האחריות הכוללת לעמידה בתקנות 
חלה על בעל מאגר המידע, על מנהל המאגר וגם 

על הגורם שמחזיק במאגר המידע. 
זאת ועוד, התקנות דורשות למנות גורם שיהיה 
ממונה על אבטחת המידע והוא יהיה כפוף ישירות 
לגורם הנושא משרה בכירה באופן שיבטיח את 
עצמאות הממונה, ומחייבות ביצוע ביקורות בלתי 

תלויות כדי לוודא מילוי הוראות התקנות.
מוקדם לדעת כיצד ייאכפו התקנות, מה תהיה 
עוצמת הסנקציות שיינקטו והאם יהיה היצף של 
תביעות מצד לקוחות בגין הפרת תקנות אלו. עם 
זאת, אנו מעריכים, נוכח מעורבותנו בתחום זה, כי 
לאור המגמה של הרשויות השונות לעסוק בנושא 
לצד דיון ציבורי סביב ההגנה על הפרטיות והגנה 
מפני סיכוני סייבר )ולעניין זה נציין את חוזר 
14-9-2016 שפרסמה רשות שוק ההון ביטוח 
וחיסכון, העוסק בניהול סיכוני סייבר בגופים 
מוסדיים( נדרשת זהירות יתר והיערכות מקדימה 

של בעלי מאגרי מידע ויפה שעה אחת קודם. 

משרד ג’ון גבע, הדר ושות’ עורכי דין ומגשרים. 
עו”ד הדר הוא חבר הוועדה להגנת הפרטיות 

בלשכת עורכי הדין

מאת עו”ד שלומי הדר ועו”ד ג’ון גבע
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אם תרצו פוליס , אין זו אגד 

הכשרה חברה לביטוח בע" 

קשיים במימוש עסקת המכירה? 
XIO דוחה את טענת ההפרה 

שהגישה נגדה מיטב דש
גורם המקורב ל-XIO מסר לפוליסה, כי לחברה אין שום עניין ללכת לבית המשפט, וכי 

העיכוב בפנייה לקבלת אישורים רגולטוריים נעשה על רקע העובדה שהחברה מנסה להכניס 
שותף מהותי בעל שם בינלאומי, על מנת לשפר את סיכויי החברה לקבל אישור שליטה

XIO דוחה טענת ההפרה  קבוצת 
שהגישה נגדה מיטב דש – זאת לאחר 
שמיטב דש שלחה ל-XIO הודעת 
הפרה, לפיה XIO לא עומדת בלוחות 
הזמנים שנקבעו להגשת הבקשות 
לשלוט  רגולטורי  אישור  לקבלת 
במיטב דש. זאת, כחלק מהעסקה 
למכירת מיטב דש ל-XIO, לפי שווי 
שנחתמה  שקל,  מיליון   1.48 של 

בדצמבר 2016. 
המצב  שתמונת  למרות  אולם, 
המשתקפת מחילופי המכתבים הינה 
כי הצדדים בדרך לפיצוץ העסקה, 

גורמים בשני הצדדים מנסים להנמיך את גובה 
הלהבות ולצייר את אירועי הימים האחרונים 

כעניינים פרוצדורליים וטכניים.  
בעקבות ההודעה של מיטב דש על מכתב 
ההפרה ששלחה החברה ל-XIO ביום חמישי, 
פרסמה היום מיטב דש הודעה נוספת לבורסה, 
לפיה היא קיבלה מ-XIO מכתב ב-28 באפריל 

בו דוחה קבוצת המשקיעים את הטענות של 
מיטב דש. מיטב דש מסרה בהודעה היום )יום 
א’( כי “החברה דוחה את טענותיה של קבוצת 
XIO במכתב התשובה ועומדת על כך שהודעת 

ההפרה נמסרה על ידה כדין”.
כי  גורם המקורב ל-XIO מסר לפוליסה, 
לחברה אין שום עניין ללכת לבית המשפט, 

וכי העיכוב בפנייה לקבלת אישורים 
רגולטוריים נעשה על רקע העובדה 
שהחברה מנסה להכניס שותף מהותי 
בעל שם בינלאומי, על מנת לשפר 
אישור  לקבל  החברה  סיכויי  את 
בין היתר, במסגרת  זאת,  שליטה. 
המאבק שלה שלא להיתפס כחברה 
בינלאומית.  כחברה  אלא  סינית, 
בחברה מדגישים, כי החברה רשומה 
וכי  ומנוהלת מלונדון,  באיי קיימן 
רק שניים מארבעת השותפים הם 

סיניים. 
עוד מציינים בסביבת XIO, כי 20 
ימי העסקים שקיבלה החברה להסדיר את 
מביאים  רגולטוריים  לאישורים  הבקשות 
לפני  ימים בלבד   5 ביוני, שהם  אותה ל-5 
המועד המוסכם בו יפוג תוקפו של ההסכם 
מאמינים  אז,  עד  ביוני.  ה-10   – המקורי 
ב-XIO, תצליח החברה לגייס משקיע נוסף 

ולהגיש את כלל הבקשות הרגולטוריות. 

XIO מנכ”ל ,Joseph Pacini-אילן רביב מנכ”ל מיטב ד”ש ו
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בבית משפט השלום בעכו נדונה תביעתו 
עו”ד  ידי  על  )“התובע”(, שיוצג  פלוני  של 
והיב ח’טיב, נגד שומרה חברה לביטוח בע”מ 
)“שומרה”(, שיוצגה על ידי עו”ד עופר גונן. 
שומרה הגישה הודעת צד ג’ נגד פלונית ונגד 
שירביט חברה לביטוח בע”מ )“שירביט”(, 
שיוצגה על ידי עו”ד איתי מישור. פסק הדין 
מפי  הצדדים,  בהיעדר   ,2017 במרץ  ניתן 

השופטת עמית רוזינס.
גרסתו של התובע מגוללת אירוע, לפיו רכבו 
נפגע, עת עמד בחניה, על ידי מכונית שבה 
נהגה פלונית )“האירוע”(. התובע לא תבע את 
פלונית אלא פנה ישירות לשומרה, שביטחה 
את רכבו בפוליסת ביטוח מקיף )“הפוליסה”(. 
כן הוגשה  ועל  דרישתו של התובע נדחתה 

תביעה לבית המשפט.
שומרה טענה, כי התובע סיפק לה פרטים 
כך  בתוך  האירוע.  נסיבות  בדבר  כוזבים 
הוסתרו משומרה פרטים מהותיים ורלוונטיים. 
יתירה מזאת נטען, כי התובע פעל במתכוון 
למניעת גילוי האמת. נתונים אלה פוטרים 
את שומרה מתשלום תגמולי הביטוח וזאת 
לאור סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח )“החוק”(, 
שעוסק בתביעות מרמה. שומרה לא לקחה 
נגד  ג’  צד  הודעת  להגיש  והחליטה  סיכון 
פלונית, שכאמור נהגה ברכב הפוגע כטענת 
התובע, וכן נגד שירביט, שביטחה את רכבה 

של פלונית.
פלונית לא הגישה כתב הגנה ועל כן ניתן נגדה 
פסק דין בהיעדר הגנה. שירביט לעומת זאת 
הגישה כתב הגנה ובו טענה, כי נמסרו עובדות 
כוזבות ועל כן היא פטורה מתשלום כלשהו.

בגין  ביטוח  זכאי לתגמולי  האם התובע 
האירוע או שמא מדובר בתביעת מרמה, לפיה 

חברת הביטוח פטורה מחבותה?
בית המשפט ציין, כי התובע לא היה מסוגל 
למסור פרטים אודות התרחשות האירוע 
מידיעתו האישית. בהתאם לעדות התובע, 
בביקור  היה  הוא  כאשר  התרחש  האירוע 
ורכבו חנה בצד הכביש. בשלב  בבית דודו 
וציינה בפני התובע, כי  הזה הגיעה פלונית 
היא פגעה ברכבו. התובע התעצבן מאוד ונסע 
ישר לביתו. לטענתו הוא כל כך כעס עד שכלל 
לא הסתכל על הרכב כדי להתרשם מהנזקים 
שנגרמו. מאוחר יותר התקשר בעלה של פלונית 
יתקן את הרכב  לו שהוא  והבטיח  לתובע 
במוסך בו הוא עובד. בית המשפט הדגיש, כי 
אף אם גרסתו של התובע הייתה מתקבלת, אזי 
מדובר בעדות מפי השמועה, הואיל והתובע 
לא ראה באופן אישי את רכבו נפגע ואף לא 

את הנזקים שנגרמו לו מיד לאחר האירוע.

בית המשפט הוסיף, כי עדותו של התובע 
הייתה לא אמינה והתנהגותו על דוכן העדים 
ואף תוקפנית. כלשונו של  הייתה עצבנית 
בית המשפט: “התרשמתי כי התובע ניסה לא 
להסתבך עם מסירת עובדות ברורות כדי לא 
להיתפס בדבר שקר, ועשה שימוש ב”זכרונו” 
לנוחיותו, מתוך כוונה למנוע אפשרות לעמת 
את תשובותיו בראיות אחרות, ולא כתשובה 

אוטנטית”.
צוין, כי התובע לא הציג כל ראיה  בנוסף 
המעידה על כך שרכבו נפגע ואף תוקן. יתירה 
מזאת, שומרה לא יכולה הייתה לבדוק את 
הרכב של התובע, מאחר שהוא מכר אותו. 
כן, התובע כלל לא הסתכל על הרכב  כמו 
יכול  ולא  בו  פלונית, לאחר שזו פגעה  של 
היה למסור האם קיימים סימנים של פגיעה, 

כלשונו: “לא הסתכלתי. יש לי ביטוח”. 
במהלך עדותו בבית המשפט נשאל התובע 
מדוע הוא לא הגיש תביעה נגד פלונית. במענה 
לשאלה זו )בטון עצבני ומתריס( השיב התובע, 
כי מדוע שהוא יתבע אותה, הרי יש לו ביטוח. 
לאור הדברים הללו, ועוד נתונים נוספים קבע 
בית המשפט, כי עדותו של התובע לא אמינה. 
זימן  ועוד, לא ברור מדוע התובע לא  זאת 
לעדות את פלונית, שנסיבות התאונה הינן 
בידיעתה האישית, כטענתו. ב”כ התובע טען, 
כי ההחלטה לא לזמן את פלונית לעדות נבעה 

מהרצון לא להסתכן ביותר מדי עדויות ובכל 
מקרה נטל ההוכחה מוטל על שומרה. בית 
המשפט לא קיבל את טענות בא כוח התובע 
ודבריו לא היו מספקים. בית המשפט קבע, כי 
ההימנעות מהבאת פלונית לעדות פועלת לרעת 
התובע וההנחה היא, שהייתה לתובע סיבה 
טובה לא לזמן אותה. בפסק הדין צוין, כי די 
בדברים הללו כדי להורות על דחיית התביעה.
בנוסף, על התובע להוכיח, כי הנזק שנגרם 
לרכבו הינו תולדה ישירה של אירוע ביטוחי 
ספציפי, כתנאי ראשון למתן כיסוי ביטוחי. 
כל עוד הוא לא פעל כאמור, הרי שלא קמה 
ושומרה לא  פוליסה,  פי  על  חובת תשלום 
נדרשת להוכיח קיומם של חריגים לתחולת 

הכיסוי הביטוחי.
למרות שהתובע לא הוכיח את התרחשות 
מקרה הביטוח, בית המשפט ציין, כי שומרה 
הוכיחה למעשה, שהתובע מסר עובדות כוזבות 
לגבי האירוע, ביודעין ובכוונת מרמה, בנסיבות 

המקנות לה פטור על פי החוק.
בית המשפט דחה את התביעה נגד שומרה 
נגד  גם ההודעות שהוגשו  נדחו  כך  ובתוך 
ונגד שירביט. בנוסף, התובע חויב  פלונית 
עו”ד של  ושכ”ט  בתשלום הוצאות משפט 

שומרה ושל שירביט.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

נגרמו לרכבך נזקים – תוכיח!
עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובע טען כי רכבו נפגע עת עמד בחניה, על ידי מכונית שבה נהגה פלונית  התובע לא 
תבע את פלונית אלא פנה ישירות לחברת הביטוח, שביטחה את רכבו בפוליסת ביטוח מקיף 

 דרישתו נדחתה, בטענה למסירת פרטים כוזבים בדבר נסיבות האירוע ועל כן הוגשה 
תביעה  בנוסף, הוגשה הודעת צד ג’ נגד פלונית ונגד חברת הביטוח שביטחה את רכבה 

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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חבויות  ביטוח 
ם  ו ח ת ה ו  נ י ה
הקטן ביותר מבין 
הפעילות  תחומי 
בשנת  ותפוקתו 
 2 . 9 5 - כ  2 0 1 6
קל  ש ד  ר א י ל י מ
המהווים כ-14.2% 
המגזר  מתפוקת 
בכל  האלמנטרי 
הפעילות  תחומי 

)20.77 מיליארד שקל(.
התחום גדל ב-3.5% )2.84 מיליארד שקל 
בעיקר  הממוצע  מעל  הגידול   .)2015 ב-
בפוליסות / כיסויי צד ג’ וחבות מעבידים ואילו 
בפוליסות אחריות מקצועית ומוצר הגידול 

פחות משמעותי.
בעיקרון, התחום מתייחס ל-4 פוליסות / 
כיסויים עיקריים: חבות המעביד, ביטוח צד ג’, 

אחריות מקצועית ואחריות מוצר.
הציג  התחום  הנוכחית  בשנה 
את התוצאה הגרועה ביותר מבין 
תחומי הפעילות ותרומתו להפסד 
הכולל הגיעה לכדי 215.3 מיליון 
שקל )הפסדי המגזר האלמנטרי 
 103.2  - הפעילות  תחומי  בכל 

מיליון שקל(.
בשנה החולפת )2015( התחום 
הציג איזון )רווח קטן של כ-4 מיליון 
שקל לאחר זקיפת רווחי השקעות(

בשנת  סבל  התחום  זאת,  עם 
ועדת  2016 ממסקנות ממצאי 
)השפעה בסדר גודל של  וינוגרד 
323.2 מיליון שקל( ואם ננטרל את 
אותה השפעה חיצונית ניתן בהחלט 
שיפורים  של  בניצנים  להבחין 

חיתומיים ארוכי טווח.
התחום דומה מאוד בהתנהלות 
החשבונאית לתחום החובה ולפיכך 
הושפע ומושפע מפרמטרים דומים:

רווחי ההשקעה, כניסת הנוהג המיטבי )31 
בדצמבר 2015( וביטול שיטת עודף ההכנסות 
על ההוצאות בגין שלוש שנות חיתום שקדמו, 
שער הריבית הנמוך, הצמדה שלילת בשנה 
הנסקרת כגון בשנה החולפת ועדכון תביעות 
משנים קודמות. באשר לשער הריבית, יש 
לוקח  שלהן  האקטוארי  שהמודל  חברות 
בחשבון ששלב ירידת שער הריבית הסתיים 
וכי אנו צועדים לקראת שינוי מגמה, שעשוי 
לשחרר רזרבות שרותקו כאשר השוק פעל 
בסביבת ריבית נמוכה עם כיוון חד צדדי של 

הריבית כלפי מטה.
כמו בביטוח חובה, הגורם הדומיננטי שהשפיע 

על תוצאות השנה הנוכחית קשור בדוח וינוגרד, 
שגרר את 

התחום להפסד מצרפי של 215.3 מיליון שקל 
כרשום לעיל. ההשפעה השלילית של וינוגרד 
)כפי שנרשם בסקירה על תוצאות  הייתה 
ביטוח חובה( חרף השיפור המשמעותי ברווחי 

ההשקעות.
רווחי ההשקעה הינם דומיננטיים בתחום זה 
ובשנה ששוק ההון “טוב יחסית”, ניתן למחוק 
את הפסדי )כשלי( החיתום )בעיקר בחבות 
מעבידים וצד ג’( ואף לייצר רווח. שנת 2016 
הייתה טובה מבחינת תשואות שוק ההון 
ובהחלט ניתן היה להגיע לרווחיות המהווה 
שיפור לעומת שנה קודמת, לולא ההפרשות 

שנכפו על החברות עקב וינוגרד.
רווחי ההשקעה בשנה הנוכחית הגיעו ל-278.4 
מיליון שקל )187.9 מיליון אשתקד – שיפור של 
90.5 מיליון שקל, המהווים גידול של כ-48.1% 
ביחס לאשתקד(. אם ננטרל את השיפור בגין 

רווחי השקעות וכן את ההפרשות בגין וינוגרד 
רווחי  זקיפת  ניתן בהחלט להבחין שללא 
השקעות ובנטרול השפעת וינוגרד התחום מציג 
בשנה הנוכחית הפסד שבעיקרו הוא חיתומי 
ודומה לשנה החולפת הכוללת שיפור קל בלבד 
)הפסד של 170 מיליון שקל, לעומת הפסד של 

184 מיליון אשתקד(.
ניתן לומר בוודאות, שרוב החברות העלו 
טיפלו  מעבידים,  וחבות  ג’  בצג  תעריפים 
בעסקים המפסידים לאורך זמן, שיפרו את 
הסיקור החיתומי, בדקו את התרומה החיובית 
בתחומי פעילות אחרים כנגד הפסד בחבויות 
)ברמת המבוטח הבודד( וחלקן אף הסיקו 

מסקנות במסגרת טיוב תיק הלקוחות שלהן.
בנוסף, חלק מן החברות הגבירו הדרכות 
וחלקן אף פעל במסגרת  לצוותי החיתום 
שיתופי פעולה עם מבטחי משנה )אפילו בחוזים 
יחסיים(, על מנת לשפר מצב בעייתי לאורך זמן. 
מאחר שהייתה השפעה גם של כניסת הנוהג 
המיטבי, שהגדילה ההתחייבויות הביטוחיות 
)בחלק מהחברות(, ומאחר שבחלק מהחברות 
היו עדכונים של תביעות מהעבר, עדיין קשה 
להבחין באופן בולט בשיפורים, ולפיכך, הקצב 
וכן יש שונות גדולה בין  איטי או לא קיים 

החברות בהתייחס לשיפור החיתומי.
והאיטיים  הקטנים  השיפורים  למרות 
המדווחים לעיל, אנו עדיין רחוקים מאיזון 
חיתומי )ללא זקיפת רווחי השקעות( של תחום 
החבויות ובעיקר הכוונה לחבות המעבידים 

וצד ג’.
בתחום אחריות המוצר ואחריות מקצועית 
אחריות  תחום  בתת  יחסית.  טוב  המצב 

מקצועית הייתה ירידה ברווחיות לעומת שנת 
2015, אך תת תחום זה עדיין רווחי ביותר ואילו 
תת תחום חבות המוצר חזר להרוויח )בשנה 
החולפת תת תחום חבות מוצר היה מאוזן 
פחות או יותר בגלל תקלות של “מקרה בודד” 

בחברות הראל וביטוח חקלאי(.

הגדולה ביותר – הראל
הרווחית ביותר - הפניקס

החברה הגדולה ביותר בתחום זה היא הראל 
ותפוקתה ב-2016 הגיעה לכדי 849.9 מיליון 

ביטוח חבויות הפסיד 215 מיליון שקל 
- התחום ההפסדי ביותר ב-2016

 התחום סבל בשנת 2016 ממסקנות ממצאי ועדת וינוגרד  אם ננטרל את אותה 
השפעה חיצונית ניתן בהחלט להבחין בניצנים של שיפורים חיתומיים ארוכי טווח

)המשך בעמוד הבא(

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

רווחי פרמיות ברוטו חברה
השקעות

רווח בנטרול רווחי 
השקעה

השפעת 
וינוגרד 

 רווח כולל
לפני מס

849,89760,398-113,42977,000-53,031הראל
391,94057,44317,34145,00074,784הפניקס

383,96239,084-45,71523,800-6,631איילון
336,16032,754-89,12545,000-56,371מגדל

323,97427,732-105,28848,000-77,556מנורה החזקות
310,25933,796-110,46061,000-76,664כלל ביטוח

119,02414,614-30,2726,300-15,658הכשרה
104,0327,694-3,95816,5003,736ביטוח חקלאי

 AIG99,7082,999-14,7410-11,742
17,4528583,0396003,897ביטוח ישיר 

12,4941,067-1,5100-443שירביט
1,677262670293שלמה
2,950,579278,465-493,851323,200-215,386 סה”כ

תוצאות תחום חבויות בחלוקה לחברות )באלפי שקלים(
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גידול של  )826.9 מיליון אשתקד –  שקל 
2.8%(. הראל מובילה בהפרש ניכר בתפוקת 
תחום החבויות והיא מהווה כ-29% מתפוקת 
כל החברות בתחום זה, כאשר החברה השנייה 
זה )הפניקס( מייצרת רק  בגודלה בתחום 
כ-45% מתפוקת הראל. הראל הינה הגדולה 
ביותר גם בכל תתי התחומים )חבות מעביד, 

צד ג’, אחריות מוצר ואחריות מקצועית(.
ראוי לציין שבתת תחום אחריות מקצועית היא 
מהווה כ-43% )505 מיליון מתוך 1,171 מיליון 
שקל(, בעיקר בגלל עוצמתה בביטוח אחריות 
מקצועות הרפואה ))Mal-Practice. בשורת 
הרווח החברה הציגה הפסד של 53 מיליון שקל, 
הנובע בעיקר מהשפעת וינוגרד )77 מיליון 
שקל(. בנטרול השפעת וינוגרד הייתה החברה 
יכולה להציג רווח של 24 מיליון שקל, הנובע 

ניכר  בעיקר משיפור 
וכן  ברווחי השקעות 
משיפור בתתי תחום 
מוצר,  וחבות  ג’  צד 
לרעה  שינוי  לעומת 
בתת תחום אחריות 
בחבות  מקצועית. 
בשנה  הייתה  מוצר 
החולפת תביעה חריגה 
שהשפיעה בשייר ב-57 
מיליון שקל )תביעה 

בסדר גודל של 293 מיליון שקל( ואשר גררה 
את תת תחום חבות המוצר להפסד גדול במיוחד 
של כ-50 מיליון שקל. בשנה הנוכחית תת תחום 

חבות המוצר חזר לרווחיות.
הפניקס, עם  החברה השנייה בגודלה היא 
391.9 מיליון שקל  תפוקה בסדר גודל של 
)381.1 מיליון ב-2015, גידול של 2.8%(. בשורת 
הרווח החברה מציגה את התוצאה הטובה 
ביותר – רווח של 74.7 מיליון שקל, הכולל גם 

את השפעת וינוגרד )45 מיליון שקל(.
בנטרול וינוגרד הרווח בסדר גודל של כ-120 
מיליון שקל )69.5 מיליון אשתקד( – שיפור 
ניכר, שבעיקרו חיתומי ומקצתו שיפור ברווחי 
השקעות. החברה מדווחת על שיפור בתחזיות 
המודל האקטוארי ביחס לאשתקד בנוסף 

לגידול ברווחי ההשקעות.
תת התחום הגדול ביותר בהפניקס הוא צד 
ג’ ובמקום השני אחריות מקצועית. אחריות 
מקצועית ומוצר מהווים כ-43% מתפוקת 
החבויות וחלקן ברווח מהותי ביחס לתתי 

התחום האחרים )חבות מעביד וצד ג’(.
איילון  היא  בגודלה  השלישית  החברה 
ותפוקתה 383.9 מיליון שקל )342.4 מיליון 
ב-2015 - גידול של 12.1%(. הגידול נובע הן 
מגידול במספר העסקים והן מגידול בתעריפים. 
גם באיילון החלק של אחריות מקצועית ומוצר 
מהווה כ-46% מהתפוקה עקב התעסקותה של 
החברה באחריות מקצועית, בעיקר למקצועות 
הצווארון הלבן )עורכי דין, מהנדסים, רואי 

חשבון וסוכני ביטוח(.
בשורת הרווח החברה סיימה בהפסד קטן 
של 6.6 מיליון שקל )רווח של 51 מיליון שקל 
אשתקד – ירידה בשיעור הרווחיות של כ-58 

מיליון שקל(.
כך  וינוגרד כ-23.8 מיליון שקל  השפעת 
שבנטרול השפעת וינוגרד החברה הייתה מציגה 
רווח של כ-17 מיליון שקל. החברה שיפרה את 
רווחי ההשקעות בצורה מרשימה )39 מיליון 
שקל לעומת 14.6 מיליון אשתקד – שיפור של 
כ-24.4 מיליון שקל – כמעט שווה להשפעה 
המנוגדת של וינוגרד(. אי לכך ניתן להבחין 
בירידה משמעותית ברווח החיתומי, בעיקר 

בתת תחום צד ג’. 
החברה ביצעה עסקת ביטוח משנה בגין מכירת 
תיקי תביעות משנות החיתום 1992-2013 
בחבות מעבידים, שהביאה לרווח חד פעמי 

ולא משמעותי של כ-4 מיליון שקל אך בנוסף 
שיפרה את מצב ההון. בנטרול כל הפעולות 
החד-פעמיות החברה הציגה הרעה של 38 מיליון 
שקל ביחס לאשתקד. החברה ביצעה הקטנת 
ריבית ההיוון ל-1.8%, שהגדילה במקצת את 

ההתחייבויות הביטוחיות )8.8 מיליון שקל(.
החברה הרביעית בגודלה בתחום זה היא מגדל 
עם תפוקה בסדר גודל של 336.1 מיליון שקל 
)305.5 מיליון שקל בשנה החולפת( – גידול של 
כ-10% בתפוקה. חבות מקצועית ומוצר מהווים 
כ-40% מתפוקת חבויות החברה )הושפע 
מחלקה של מגדל באחריות מקצועית של עורכי 
הדין במסגרת לשכת עורכי הדין – בשנת 2017 

הכיסוי עבר לחברת מנורה מבטחים(.
בשורת הרווח, החברה הציגה הפסד של 
56.3 מיליון שקל )כמעט זהה לשנה החולפת- 
45 מיליון  55 מיליון שקל(. השפעת וינוגרד 
שקל ורווחי ההשקעות די דומים לאשתקד 
)32.7 מיליון, לעומת 33.3 מיליון שקל(. כך 
שבהחלט ניתן להבחין בשיפור חיתומי בכל 
תתי התחומים )למעט צד ג’(. החברה מדווחת 
ברבעון הרביעי על התפתחות חיובית בניסיון 
התביעות, אך הוא מיוחד בעיקר לאחריות 

מקצועית ואחריות מוצר.
החברה החמישית הינה חברת מנורה מבטחים 
ותפוקתה 323.9 מיליון שקל )338.6 ב-2015 
- ירידה של 4.3% בתפוקה(. חלק מהירידה 
מוסבר בהפרשי עיתוי בתאריך תחילת הכיסוי 

בגין פוליסה גדולה.

בשורת הרווח החברה הציגה הפסד של 77.5 
מיליון שקל )הפסד של כ-20.1 מיליון ב-2015(. 
השפעת וינוגרד 48 מיליון שקל והגידול ברווחי 
השקעות כ-7.4 מיליון שקל )27.7 מיליון שקל 
לעומת 20.3 מיליון שקל(. לפיכך, ניתן להבחין 
בהרעה חיתומית בעיקר בחבות מעבידים וצד 
ג’. החברה מדווחת על גידול בהתחייבויות 
ביטוחיות כתוצאה מהתפתחות תביעות וכן 
על גידול של כ-4 מיליון הנובע מהשפעת ריבית 
חסרת סיכון. בנוסף, יישום שיטת הנוהג המיטבי 
וכן עדכוני הנחות ואומדנים אקטואריים אחרים 
הגדיל את ההתחייבויות בכ-15 מיליון שקל 

נוספים.
כלל ביטוח  החברה השישית בגודלה היא 
עם תפוקה בסדר גודל של 310.2 מיליון שקל 
)325.3 מיליון אשתקד –ירידה של 4.6%(. 
בשורת הרווח החברה מציגה הפסד של 76.6 
מיליון שקל )לעומת 
רווח של 41.8 מיליון 
ור  ע י ש  . )2 0 1 5 - ב
ההרעה כ-118 מיליון 
של  ההשפעה  שקל. 
וינוגרד מסבירה רק 
כמחצית מההרעה 61- 
מיליון שקל. הקיטון 
מסביר  בהשקעות 
שקל  מיליון   6.5 כ-
)33.8 מיליון לעומת 
40.3 מיליון אשתקד(. ניתן להבחין בהרעה 
ג’.  וצד  חיתומית בעיקר בחבות מעבידים 
החברה מדווחת על התפתחות שלילית בגין 
תביעות משנות חיתום ישנות ובעיקר בחבות 
מעבידים ובצד ג’, אשר קיבלו את ביטוין במודל 
האקטוארי ובהשוואה לשנה החולפת שבה 

נרשמה התפתחות חיובית.
תפוקת חמש הגדולות כ-2,212 מיליון )2.21 
מיליארד( המהווים כ-75% מתפוקת התחום 
וביחד עם איילון )שבתחום זה שייכת ל-3 
6 הגדולות )5 הגדולות  הגדולות(, תפוקת 

ואיילון( מהווה כ-88%.
בתחום החבויות 6 הגדולות מתחרות ביניהן 
ולחברות האחרות אין כמעט השפעה בתחום זה.
ניתן לציין את החברות הכשרה )עם תפוקה 
של 119 מיליון שקל, לעומת 108.9 מיליון 
ביטוח חקלאי  אשתקד - גידול של 9.3%(, 
)עם תפוקה של 104 מיליון שקל, לעומת 103.8 
מיליון אשתקד( ו-AIG )99.7 מיליון, לעומת 
101 מיליון אשתקד( כגורמים שמתחרים 
בגדולות, אך רק באזורים ספציפיים ולא לאורך 

כל החזית או בכל תתי התחומים.
ביטוח חקלאי מתחרה במסגרת התעשייה 
הקיבוצית, AIG בעיקר באחריות מקצועית 
ובמקצת באחריות מוצר ואילו הכשרה מנסה 
להרחיב פעילות בתחום העסקי כחלק ממדיניות 

כוללת.
בשורת הרווח, הכשרה הפסידה כ-15.6 מיליון 

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

ביטוח חבויות הפסיד 215 מיליון שקל 
- התחום ההפסדי ביותר ב-2016

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תוצאות תחום חבויות בחלוקה לתתי תחומים )באלפי שקלים(

חבות   צד ג’תת תחום
חבות 

מעבידים
אחריות 
מקצועית

סה”כחבות מוצר

952,682509,1341,171,550249,7882,883,154תפוקה
אחוז 

מהתפוקה*
32.29%17.26%39.71%8.47%97.71%

253,115-187,771182,59171,866-186,429-רווח **
* שיעור תפוקת תת התחום מתוך סך הפרמיות ברוטו – 2.95 מיליארד שקל

** לא כולל השפעת רווח כולל אחר
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שקל )רווח של 2.8 מיליון אשתקד(. השפעת 
וינוגרד כ-6.3 מיליון שקל שקוזזה ברובה על 
ידי גידול ברווחי השקעות )14.6 מיליון לעומת 

10 מיליון אשתקד(.
אי לכך, ניתן להבחין בהרעה חיתומית בעיקר 
ג’ כתוצאה מהגדלת  וצד  בחבות מעבידים 
ההתחייבויות הביטוחיות בכ-24 מיליון שקל 
שבוצעה ברבעון השני ונתנה מענה להחמרה 

בגין שנות חיתום ישנות.
בחברת ביטוח חקלאי ניתן אמנם להבחין 
ברווח קטן של 3.7 מיליון שקל, אך זה מהווה 
שיפור ניכר לעומת אשתקד – הפסד של 26.5 
וינוגרד )16.5 מיליון  מיליון שקל. השפעת 

שקל( מעצימה את השיפור החיתומי.
בנטרול וינוגרד החברה הייתה מציגה רווח 
של כ-20 מיליון שקל. תרומה קטנה הייתה 
השיפור  עיקר  ההשקעות.  רווחי  לשיפור 
בביטוח חקלאי היא בחבות מוצר והוא נובע 
מכך שההשפעה השלילית של תביעה בודדת 
שהשפיעה בשייר )בעיקר בחבות המוצר וחבות 
מעבידים( הסתיימה. החברה מדווחת על 
התפתחות לטובה של תביעות ישנות ומטיוב 

תתי הענפים.
ב-AIG, שהציגה הפסד של 11.7 מיליון שקל 
)רווח של 5 מיליון אשתקד( - עיקר ההרעה 
בתת תחום אחריות מקצועית ומקצתה בהרעה 
של תת תחום אחריות מוצר ושיפור מסוים 
ג’. החברה מדווחת על ירידה הנובעת  בצד 
מהתפתחות של מספר תביעות בתחום ביטוח 
דירקטורים ונושאי משרה, ובמיוחד בגין תביעה 

בודדת שהשפיעה בשייר ב-7 מיליון שקל.
החברות ביטוח ישיר, שלמה ושירביט קטנות 

ואינן משפיעות בתחום החבויות.
ביטוח ישיר עם תפוקה של 17.4 מיליון שקל 
ורווח של 3.8 מיליון שקל )11.7 מיליון ו-1.9 
מיליון בהתאמה(, שירביט עם 12.4 מיליון 
שקל והפסד קטן של 0.4 מיליון שקל )10.4 
מיליון ורווח של 1.2 מיליון בהתאמה( ושלמה 
עם 1.6 מיליון ו-ו0.3 מיליון רווח )1.3 מיליון 

שקל ו-0.08 מיליון בהתאמה(.
בחברות  החבויות  מכיסויי  חשוב  חלק 
הקטנות שייך לביטוחי הדירות, מאחר שאינן 
פעילות בתחום העסקי )לשירביט יש פעילות 

מסוימת בהנדסי(.

סיכום

תחום החבויות, שהינו התחום הקטן ביותר 
במגזר האלמנטרי ומהווה כ-14.2% מהתפוקה, 
תרם להפסד הכולל של המגזר האלמנטרי 
כ-215.3 מיליון שקל והינו הגורם הבעייתי 

ביותר בהתייחס לרווחיות.
ההשפעה של מסקנות דוח וינוגרד היוו את 
הסיבה העיקרית להפסד הגדול של תחום זה 
2016 )323.2 מיליון שקל( ובנטרול  בשנת 
אותה השפעה היה התחום מסוגל להציג רווח 

גם בזכות השיפור העצום ברווחי השקעות.
בגלל ההשפעה השלילית של ממצאי דוח 
וינוגרד, רווחי ההשקעות הצליחו רק להקטין 
את ההפסד שנגרם לחברות עקב הגדלת 
ההתחייבויות הביטוחיות בעקבות אותו דוח.

בחלק מן החברות ניתן להבחין בשיפורים 
חיתומיים )קלים ביותר ועדיין לא משמעותיים 
במצרף( הנותנים אינדיקציה על מגמות ושינוי 
תפיסה. גם אם אנו נמצאים במסלול הנכון, 
הוא עדיין אטי ואינו חד משמעי ולפיכך אינו 

ברמת מובהקות גבוהה.
יש אמנם הגדלת התעריפים  יתרה מכך, 
בביטוחי צד ג’ וחבות המעביד, אך המרחק 
בין המצוי לרצוי עדיין גדול ביותר ולפיכך אנו 
רחוקים מאוד מאיזון חיתומי בתתי תחום אלו 

)ללא זקיפת רווחי השקעות(.
תחום זה בעייתי גם עקב מיעוט היצרנים 
ולפיכך עיקר התחרות הינה  בו  המתחרים 
6 הגדולות )5 הגדולות ואיילון(. מאחר  בין 
שחלק מאותן 6 החברות הגדולות אינו מתחרה 
ו/או המוגדרים עתירי  בעסקים הגדולים 
חבויות )עם היסטוריה הכוללת ריבוי נזקים( 
נוצר מצב שבאותם עסקים מספר השחקנים 

המתחרים הולך וקטן עם השנים.
להפסדים החיתומים בחבויות )בעיקר צד ג’ 
וחבות המעביד( יש השלכות גם על תחום רכוש 
אחר התחרותי והרווחי, שהרי הפחד מהפסד 
בחבויות מהווה חסם כניסה לחברות שאינן 

מתחרות בתחום זה.
השפעת מבטחי המשנה קיימת בתחום זה, 
בעיקר בגין תביעות גדולות, ומבוססת על 
יתר”.  השתתפותם בחוזים מסוג “הפסדי 
השפעת  ומוצר  מקצועית  חבות  בתחום 
מבטחי המשנה גדולה יותר והם שותפים גם 
בביטוחים יחסיים במספר חברות או בהתייחס 
לסיכונים ספציפיים.לאחרונה ניתן להבחין גם 
בהשתתפות חברות משנה בחוזים יחסיים 

בחלק מסיכוני החבויות הרגילים.
בשנה הנוכחית, חלקם של מבטחי המשנה 
בתפוקה היה כ-895 מיליון שקל, המהווים 
כ-30% מתפוקת התחום )2.95 מיליארד( 
ואילו חלקם בתביעות היה כ-37.5% )1.17 
מיליארד מתוך 3.12 מיליארד – המהווים 

תשלומי תביעות וגידול בתלויות(.
מאחר שהייתה השפעה לממצאי דוח וינוגרד 
ומאחר שהייתה עסקה מסוימת של מכירת 
תביעות בחבות מעבידים בגין שנים קודמות 
)איילון(, לא ניתן להסיק מסקנות מרחיקות 

לכת מכך שחלקם של מבטחי 
המשנה בתביעות גדול מחלקם בתפוקה, 

שהרי מדובר בשנה חריגה.
באשר לפעילות הסוכנים, הקשיים בהשגת 
כיסויים ופרמיות רצויים וכן משאים ומתנים 
ארוכים ומתישים בעסקים עתירי חבויות 
מדירים סוכנים רבים מתחום זה, ולכן תת 
התחום העסקי בביטוחי רכוש ואחרים וכן 
בחבויות הינו נחלתם של סוכנים מעטים בלבד 
)בהשוואה להתעסקות הסוכנים בביטוחי 

פרט(.
באשר לרווחיות של צד ג’ וחבות המעביד יש 
להגביר את קצב השינויים החיתומיים הכוללים 
התאמת תעריפים לסיכון )כולל התחשבות 

בממצאי וינוגרד(.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

ביטוח חבויות הפסיד 215 מיליון שקל 
- התחום ההפסדי ביותר ב-2016

http://polisa.news/landing/

והפיננסיםקראו את                לפני כולם הפנסיה  הביטוח  עיתון 

www.polisa.news
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ביטוח וטכנולוגיה

 Anthem האמריקאי  הבריאות  מבטח 
החלטת  את  לשנות  בניסיון  נכשל   Inc.
יותר  נמוכה  בערכאה  המשפט  בית 
בלמה  אשר  שעבר(,  בשבוע  )התקבלה 
המבטח  על  שלו  ההשתלטות  ניסיון  את 
בעסקה בהיקף של   Cigna Corp היריב 

48 מיליארד דולר. 
העסקה, שהייתה אמורה ליצור את מבטח 
נבלמה  בארה”ב,  ביותר  הגדול  הבריאות 
בהוכחת  נכשל   Anthem-ש בטענה 

משמעותי  חיסכון  שיגרם  המרכזית,  טענתו 
בתהליך איחוד המבטחים - דבר שלא ישפיע 

על התחרותיות בענף ביטוח הבריאות.  
את  קבל  לערעורים  פדראלי  משפט  בית 
לאחר  אחד,  מול  שניים  של  ברוב  ההחלטה 

המשפטים  משרד  שבחן את ההתנגדות של 
אין   Anthem-של שטען  האמריקאי, 
תכנית לחיסכון כספי של 2.4 מיליארד דולר 
יגולגל  )Anthem טען בעתירתו שהחיסכון 
במחירי  לגידול  יביא  והמיזוג  לצרכנים( 

ביטוח הבריאות. 
את  לוודאי,  קרוב  תהווה,  זו  החלטה 
ההשתלטות,  ניסיון  של  הסיום  אקורד 
המשפט  לבית  נוסף  ערר  יוגש  אם  אלא 
מאס  מצדו   Cigna ארה”ב.  של  העליון 
לפני  שהחל  )תהליך  ההשתלטות  בניסיון 
תביעה   Anthem נגד  והגיש  כשנתיים( 
בגין  דולר  מיליארד   1.85 בסך  לפיצוי 
דולר  מיליארדי  כמה  ועוד  העסקה  ביטול 

בגין נזקים אחרים. 
Blue Cross- Anthem הוא חברה בת של 

Blue Shield Association ומדורג כמבטח 
ביטוחי  בתחום  בארה”ב  בגודלו  השני 
במקום  מדורג   Cigna-כש הבריאות 

השלישי. 

שלה  העבודה  שיטות  את  שידרגה  הכשרה 
חירום  לשעת  החברה  היערכות  במסגרת 
חברת  עם  פעולה  לשיתוף  הסכם  על  וחתמה 
IBM. החברה מסרה כי במסגרת שיתוף פעולה 
עובדי  עשרות  מעתה  יוכלו   IBM לבין  בינה 
הכשרה להמשיך לעבוד כמעט כרגיל גם במקרה 
מלחמה, רעידת אדמה או כל מקרה חירום אחר, 

.IBM מחדר המצב המאובטח של חברת
מידע  מערכות  סמנכ”ל  ברקוביץ,  סמי  לדברי 
 IBM בחברת  שלנו  המצב  “חדר  בהכשרה: 
תהיה  לכך  ומעבר  עובדים,  עשרות  להכיל  יכול 
המחלקות  ומראשי  מהמנהלים  ל-70  אפשרות 

היערכות  חירום.  במקרה  מהבית  לעבוד 
לפעילות  לחזור  להכשרה  תאפשר  זו  מתוגברת 
ולהמשיך  בלבד,  שעות   72 תוך  רגילה  כמעט 
בשעת  גם  ביותר  הטוב  השירות  את  לתת 

חירום”. 
ברקוביץ  הוסיף: “עד היום הייתה החברה ערוכה 
בשעת    IBM במשרדי  המצב  חדר  להפעלת 
המהלך  עובדים.   של  מצומצמת  בכמות  חירום 
משמעותית  ישפר   IBM חברת  עם  המשודרג 
במקרי  הכשרה  עובדי  של  התפקוד  יכולת  את 
לתכנית  שמתחבר  חשוב  בצעד  מדובר  חירום. 

הרב שנתית של הכשרה בשדרוג מערכותיה”.

האחרונות  בשנים  שהיו  ההתפתחויות 
מתאימה  אינה  לבנון  של  הביטוח  בתעשיית 
טוען  כך  ורכישות,  מיזוגים  של  לתהליכים 
חברה   ,Allianz SNA יו”ר  עיסא,  אנטואן 
בת של המבטח הגרמני. מזווית הראייה שלו, 
בתחום  בלבנון  כיום  הקיימות  התשתיות  

המיזוגים והרכישות הן הנחותות ביותר בכל 
המזרח התיכון.

מומחים בתעשיית הביטוח של לבנון טוענים 
50- מ  המבטחים  מספר  את  להפחית  שיש 
כי  עוד,  טוענים  מומחים   .20-30 לכדי   60
הממשל של לבנון צריך לעודד את המיזוגים 

שונים,  אמצעים  נקיטת  ידי  על  והרכישות 
דרישת  והגדלת  זול  אשראי  העמדת  כגון 
ההון הבסיסי של המבטחים. כמו כן, נדרשת 
המתמחים  דין  עורכי  מתאימה,  חקיקה 
עם  להשקעות  ובנקים  אלו  בתחומים 

מיומנויות לתמיכה במיזוגים ורכישות.

שת”פ בין הכשרה ל-IBM יאפשר 
המשך עבודה בשעת חירום

בית משפט לערעורים בארה”ב בלם את 
Cigna על Anthem הצעת ההשתלטות של

תעשיית הביטוח של לבנון זקוקה למיזוגים 
ורכישות אולם התשתית לכך אינה קיימת

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

משרד המשפטים האמריקאי טען בין השאר, שהמיזוג יביא לגידול במחירי ביטוח הבריאות

לדברי אנטואן עיסא, יו”ר Allianz SNA, חברה בת של המבטח הגרמני, התשתיות  
הקיימות כיום בלבנון בתחום המיזוגים והרכישות הן הנחותות ביותר במזרח התיכון

החברה מסרה כי עשרות עובדי הכשרה להמשיך לעבוד כמעט כרגיל גם במקרה 
מלחמה, רעידת אדמה או כל מקרה חירום אחר, מחדר המצב המאובטח

סמי ברקוביץ, סמנכ”ל 
מערכות מידע בהכשרה
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ביטוח וטכנולוגיה

שומרה בחרה בפתרון הבינה 
העסקית של אינספוקוס

 , ה ר מ ו ש
מנורה  מקבוצת 
חברת  מבטחים, 
ביטוח מהבולטות 
ום  ח ת ב
י,  ר ט נ מ ל א ה
פה  ר ט צ ה
ות  ח ו ק ל ג  ו ח ל
נה  כ ו ת ה ת  ר ב ח
 , ס ו ק ו פ ס נ י א

למרבית  עסקית  בינה  פתרון  המספקת 
חברות הביטוח בישראל.

השישית  הביטוח  חברת  היא  שומרה 
שבחרה בתוכנת אינספוקוס, ובכך, כך נמסר 
של  מעמדה  את  “ביססה  מאינספוקוס, 
אינספוקוס כפתרון הבינה העסקית המועדף 
בשוק הביטוח בתחום הביטוח הכללי”. עוד 
נמסר כי בנוסף לחברות אלו מותקנת תוכנת 
בחו”ל,  חברות  ארבע  בעוד  אינספוקוס 

במורשה לוידס ובסוכנויות ביטוח.

סמנכ”ל הכספים 
שחר  שומרה  של 
וסמנכ”ל  בראל 
אקטואריה בחברה 
הרמתי, אשר  ניר 
אש  ר ב ו  ד מ ע
הוועדה שהוקמה 
ור  ח ב ל ה  ר ט מ ב
את ספק ה-BI של 
“בחרנו  שומרה: 
את אינספוקוס לבנות את הדור הבא של 
מחסן הנתונים הארגוני ולספק את פתרון 
הבינה העסקית אחרי שביצענו סקר בקרב 
לקוחותיהם ובחנו את יכולות התוכנה ורמת 
למערכת  כי  ונוכחנו  החברה,  של  הביצוע 
אינספוקוס יש יתרונות רבים מול המתחרים 
הן ברמת יכולות התחקור והניתוח של הכלי, 
והן ברמת הידע, הניסיון והמקצועיות של 

הצוות בנושאי ביטוח”.
ומנכ”ל אינספוקוס:  אורי טייבר, מייסד 

כעשור  “מזה 
וס  ק ו פ ס נ י א
קה  י נ ע מ
תי  ו ר י ש
עסקית  בינה 
ת  מ ד ק ת מ
לחברות ביטוח 
ובעולם  בארץ 
ות  ע צ מ א ב
מודל הנתונים 
חי  ו ט י ב ה
ה  ח ת י פ ש

החברה המשולב עם פלטפורמה טכנולוגית 
ייעודית המותאמת לתחום הביטוח. החברה 
ושכלול  פיתוח  על  ושוקדת  ממשיכה 
הפלטפורמה הטכנולוגית תוך שילוב שיקולים 
טכנולוגיים ומשוב לקוחות. מטרתנו לשמור 
ולמנף זאת כדי להיות  יתרון טכנולוגי  על 
הבינה העסקית  הפתרון המועדף בתחום 

בקהילת הביטוח הבינלאומית”.

 שומרה היא חברת הביטוח השישית שבחרה בתוכנת אינספוקוס  בנוסף לחברות אלו 
מותקנת תוכנת אינספוקוס בעוד ארבע חברות בחו”ל, במורשה לוידס ובסוכנויות ביטוח

75568_190x135_z.indd   11 12/22/16   12:43

אורי טייבר, מנכ”ל אינספוקוס

בית שומרה
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דירקטוריון הפניקס החליט לעדכן 
את מדיניות התגמול של החברה

המפקח על הביטוח לשעבר 
אייל בן שלוש מסיים את 

תפקידו כדירקטור חיצוני במגדל 
מיטב דש הודיעה 

על המועד בו 
תפרסם את דוח 
הרבעון הראשון 

לשנת 2017

דירקטוריון הפניקס החליט לעדכן את מדיניות 
התגמול של החברה בהתאם לחוק שכר הבכירים, 

ובנוסף, להמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות עם 
המנכ”ל אייל לפידות, בכפוף לתקרת הגמול בחוק - 
כך דיווחה הפניקס בשבוע שעבר )יום ה’( לבורסה. 
עוד נמסר בהודעת החברה כי המלצות ברוח זו יוגשו 

לאסיפה הכללית.
בישיבת הדירקטוריון ב-26 באפריל הוחלט עוד 
כי החברה תמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות, 
שאושרו בנובמבר 2014, בכפוף לכך שהעלות השנתית 
הכוללת של העסקת המנכ”ל לא תעלה על תקרת 
התגמול הקבועה במדיניות התגמול של החברה 

ובהוראות הדין. 

השכר שאושר ב-2014 לשנים 2015, 2016 ו-2017 
עמד על כ-3.4 מיליון שקל. ב-2013 עמד התגמול 
של לפידות, שכלל מענק בסך של כ-4.5 מיליון שקל, 
על כ-9.1 מיליון שקל וב-2014 על כ-4.4 מיליון 
שקל. כעת, כאמור, מתכוונת החברה לעדכן את 

תנאי התגמול. 
על פי החוק החדש, השכר הגבוה ביותר שיוכל 
בכיר בחברה פיננסית להרוויח - כשהוצאות השכר 
שהחברה משלמת עבורו מוכרות לצרכי מס - יעמוד 
על 2.5 מיליון שקל, ולא יותר מפי-44 משכרו הריאלי 
של העובד בעל השכר הנמוך ביותר בחברה או פי-35 
מעלות השכר של אותו עובד )פוליסה, גיליון 2087 

מה-30 במרץ 2016(.

את  מסיים  שלוש  בן  אייל 
תפקידו כדירקטור חיצוני במגדל 
- כך דיווחה החברה לבורסה. בן 
שלוש, שכיהן בשנים 2002-2005 
כמפקח על הביטוח, מילא את 

התפקיד במשך תשע שנים. 
חברה  הלר,  כנען  בן  מירב 
בוועדות ביקורת של הדירקטוריון 
במגדל, שכיהנה בשנים האחרונות 
כסמנכ”לית כספים ופיתוח עסקי 

לישראל  הדלק  חברת  באלון 
מידרוג  בחברת  וכסמנכ”לית 
והרבוע הכחול, מונתה במקומו 

לתפקיד.
במגדל  הנוכחי  המינוי  מלבד 
שתחילתו ב-26 באפריל, מכהנת 
ן  חשבו רואת  הלר,  כנען  בן 
כדירקטורית  גם  במקצועה, 
חיצונית בבורסה ובחברות הבנות 

שלה. 

מבטחים ומבוטחים

 כמו כן הוחלט להמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות עם המנכ”ל אייל לפידות בכפוף לכך שהעלות 
השנתית של העסקתו לא תעלה על תקרת התגמול שנקבעה בחוק  המלצות ברוח זו יוגשו לאסיפה הכללית 

 בן שלוש מילא את התפקיד במשך תשע שנים  במקומו מונתה 
מירב בן כנען הלר, חברה בוועדת ביקורת של הדירקטוריון במגדל 

המועד שנקבע לפרסום 
הדוח: 22 במאי

מיטב דש פרסמה את המועד בו 
תציג החברה את הדוחות הכספיים 
 .2017 שלה לרבעון הראשון של 
א’(  )יום  היום  הודיעה  החברה 
כי בחודש הבא, ב-22  לבורסה 
במאי יתכנס דירקטוריון החברה 
לדיון ולאישור הדוחות הכספיים 
של החברה ליום 31 במרץ 2017.

אייל בן שלוש

מנכ”ל הפניקס, אייל לפידות

 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


