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הדיון שערכה היום ועדת הכספים של הכנסת 
על הצעת החוק להקמת ועדה ליציבות פיננסית, 
שהוגשה על ידי משרד האוצר ובנק ישראל, הציף 
מחלוקת עמוקה בין יו”ר הוועדה ח”כ משה גפני 
למנכ”ל האוצר שי באב”ד ונגידת בנק ישראל 
ד”ר קרנית פלוג. על פי החוק שהוגש לוועדה, 
הוועדה ליציבות פיננסית אמורה לכלול את 
נגיד בנק ישראל שיכהן כיו”ר הוועדה, מנכ”ל 
משרד האוצר, הממונה על שוק ההון ורגולטורים 

נוספים. 
לאחר שפלוג ובאב”ד הציגו את הצורך בהקמת 
הוועדה, שאל גפני את שניהם מדוע יש צורך 
בחקיקה ומדוע לא יכול שר האוצר לכנס את 
הפורום בהתאם לצורך. גפני הביא כדוגמה את 
חוק ה-FATCA  והסביר, כי אינו חש בנוח עם 
חקיקתו כפי שנעשתה. לדבריו, החוק דרקוני 
הרבה מעבר למקובל במדינות נוספות, ואמר כי 
הוא מעדיף עד כמה שאפשר להימנע מחקיקה.

באב”ד השיב, כי הצורך בחקיקה נובע מכך 
ליציבות  סכנה  שקיימת  ברור  תמיד  שלא 
הפיננסית, ולעיתים רק משילוב כל המידעים 
של הרגולטורים השונים מתברר כי קיימת סכנה 
ליציבות הפיננסית. “אנחנו רוצים שהרגולטורים 
יבינו את החשיבות של השמירה על היציבות 
הפיננסית, ויוודאו שהכול תקין גם כאשר אין 

סכנה שעומדת על הפרק” – 
אמר באב”ד.

ביציבות  “פגיעה  ג:  פלו
הפיננסית הינה בעלת השלכות 
ארוכות טווח על התעסוקה, 
הצמיחה והרווחה בכלל. העולם 
הפיננסי  זאת במשבר  חווה 
ואחד   ,2008 העולמי בשנת 
הלקחים המרכזיים מכך היה 
ההכרח במיסוד שיתוף הפעולה 
הרשויות  כל  בין  והתיאום 
הפיננסיות במדינה במסגרת 
גוף מרכז. בהתאם, בחלק גדול 
מהמדינות המפותחות הקימו 

ועדה ליציבות פיננסית”. 
עוד אמרה פלוג, כי “האחריות לקיומה של 
מערכת פיננסית יציבה הינה של הממשלה, של 
בנק ישראל ושל הרגולטורים האחרים. ועדה 
זו.  ליציבות פיננסית תאפשר למלא אחריות 
כי האחריות של הוועדה  יש לזכור  עם זאת, 
ליציבות פיננסית היא מניעתית, ואין לה סמכויות 
אופרטיביות, שבעצם ממשיכות להיות אצל 
הרגולטורים הפיננסיים, או במקרה של משבר 
פיננסי, אצל הממשלה. הוועדה כן תאפשר מעקב 
וניטור שוטפים של המערכת הפיננסית ומתן 

המלצות לרגולטורים הפיננסיים 
ולממשלה, שיתמכו ביציבותה 
ת  י ס נ נ י פ ה ת  כ ר ע מ ה ל  ש
בנק  הסדירה.  ובפעילותה 
ישראל יוביל וינהל את עבודת 
הוועדה, ולשם כך הוקם כבר 
לפני ארבע שנים אגף שעוסק 
הפיננסית  היציבות  בתחום 
ושיעשה חלק  ישראל,  בבנק 
ניכר מעבודת המטה של הוועדה 

ויתמוך בפעילותה.
לסיכום, אמרה פלוג, כי השיח 
על היציבות הפיננסית פעמים 
רבות נתפס כמשהו שבא לשרת 
את הגופים הפיננסיים, ולא כך. 
השמירה על היציבות הפיננסית משרתת בראש 
ובראשונה את לקוחות הגופים הפיננסיים, 
את המשק ואת הציבור. שמירה על היציבות 
אנחנו  שכאשר  כך,  על  שמירה  משמעותה 
לישון  נוכל  מפקידים את משכורתנו בבנק, 
בשקט ולהיות בטוחים שנקבל אותה בחזרה מתי 
שנרצה, שכאשר נחסוך לגיל פנסיה, החיסכון 
יעמוד לרשותנו, ושכאשר בעל העסק או המפעל 

מקבל התחייבויות - הן יקוימו”.
הדיון הסתיים ללא הצבעה וללא הכרעה.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

מחלוקת בין יו”ר ועדת הכספים גפני לבנק 
ישראל ומשרד האוצר על הצורך בחקיקת 
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יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני
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בימים  שפגעה  סייבר  מתקפת  בעקבות 
ברחבי  מדינות  של  רב  במספר  האחרונים 
העולם, קיים מנכ”ל משרד האוצר, שי באב”ד, 
ביום ב’, הערכת מצב ראשונה מסוגה שתהווה 
פלטפורמה שתתכלל את המערכת הפיננסית 
בתקופת היערכות מוגברת זו. מטרת הערכת 
המצב היא בניית תמונת מצב מקיפה למקבלי 
ההחלטות, חיזוק חוסן המערכת הפיננסית 

ומיסוד תרבות הערכות המצב. 
נמסר כי בתום הדיון הנחה מנכ”ל משרד 
האוצר את הגופים המשתתפים לקיים תרגיל 
סייבר המדמה תקיפה רב מערכתית בגופים 
מוסדיים ובגופים פיננסיים. התרגיל יושלם 
עד סוף השנה. בתום התרגיל יובא למנכ”ל 
דוח היערכות ותגובת השותפים, תוך תחקיר 

התרגיל ולימוד יסודי של לקחיו. 
באוצר מציינים, כי בתחילת השנה וכחלק 
ועדת מור שהוגשו לוועדה  מיישום המלצות 
בראשות מנכ”ל האוצר, בשיתוף הרגולטורים 
במערכת הפיננסית, הוחלט על הקמת המרכז 
לסייבר ולרציפות פיננסית. מרכז זה הוקם 
בשיתוף פעולה בין מערך סייבר חירום וביטחון 
במשרד האוצר, לבין הרשות הלאומית להגנת 
והוא מהווה מוקד לשיתוף מידע  הסייבר, 

בינלאומי לשם הגנה על המערכת הפיננסית 
בישראל.

הסייבר  “תקיפת  כי  מדגישים,  באוצר 
שאירעה בימים האחרונים הינה עדות נוספת 
לסיכונים הרבים הקיימים במרחב הסייבר, 
לצד היתרונות הברורים הטמונים בו. אחת 
מדרכי ההתמודדות היעילות ביותר אל מול 
איומים אלו הינה פיתוח תרבות שיתוף מידע. 
חשיבותה של תרבות מסוג זה באה לידי ביטוי 

גם במסגרת האירועים האחרונים, במהלכם 
עמד המרכז הפיננסי בקשר ישיר, רציף ומידי 
ובכללם  הגופים הכלכליים בארץ  כלל  עם 
הרגולטורים המגזריים, התאגידים הבנקאיים, 
חברות ביטוח ושוק ההון וכן הבורסה לניירות 
ערך. לאורכו של האירוע, הפיץ המרכז התרעות 
ממוקדות וכן המלצות קונקרטיות לפעילות 
הגנתית ומניעתית במטרה להעלות את חוסנו 

של המגזר הפיננסי במדינה”.

הגופים המוסדיים והפיננסיים יקיימו תרגיל 
סייבר המדמה תקיפה רב מערכתית

כך הוחלט בהערכת מצב שקיים מנכ”ל משרד האוצר, שי באב”ד בעקבות מתקפת הסייבר העולמית

www.oren-ins.co.ilשמים אותך במרכז!

ההצעה המשתלמת ביותר ללקוח בביטוח ריסק!
nir@oren-ins.co.il | 050-3613610 | להתנסות במערכת ולפרטים נוספים  <<  ניר עובדיה

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

לשכת סוכני הביטוח: הסוכנים 
חשופים לא פחות, ואולי יותר 

“מתקפת הסייבר העולמית  העירה מחדש 
את כל הפחדים לא רק בגופים הממשלתיים, 
הביטחוניים והכלכליים. גם אנחנו, חשופים 
לא פחות ואולי יותר לאותה מתקפה” – כך 
כתב יו”ר וועדת טכנולוגיות בלשכת סוכני 
הביטוח ראובן רפ, באגרת לסוכני הביטוח. 
באגרת ששלח לסוכנים ציין רפ מספר 
פעולות שכל סוכן נדרש לעשות על מנת 

להקטין את הסיכון:

1. להנחות את כל העובדים במשרד שלא 
ידועות או  לפתוח מיילים מכתובות לא 

בנושאים לא ברורים.
2.  גיבוי אוטומטי, שיתוכנת מראש ע”י 
איש מקצוע, ועדיף שהגיבוי יישמר מחוץ 

למשרד, בנפרד מכל גיבוי קודם.
3. התקנת תוכנות אנטי-וירוס ועדכונן 
מעת לעת, וכן לעדכן את מערכת ההפעלה 

של מיקרוסופט.
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הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אישרה 
בימים אלו לרשות שוק ההון הביטוח והחיסכון 
במשרד האוצר את מערכת Movon כמערכת 

העומדת בהגדרות מערכת בטיחות למניעת 
תאונות דרכים, עם התראה מפני התנגשות 
וסטייה מנתיב הנסיעה – FCW ו-LDW. זאת, 
לשם מתן הנחות בחברות הביטוח. יצוין כי מאז 
הרפורמה בתעריפי רכב חובה )שנכנסה לתוקף 
ב-2017( כלל חברות הביטוח עושות שימוש 

בפרמטר זה בעת קביעת תעריף ביטוח החובה 
)ראו טבלה(.

מוטי קוסובסקי, סמנכ’’ל תכנון ואסטרטגיה 
ומנהל תחום Movon בחברת א.ד.י מערכות, 
מציין: “משמעות האישור היא שלקוחות 
שהמערכת מותקנת ברכבם זכאים לקבל הנחה 
בביטוח החובה מכל חברות הביטוח בישראל”.

בחברה מציינים, כי מערכת Movon מתוצרת 
תאגיד Movon מדרום קוריאה הינה המערכת 
היחידה בתחום מערכות בטיחות למניעת 
תאונות, הכוללת גם מצלמה מובנת לתיעוד 
מהלך הנסיעה – מצלמת DVR FHD ומערכת 

התרעה Wake up call עם תחילת נסיעת 
הרכב שלפנים.

החברה תעניק אחריות של שלוש שנים 
למערכת. מערך השירות מבוסס על מוקד 
השירות של החברה הפעיל 24/7 ורשת תחנות 

התקנה בפריסה ארצית.
מערכת Movon פועלת באמצעות סריקה של 
תוואי הכביש במהלך הנסיעה ומתריעה ומסבה 
את תשומת לב הנהג בעזרת התרעות קוליות 
וויזואליות. התרעות המערכת מזהירות את הנהג 
מפני התנגשות צפויה ברכבים שלפנים, סטיות 

מנתיב הנסיעה ומעבר נתיבים ללא איתות.

מערכת הבטיחות Movon אושרה כמערכת מסוג
FCW  ו-LDW לצורך קביעת תעריף ביטוח החובה

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אישרה לרשות שוק ההון הביטוח והחיסכון כי מערכת Movon עומדת 
בהגדרות מערכת בטיחות למניעת תאונות דרכים, עם התראה מפני התנגשות וסטייה מנתיב הנסיעה 

75568_190x135_z.indd   4 12/22/16   12:42
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נדונה  בהרצליה  השלום  משפט  בבית 
נגד משיט  )“התובע”(,  פלוני  תביעתו של 
אופנוע ים )“הנתבע 1”(, שיוצג על ידי עו”ד 
מצארוה, נגד הבעלים של אופנוע ים )“הנתבע 
ויסאם מנסור, נגד  2”(, שיוצג על ידי עו”ד 
עיריית תל אביב-יפו )“הנתבעת 3”(, שיוצגה 
על ידי עו”ד חיים מאיר, נגד רשות נחל הירקון 
אהוד  4”(, שיוצגה על ידי עו”ד  )“הנתבעת 
מדינת ישראל-משטרת ישראל  ונגד  חשן, 
)“הנתבעת 5”(, שיוצגה על ידי עו”ד דוידוביץ. 
במסגרת ההליך הוגשו מספר הודעות צד ג’, 
כאשר בין השאר, הגישה הנתבעת 4 הודעה 
)“חברת  בע”מ  לביטוח  חברה  כלל  נגד 
הביטוח”(, שיוצגה על ידי עוה”ד אילן אמודאי 
וקורין גיבס, ממשרד עורכי דין אמודאי, קין, 
2017, בהיעדר  צמח. פסק הדין ניתן במאי 

הצדדים, מפי השופטת לימור רייך.
צעיר בשייט קיאקים  התובע עסק מגיל 
תחרותי. אימוני החתירה התקיימו במימי 
יומי.  הירקון, במשך שעות רבות על בסיס 
הצבא  שלטונות  ידי  על  הוכר  אף  התובע 
לו להמשיך  והתאפשר  כספורטאי מצטיין 
להתאמן במטרה להשיג קריטריון אולימפי. 
התובע נמנה על ארבעת השייטים הישראלים 
הבכירים שהתחרו ביניהם לייצג את המדינה 

באולימפיאדת בייג’ין בשנת 2008.
באחד הימים בזמן האימון פגע בו אופנוע 
ים שהושט בירקון בניגוד לדין )“האופנוע”(. 
ים  משמעותי גוף  נזקי  נגרמו  לתובע 
)“התאונה”(. האופנוע היה בבעלות הנתבע 
 ,1 2 ובמועד התאונה הושט על ידי הנתבע 
על  שהשיט את האופנוע במהירות העולה 
המותר בחוק, למרות שידע כי קיימת הגבלת 
מהירות. נגד הנתבע 1 הוגש גם כתב אישום. 
בתוך כך, הוגשה תביעה לבית המשפט מכוח 

חובה  של  הפרה  ומכוח  הרשלנות  עוולת 
חקוקה בדין. 

הנתבעים גלגלו את האחריות לתאונה האחד 
וכן לפתחם של צדדים  לפתחו של משנהו 
נוספים. כאמור, הוגשו מספר הודעות צד ג’ 
נגד מספר גורמים. הנתבעת 4 הגישה הודעת 
צד ג’ נגד חברת הביטוח, שבמועד התאונה 
ביטחה אותה בפוליסת ביטוח אחריות כלפי 

צד שלישי )“הפוליסה”(. 
לחברת  מועד  מבעוד  פנתה   4 הנתבעת 
הביטוח וזו דחתה את דרישתה לשיפוי מכוח 
הפוליסה. חברת הביטוח טענה, כי קיים חריג 
לכיסוי הביטוחי, לפיו הפוליסה אינה מכסה 
“חבות  בגין או בקשר עם   4 את הנתבעת 
כלשהי, שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת, 
כלי טיס וכלי שייט מנועי”. הנתבעת 4 טענה, 
כי הואיל והירקון משמש גם להשטת כלי שיט 
נזק לצד  מנועיים, קיימת סבירות לגרימת 
4 סברה, כי השימוש של  שלישי. הנתבעת 
צדדים שלישיים בכלי שיט כאמור מכוסה 
על פי הפוליסה. פרשנות כאמור עולה בקנה 
 .4 אחד עם הציפיות הסבירות של נתבעת 
בנסיבות דנן, כך נטען, היה על חברת הביטוח 
להתריע בפני הנתבעת 4 על החריג ולוודא כי 

השלכותיו ברורות.
חברת הביטוח טענה, כי הפוליסה נועדה 
לבטח סיכונים מוגדרים, להבדיל מכל סיכון 
אפשרי. החריג הינו סטנדרטי והפוליסה הינה 
 4 תולדה של משא ומתן שניהלה הנתבעת 
באמצעות יועץ ביטוח מטעמה )“היועץ”( עם 
חברת הביטוח. הואיל והנתבעת 4 בחרה שלא 
להשיג על החריג בשלב המשא ומתן קמה 
חזקה, לפיה היא הסכימה לתנאי הפוליסה.

כיצד פסק בית המשפט במקרה זה?
בית המשפט לא קיבל את טענת הנתבעת 4, 

לפיה יש לפרש את הפוליסה באופן שיגשים 
את ציפיותיה, כאילו השימוש של צד שלישי 
בכלי שיט מנועי מכוסה על פי הפוליסה. בית 
המשפט קבע, כי החריג היה בידיעת הנתבעת 
ולכל הפחות לא  4 טרם הנפקת הפוליסה, 
כי החריג האמור  הוכח אחרת. עוד נקבע, 
לבנה,  קידוש  באותיות  בפוליסה  מובלט 
כפי שמובלטים יתר החריגים. כמו כן, מנהל 
כי הוא קרא את  4 העיד בעצמו,  הנתבעת 
כל הוראות הפוליסה לרבות החריגים, ואף 
בייעוץ  ביטוח המתמחה  יועץ  עם  התייעץ 

ביטוחים לגופים שהוקמו על פי דין.
כי הפוליסה עצמה  בית המשפט הוסיף, 
בין  ומתן  משא  של  קיומו  לאחר  הונפקה 
4, באמצעות  חברת הביטוח לבין הנתבעת 
היועץ מטעמה. היועץ אף ביקש לבצע שינויים 
מסוימים ביחס לגובה הפרמיה. מכאן קמה 
החזקה, לפיה היועץ בדק את הפוליסה, קרא 
לקיום  והיה מודע  את התנאים הכלליים, 
החריגים. בית המשפט ציין: “בנסיבות אלו, 
לא ניתן לומר, כי החריג לא הובא לידיעת 
להחיל  מקום  אין  וממילא  הנחל,  רשות 
בענייננו את דוקטרינת הציפיות הסבירות”. 
בית המשפט שוכנע, כי אין לתת לפוליסה 
מלשונה  המשתמעת  מזו  אחרת  פרשנות 
הברורה,  דחה את ההודעה שהגישה הנתבעת 
4 נגד חברת הביטוח וקיבל את טיעוניה של 

חברת הביטוח.
נדגיש, כי בית המשפט ערך דיון מקיף על 
 ,1-5 ואחריות הנתבעים  נסיבות התאונה 
כאשר לבסוף קיבל את התביעה נגדם. בית 
המשפט חישב את נזקיו של התובע והעמידם 

על סך של כ-2.5 מיליון שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

יועץ ביטוח שמנהל משא 
ומתן עם המבטחת – חזקה כי 

הוא מודע לחריגי הפוליסה

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובע שעסק בשייט קיאקים תחרותי נפגע על ידי אופנוע ים, שהושט על ידי אחד הנתבעים בירקון 
 במהירות מופרזת  נגד הפוגע הוגש כתב אישום ובנוסף הוגשה תביעת רשלנות נגד מספר נתבעים
 הנתבעים גלגלו את האחריות לתאונה האחד לפתחו של משנהו וכן לפתחם של צדדים נוספים 

כיסוי עבור סיכונים
במקרה של אירוע סייבר

עוד
מוצר חדשני 
מבית איילון

איילון סייבר

ת ו ז ו ח מ ב ם  י י ע ו צ ק מ ם  י ק ס ע י  מ ת ח  , ך ת ו ר י ש ל
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תקנות סולבנסי 2, שצפויות להיכנס לתוקף 
בישראל ב-2017, מרכזות סביבן עניין רב בקרב 
חברות הביטוח הישראליות. לצד ההיערכות 
שהחברות הביטוח נדרשות לעשות לצורך חיזוק 
ההון, רבות מהמבטחות בוחנות אפשרויות 
ביטוח המשנה כחלק מהמענה למשטר כושר 

הפירעון החדש. 
הראל  קבוצת  נשיא   המבורגר,  גדעון 
 TEL AVIV RE ביטוח ופיננסים ויוזם כנס
2017, שמתקיים השנה בפעם ה-11, מציין 
כי התופעה לא נעלמה מעיניהם של מבטחי 
המשנה, שמגיעים לכאן עם הצעה לפתרונות 
לחברות הביטוח. המבורגר בוחן לעומק את 
שוק ביטוח המשנה העולמי, ואת השפעתו על 
הנעשה בישראל, ומציין כי השוק הרך עדיין 
כאן, אך הוא מזהה בו סטגנציה, ומעריך כי 

ירידת המחירים הסתיימה. 
עוד מוסיף המבורגר כי בשנים האחרונות 
גם בנושא  רב  עניין  מבטחי המשנה מגלים 
הסייבר, שהוא שוק ביטוח חדש ומתפתח. 
“ישראל נתפסת כאוטוריטה גם מבחינת מוצרי 
ביטוח סייבר שפותחו כאן, וגם במישור ההגנה 
מפני סיכוני סייבר. ישראל היא מדינת היי-טק, 
ומבטחי המשנה יודעים שיש להם הרבה מה 

ללמוד כאן” – כך המבורגר.

• תקנות סולבנסי 2 “מאלצות” את חברות 
הביטוח לחזק את ההון, בין היתר באמצעות 
ביטוחי משנה. כיצד אתה רואה את התופעה, 
וכיצד היא משפיעה על פעילות מבטחי המשנה 

בישראל?
נכנסו בישראל  המבורגר: מאז שהתקנות 
ובאירופה, יש דרישה גוברת לביטוחי משנה, 
כמעין מענה של חברות הביטוח לדרישות 
החדשות. מערך ביטוח המשנה מקל במידה 
זה  אך  על ההיערכות המחודשת,  מסוימת 
ידי  על  נעשה  מותנה בכך שביטוח המשנה 
מבטחי משנה עם דירוג גבוה. בשורה התחתונה 
- הצורך בביטוח משנה, לא רק בישראל אלא 
גם באירופה )בארה”ב אין סולבנסי 2(, פשוט 
גדל. אין ספק שחברות ביטוח המשנה מגבירות 

את פעילותן. 

• כיצד זה משפיע על הנעשה בישראל בתחום 
ביטוח המשנה?

המבורגר: בעקבות התקנות באות לישראל 
הרבה יותר חברות לביטוח משנה. הן מגיעות 

עם הבנה עמוקה של הרפורמה. 

• האם הגידול בביקוש לביטוח משנה משפיע 

על רמת המחירים?
לא. השוק הרך עדיין כאן, והוא  המבורגר: 
מתאפיין בסטגנציה, אך בהחלט אפשר לומר 
שהוא לא נהיה רך יותר. מצד שני, גם לא רואים 
סימנים של התייקרות המחירים. התקופה בה 
ניתן היה לקבל הנחות נגמרה, ונראה שהמחירים 

הגיעו לתחתית. 

• האם הגידול בביקוש לביטוח משנה גורם 
לגידול בהיצע של ביטוח המשנה? 

המבורגר: קמים לאחרונה מבטחי משנה 
חדשים, וזה סימן טוב. אך עד שיורגש שינוי 
בהיצע, ייקח זמן. כמו כן – בעקבות רפורמת 
והרגולציה בכלל, חברות  2 בפרט  סולבנסי 
הביטוח בוחרות בקפידה את מבטחי המשנה 
שלהן, ולכן דירוג טוב למבטחת המשנה הוא 
עניין חשוב מאוד. רייטינג סביב דירוגA  הוא 
סביר, אך בעת ירידה ל-B הסיכון גדל, ולא 

בטוח שהפיקוח יקבל זאת.  

• מה עוד מושך את מבטחי המשנה לישראל?
כשוק  ישראל  של  המוניטין  המבורגר: 
ביטוח חדשני ומפותח אינו דבר חדש. בשנים 
עניין רב  האחרונות מבטחי המשנה מגלים 
גם בנושא הסייבר, שהוא שוק ביטוח חדש 
גם  כאוטוריטה  נתפסת  ישראל  ומתפתח. 
מבחינת מוצרי ביטוח סייבר שפותחו כאן, וגם 
במישור ההגנה מפני סיכוני סייבר. ישראל היא 
מדינת היי-טק, ומבטחי המשנה יודעים שיש 

להם הרבה מה ללמוד כאן. 
הראל השיקה לאחרונה פוליסת סייבר רחבה 
מאוד, ואנו מזהים בתחום זה תופעה מעניינת, 
ביטוח  לרכישת  רבות  שמי שדוחף פעמים 

 לדברי המבורגר, הצורך של חברות ישראליות בביטוח משנה בתחום הסייבר, לצד 
תקנות סולבנסי 2, שדוחפות חברות ביטוח ישראליות להעביר יותר סיכונים לחברות 

ביטוח משנה – מהוות מוקד משיכה חזק של מבטחי משנה לישראל  המבורגר: 
ישראל היא מדינת היי-טק, ומבטחי המשנה יודעים שיש להם הרבה מה ללמוד כאן

מבטחי משנה מכל העולם מתעניינים 
בביטוח סיכוני הסייבר בישראל

והפיננסיםשיחת                עם נשיא הראל גדעון המבורגר, על שוק הביטוח הישראלי הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

)המשך בעמוד הבא(

Tel Aviv Re נשיא הראל גדעון המבורגר, יוזם כנס
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מבטחי משנה מכל העולם מתעניינים 
בביטוח סיכוני הסייבר בישראל

הסייבר בחברות זה דווקא הדירקטוריון ולאו 
דווקא חברי ההנהלה או אנשי ה-IT. לאנשי 
יש אמון רב מאוד במערכות ההגנה,   IT-ה
ודווקא חברי הדירקטוריון דורשים מהחברות 
לדאוג לרכוש פוליסת סייבר. אנחנו רואים 
פוליסת  את  למכור  קל  יותר  לאט,  שלאט 
הסייבר. הדבר מזכיר לי את תחום פוליסות 
הדירקטורים. בתחילת הדרך היה קשה מאוד 
לשווק פוליסות לנושאי משרה, אך כיום מדובר 

בביטוח נמכר מאוד. 

• כיצד מבטחי המשנה רואים את השוק 
החדש של ביטוחי סייבר?

המבורגר: תחום הסייבר מעסיק במידה רבה 
וגם את מבטחי  מאוד את חברות הביטוח 
המשנה. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדות 
הצטברות   – האקומולציה  היא  הפרק  על 
זו תופעה שמאפיינת גם את סיכוני  נזקים. 

רעידות האדמה. 

• כיצד מבטחי המשנה רואים את השפעות 
וינוגרד?

המבורגר: הם בוחנים את העניין בדאגה, 
ובודקים לעומק את ההשפעות על שוק הביטוח 
הכללי, ובייחוד על תחום רכב חובה. החברות 
מבינות שהתביעות עשויות כעת לעלות יותר, 

בגלל השינוי בריבית ההיוון. 
תופעת  את  לציין  גם  ניתן  הרכב  בתחום 
UBER – הסעה של נוסעים בשכר על ידי נהגים 
בעלי רכב פרטי. זו תופעה חדשה יחסית, ולכן 
אין עדיין תעריפים לביטוח מסוג זה. הכיוון 
המסתמן בעולם הוא שבעלי רכבים פרטיים 
שירצו להסיע נהגים בתשלום, יצטרכו לרכוש 
ביטוח מיוחד, שיהיה דומה לביטוח שרוכשים 

בעלי מוניות. 

 Capital relief • יש תופעה של הסכמי 
בתחום הביטוח הכללי. האם התופעה תתרחב?
המבורגר: אכן יש מספר חברות שחתמו על 
הסכמי  Capital relief, אבל מדובר בהסכמים 
נקודתיים. זה מהלך שלא מתאים לכל החברות, 
אלא בעיקר לחברות הקטנות עם מצוקת הון. זה 
יכול להיעשות רק עם מבטחי משנה שבקיאים 
בסוג זה של עסקאות, בעיקר מיוניק רי, סוויס 

רי, וברקשייר האת’אווי.

• מה הן התמורות שאתה מזהה בשוק ביטוח 
המשנה העולמי?

המבורגר: השוק לא השתנה הרבה, אך הוא 
מתאים את עצמו לסולבנסי 2. הרבה חברות, 
סיכונים  יותר  להעביר  רוצות  העולם,  בכל 
לישראל  יבואו  לכן השנה  למבטחי משנה. 
 מספר שיא של מבטחי משנה מכל העולם לכנס

TEL AVIV RE 2017, אסיה, אירופה וארה”ב. 

• מה חדש השנה בכנס?
המבורגר: הרבה משתתפים חדשים, לצד 
משתתפים ותיקים, צפויים להשתתף השנה 
בכנס. תופעה חדשה השנה היא שסינדיקטים 
רבים וגדולים של לוידס הודיעו על השתתפותם 
 Newline ,XL Catlin ,Aspen בכנס, בהם 
Amlin ,Chaucer, ו-Chanel. כמו כן ישתתף 
 Graham White יו”ר לוידס לשעבר   סגן 
ובכירים נוספים. הם מצטרפים ליותר מ-150 
בכל  משנה  ביטוח  מחברות  המשתתפים 
איגוד חברות הביטוח חוזר  העולם. השנה, 
להיות שותף בכנס, והוא נותן החסות לקבלת 
הפנים בערב הראשון. מעבר לזה, המתכונת 
תהיה דומה לשנים הקודמות ולכנסי ביטוח 
משנה שמתקיימים במונטה קרלו, באדן-באדן 

וסינגפור. 
ברצוני לציין במיוחד אירוע שיוזמת הראל 
– מפגש צהריים לבאי הכנס, שיכלול הרצאת 
 .AIR מומחה לתחום הסייבר מחברת המודלים
כפי שציינתי, תחום הסייבר הולך מאוד להעסיק 
אותנו בשנתיים שלוש הקרובות. מדובר בתחום 
חדש שמגדיל את העוגה, אך גם את הסיכון. 
כן, כמסורת – תקיים חברת הביטוח  כמו 
Zurich בשיתוף עם הראל בפעם ה-11, ערב 

חגיגי מיוחד במהלך הכנס.

)המשך מעמוד קודם(

והפיננסיםשיחת                עם נשיא הראל גדעון המבורגר, על שוק הביטוח הישראלי הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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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 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

 KPMG הבינלאומית  הייעוץ  חברת 
פינטק  חברת   ,Matchi רכישת  על  הודיעה 
)fintech( אשר מחברת מבטחים ומוסדות 
פיננסיים אחרים עם חברות פינטק מסוגה. 
הרכישה התבצעה בגלל צורך שנוצר מביקוש 

של לקוחות. 
את  בונים  רבים  שמבטחים  בעוד 

ההחלטה  שלהם,  הטכנולוגיות  היכולות 
כדי  והניסיון  הידע  את  לרכוש   KPMG של 
להיכנס  בלי  מסוימים,  בפרויקטים  לטפל 
החברות  שתי  ארוך.  לטווח  להשקעות 
 Matchi חברת   .2015 משנת  יחד  פועלות 
אשר  חברות,  מ-2,500  יותר  מארחת 
לבעיות  טכנולוגיים  פתרונות  מספקות 

פעילויות  השקת  של  ולתהליכים  ניהוליות 
בשווקים חדשים. 

בשנים 2015 ו-2016 הושקעו, בעולם כולו, 
וזאת  פינטק  בחברות  דולר  מיליארד  כ-7 
לנוכח העובדה שהחברות המסורתיות הבינו 
הטובה  הדרך  הן  והטכנולוגיה  החדשנות  כי 

ביותר להישאר רלוונטי ולחתוך בהוצאות.

 Kongsberg וחברת הטכנולוגיות הימיות Yara יצרן הדשנים הנורבגי
לבנות את אניית המכולות הראשונה בעולם  כדי  יחד  חברו   Gruppe
הסביבה,  את  תזהם  שלא  האנייה,  עצמה.  את  ותנווט  בחשמל  שתונע 

תהווה פריצת דרך לספנות העולמית.
האנייה החדשנית שתקרא Yara Birkeland תשנע מטענים ממפעל 
חברת הדשנים לשני נמלים נורבגיים - Brevik )נמצא במרחק של 14 

ק”מ( ו-Larvik )נמצא במרחק של 26 ק”מ(. 
הספינה, שתושק בשנת 2018, תופעל בניווט רגיל בשנת 2019 ותעבור 

לניווט עצמי בשנת 2020. 

הבינלאומי,  הרכב  יצרן  של  הבת  החברה 
 Fiat Chrysler בהולנד,  הממוקמת 
Automobiles NV FCA הודיעה כי תקרא 
רחבי  בכל  טנדרים  מיליון   1.25 לתיקון 
כי  שנטען  תוכנה  שגיאת  לתקן  כדי  העולם, 
פצועים.  ושני  אחד  אדם  של  למותו  הביאה 
להפסקה  לגרום  עלולה  התוכנה  שגיאת 
ולפריסת  הצדית  האוויר  כרית  של  זמנית 

חגורת הבטיחות ואובדן המתיחות שלה. 
 RAM לטנדרים  היא  לתיקון  הקריאה 

 .2013-2016 ייצור  ומשנות  שונים  מדגמים 
התהליך יתחיל בחודש יוני 2017. יצרן הרכב 
 the U.S. National Highway ל-  הודיע 
 Traffic Safety Administration
NHTSA שהבדיקה בקשר לבעיית התוכנה 

החלה כבר בדצמבר 2016. 
משמעותי  גורם  מהוות  בתוכנה  בעיות 
הגידול  עקב  לתיקון,  קריאה  של  במקרים 
המותקן  המחשבים  במספר  המשמעותי 
  2016 בספטמבר  פעילותם.  והיקף  ברכב 

מיליון  ל-4.3  חזרה  מוטורס  ג’נרל  קראה 
תוכנה  בעיית  עקב  העולם  בכל  מכוניות 
האוויר  כרית  פתיחת  את  המונעת  דומה, 

במקרה תאונה. 
ב-70   2015 בשנת  נקנסה  קרייזלר  פיאט 
מיליון דולר בגלל אי דיווח על מקרי תאונה 
החברה  הגיעה   2015 ביולי   .2003 משנת 
להסדר עם NHTSA ושילמה קנס בסך 105 
מיליון דולר בגין אי ביצוע קריאה לתיקון של 

11 מיליון מכוניות.

 KPMG רוכשת חברת פינטק

אנייה חשמלית הנוהגת את עצמה תושק ב-2018

פיאט קרייזלר קוראת לתיקון 1.25 מיליון מכוניות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

רכשה את חברת Matchi, שמחברת מבטחים ומוסדות פיננסיים אחרים עם חברות 
שמספקות פתרונות טכנולוגיים לבעיות ניהוליות ולתהליכי השקה בשווקים חדשים

מדובר באניית מכולות שלא תזהם את הסביבה ותהווה פריצת דרך לספנות העולמית

שגיאת התוכנה שגרמה לריקול עלולה לגרום להפסקה זמנית של כרית 
האוויר הצדית ולפריסת חגורת הבטיחות ואובדן המתיחות שלה

האנייה Yara Birkeland. תעבור לניווט עצמי ב-2020
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דוחות כספיים לרבעון הראשון 2017 

 )Non-GAAP( סאפיינס: הרווח התפעולי
ברבעון הסתכם בכ-1.7 מיליון דולר

חברת התוכנה סאפיינס, ספקית פתרונות 
תוכנה לשוק הביטוח, דיווחה אתמול )יום ב’( 
 .2017 על תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 
 )GAAP and Non-GAAP( ההכנסות 
צמחו ברבעון בכ-14.1% לכ-56.5 מיליון 
דולר, בהשוואה לכ-49.6 מיליון דולר ברבעון 

המקביל אשתקד. 
תפעולי  הפסד  ברבעון  רשמה  החברה 
)GAAP( שהסתכם בכ-1.6 מיליון דולר, 
בהשוואה לרווח תפעולי של כ-6.2 מיליון דולר 
)שיעור רווח תפעולי של כ-12.6%( ברבעון 

המקביל אשתקד.
)Non-GAAP( ברבעון  הרווח התפעולי 
רווח  הסתכם בכ-1.7 מיליון דולר )שיעור 
תפעולי של כ-3.0%(, בהשוואה לכ-7.3 מיליון 
רווח תפעולי של כ-14.8%(  )שיעור  דולר 

ברבעון המקביל אשתקד. 
החברה רשמה ברבעון הפסד נקי המיוחס 
לבעלי המניות )GAAP( שהסתכם בכ-2.2 
מיליון דולר )0.05 דולר למניה בדילול מלא(, 
בהשוואה לרווח נקי של כ-4.9 מיליון דולר 
בדילול מלא( ברבעון  דולר למניה,   0.10(

המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של 
)Non-GAAP( הסתכם בכ-1.2  החברה 
מיליון דולר )0.02 דולר למניה בדילול מלא(, 
בהשוואה לכ-6.0 מיליון דולר )0.12 דולר 
למניה, בדילול מלא( ברבעון המקביל אשתקד.

היקף המזומנים, שווי המזומנים והשקעות 
בניירות ערך סחירים, נכון ל-31 במרץ, עומד 
על כ-35.1 מיליון דולר. סכום זה הינו לאחר 
דולר  מיליון  כ-100  בסך  במזומן  תשלום 
 .StoneRiver ששילמה החברה לצורך רכישת
כמו כן, במהלך הרבעון הראשון גייסה החברה 
סכום של כ-40 מיליון דולר בחוב בנקאי חדש 

למימון יתרת רכישת סטונריבר והון חוזר. 
סאפיינס:  ומנכ”ל  נשיא  על-דור,  רוני 
“החברה הציגה רבעון נוסף של צמיחה דו-

ספרתית בהכנסות, המונעת על ידי שילוב של 
צמיחה אורגנית לצד מיזוגים ורכישות, כמו 
הרכישה האחרונה של סטונריבר. עם זאת, 
זו מושפעת, במיוחד  בטווח הקרוב צמיחה 
במונחים של רווחיות תפעולית, משני אירועים 
עיקריים: הפסקת פרויקט פיתוח תוכנה עם 
ותהליך האינטגרציה עם  לקוח משמעותי 
סטונריבר. ברבעון השני נמשיך בצעדי ארגון 
מחדש, שנועדו להתמודד עם ההתפתחויות 

לעניין הלקוח שצוין לעיל”.
כי השלמת הרכישה של  הוסיף,  על-דור 
סטונריבר במהלך הרבעון הראשון “מרחיבה 

הנוכחות  את  משמעותית 
פעילותנו  היקף  ואת  שלנו 
בשוק הביטוח בצפון אמריקה. 
בעוד שאנו ניצבים בפני מספר 
יש  אתגרים בטווח הקרוב, 
ית  ג ט ר ט ס א ת  י נ כ ת ו  נ ל
שמטרתה לשפר את מבנה 
העלויות שלנו במטרה לחזור 
רווחיות תפעולית  לשיעורי 
דו-ספרתיים במחצית השנייה 

של 2017”. 
“אנו מיישמים תכנית לארגון 
מחדש, הכוללת אינטגרציה 
מנת  על  החברות  שתי  של 
ולמקסם  הוצאות  לצמצם 

סינרגיות בין החברות, כמו גם שילוב מאמצי 
המו”פ, במטרה לנצל בצורה טובה יותר את 
הנכסים שפותחו בחברות בעבר. עוד כוללת 
והעברה של העובדים  התכנית התייעלות 

מהפרויקט שהופסק”, סיכם על-דור. 
במהלך  חתמה  סאפיינס  כי  עוד,  נמסר 
הרבעון האחרון עסקאות חדשות, לצד המשך 
הרחבת עסקיה עם לקוחות קיימים. אלכסנדר 
פאן- פיננסיים  שירותים  קבוצת  פורבס, 

אפריקאיים, בחרה לרכוש את סל פתרונות 
יספקו מערכות  סאפיינס במלואו. משכך, 

הליבה של סאפיינס יכולות 
דיגיטליות משולבות מקצה 
לקצה בכל קווי העסקים, תוך 
שסאפיינס תשמש כשותף 
היישום הראשי. בנוסף, זמן 
הרבעון  סיום  לאחר  קצר 
סאפיינס  נבחרה  הראשון, 
על ידי חברת ביטוח נורדית 
פרויקט  ליישום  מובילה 
יותר  מודרניזציה בשווי של 
דולר. מדובר  מ-30 מיליון 
חדש,  אסטרטגי  בלקוח 
שבחר מגוון רחב של פתרונות 
הביטוח האלמנטרי וביטוחי 
המשנה של סאפיינס לתהליך 

מודרניזציה מורכב.
כנה את התחזית  על  סאפיינס משאירה 
שעודכנה לאחרונה לשנת 2017 כולה, עם צפי 
הכנסות )Non-GAAP( שינועו בטווח של 
265-275 מיליון דולר. כמו-כן, החברה צופה 
 )Non-GAAP( ששיעור הרווח התפעולי 
במחצית הראשונה של 2017 ינוע בטווח של 
 2017 4%-3%, ויעלה במחצית השנייה של 
לטווח של 14.5%-13.5%. בנוסף צופה החברה 
שיעור רווחיות תפעולית Non-GAAP לשנת 

2017 כולה, שינוע בטווח של 10%-9%.

רוני על-דור, נשיא ומנכ”ל סאפיינס

 החברה רשמה ברבעון הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות )GAAP( שהסתכם בכ-2.2 מיליון דולר, 
בהשוואה לרווח נקי של כ-4.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד  הרווח הנקי המיוחס לבעלי 
המניות )Non-GAAP( הסתכם בכ-1.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-6.0 מיליון דולר ברבעון המקביל 

 כך לדברי ראש ממשלת אוקראינה ולדימיר גרויסמן שהתארח השבוע 
בלשכת יו”ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין  אדלשטיין: יש לכך משמעות 

והשלכות לגבי מחויבויות של מדינות נוספות לתשלומי פנסיה  ההחלטה 
מצטרפת להסכם שנחתם עם רוסיה בנוגע לתשלומי פנסיה לעולים זכאים 

תשלומי הפנסיה לעולים זכאים מאוקראינה 
צפויים להינתן מחודש אוקטובר הקרוב. 
ולדימיר  כך אמר ראש ממשלת אוקראינה 
גרויסמן בביקורו אתמול )יום ב’( בכנסת. 
יו”ר הכנסת,  גרויסמן, שהתארח בלשכת 
יולי יואל אדלשטיין )ליכוד( אמר כי בקרוב 
צפויה החלטה של ממשלת אוקראינה בנושא 

ולאחריה צפוי אישור הפרלמנט.  
אדלשטיין, שבירך על המהלך, אמר כי “יש 
לכך משמעות והשלכות לגבי מחויבויות של 

מדינות נוספות לתשלומי פנסיה”. 
והפרלמנט  הכנסת  כי  ציין  אדלשטיין 
בין  האוקראיני מקיימים שיתופי פעולה 
פרלמנטריים רבים. בפגישה נכחה גם סגנית 
יו”ר הכנסת ויו”ר אגודת הידידות ישראל-

אוקראינה, ח”כ טלי פלוסקוב )כולנו(.
ההחלטה על התשלומים כאמור מצטרפת 
להסכם עם רוסיה משנת 2016, שבו סוכם כי 
רוסיה תשלם קצבה פנסיונית לעולים שעבדו 

טרם עלייתם ועלו עד שנת 1992. 

תשלומי הפנסיה לעולים 
מאוקראינה צפויים להינתן 

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

מבטחים ומבוטחים

יו”ר איגוד חברות הביטוח יאיר המבורגר קרא 
למפקחת להתגמש על תקנות הסולבנסי

טקס פתיחת כנס מבטחי המשנה Tel Aviv Re 2017 נערך אתמול )יום ב’( 
בתל אביב בהשתתפות שרת המשפטים איילת שקד, המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר, נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש, יו”ר איגוד חברות 
גיא רוטקופף, ובכירי  יאיר המבורגר, מנכ”ל האיגוד עו”ד ד”ר  הביטוח 
ענף הביטוח בארץ ומחו”ל, בהם גדעון המבורגר נשיא הראל ויוזם הכנס. 
בנאומו תיאר יו”ר האיגוד יאיר המבורגר את ישראל כמקום עלייה לרגל 
לאנשי ביטוח מכל העולם, שבאים ללמוד על תעשיית הביטוח הישראלית 
ולשתף אתה פעולה, ובמקביל להכיר את תעשיית ההייטק הישראלית. 
המבורגר תיאר בהרחבה את נקודת המפגש של עולם הביטוח עם עולם 
ההייטק ואמר כי מדובר באנשים צעירים, עם יכולות טכנולוגיות מעולות 
בתחומי הפינטק והאינשורטק, שבמקרים רבים מבינים את עולם הביטוח 

יותר טוב מוותיקי ענף הביטוח.
המבורגר פנה למפקחת וקרא לה להתגמש עם תקנות סולבנסי, ובהמשך 
עופר אליהו לחזור לשורות איגוד  מגדל ולמנכ”ל  קרא לחברת הביטוח 

חברות הביטוח. 

 בנאומו מול מאות בכירי ענף הביטוח בארץ ומחו”ל קרא המבורגר לחזרתה של מגדל 
לאיגוד חברות הביטוח  שקד: נטיל אגרות על תביעות ייצוגיות במטרה לצמצם את מספר 

הייצוגיות שמוגשות  סלינגר: ביטוח המשנה - אחד מאבני היסוד של ענף הביטוח הישראלי 

:Tel Aviv Re 2017 טקס פתיחת

שרת המשפטים איילת שקד לבאי כנס:

שרת המשפטים איילת שקד הייתה הדוברת הראשית באירוע לפתיחת 
כנס מבטחי המשנה Tel Aviv Re 2017. שקד הצליחה כמעט “להחסיר 
פעימה” ממארגני הכנס שנערך במרכז רבין בתל אביב. לקראת סוף דבריה, 
שהתייחסו לא מעט לרגולציה וליכולות הישראליות בתחום ההי טק )ראו 
ידיעה נפרדת( היא המליצה למשתתפי הכנס... לעזוב את אולם הדיונים 
וללכת לים כדי ליהנות ממזג האוויר המושלם ששרר אתמול בתל אביב.
האורחים לא קבלו את המלצתה ונותרו במקומם, ואז שקד גילתה 
שאת יאיר המבורגר יו”ר איגוד חברות הביטוח והמארח של הכנס היא 
פוגשת לא רק במהלך דיונים מקצועיים אלא הרחק מעיני התקשורת  ב... 
גן ילדים תל אביבי שם מגיע המבורגר לאסוף את נכדו והיא את  ילדיה.
עו”ד ד”ר גיא  רוטקופף, מנכ”ל איגוד חברות הביטוח, שדיבר אחרי שקד, 
משרד המשפטים תחת שלושה שרים.  הזכיר שבעברו שימש כמנכ”ל 
לדבריו, כעת בתקופת שקד הוא שואל את עצמו אם לא פרש מוקדם מדי...

עזבו את הכנס ולכו לים

יו”ר איגוד חברות הביטוח, יאיר המבורגר

שרת המשפטים, איילת שקד

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר

שרת המשפטים שקד בירכה את באי הכנס בשם ממשלת ישראל, ואמרה 
כי הגעת האורחים מחו”ל מהווה הבעת אמון בכלכלה הישראלית. היא הציגה 
שלושה נושאים אותם היא מקדמת. ראשית – היא הציגה את הנחייתה 
להטיל אגרות על תביעות ייצוגיות במטרה לצמצמם את מספר התביעות 
הייצוגיות שמוגשות. בהמשך היא מתחה ביקורת על הגבלת שכר הבכירים, 
ואמרה כי היא לא תיתן יד להרחבתו – “החוק מייצר שוויון מדומה, אך פוגע 
בחברות”. שלישית – היא דיברה על העודף הרגולטורי שנוצר בעיקר מאז 
ההצטרפות של ישראל ל-OECD, ואמרה כי כיו”ר ועדת השרים לענייני 

חקיקה היא פועלת על מנת לעצור חקיקה מיותרת.   
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הציגה את הפעילות הכפולה של 
הרשות – הגנה על הצרכנים והגנה על יציבות החברות. היא הציגה את הקמת 
הר הביטוח ככלי שנועד לתת כלים לאזרח ומצד שני את תקנות סולבנסי 
שנועדו לחזק את יציבות חברות הביטוח. עוד התייחסה סלינגר למערך 
ביטוח המשנה כחלק מניהול הסיכונים שחברת הביטוח מבצעת, ואמרה כי 
היא מכירה בביטוח המשנה כאחד מאבני היסוד של ענף הביטוח הישראלי.


