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עו”ד ד”ר גיא רוטקופף, מנכ”ל איגוד חברות הביטוח, לפוליסה:

“תפיסת העולם שלי היא שצריך 
לעבוד עם הרגולטור ולא נגדו”, 
כך אומר עו”ד ד”ר גיא רוטקופף, 
איגוד חברות הביטוח.  מנכ”ל 
“כמי שבא משורות הממשלה, 
ומכיר היטב את עבודת הממשלה, 
הדרך אינה להסתמך על היכרויות 
מה  את  להבין  אלא  אישיות, 
שהרגולטור רואה כקושי ולנסות 
להביא לפתרון נכון עבור ציבור 
המבוטחים. לכן אני חושב שלנו 
ולרגולטור יש אינטרס משותף 
והוא טובת ציבור המבוטחים. 

בדרך של שיתוף פעולה אפשר להגיע לזה” – 
פורס רוטקופף את תפיסת עולמו. 

האיגוד  מנכ”ל  לתפקיד  נכנס  רוטקופף 
התאחדות  כמנכ”ל  גם  משמש  )במקביל 
החברות לביטוח חיים( לפני כשנה, ביוני 2016. 
בעברו שימש רוטקופף בתפקידים בכירים 
במשרד המשפטים תחת שלושה שרים – תחת 
פרופ’ דניאל פרידמן כיועץ בכיר, וכמנכ”ל משרד 
המשפטים תחת השר פרופ’ יעקב נאמן והשרה 
רוטקופף במקביל  ציפי לבני. כעת משמש 

לתפקידיו באיגוד גם כמרצה למשפטים. 
בראיון מיוחד לקראת כנס מבטחי המשנה 
Tel Aviv Re 2017, רוטקופף פורס את תפיסת 
הרגולטור  בין  ליחסים  בכל הקשור  עולמו 

הביטוח  לחברות  והמחוקק 
ולמשק בכלל. הנושא המרכזי 
שעומד על הפרק בימים אלה הוא 
2. לצד  אישור תקנות סולבנסי 
ההידברות הארוכה של האיגוד 
האיגוד  נאלץ  הרגולטור,  עם 
עזיבתה של  גם עם  להתמודד 
מגדל, אחת החברות הגדולות 
האיגוד  את  הביטוח,  בענף 

וההתאחדות. 

• כיצד התנהלו המגעים בין 
לרגולטור על תקנות  האיגוד 

הסולבנסי?
רוטקופף: אני שומע שוב ושוב את המלים 
“האיגוד הגיע להסכם”. יש לי חדשות: אין 
הסכמים עם רגולטור. הרגולטור הוציא טיוטת 
תקנות, והאיגוד עשה שימוש במיטב המומחים 
והמוחות הקיימים בישראל, לרבות חוות דעת 
ממומחים בעולם, על מנת להגיב. מי שריכז את 
העבודה עבור האיגוד היה רו”ח בני גבאי, מתוך 
מטרה לעצב באופן ראוי את דרישות הסולבנסי 
בישראל. וחשוב לומר: אני חושב שאימוץ מודל 

מבוסס סיכונים היה נכון.

• והתוצאה מבחינתך?
רוטקופף: בתחומים רבים הייתה אוזן קשבת 

והפיקוח החליט לאמץ את בקשתנו. נושאים 
נוספים נשארו לדיון בצוותים מקצועיים שילוו 
את הטמעת הסולבנסי. בעניינים אחרים לא 

קיבלנו את מה שרצינו.

• למגדל יש טענות קשות על תהליך ניהול 
המגעים, טענות שהובילו לפרישתה מהאיגוד.  
רוטקופף: אני מכבד ומעריך את אנשי מגדל, 
מנהליה ובעליה. אני מצר על הודעת הפרישה 
של מגדל – אנשיה חסרים באיגוד. האיגוד 
פעל, פועל ויפעל תמיד לטובת כלל הענף. הוא 
רואה רק את טובת הענף לנגד עיניו, ובכלל זה 

טובת מגדל, ואנו מקווים ומצפים לחזרתה. 

• אחד הנושאים שעמדו על הפרק באותו 
זמן היה הגשת בג”ץ נגד ההוראה האוסרת על 
חלוקת דיבידנד לחברה שלא עומדת ב-130% 

בכללי כושר הפירעון. 
רוטקופף: אכן. העתירה לבג”ץ כבר הייתה 
מוכנה, אבל בהבנות שהושגו בין האיגוד לפיקוח 
הוחלט שלא צריך לעמוד ב-130% מכושר 
הפירעון על מנת לחלק דיבידנד, אלא 100% 

בלבד, ולכן הבג”ץ התייתר. 

 )הריאיון המלא יפורסם לקראת
Tel Aviv Re 2017 כנס 

שייערך בחסות איגוד חברות הביטוח(

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

אנו עדים לרגיעה בכמות 
הרגולציה המוטלת על הענף

עו”ד ד”ר גיא רוטקופף, 
מנכ”ל איגוד חברות הביטוח
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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

יובל ארנון לפוליסה: אין 
ביטחון שנעשתה הוזלה 
אמתית במחירי הפנייה 

למסלקה הפנסיונית

 ועדת הכספים 
תדון בתקנות 

סולבנסי ב-8 במאי

ארנון מסביר כי ביטול ההחזר על מצבים בהם סוכני 
הביטוח לא חויבו בעלות הפישינג עשוי לגרום למצב 
בו התעריף הממוצע שסוכנים משלמים אפילו יעלה

אמיתית  שנעשתה ההוזלה  ביטחון  “אין 
במחירי הפנייה למסלקה הפנסיונית” – כך 
מסביר יובל ארנון, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני 
בלשכת סוכני הביטוח, לפוליסה. לדבריו, 
הוזלת תעריפי  על  בעקבות פרסום החוזר 
הפניה למסלקה הפנסיונית )פוליסה, גיליון 
2252 מה-3 במאי(, ביטול ההחזר בגין שלושת 
המצבים בגינם סוכני הביטוח לא חויבו בעלויות 
הפנייה למסלקה, מטיל ספק בכך שהתעריף 

הממוצע שמשלמים סוכני הביטוח ירד. 
יצוין כי שיעורי ההוזלה שהופיעו הם מתוך 
העלות המרבית שקבועה בחוזר, ולא ביחס 
למחיר הממוצע בשוק, שהוא נמוך יותר מהמחיר 

המרבי, עקב ההנחות שמקבלים סוכנים רבים. 
ארנון אף העריך כי ייתכן שהמחיר בפועל אף יעלה. לדברי ארנון, ב-40% 
מהמקרים, ובעיקר בגופים הגדולים, סוכני הביטוח כלל לא חויבו על פניות 

למסלקה.

של  ם  י פ ס כ ה ת  ד ע ו
ון  ד ל ה  י ו פ צ ת  ס נ כ ה
 8 ב- סולבנסי  בתקנות 
במאי. הוועדה תדון בשורת 
הסתייגויות שהגישו מספר 
ועדת  כנסת, חברי  חברי 

הכספים. 
נה  ש ה ר  א ו ר ב פ ב
על  חת  ק פ המ פרסמה 
סלינגר  דורית  הביטוח 
חוזר המסדיר את משטר 
אולם   , ן הפירעו כושר 
נשארו  מהנושאים  חלק 
יובאו  כי  ונקבע  פתוחים 

לדיון בוועדת הכספים. בין המתנגדים המרכזיים לנוסח 
הנוכחי של התקנות היא חברת מגדל, שאף פרשה לאחרונה 
מאיגוד חברות הביטוח על רקע חילוקי דעות בשאלה כיצד 
צריכות חברות הביטוח להתמודד עם התקנות החדשות.  
בין הנושאים המרכזיים שעומדים על הפרק הוא משך הזמן 
שניתן לחברות לגייס את ההון הנדרש, והגבלות על חלוקת 

דיבידנד לחברות שלא עומדות באופן מלא בהוראות. 
דיון נוסף שתקיים באותו יום הוועדה ייערך בנושא “עמדת 
שר האוצר בעניין המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיל 

הפרישה לנשים”.

ח”כ משה גפני, יו”ר וועדת 
הכספים של הכנסת

יובל ארנון, יו”ר הוועדה לביטוח 
פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח
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צפריר: הזמנים אינם פשוטים עבורנו. רגולציית יתר, פיקוח ויחסים מורכבים מול חברות 
הביטוח, מציבים בפנינו אתגרים מורכבים המאפילים על עתידנו. אני מתחייב לרתום לתפקידי 

כראש הלשכה את ניסיוני הרב וההיכרות עם כל רבדי המקצוע כדי להתייצב מול המכשולים

מ”מ נשיא לשכת סוכני הביטוח אורי צפריר 
הודיע הבוקר )יום א’( על החלטתו להתמודד 
בבחירות הקרובות לנשיאות לשכת סוכני 
הביטוח. מהמטה של צפריר נמסר, כי “לאחר 
קריירה ארוכה של עשרות שנים בענף הביטוח, 
בהן כיהן בשלל תפקידים, הן בחברות הביטוח 
והן כסוכן עצמאי, ובארבע שנים האחרונות 
אריה אברמוביץ  כסגן ומ”מ נשיא הלשכה 
וכחבר הוועד המנהל,  הכריז צפריר כי יתמודד 
בבחירות הקרובות לנשיאות הלשכה”. לדבריו, 
סוכני  מתמודדים  איתן  הקשות  השנים 
הביטוח והצורך בהבטחת עתיד הסוכן, הם 
אלו שעוררו בלבו את ההחלטה לרוץ לנשיאות.

כי מלבד  יודעים,  וחבריי  צפריר: “מכריי 
משפחתי האהובה אין דבר החשוב לי יותר 
ועתידם. מעל ל-30 שנה  מסוכני הביטוח 
שאני נמצא בתחום הביטוח ובמהלך הקריירה 

שלי מעולם לא בחרתי בדרך הקלה. אימצתי 
באהבה כל אתגר אשר נקרה בדרכי והצלחתי 
כמנכ”ל  בנחישות.  רבים  שינויים  לחולל 
בחברות ביטוח וכסוכן ביטוח,  מעולם לא 
כי  חששתי להתמודד עם קשיים. הוכחתי 
אצלי, מילה זו מילה. לאורך כל הדרך, נאבקתי 

עבור מה שהוגן וצודק. 
“הזמנים אינם פשוטים עבורנו. רגולציית 
ויחסים מורכבים מול חברות  יתר, פיקוח 
הביטוח, מציבים בפנינו אתגרים מורכבים 
רבים  הסוכנים.  עתידנו,  על  המאפילים 
מהחברים עוסקים בהישרדות, לא עוד! אני 
זכותנו להתפרנס  עבור  להיאבק  מתחייב 
עבודה  בעקבות  השנים,  במהלך  בכבוד. 
עיקשת, יצרתי קשרים עם חברות הביטוח, 
הכספים  ועדת  וחברי  וכלכלה  אוצר  שרי 
בכנסת. אני מתחייב לרתום לתפקידי כראש 

הלשכה את ניסיוני הרב וההיכרות עם כל רבדי 
המקצוע כדי להתייצב מול המכשולים. הרצון 
העז להבטיח את העתיד שלנו והכשרת הדור 
הבא של הנהגת הלשכה, הם הדוחפים אותי 
כעת לעמוד בראש הלשכה. אינני מחפש כבוד 

עצמי אלא הבטחת כבוד המקצוע.
“יוזמה לביסוס והעצמת מעמד הסוכנים, 
שילוב הדור הבא של צעירים יחד עם דור 
הוותיקים, חקיקה ועמידה על האינטרסים 
שלנו מול חברות הביטוח, כל אלו הכרחיים 
לעתידנו. במהלך השנים זכיתי להכיר אנשים 
איכותיים, חרוצים, מסורים לעבודתם. למענם 
כולנו אני מתמודד. כפי שנאבקתי  ולמען 
בקשיי העבר כך אלחם באתגרי העתיד. אהיה 
הראשון כשנדרש והאחרון שאעזוב, אך לא 

אוכל לבד. רק ביחד נצליח!”.

אורי צפריר הודיע כי החליט 
להתמודד בבחירות לנשיאות הלשכה

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

המרוץ לנשיאות הלשכה

אורי צפריר, מ”מ נשיא הלשכה

סוכן הביטוח אלי ארליך, המכהן כיו”ר בית הדין של לשכת 
סוכני הביטוח, הודיע הבוקר כי יתמודד לתפקיד לקדנציה 

נוספת.
ארליך, מנכ”ל סוכנות אלי ארליך בע”מ, הפועלת בכל ענפי 
37 שנה, עוסק בפעילות ציבורית שנים רבות  הביטוח זה 
הכוללת בין היתר: מתאם פעילות הלשכה מול הכנסת; חבר 
בעמותה הפרלמנטרית לניצולי שואה בכנסת, שופט / נציג 
ציבור במשך תשע שנים בבית הדין האזורי לעבודה בתל 
אביב; שימש במשך שתי קדנציות כאב בית הדין לעבודה; 
בעבר, חבר המועצה הארצית של הלשכה; מ”מ ראש המועצה 

האזורית אפעל.
ליאור רוזנפלד הביעו תמיכה  ארליך והמועמד לנשיאות 

זה במועמדותו של זה.

אלי ארליך יתמודד על 
תפקיד יו”ר בית הדין בלשכה

אלי ארליך,
יו”ר בית הדין בלשכה
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתו של משה אפל )“התובע”(, שיוצג על 
ידי עו”ד אברהם, נגד קרנית - קרן לפיצוי 
נפגעי תאונות דרכים )“הנתבעת”(, שיוצגה 
על ידי עו”ד מנדלבאום. פסק הדין ניתן במרץ 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת מי-טל 

אל-עד קרביס.
התובע ניזוק באירוע שבו נגנב רכב שבו הוא 
כך הוגשה הודעה  )“האירוע”(. בתוך  נהג 
למשטרה על תאונת דרכים ובה ציין התובע 
את הדברים הבאים: “יצאתי מהרכב בעוד 
הגיח  מישהו  יצאתי,  כאשר  מונע.  הרכב 
כאשר  לרכב.  ונכנס  אותי  ודחף  מאחור 
והיא  הוא תפס את חולצתי  לו  התנגדתי 
נתפסה ברכב ונגררתי עם הרכב מאות מטרים 
בידיים  בראשי  נחבלתי  לרצפה,  ונזרקתי 
וברגליים ועוד פוניתי לבית חולים וולפסון 
בעקבות שוד ברכב”. לפיכך, הגיש התובע 
נגד הנתבעת מכוח חוק הפיצויים  תביעה 

לנפגעי תאונות דרכים )“חוק הפלת”ד”(.
הנתבעת טענה, כי נסיבות האירוע מגוללות 
לאור  התובע.  כלפי  שבוצע  מכוון  מעשה 
החזקה הממעטת המנויה בחוק הפלת”ד, 
אין לראות באירוע תאונת דרכים ומשכך, אין 
לחייב את הנתבעת בתשלום כספים לתובע.

כדי  עולה  התובע  נפגע  בו  האירוע  האם 
תאונת דרכים?

לחוק   1 סעיף  את  הדגיש  המשפט  בית 
הפלת”ד, אשר, בין היתר, מגדיר את המונח 
תאונת דרכים כ”מאורע שנגרם לאדם נזק גוף 
עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה”. 
1 קובעת גם את  ההגדרה המצויה בסעיף 
הדברים הבאים: “ואולם לא יראו כתאונת 
ממעשה  כתוצאה  שאירע  מאורע  דרכים 
נזק לגופו או  שנעשה במתכוון כדי לגרום 
על  נגרם  והנזק  אדם,  אותו  של  לרכושו 
ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של 
זו   – על השימוש ברכב המנועי”  המעשה 
בקיומה  למעשה החזקה הממעטת, אשר 
דרכים  ייחשב כתאונת  לא  אירוע כאמור 

)“החזקה”(.
בית המשפט ציין, כי החזקה מורכבת משני 
התאונה  האם  לבחון  יש  תחילה  רכיבים. 
נגרמה עקב מעשה מכוון, אשר נועד לגרום 
לנזק לגופו או לרכושו של אדם. ככל שכן 
ייבחן הרכיב השני, לפיו יש לבחון האם הנזק 
נגרם על ידי המעשה עצמו, להבדיל מהשפעתו 

של המעשה על השימוש ברכב.

בית המשפט הבהיר, כי החזקה נועדה להציב 
הגדרת  במרכז  התחבורתי”  “המבחן  את 
ציבור הנהגים  כך,  תאונת הדרכים. בתוך 
מבטח סיכונים תחבורתיים בלבד. כלשונו 
של בית המשפט העליון כפי שנכתב בפרשה 
אחרת: “בנסיבות שבהן נגרמת פגיעה עקב 
מעשה הנעשה במכוון כדי לגרום נזק לאדם 
לגרימת  ככלי  הוא  ברכב  השימוש  אחר, 
נזק ולא לצרכים תחבורתיים”. נטל הוכחת 
החזקה מוטל על הצד הטוען אותה, דהיינו 

הנתבעת. 
יצא מהרכב,  דנן, לאחר שהתובע  במקרה 
בית  אותו.  ודחף  מאחוריו  הגיע  העבריין 
המשפט הסיק, כי העבריין היה מודע לקיומו 
של התובע, והוא פעל בדרך שהייתה בה כדי 
לקדם באופן ממשי את גניבת הרכב. עקב 
העבריין  להתנגד.  החל  התובע  הדחיפה, 
בתגובה תפס את חולצתו של התובע, ונקט 
בפעולות פיזיות נוספות, אשר נועדו לאיין 
את התנגדותו של התובע. במסגרת המאבק 
נתפסה חולצתו של התובע ברכב. העבריין 
בינתיים הצליח להיכנס לרכב, החל בנסיעה 
ובוודאי שהוא היה מודע לכך שהתובע נגרר 
בחולצתו מחוץ לרכב. עוד נקבע, כי מהרגע 

מאות  ולאורך  לנסוע,  העבריין  החל  שבו 
מטרים, שעה שהתובע תלוי על הדלת, הכוונה 
הייתה “לנער” את התובע מהרכב. כוונה זו 

שקולה למעשה לכוונה לפגוע בתובע.
בית המשפט הוסיף, כי פעולותיו של העבריין 
אינן בגדר טעות, אלא מעידות על כך שהייתה 
לו כוונה לגרום לתובע נזק. משמעות הדבר 
הינה, שהרכיב הראשון של החזקה מתקיים. 
לעניין הרכיב השני נקבע, כי המעשה המכוון 
בא לידי ביטוי בעצם השימוש ברכב, כאשר 
נגרר למשך מאות מטרים, בהיותו  התובע 
כי  נקבע,  כך  בתוך  הרכב.  דלת  על  תלוי 
“המעשה המכוון והשימוש ברכב, חד-הם 
ישירות  כנגרם  בנזק  רואים  כך  ומשום 
מהמעשה המכוון, הסייג לחזקה הממעטת 
אינו חל והתובע אינו זכאי לפיצוי לפי חוק 
הפיצויים” )הכוונה כמובן לחוק הפלת”ד(.

לאור כל האמור לעיל, בית המשפט דחה את 
התביעה של התובע ופסק, כי התובע יישא 
בהוצאות הנתבעת. עוד נקבע, כי התובע יישא 
בשכר טרחת עורך הדין של הנתבע, אולם 

חייב אותו בפועל בסכום מופחת.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

נגרמו לך נזקי גוף במהלך 
גניבת הרכב שלך -

האם מדובר בתאונת דרכים?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 לטענת התובע, כשיצא מרכבו בעודו מונע, הגיח מישהו מאחוריו, דחף אותו ונכנס לרכבו 
  לדבריו, תוך כדי התנגדותו חולצתו נתפסה ברכב והוא נגרר, נזרק לרצפה ונחבל בגופו

 התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  הנתבעת 
טענה, כי נסיבות האירוע מגוללות מעשה מכוון ולכן אין לראות באירוע תאונת דרכים 

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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הגדולה  החברה 
ינת  בח מ ותר  י ב
תפוקה אלמנטרית 
היא   2016 בשנת 
מבטחים  מנורה 
החזקות )הכוללת 
ת  ו ר ב ח ה ת  א
מבטחים  מנורה 
ושומרה(  ביטוח 
בשנת  ותפוקתה 
2016 הגיעה לכדי 
3.386 מיליארד שקל )3,386.5 מיליון שקל(.
בשנה החולפת התפוקה הגיעה ל3201.2 מיליון 

שקל ולפיכך הגידול מתון יחסית - 5.8%.
החברה מהווה כ-16.3% מתפוקת המגזר 
האלמנטרי )20.77 מיליארד שקל( והיא ממוקמת 
במקום הראשון מבחינת התפוקה בביטוחי 
רכב רכוש ורכב חובה, אך רק במקום החמישי 
בהתייחס לתחומי הפעילות האחרים )רכוש אחר 

ואחרים וביטוחי חבויות(.
בשורת הרווח החברה הציגה הפסד של כ-180.7 
מיליון שקל )רווח של 65.2 בשנה החולפת - 
2015(. מאחר שהיא החברה הגדולה ביותר 
)בעיקר בביטוח חובה(, היא גם הסובלת ביותר 
ממצאי ועדת וינוגרד - השפעה שלילית במאזן 
בשיעור 261 מיליון שקל, שהשפיעה בעיקר על 

תוצאות תחום ביטוח חובה וביטוח חבויות.
גם תחום ביטוח רכב רכוש תרם להפסדי 
השנה הנוכחית, למרות השיפור הניכר ביחס 

לשנה הקודמת.
עיקר הגידול בתפוקה  מקורו בביטוח רכב 
רכוש ועיקר הרווח בתחום רכוש ואחרים )התחום 
היחידי שהציג רווח(. בנטרול ממצאי וינוגרד יכלה 

החברה להציג רווח של כ-80.3 
מיליון שקל )רווח של 65.2 מיליון 

שקל ב-2015(
החברה השנייה בגודלה היא 
הראל עם תפוקה בסדר גודל של 
 3,066.6( 3.06 מיליארד שקל 
מיליון שקל(. החברה ממוקמת 
בביטוחים  הראשון  במקום 
העסקיים, הכוללים את תחום 
וחבויות  ואחרים  אחר  רכוש 
)בחבויות בהפרש ניכר על שאר 
החמישי  במקום  החברות(, 
רכוש  לרכב  בהתייחס  בלבד 
בהתייחס  השלישי  ובמקום 
לתחום רכב חובה. בסה”כ החברה 
מתפוקת   14.7% כ- מייצרת 
)בהתייחס  המגזר האלמנטרי 
ל-12 החברות הקונבנציונליות 
והיא  בו(  הפועלות  והישירות 

מיליארד   2.98( כ-2.8%  של  גידול  הציגה 
ב-2015(.

בשנה האחרונה החברה יצאה לגמרי מביטוח 
עובדי המדינה, אך לעומת זאת הגבירה פעילות 
במסגרת קולקטיבים אחרים וכן ברכבי נישות 
)כגון אוטובוסים, שבביטוח חובה משלמים 
פרמיה גבוהה יחסית(. בביטוח רכב רכוש החברה 
ירדה בתפוקה )רק במעט( ואילו בביטוח חובה 
החברה עלתה במקצת. בתחומים רכוש אחר 

וחבויות החברה גדלה מעבר לממוצע השוק.
בשורת הרווח החברה הציגה איזון )ואפילו 
רווח קטן של 5.9 מיליון שקל( וחרף ההשפעה 
הגדולה של וינוגרד )השפעה שלילית של 201 

מיליון שקל(.
וינוגרד בביטוח חובה  עיקר ההשפעה של 
וחבויות, אך לעומת זאת החברה הצליחה להרוויח 
בתחומי הרכוש רכוש אחר ורכב רכוש(. בתחום 
רכוש ואחרים החברה הצליחה להרוויח סכום ניכר 
ואילו בתחום רכב רכוש הרווח קטן אך משמעותי 

ומבשר על שינוי מהותי בתפיסה החיתומית.
בסה”כ רווחי תחומי הרכוש נתנו מענה להפסדי 
החובה והחבויות )שהושפעו מממצאי וינוגרד(. 
בנטרול ממצאי וינוגרד החברה יכולה הייתה 
להציג רווח של כ-207 מיליון שקל )58.8 מיליון 

שקל ב-2015(.
בשנת 2016 החברה הקדימה את ביטוחי עובדי 
מדינה )לשנת 2017 - החברה זכתה באחוז זניח( 
ולפיכך קיים עיוות קטן אך לא מהותי בגודל 
התפוקה, על חשבון 2017 )הסיקור של החברה 

– ברמת דוח סולו(.
הפניקס  היא  בגודלה  השלישית  החברה 
ותפוקתה 2.5 מיליארד שקל )2,503.6 מיליון 
שקל( המהווים כ-12% משוק הביטוח האלמנטרי 

2015 - גידול  ולעומת 2,365.9 מיליון בשנת 
של 5.8%.

הפניקס – התוצאה הטובה ביותר ב-2016

החברה ממוקמת במקום השלישי בתפוקת רכב 
רכוש, מקום רביעי בתחום החובה, מקום רביעי 
בתחום רכוש אחר ובמקום השני בתחום החבויות 
)הרבה אחרי הראל(. החברה גדלה באופן מבוקר 
)138 מיליון שקל – כ-5.8% כרשום לעיל(. עיקר 

הגידול בתחום רכב רכוש.
בשורת הרווח החברה מציגה את התוצאה 
הטובה ביותר בשנת 2016 והיא החברה הרווחית 
ביותר בשנה זו. רווח של 197.6 מיליון שקל 
למרות ההשפעה השלילית של וינוגרד )198 
מיליון שקל(. החברה הציגה רווח נאה ומיוחד 
בביטוח חבויות )לאחר ההשפעה השלילית של 
וינוגרד(, איזון ואפילו רווח קטן בביטוח רכב 
רכוש )בניגוד למגמת השוק, אך עדיין הפסד 

חיתומי לפני זקיפת רווחי השקעות(.
בנטרול השפעת וינוגרד, החברה הייתה יכולה 
להציג רווח של כ-395 מיליון שקל )271.3 מיליון 
ב-2015( רווח גדול במיוחד בתחום רכוש אחר 
)רווח של כ-90 מיליון שקל(. התחום היחידי 
שהציג הפסד בהפניקס הינו ביטוח חובה )בעיקר 

עקב השפעת וינוגרד(.
החברה הרביעית בגודלה היא מגדל )בהפרש 
גודל של  קטן מהפניקס( עם תפוקה בסדר 
2.44 מיליארד שקל )2,440 מיליון שקל(. גידול 
מרשים של כ-19% )הגידול בכל תחומי הפעילות, 
אך עיקרו ברכב רכוש ולמרות העיוות הנובע 

מהקדמת הפוליסות של עובדי המדינה(.

שיפורים חיתומיים מיתנו את 
ההפסדים של רוב חברות הביטוח
 ממצאי דוח וינוגרד ותוצאות רכב רכוש )הנובעים מחיתום 2015( גרמו לרוב החברות 

להציג הפסדים מאזניים באלמנטאר ב- 2016 למרות השיפורים החיתומיים - שנת 2017 
נראית לפי שעה טוב יותר ורצוי שהחברות לא יחזרו ל”חיתום לקוי” אם וכאשר ירווח להן

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

 תפוקה ורווחיות של חברות הביטוח בשנים 2015-2016
השפעת וינוגרד  רווח ב-2015תפוקה ב-2015רווח ב-2016תפוקה ב-2016חברה

 )2016(
3,386,598-180,7403,201,28365,285261,000מנורה החזקות

3,066,6095,9092,983,46258,817201,000הראל
2,503,670197,6622,365,900271,305198,000הפניקס

2,440,694-178,0292,050,19756,964160,000מגדל
2,125,656-24,6152,292,168257,779141,000כלל ביטוח

1,993,64415,6861,701,70251,91494,800איילון
1,677,68627,6601,418,819169,27746,700ביטוח ישיר

1,099,245-2,9161,062,38960,07234,300הכשרה
  AIG701,450-17,373674,37663,35423,400
681,25628,239596,27217,46021,300שלמה

565,638-16,688490,404-16,56323,500שירביט
535,13741,980491,20436,39438,100ביטוח חקלאי

20,777,283-103,22519,328,1761,092,0581,243,100סה”כ

)המשך בעמוד הבא(
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בשורת הרווח החברה הציגה הפסד של 178 
מיליון שקל, הנובע בעיקרו מממצאי וינוגרד 
שהשפיעו על התוצאה ב-160 מיליון שקל. בנוסף, 
רכב רכוש היה בעייתי וגרם להפסד ניכר )כ-81.4 
מיליון שקל(. בתחום רכוש אחר החברה אמנם 
הרוויחה, אך בניגוד למגמת השוק, פחות מאשר 
בשנה החולפת. תחום זה היה היחידי שהציג 

רווח בשנת 2016.
וינוגרד הייתה החברה  גם בנטרול ממצאי 
מציגה הפסד של 18 מיליון שקל )רווח של 56.9 

מיליון ב-2015(
החברה הקטנה ביותר מבין חמש הגדולות היא 

)מדווחת  ביטוח  כלל 
ברמת סולו( ותפוקתה 
שקל  מיליארד   2.12
)2,125.6 מיליון שקל 
ירידה של כ-7.2%(   -
 2015 שנת  לעומת 
)2.29 מיליארד שקל(. 
את  המשיכה  החברה 
מגמת הקיטון בהיקף 
באלמנטרי  העסקים 
ירדה בתפוקתה  והיא 
חולפת  שנה  לעומת 
בתחומים חבויות )מקום 
6 מבחינת התפוקה(, 
 ,)7 רכוש )מקום  רכב 
 )7 )מקום  חובה  רכב 
ואחרים,  אחר  ורכוש 
למרות הירידה בתפוקה, 

ממוקמת במקום השני לאחר הראל. שיעור 
הירידה בכל תחומי הפעילות כ-167 מיליון שקל.
בשורת הרווח החברה הציגה הפסד קטן יחסית 
של 24.6 מיליון שקל, כאשר השפעת ממצאי 
וינוגרד כ-141 מיליון שקל. החברה הציגה 
הפסד ניכר בחבויות וברכוש אחר ואחרים )בגלל 
התפתחות בתאונות תלמידים(, אך לעומת זאת 
הציגה רווחיות יוצאת דופן הן בביטוח חובה, חרף 

ממצאי וינוגרד, והן בביטוח רכב רכוש.
בביטוח רכב רכוש מדובר על רווח קטן אך 

משמעותי מבחינה חיתומית.
בנטרול ממצאי וינוגרד יכלה החברה להציג 
רווח של 116.4 מיליון שקל )257.7 מיליון שקל 

ב-2015 – ירידה דראסטית ברווחיות(.
בתפוקה  הגדולות  חמש  של  חלקן  סה”כ 
כ-13.52 מיליארד שקל המהווים כ-65.5% 

מתפוקת כל החברות.
בביטוחי רכב רכוש וחובה השפעתן בסביבות 
כ-55%-50% ובביטוחים האחרים כ-85%-80%. 
הפסדי החברות הגדולות במצרף כ-180 מיליון 
שקל )כל המגזר הציג הפסד של 103.2 מיליון 
ולפיכך ניתן להבין שבחברות האחרות התוצאות 

היו טובות יותר במצרף(.
השפעת וינוגרד על חמש הגדולות כ-961 מיליון 
שקל ובנטרול אותה השפעה היו יכולות להציג 
רווח מצרפי של כ-781 מיליון שקל )המהווה 

שיפור מול שנה קודמת – כ-710 מיליון שקל(.
החברה השישית המתקרבת אל הגדולות היא 
איילון ותפוקתה 1.99 מיליארד )1,993.6 מיליון 
שקל(, שהציגה גידול מרשים של 292 מיליון 

שקל )כ-17.2%(.
החברה גדלה בכל תחומי הפעילות וזה ניכר 
בעיקר בביטוחי הרכב )רכוש וחובה וגם בזכות 
הגדלת חלקה בביטוח עובדי המדינה(, ביטוח 
רכוש אחר וחבויות. הגידול ניכר גם בגלל העלאת 
תעריפים בנוסף לגידול במספר העסקים. החברה 
פעילה בתחום המוניציפאלי ובפוליסות אחריות 

לבעלי הצווארון הלבן.
בשורת הרווח החברה הציגה רווח קטן של 15.6 

מיליון שקל ולאחר ההשפעה השלילית של וינוגרד 
)94.8 מיליון שקל(. בנטרול השפעת וינוגרד 
הייתה יכולה להציג רווח של כ-110 מיליון שקל. 
החברה ביצעה עסקת ביטוח משנה מיוחדת של 
מכירת תביעות משנות חיתום קודמות ולפיכך 
הצליחה להשיג רווחיות בביטוח חובה למרות 
מסקנות וינוגרד. בנוסף, העסקה הספציפית 

שיפרה את מצב ההון.
הפסד  הציגה  החברה  רכוש  רכב  בביטוח 
גדול יחסית. בחבויות החברה הציגה הפסד 
קטן )בעיקר בגלל הרעה בחבויות צד ג’ וחבות 
המעביד( ואילו בתחום רכוש ואחרים החברה 

הציגה רווח נאה.
ראוי לציין שהחברה הפעילה מנגנון של ביטוח 
משנה יחסי בחובה )בנוסף לעסקת מכירת 
התביעות, שכללה בנוסף לביטוח חובה גם חבות 

מעבידים אך בסכום קטן יחסית(.
למרות שהחברה הקטינה בצורה ניכרת את 
חלקה בביטוח עובדי מדינה ב-2017, החלק 
של הביטוחים הקולקטיביים עדיין גדול יחסית. 
בשנת 2016 חלקה בעובדי מדינה היה כ-65%.

גידול בחברות הישירות

ביטוח ישיר,  החברה השביעית בגודלה היא 
שגדלה בשנה הנוכחית בצורה מרשימה והגיעה 

לכדי 1.67 מיליארד שקל )1,677.6 מיליון שקל(, 
המהווים כ-8% מתפוקת המגזר האלמנטרי.

הרווח בחברה הגיע ל-259 מיליון שקל המהווים 
גידול של 18.2% ביחס ל-2015 )פרמיה של 

1.418 מיליארד שקל(. 
החברה גדלה הן בשל הזכייה במכרז עובדי 
מדינה והן בביטוחי הפרט הרגילים במסלול 
הישיר. עיקר הגידול בביטוח רכב רכוש והחברה 
חצתה השנה את רף ה-1 מיליארד שקל בתחום 
זה והיא מהווה כ-12.6% מתפוקת הרכב רכוש 
של כל החברות )ביחד עם AIG החברות הישירות 

מהוות כ-16.5%(.
אם ננטרל הקדמות הביטוח שהיו בחברות 
רכבי  ביטוחי  אחרות, 
נישות שהחברה אינה 
משתתפת בביטוחן )כגון 
מוניות, אוטובוסים, רכב 
ציבורי זעיר ומשאיות( – 
נוכל להבחין שהשפעת 
פרטי  ברכב  הישירים 
טון מתקרבת   3.5 עד 

ל-20%.
ששנת  לציין  ראוי 
יוצאת  הייתה   2016
דופן עקב כניסתה של 
בעוצמה  ישיר  ביטוח 
גדולה יחסית )כ-21%( 
לביטוח הקולקטיב של 
)ברכב  מדינה  עובדי 

רכוש ורכב חובה(.
2017 החברה  בשנת 
לא ניגשה למכרז עובדי המדינה ולפיכך גם לא 
זכתה. אין ספק שביטוח אותו קולקטיב הרע 
את התוצאות החיתומיות ברכב רכוש, שהרי 
הקולקטיב אינו מתאים לתפיסה של ביטוח ישיר.
חרף אותה הרעה, החברה עדיין הציגה ברכב 
רכוש את התוצאה הטובה ביותר מבין כל החברות 

האחרות. 
ואף  גדלה  ואחרים החברה  רכוש  בתחום 
הרוויחה יפה )בעיקר בתת תחום הדירות( ואילו 
בתחומים האחרים העסקיים היא אינה פעילה 

ולכן גם אינה פעילה בחבויות.
וינוגרד )46.7 מיליון שקל( גרמה  השפעת 
לחברה נזק בעיקר בתחום חובה )שהציג הפסד(, 
אך בסך הכול החברה המשיכה להציג רווח )שירד 
בהרבה לעומת 2015(. העובדה שלמרות השפעת 
וינוגרד והירידה ברווחי החיתום בתחום רכב 
רכוש החברה מציגה רווח, מעידה על חוסנה 

החיתומי.
בנטרול השפעת וינוגרד החברה הייתה מציגה 
רווח של 74.3 מיליון שקל )רווח של 169.2 מיליון 
בשנת 2015, ירידה דראסטית בשיעור הרווח(.

חמש החברות האחרות מהוות כ-17.3% 
מתפוקת המגזר האלמנטרי ונחשבות לקטנות 
)למעט הכשרה המוגדרת כחברה בינונית בגודלה( 

ולהלן תוצאותיהן: 

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

שיפורים חיתומיים מיתנו את 
ההפסדים של רוב חברות הביטוח

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תפוקת חברות הביטוח ב-2016
סה”כחבויות רכוש אחר רכב חובה רכב רכוש חברה 

1,612,729835,899613,996323,9743,386,598מנורה החזקות
780,015491,079945,618849,8973,066,609הראל

973,780481,648656,302391,9402,503,670הפניקס
884,688558,375661,471336,1602,440,694מגדל

634,508438,309742,580310,2592,125,656כלל ביטוח
768,162476,278365,242383,9621,993,644איילון

1,018,956468,499172,77917,4521,677,686ביטוח ישיר
378,633386,403215,185119,0241,099,245הכשרה

  AIG314,123146,084141,53599,708701,450
263,945375,81639,8181,677681,256שלמה

297,427174,48381,23412,494565,638שירביט
160,83288,963181,310104,032535,137ביטוח חקלאי

8,087,7984,921,8364,817,0702,950,57920,777,283סה”כ



7  במאי 2017                                                                                                                   עמוד 7 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

הכשרה תפוקה של 1.09 מיליארד והפסד 
של 2.9 מיליון שקל. בשנה החולפת התפוקה 
הייתה דומה )1.062 מיליארד שקל – גידול של 
37 מיליון שקל(. ראוי לציין שהחברה הקדימה 
פוליסה גדולה של קולקטיב ולכן יתכן שיש 

עיוות מסוים בהצגת הגידול.
ניתן  ולכן  מיליון   34.3 וינוגרד  השפעת 
וינוגרד הייתה  להבחין שבנטרול מסקנות 
31.4 מיליון  יכולה החברה להציג רווח של 
שקל )ירידה לעומת שנה חולפת – רווח של 
60 מיליון שקל(. החברה הציגה רווח בתחום 
רכוש ואחרים, אך הפסידה בכל התחומים 

האחרים בצורה מתונה ביחס לממוצע.
החברה מפעילה חוזה יחסי בביטוחי חובה 
ואף ביצעה השנה עסקת מכירת תביעות בגין 

שנים קודמות.
אך  ההון  מצב  את  שיפרה  עסקה  אותה 

השפעתה על הרווחיות הייתה מינורית.
חברת AIG - תפוקה של 701 מיליון שקל 
והפסד של 17.3 מיליון שקל )674.3 מיליון 
שקל ורווח שקל 63.3 מיליון שקל בהתאמה(. 

גידול של כ-27 מיליון שקל 
בתפוקה, שעיקרו בתחום 
רכב רכוש )כל השאר פחות 
או יותר בדומה לאשתקד(.

השפעת וינוגרד כ-23.4 
מיליון שקל, כך שבנטרול 
החברה  השפעה  אותה 
הייתה יכולה להציג רווח 
קטן של כ-6 מיליון שקל, 
המהווה כעשירית מרווחי 
ניתן  2015. לפיכך,  שנת 
להבחין בהרעה בביטוח 
חבויות )עדכונים משנים 
קודמות(, שיפור בביטוחי 
)בעיקר  ואחרים  רכוש 
בדירות(, שיפור בביטוח 
רכב רכוש )למרות שעדיין 
והרעה  בהפסד(  מצוי 

)גם מעבר להשפעת  ניכרת בביטוח חובה 
וינוגרד(.

החברה עובדת בביטוחי פרט )בעיקר, אך 
ישיר, אך בתחום העסקי  לא רק( בביטוח 
היא בהחלט משתמשת גם בשירותי סוכנים 

מסוימים.
שלמה הינה החברה ה-10 בגודלה  חברת 
בשנת 2016 והיא הגיעה לתפוקה של 681.2 
שקל  מיליון   28.2 של  ורווח  שקל  מיליון 
17.4 מיליון  )596.2 מיליון שקל ורווח של 

שקל בהתאמה(.
וינוגרד בשנה הנסקרת כ-21.3  השפעת 
מיליון שקל ולפיכך ניתן להבחין שבנטרול 
השפעת וינוגרד החברה הייתה יכולה להציג 
רווח של כ-49.5 מיליון שקל המהווה שיפור 

ניכר לעומת אשתקד.
עיקר הפעילות של החברה בביטוח חובה 

)כולל ביטוח רכבי קבוצת שלמה( המהווה 
כ-55% מתפוקת החברה )375.8 מיליון שקל 
מתוך 681.2 מיליון שקל( ולפיכך עיקרו של 
הרווח נובע מתחום זה. ברכב רכוש החברה 
הפסידה בשנה הנוכחית, אך ההפסד נמוך 
בהרבה מאשר בשנה החולפת. בביטוחי דירות 
חל שיפור והחברה הרוויחה בשנה הנוכחית, 

אך התיק עדיין בהתהוות.
הרווח בביטוח חובה נוצר חרף וינוגרד, בין 
השאר בגלל עסקת מכירת סיכונים בביטוח 
חובה בגין שנים קודמות, למבטחי משנה 
שונים. אותה עסקה גרמה לשיפור הרווחיות 

וההון של החברה.
בנוסף, החברה משתמשת בביטוחי משנה 

יחסיים לתחום החובה.
שירביט הגיעה לתפוקה של 565.6  חברת 
16.6 מיליון שקל  והפסד של  מיליון שקל 
 16.5 והפסד בשיעור  )490.4 מיליון שקל 
מיליון שקל בהתאמה(. החברה גדלה השנה 
עקב זכייתה בביטוח עובדי מדינה )14%( וכן 
עקב המשך הגידול בעבודה עם סוכנים. בשנת 
עובדי  2017 החברה לא תשתתף בביטוח 

מדינה והיא אף לא ניגשה למכרז.
וינוגרד על שירביט )23.5 מיליון  השפעת 
שהחברה  לכך  אינדיקציה  נותנת  שקל( 
קודמת,  שנה  לעומת  חיתומית  השתפרה 
ובנטרול השפעת וינוגרד הייתה יכולה להציג 

רווח קטן של כ-7 מיליון שקל.
החברה מציגה שיפור ברכב חובה )מאזנית 
הפסד קטן, אך בנטרול וינוגרד התוצאה טובה 
בהרבה מאשתקד( ושיפור קטן ברכב רכוש 
וכן שיפור  שממשיכים להפסיד(  )למרות 
בתוצאות רכוש ואחרים המציג רווח )והכולל 

גם הנדסי ונסיעות לחו”ל בנוסף לדירות(.
חברת ביטוח חקלאי הינה החברה הקטנה 
2016 ותפוקתה הגיעה לכדי  ביותר בשנת 
535.1 מיליון שקל ורווח )מרשים( של כ-41.9 
מיליון שקל )491.2 מיליון שקל ורווח של 36.3 

מיליון שקל בהתאמה(.

החברה גדלה בשנה הנסקרת בעיקר כתוצאה 
וינוגרד כ-38.1  מפעילות סוכנים. השפעת 
מיליון שקל ולפיכך ניתן להבחין שבנטרול 
השפעת וינוגרד הייתה יכולה החברה להציג 
רווח של כ-80 מיליון שקל, המתאר שיפור ניכר 
בחבויות )מעבר מהפסד לרווח(, וכן הגדלה 

ניכרת של הרווח בתחום רכוש ואחרים.
בביטוח חובה הצליחה החברה להציג רווח 
חרף השפעת וינוגרד. בביטוח רכב רכוש יש 
הרעה מסוימת, אך החברה מצויה באיזון 

)ואפילו רווח קטנטן(.

סיכום

משופעות  שהיו  החברות   2016 בשנת 
בביטוחי חובה וחבויות סבלו בתוצאותיהן 

מהשפעות ועדת וינוגרד.
זאת, בחלקן הייתה הרעה חיתומית  עם 
בעיקר בתחום רכב רכוש ולפיכך, השיפורים 
החיתומים שנעשו במהלך התקופה הנסקרת 

ישפיעו רק בשנת 2017.
הגדולות  )חמש  הגדולות  החברות  שש 
ואיילון( מחזיקות כ-75% 
מתפוקת האלמנטרי ועיקר 
השפעתן בתחום העסקי.

בתחומי הפרט )בעיקר 
רכב ודירות( החלוקה בין 
יותר  והגדולות  הקטנות 
וקיימת תחרות  מאוזנת 

משוכללת. 
ישיר  לביטוח  החברות 
באופן  חלקן  מגדילות 
 2016 ובשנת  הדרגתי 
נכנסה ביטוח ישיר לתחום 
הקולקטיבים בצורה יותר 
מסיבית, אך זה כנראה לא 
בהתייחס  טוב  לה  עשה 
לתוצאות, ולפי שעה נראה 
לפעילות  חוזרת  שהיא 
הרגילה שלה בביטוחים 

ישירים.
לקראת שנת 2017 )ואנו כבר מצויים כמעט 
במחציתה( כל החברות צריכות לבדוק את 
ורצוי לנתח את האירועים של  עצמן היטב 
שנת 2016 והשפעתם העתידית בכל תחומי 
הפעילות, כולל התייחסות תעריפית, הכוללת 
התאמות לסיכון עקב דוח וינוגרד ותהליכים 

אחרים המתרחשים במדינתנו.
החברות הקטנות והבינוניות, שהרכב מהווה 
את רוב עיסוקן, אינן יכולות להרשות לעצמן 
להפסיד בתחום כגון רכב רכוש ומצופה מהן 
ומכל החברות האחרות לא לסמוך יותר מדי 

על הרווחיות ההיסטורית של ביטוח חובה.
שנת 2017 נראית לפי שעה טוב יותר עקב 
שינויים חיתומיים משפרים שבוצעו ברוב 
החברות ורצוי שהן לא יחזרו ל”חיתום לקוי” 

אם וכאשר ירווח להן.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

שיפורים חיתומיים מיתנו את 
ההפסדים של רוב חברות הביטוח

 רווחיות חברות הביטוח ב-2016
סה”כ חבויות רכוש אחר רכב חובה רכב רכוש חברה

8,46524,13390,28074,784197,662הפניקס
1,62213,09123,5313,73641,980ביטוח חקלאי

7,84931,5264,26929328,239-שלמה
35,676-60,08448,1713,89727,660ביטוח ישיר

42,81734,93730,197-6,63115,686-איילון
10,431-25,70474,213-53,0315,909הראל

7,602-5,00025,344-15,658-2,916-הכשרה
21,764-3,6079,126-443-16,688-שירביט

  AIG-4,958-18,44817,775-11,742-17,373
16,12573,336-37,412-76,664-24,615כלל

81,456-78,36838,166-56,371-178,029-מגדל
25,419-127,55449,789-77,556-180,740-מנורה החזקות

119,546-141,742373,449-215,386-103,225-סה”כ
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מנורה מבטחים, פסגות וסילברסטין פרופרטיס 
רוכשות בניין משרדים במנהטן  בכ-200 מיליון דולר

הראל השקיעה במיזם לאנרגיה מתחדשת בשוק הבינלאומי

 AIG תעניק 20% הנחה בביטוח 
המקיף לרכב לבעלי מערכת מובילאיי

מדובר במיזם של קבוצת אנלייט, בהיקף השקעות כולל של עד 
125 מיליון אירו, בשיתוף עם גופים מוסדיים ממגדל והפניקס

גיל שגיב, סמנכ”ל השיווק והדיגיטל ב-AIG: החיבור למובילאיי 
מאפשר לנו להמשיך ולקדם את מהפיכת הנהיגה הטובה בישראל

 , ת ו ג ס פ  , ם י ח ט ב מ ה  ר ו נ מ
בראשות  וסילברסטין פרופרטיס 
בניין  רוכשות  סילברסטין  לארי 
משרדים במנהטן  בכ-200 מיליון 
דולר. נמסר כי העסקה מהווה המשך 
ישיר של שיתוף הפעולה הקיים בין 
סילברסטין וגופים מוסדיים מישראל. 
הרכישה היא על פי החלוקה הבאה: 
מנורה מבטחים - 42%; פסגות - 30% 

והשותפים האמריקאים - היתרה.
במנורה מציינים, כי בניין המשרדים 
ממוקם בחלקה המערבי של מנהטן, 
גידול  החווה  “באזור   ,54 ברחוב 

וכן  משמעותי של פעילות נדלנית מסחרית 
הגדלה של מספר התושבים הגרים באזור. 
מיקומו של הנכס, הצופה לשטחים פתוחים 
)נוף ישיר לנהר ממערב(, צפוי לאפשר למשוך 
שוכרים איכותיים בעתיד. הנכס מושכר בשיעור 
תפוסה של כ-80% לדיירים איכותיים בחוזי 
שכירות ארוכי טווח לתקופה ממוצעת של 
יותר מעשר שנים. השותפים רואים פוטנציאל 
השבחה בהשכרת השטחים הפנויים. כמו כן, 

סיווגו הלא שגרתי של הנכס הכולל היתר 
לשימוש חברות מתחום ה-life science עשוי 
להיות אטרקטיבי לשוכרים מתחום זה הזוכים 

לאחרונה לתמיכה ולעידוד ממשלתי.
יוני טל, מנהל אגף השקעות ומשנה למנכ”ל 
מנורה מבטחים ביטוח, מציין כי “השקעה זו 
הנה חלק ממדיניות ההשקעות בקבוצה, לשם 
פיזור וגיוון אפיקי ההשקעה ומקסום התשואות 

לעמיתי הקבוצה ומבוטחיה”. 

דודי דניאל, מנהל תחום הנדל”ן 
בפסגות: “אנחנו ממשיכים ביישום 
האסטרטגיה להגדלה והשבחה של 
תיק הנדל”ן בפסגות כחלק מגיוון 
קרנות  גמל,  בקופות  ההשקעות 
פנסיה וקרנות השתלמות בנכסים 
איכותיים המניבים תשואות גבוהות 
לטווח ארוך. שיתוף הפעולה החוזר עם 
חברת סילברסטיין, עימה כבר רכשנו 
בעבר בניין משרדים בשדרה החמישית 
אסטרטגיית  את  תואם  במנהטן, 
בארה”ב.   בנדל”ן  שלנו  ההשקעה 
על שיתוף הפעולה  אנחנו שמחים 

ומשוכנעים שנמשיך כך גם בעתיד”.
“מנהטן  סילברסטין:  מחברת  קרת,  טל 
הינו שוק הנמצא בצמיחה בשנים האחרונות. 
האזור המערבי של העיר חווה לאחרונה גידול 
משמעותי בפעילות ואנו מאמינים שבעתיד אזור 
זה יהיה אחד משווקי המשנה האטרקטיביים 
בניו יורק. אנו שמחים וגאים בשיתוף הפעולה 
הפורה ביננו לבין הגופים המוסדיים בישראל, 

ופנינו קדימה לשיתופי פעולה נוספים”.

הראל חתמה על עסקת השקעה, לפיה תצטרף 
במיזם  אחזקות  ובעלת  כשותפה  הקבוצה 
“מובילים”, להשקעה במיזמי אנרגיה מתחדשת 
בשוק הבינלאומי – כך נמסר היום )יום א’( 
לבורסה על ידי חברות אנלייט והראל. מדובר 
במיזם המשך, בהיקף השקעות כולל של עד 
125 מיליון אירו, בשיתוף עם גופים מוסדיים 

ממגדל והפניקס.
על פי מבנה ההשקעה, מספר גופים מקבוצת 

הראל ירכשו מאנלייט חלק נוסף מזכויותיה 
במיזם ובפרויקטים הכלולים בו בשיעור נוסף 
ובתמורה  הזכויות,  מסך  כ-10%  של  כולל 
לסכום כולל של כ- 3.5 מיליון אירו, המורכב 
מסכומי ההשקעה בהם נשאה עד כה החברה 
בגין החלק הנמכר להראל, בתוספת ריבית 

שהוסכמה בין הצדדים.
לאחר שילוב הראל, יעמדו אחזקות אנלייט 
בפרויקטים המוחזקים על ידי מיזם מובילים 

בשרשור על כ-50.1%. אחזקות קבוצת מגדל 
20% ואחזקות הפניקס יעמדו על  יעמדו על 
המיזם  את  לנהל  תמשיך  אנלייט  כ-20%. 
ולהחזיק ב-100% בשותף הכללי  המשותף 

המנהל.
 להערכת אנלייט, התחייבויות ההשקעה של 
השותפים במיזם יאפשרו השקעה בפרויקטים 
בהיקף עלות כולל של כ-500 מיליון אירו, הודות 

למבנה המימון הטיפוסי של פרויקטים אלה.

AIG ומובילאיי הודיעו הבוקר )יום א’( על מהלך משותף 
במסגרתו תוענק הנחה של 20% הנחה בביטוח המקיף לרכב 
לנהגים שיתקינו ברכבם את מערכת הבטיחות של החברה 

וכאלה שברכבם מותקנת זה מכבר מערכת מובילאיי.  
ב-AIG מציינים, כי שיתוף הפעולה הוא חלק ממהלך 
רחב שמקדמת החברה שמהותו “נהגים טובים משלמים 
פחות” וכי המהלך נתמך בנתונים, המוכיחים את יעילותה 
של מערכת הבטיחות ותרומתה בהפחתת תאונות הדרכים. 
 AIG -עוד נמסר, כי המהלך הוא המשך טבעי להשקת ה
Safe Drive, שהושק לפני שנתיים ושזכה בתואר מוצר 

השנה 2017 בתחום הביטוח.
גיל שגיב, סמנכ”ל השיווק והדיגיטל ב-AIG: “כאשר 
‘נהגים טובים משלמים  השקנו את האסטרטגיה שלנו 
פחות’ עמדה לנגד עינינו מטרה לשפר את תרבות הנהיגה 
בישראל. שיתוף הפעולה עם מובילאיי נוגע בדיוק בנקודה 
הזו. המערכת של מובילאיי גורמת לנו לנהוג טוב יותר, 
ולכן נוכל לשלם פחות על ביטוח הרכב. שיתוף פעולה זה 
מצטרף ל-AIG Safe Drive, המערכת שתורמת אף היא 
לשיפור הנהיגה. החיבור למובילאיי מאפשר לנו להמשיך 

ולקדם את מהפיכת הנהיגה הטובה בישראל”. 
גיל שגיב, סמנכ”ל השיווק 

AIG-והדיגיטל ב

פוליסה פיננסים

 הרכישה היא על פי החלוקה הבאה: מנורה מבטחים - 42%; פסגות - 30% והשותפים 
האמריקאים – היתרה  בעסקה קיימת אפשרות להשבחה משמעותית של הנכס  

כדאי לדעת

הבניין שנרכש במערב מנהטן
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ירידה  על  מדווחת   Moody’s הדירוג  חברת 
בביטוח  מבטחים  של  מהשקעות  בהכנסות 
5% ל-10%. על  בין  נע  כללי. שיעור הירידה 
המתמקד  מודיס,  ידי  על  שפורסם  הדוח  פי 
הירידה  ואסיה,  באירופה  הביטוח  בשוקי 
בהכנסות הצפויה לשנת 2017 נאמדת בטווח 

שבין 5 מיליארד דולר ו-15 מיליארד דולר. 
על פי הנתונים שהוצגו בלונדון בשבוע שעבר, 
הירידה בהכנסות תמשיך גם בעתיד הקרוב. 
אם שיעור הריבית יעלה, יקטן הלחץ בתחום 

השקעות המבטחים. 
בתחום ביטוח החיים ההשפעה תהיה גדולה 

שבין  בטווח  תנוע  בהכנסות  והירידה  יותר 
שההשפעה  בעוד  דולר.  מיליארד  ל-40   20
החיים  ביטוח  בתחום  בהכנסות  הירידה  של 
הפירעון,  ביכולת  לבעיות  לגרום  יכולה 
במישור  רק  תהיה  כללי  בביטוח  ההשפעה 

הרווחיות.

המבוטח הצרפתי AXA הפסיק את פעילותו 
בתחום  והפעילות  הרומני  הביטוח  בשוק 
ב-28  נמכרה,  והחיסכון  החיים  ביטוח 
 Vienna האוסטרי  למבטח   ,2017 באפריל 

 .Insurance Group - VIG

העסקה בוצעה בפועל באמצעות שתי חברות 
 BCR  - ברומניה  הרשומות   VIG של  בנות 
במשותף  רכשו  אשר   OMNIASIG-ו  Life

 .AXA את כל האחזקות של
פרמיה   2016 בשנת  רשמה,   AXA Life

רכישת  אירו.  מיליון   3.8 של  בסך  ברוטו 
הפעילות של AXA על ידי VIG מחזקת את 
ואת מיקומו  הפעילות של המבטח ברומניה 
החיים  ביטוח  בתחום  המבטחים  כגדול 

במדינה זו. 

 QBE Insurance האוסטרלי  המבטח 
להעביר  מתכוון  הוא  כי  הודיע   Group
מלונדון  החברה  של  האירופי  המטה  את 
הבהירות  אי  עקב  וזאת  אירופה  ליבשת 

באירופה  הביטוח  לשוקי  הגישה  לגבי 
אחרי ה-Brexit. בהודעה שנמסרה על ידי 
יועברו בפועל  יו”ר המבטח לא נמסר לאן 

משרדי החברה.

עובדים   1,950 באירופה  מעסיק   QBE
המייצרת  פעילות   - שונות  מדינות  ב-16 
פרמיה בהיקף של 4 מיליארד דולר )נתוני 

 .)2016

ירידה בהכנסות מהשקעות 
של מבטחים בביטוח כללי

 AXA נוטש את שוק הביטוח הרומני

המבטח האוסטרלי QBE מעביר 
את מטהו מלונדון לאירופה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

חברת הדירוג Moody’s מדווחת כי שיעור הירידה נע בין 5% ל-10%

VIG המבטח מכר באפריל את פעילותו בתחום ביטוח החיים והחיסכון למבטח האוסטרי

 זאת, עקב אי הבהירות לגבי הגישה לשוקי הביטוח באירופה בעקבות 
הברייקסיט  המבטח מעסיק באירופה 1,950 עובדים ב-16 מדינות 

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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מבטחים ומבוטחים

קבוצות הכדורסל של הראל ומגדל השתתפו 
במשחק ראווה בכדורסל כיסאות גלגלים

ומגדל השתתפו  הראל  קבוצות הכדורסל של 
בהתנדבות במשחק ראווה מיוחד בכדורסל כסאות 
גלגלים. המשחק התקיים במסגרת אירוע הספורט 
“להרגיש נגישות באוויר, בים וביבשה”, שנערך ביום 
ו’ שחלף בנמל תל אביב, בשיתוף שחקני נבחרת 

הכדורסל הפראלימפית.
עובדי החברות המשחקים בקבוצות נענו לאתגר 
גלגלים. זאת, כחלק  לשחק כדורסל בכיסאות 
נגישות ישראל,  מקונספט, המשותף לעמותת 
ההתאחדות הישראלית לספורט הנכים והוועד 
הפראלימפי הישראלי, אשר ייצר מגוון פעילויות 
המדמות, עד כמה שניתן, את תחושת המוגבלות 
במטרה להגביר את המודעות ואת ההזדהות עם 

אנשים עם מוגבלויות.

 המשחק, התקיים במסגרת אירוע הספורט “להרגיש נגישות באוויר, בים וביבשה”, שנערך 
בשיתוף שחקני נבחרת הכדורסל הפראלימפית  מדובר במגוון פעילויות המדמות, עד כמה שניתן, 

את תחושת המשחק וזאת במטרה להגביר את המודעות ואת ההזדהות עם אנשים עם מוגבלויות

75568_190x135_z.indd   13 12/22/16   12:43

קבוצות הכדורסל של הראל ומגדל בלהט המשחק
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מבטחים ומבוטחים

שינויים באגף ביטוח חיים במנורה 
מבטחים: יואב הורביץ ימונה למנהל 
האגף ויחליף את משה מורגנשטרן 

הראל הקימה חטיבה עסקית חדשה - 
חטיבת ביטוח כללי בראשות שגיא יוגב

ביטוח  ימונה כמנהל אגף  יואב הורביץ 
משה  ויחליף את  חיים במנורה מבטחים 
מנורה  מנכ”ל  הודיע  כך   – מורגנשטרן 
מוטי רוזן, במסגרת סבב מינויי  מבטחים, 
מנהלים ושינויים ארגוניים בחברה בסוף 

השבוע שעבר.  
כיהן בשלוש השנים האחרונות  הורביץ 
כסמנכ”ל וכמנהל תחום מערכות חיסכון ארוך 
טווח באגף מערכות מידע. הוא יהיה חבר 
בהנהלת החברה ויישא בתואר סמנכ”ל בכיר. 
משה מורגנשטרן ימונה למנהל אגף מערכות 

מידע במנורה מבטחים ולמשנה למנכ”ל.  
רוזן: “מורגנשטרן עובד בחברה משנת 2003 
ומתחילת שנת 2011 כיהן כמנהל אגף ביטוח 
חיים, תפקיד אותו הוא מסיים עתה”. לדברי 
רוזן, “בתפקידו זה הוביל משה שינויים ארגוניים 
ותפעוליים רבים אשר הובילו את אגף ביטוח 
החיים בחברה להישגים משמעותיים, ביניהם 
שיפור משמעותי בשביעות רצון סוכני החברה 
ולקוחותיה מהשירות הניתן להם, פיתוח עסקים 
חדשים, גידול בנתח השוק ועלייה ברווחיות”. 
על הורביץ אמר רוזן: “הורביץ עובד בקבוצה 
משנת 2009 ומביא עמו ניסיון רלבנטי רב 

ממגוון תפקידים שביצע בהצלחה רבה בקבוצה, 
בין היתר, כמנהל אגף תפעול במנורה מבטחים 

פנסיה וגמל”.
יחליף בתפקידו את  כי מורגנשטרן  נמסר 
רון גריסרו, אשר כיהן כמנהל אגף מערכות 
מידע בשנתיים וחצי האחרונות וביקש לפרוש 
מעבודתו בחברה לטובת מינויו לתפקיד בכיר 
רוזן: “אני מודה לרון  במערכת הבנקאית. 
על עבודתו המקצועית ועל תרומתו לקידום 
מערכות המידע בקבוצה ומאחל לו הצלחה 

רבה בהמשך דרכו”.
על פי ההודעה, מבנה אגף ביטוח חיים ישונה 

כלהלן: 
יכלול את התחומים  • אגף ביטוח חיים 
התחום  ותפעול,  שירות  תחום  הבאים: 
המקצועי, מחלקת הגבייה ותשלומי מעסיקים 

ומחלקת שימור לקוחות.
• תחום עסקים ומוצרים בביטוח חיים יופרד 
מאגף ביטוח חיים ויכלול, בנוסף למחלקות 
הקיימות בתחום, גם את מחלקת תביעות 

ביטוח חיים. 
ותחום הסכמים  ומחשוב  • תחום מטה 
ותגמול, הנכללים כיום באגף ביטוח חיים, 

יועברו לאגף מערכות מידע. 
גיל שלסקי, המכהן כמנהל  שינויים נוספים: 
תחום עסקים ומוצרים באגף ביטוח חיים, 
ימשיך לכהן בתפקידו, יהיה כפוף למנכ”ל, חבר 
בהנהלת החברה ויישא בתואר סמנכ”ל בכיר. 
 2014 רוזן: “שלסקי הצטרף לחברה בשנת 
ובתפקידו הוביל בהצלחה רבה מהלכים עסקיים 
רבים וביניהם ביסוס מערך הגיל השלישי ופיתוח 

מוצרים חדשים”.
רוזן הודה למנהלים על עבודתם המסורה 
והנאמנה ועל תרומתם להצלחת החברה ואיחל 

להם הצלחה רבה בתפקידיהם החדשים.

הראל ביטוח מקימה חטיבה עסקית חדשה, 
ביטוחי  חטיבת  את  תחתיה  תאגד  אשר 
והעסקים, את חטיבת הביטוח  התעשייה 
הכללי וכן את כל פעילות ביטוחי המשנה של 
הקבוצה בתחום הביטוח הכללי. שגיא יוגב, 
אשר שימש בשש השנים האחרונות כמנהל 
יתמנה לראש החטיבה  חטיבת התביעות, 

החדשה.
בנוסף, חטיבת מימוש הזכויות )התביעות( 
המקצועיות-העסקיות:  ליחידות  תפוצל 
יועבר  הכללי  הביטוח  בתביעות  הטיפול 
לחטיבת הביטוח הכללי החדשה, והטיפול 
בתביעות הבריאות והסיעוד יועבר לחטיבת 

הבריאות.
שלמה פוקס, אשר ניהל את חטיבת ביטוחי 
יישאר בתפקיד סגן  והעסקים,  התעשייה 
מנהל חטיבת הביטוח הכללי החדשה, ויהיה 
אחראי על תחום התעשייה והעסקים וכן על 

תחום ביטוח המשנה.

מיכאל ישיל, אשר ניהל את חטיבת הביטוח 
הכללי, מיועד להישאר בתפקיד בכיר אחר 

בקבוצה.
ההקמה של החטיבה החדשה מהווה נדבך 
חשוב ביישום התוכנית האסטרטגית  החדשה 
– “חישוב מסלול מחדש” - שגיבשה הראל 

בראשות המנכ״ל מישל סיבוני.
התכנית האסטרטגית החדשה, המיושמת 
כעת לאחר עבודת הכנה של כשנה, בשיתוף 
דלויט, הינה  של צוות מקבוצת הייעוץ של 
תכנית אסטרטגית רב שנתית של הראל, אשר 
שמה לה למטרה להוביל את הענף גם במעבר 

לעידן הדיגיטלי.
בהראל מסבירים, כי התכנית האסטרטגית 
החדשה מבוססת על הצבת הלקוח במרכז, 
כאשר פיתוח יכולות ניתוח נתונים ושימוש 
לחברה,  יאפשרו  דיגיטליים,  בתהליכים 
ומלא עם הסוכנים,  בשיתוף פעולה הדוק 
להציע פתרונות מותאמים אישית לכל לקוח, 

החל משלב המכירה, דרך קבלת המידע, טיפול 
בתביעות וחידוש חוזי הביטוח.

“הכוונה הינה להציע שיפור משמעותי בחוויית 
הלקוח, תמחור מדויק יותר בהתאם למאפייני 
ושיפור הממשקים מול הלקוחות,  הלקוח 
והסוכנים, באמצעות הטמעת  המעסיקים 
כדי לספק חווית  והכל  כלים טכנולוגיים, 

שירות משופרת” – נכתב בהודעת החברה .
עוד ציינו בחברה, כי התכנית האסטרטגית 
החדשה מתחברת באופן מלא לחזון הדיגיטלי 
שהציג אגף שוק ההון ביטוח וחסכון לאחרונה.
מנכ”ל הראל מישל סיבוני ציין, שהחברה 
ובטוחה  הדיגיטלי,  בחזון  מאוד  מאמינה 
שהשלמת התוכנית האסטרטגית, בשילוב 
וסוכנים  עובדים  ההון האנושי של הראל, 
כאחד, תצעיד את החברה קדימה ותאפשר 
הסביבה  של  האתגרים  עם  להתמודד  לה 
הדיגיטלית המתקרבת בצעדים מהירים גם 

אל תעשיית הביטוח והפיננסים.

מורגנשטרן ימונה למנהל אגף מערכות מידע

 יוגב שימש עד כה כמנהל חטיבת התביעות  שלמה פוקס, שניהל את חטיבת ביטוחי 
התעשייה והעסקים, יישאר בתפקיד סגן מנהל חטיבת הביטוח הכללי החדשה  מיכאל 
ישיל, אשר ניהל את חטיבת הביטוח הכללי, מיועד להישאר בתפקיד בכיר אחר בקבוצה

משה מורגנשטרן יואב הורביץ
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מבטחים ומבוטחים

ההחזר יוענק למבוטחי PassportCard שרכשו פוליסת ביטוח לפני ההודעה על פשיטת הרגל, טיסתם בוטלה 
או תבוטל בשל הפסקת פעילות אליטליה וזאת למרות העובדה שכיסוי ביטול הטיסה אינו כלול בתנאי הפוליסה

חברת PassportCard תעניק החזר כספי 
למבוטחיה שרכשו כרטיס טיסה של אליטליה

סוכנות אורלן נפרדה ממשפחת לוינסון

כתגובה לפשיטת הרגל של חברת התעופה 
לחו”ל  ביטוח הנסיעות  אליטליה, חברת 
PassportCard החליטה להעניק שיפוי 
כספי ללקוחותיה, בעלי כרטיס טיסה של 
יוענק  ההחזר  בוטלה.  שטיסתם  החברה 
למבוטחי PassportCard שרכשו פוליסת 
הרגל,  פשיטת  על  ההודעה  לפני  ביטוח 
הפסקת  בשל  תבוטל  או  בוטלה  טיסתם 
העובדה  למרות  וזאת  אליטליה  פעילות 
כלול בתנאי  אינו  ביטול הטיסה  שכיסוי 

הפוליסה.
 :PassportCard מנכ”ל  אמיר,  יואל 
“ה-DNA שלנו הוא לעזור למבוטחים שלנו 

לעזרתנו  זקוקים  שהם  ברגע 
וזאת באמצעות שירות לקוחות 
אמין ומקצועי. לנוכח הידיעה 
אליטליה  חברת  קריסת  על 
החלטנו להעניק ללקוחותינו, 
אשר רכשו פוליסה לפני הודעת 
פשיטת הרגל וכמחווה של רצון 
טוב, שיפוי כספי בגובה ביטול 

נסיעה על פי תנאי הפוליסה”.
ת  ר ב ח י  כ ר  ס מ נ
ת  ק ס ו ע  P a s s p o r t C a r d

כיום הגוף  והיא  נסיעות לחו”ל,  בביטוחי 
המהירה  הצמיחה  את  המציג  הביטוחי 

והמרשימה ביותר בענף הביטוח 
הנסיעות  ביטוח  בישראל.  
היחיד  הוא  החברה  שמציעה 
החזר  את  למבוטח  המשלם 
ן  מ ז ב ו ם  ו ק מ ב ת  ו א צ ו ה ה
הביטוח  אירוע  בקרות  אמת 
)באמצעות כרטיס ייעודי נטען(, 
וללא השתתפות עצמית. החברה 
מקבלת מבוטחים בכל גיל ובכל 
הקמתה  מאז   . רפואי מצב 
כיום  ב-2014, החברה הגיעה 
לנתח של כ-30% משוק ביטוחי הנסיעות 

לחו”ל בישראל.

סוכנות אורלן, שנרכשה על ידי מגדל, קיימה ביום 
ה’ האחרון באולמי אווניו אירוע פרידה ממיסדיה חגי 

וטל לוינסון, תחת השם “התחלה חדשה”.  
במפגש השתתפו כ-250 איש, ביניהם המנכ”ל החדש 
יוסי פרץ והמשנה למנכ”ל נעם גולד. אייל לפידות, 

מנכ”ל הפניקס, העניק מגן הוקרה לחגי לוינסון. 
בין הבכירים בענף הביטוח שהשתתפו באירוע: אריק 
אמיל  מנכ”ל הפול,  אילן שמיר  איילון,  יוגב מנכ”ל 
וינשל משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת הלקוחות במגדל, 

אורן אל און משנה למנכ”ל הפניקס, אודי רובינשטין 
סגן  יו”ר סוכנויות הביטוח של מגדל, שלמה מילר 

מנהל ביטוח כללי בהפניקס ובכירים נוספים בענף. 
חגי לוינסון נשא דברים ואמר: “זכינו ואנו פורשים 
ממפעל החיים כשהוא רב וגדול ועצום מכל שאי פעם 
חלמנו שיהיה. אורלן עוברת לבעלותה המסורה של 
קבוצת מגדל והיא ‘סיירת מובחרת’, אנשי מקצוע מן 
המעלה הראשונה, עם מוניטין ותרבות ארגונית של 

מצוינות, אמינות והוגנות”.

יואל אמיר, מנכ”ל 
PassportCard

חגי לוינסון

 באירוע העניק אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס, מגן הוקרה לחגי לוינסון  לוינסון נשא דברים באירוע 
ואמר בין היתר כי אורלן היא סיירת מובחרת של אנשים מצוינים ואנשי מקצוע מן המעלה הראשונה 
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