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משרד האוצר בוחן אפשרות להגדיל את 
הסבסוד לביטוח אופנועים באמצעות הגדלת 
אופנוע  שאינו  רכב  כלי  מבטח  של  חלקו 
בתשלום הפיצויים של נזק גוף של המשתמש 
באופנוע מ-75% ל-95%. כך עולה מטיוטת 
צו של שר האוצר, שנשלחה אתמול )יום ב’, 

5 ביוני( למנהלי חברות הביטוח.
הסיבה, כפי שמופיע בדברי ההסבר, היא 
שהירידה בריבית ההיוון והעלייה בתוחלת 
 19% כ- של  ממוצע  לגידול  יביאו  חיים 
לנפגעי תאונות דרכים משימוש  בתשלום 
הפרמיה  את  להגדיל  שצפוי   – באופנוע 
זו תפחית את  לרוכבי האופנועים. “חלוקה 
עלות הסיכון המבוטח שנושא בה מבטחו של 
האופנוע ותעלה את עלות הסיכון המבוטח 
כלי הרכב האחר. חלוקה  של המבטח של 
החובה  ביטוח  דמי  הפחתת  תאפשר  זו 

למשתמשים באופנוע” – נכתב.
שעה  כהוראת  תיקבע  זו  שהוראה  מוצע 
זה תבחן  זמן  בפרק  וחצי.  שנתיים  למשך 
הרשות את תוצאות המהלך, במטרה לבחון 
שיעור  את  לעדכן  או  להאריך  הצורך  את 

החלוקה. בין הנושאים שייבחנו: 
• השפעת חלוקת האחריות המוצעת על 

שיעור משתמשי האופנוע המבוטחים.

• דמי הביטוח של משתמשי אופנוע וכלי 
רכב אחרים.

• עלות הסיכון המבוטח.

• שיעור התאונות של אופנועים עם מעורבות 
של כלי רכב נוסף וללא מעורבות כאמור.

• השפעת ריבית היוון על הסיכון המבוטח.

לצד קמפיין שיטתי שעורכת חברת ביטוח 
ישיר נגד אוכלוסיית סוכני הביטוח, שכותרתו 
היא “למה לממן סוכן ביטוח” – מתברר כי 
ביטוח ישיר משווקת ביטוחי משכנתאות 
התברר  כך  ביטוח.  סוכנויות  באמצעות 
בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת 
בנק  ונגד סוכנות הביטוח של  ביטוח ישיר 
הפועלים, בה נטען כי החברות מעלות את 
מחירי הביטוח ללא קבלת אישור המבוטחים 

)ראו ידיעה בעמוד 9(.
למרות המודל העסקי של החברה, לפיו 
סוכן הביטוח הוא חוליה מיותרת בשרשרת, 
מתברר שהחברה בהחלט מכירה בתועלות 

סוכני  של  העסקי  המודל  של  העסקיות 
הביטוח. לצד העבודה מול סוכנות הביטוח 
של בנק הפועלים, עובדת חברת ביטוח ישיר 
גם עם הסוכנויות של הבנק הבינלאומי ובנק 
איגוד. מהלך נוסף שביצעה החברה בתחום 
סוכנויות הביטוח בשנה האחרונה הוא רכישת 
אלייד, של יבואנית הרכב  סוכנות הביטוח 
צ’מפיון, הנותנת שירות לכל לקוחות החברה. 
כי ההתקשרות  עולה,  פוליסה  מבדיקת 
של החברה עם סוכנויות ביטוח של הבנקים 
נמשכת קרוב לעשור, אולם החברה מקפידה 
לשמור על פעילות זו מתחת לרדאר, על מנת 

שלא לפגוע בתדמיתה כחברה ישירה. 

במקביל לקמפיין שוקה – 
ביטוח ישיר משווקת ביטוח 

באמצעות סוכנויות ביטוח

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

האוצר בוחן אפשרות להגדיל 
את הסבסוד לביטוח אופנועים
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

 בטיוטת צו של שר האוצר מוצע להגדיל את חלקו של הרכב שאינו אופנוע בתשלום הפיצויים 
מ-75% ל- 95% הסיבה: הירידה בריבית ההיוון והעלייה בתוחלת חיים יביאו לגידול ממוצע של כ-19% 

בתשלום לנפגעי תאונות דרכים משימוש באופנוע וצפויים להגדיל את הפרמיה לרוכבי האופנועים
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מסמך ההבהרות שפרסם בסוף השבוע שעבר 
הראל שרעבי, סגן בכיר למפקחת על הביטוח, 
עורר גלים רבים בקרב סוכני הביטוח – בכל 
“תפעול  למונח  שונות  לפרשנויות  הקשור 
ולשכת  הביטוח  על  הפיקוח  של  פנסיוני” 

סוכני הביטוח.  
בפיקוח מפרשים את המונח תפעול פנסיוני 
באופן רחב ורואים בכל פעולה שהסוכן עושה 
עבור המעסיק כתפעול פנסיוני. בלשכת סוכני 
הביטוח מצמצמים את הפירוש למונח, וטוענים 
והפקדת כספים של  כי מדובר רק בסליקה 

המעסיק על ידי הסוכן. 
הוועדה  יו”ר  יובל ארנון,  בתגובה שפרסם 
לביטוח פנסיוני, בעקבות פרסום ההבהרות 
נכתב: “סוכן ביטוח אשר אינו סולק כספים, או 
אינו מבצע העברה בנקאית עבור המעסיק, או 
אינו מפקיד המחאות עבור המעסיק, אינו מוגדר 
למעשה כסוכן המבצע פעולת תפעול”. ארנון 
מבדיל בין הפקדת המחאות, המהווה לדבריו 
לבין העברת המחאות מן המעסיק  תפעול, 

ליצרן, שאינה מהווה תפעול, לדברי ארנון.
בפיקוח על הביטוח דוחים את הפרשנות של 
הלשכה, ואומרים כי אינה עולה בקנה אחד עם 

הוראות הפיקוח.  
בשיחה עם פוליסה ארנון ביקש להבהיר, כי 
הלשכה פועלת זה כשנה וחצי מול הפיקוח על 
הביטוח על מנת לגבש הגדרה מוסכמת של 
שירותי תפעול פנסיוני. זאת, לאור האחריות 
שיש לסוכן הביטוח הפנסיוני על לקוחותיו, 
הסוכן  של  מתפקידו  גם  שנגזרת  אחריות 
כשלוח של חברת הביטוח. “במסגרת מימוש 
האחריות של הסוכן הוא פועל מול המעסיק, 
כולל הכנת רשימת פיצול והעברתה למעסיק 
– ובהמשך מקבל ובודק את דוחות הגבייה 
של חברת הביטוח על מנת לוודא שזכויותיו 
של הלקוח נשמרות”, מסביר ארנון. לדבריו, 
גורמים בכירים בפיקוח על הביטוח מקבלים 
את התפיסה שהכנת רשימת פיצול לא מהווה 

תפעול פנסיוני.
ביחס למסמך ההבהרות שפורסם, ארנון אמר 

כי הוא מאמץ את עמדת הלשכה ומרחיב את 
הגדרת התפעול הפנסיוני שגיבשה הלשכה.

ארנון הסביר כי חוות הדעת שגיבשה הלשכה 
זכתה  לא  כה  ועד  חודשים,  כחמישה  לפני 
להתייחסות מהפיקוח על הביטוח, התבססה על 
דבריה של המפקחת על הביטוח דורית סלינגר 
בדיון שנערך בנושא בוועדת הכספים. ביחס 
לחובה שהוטלה על חברות הביטוח להפעיל 
החל מיולי הקרוב ממשק סליקה - ארנון הטיל 
ספק במוכנות של המוסדיים ליישם את הוראות 

החוק הנוגעות לממשק הסליקה. 
סוגיית הגדרת התפעול הפנסיוני מחדדת את 
השאלה – מה מהות תפקידו של סוכן הביטוח. 
לצד תפיסת העולם שמציג ארנון, המבוססת 
על אחריות סוכן הביטוח ללקוחותיו גם לאחר 
הליך המכירה, בקרב סוכני ביטוח רבים נשמעים 
קולות אחרים. הטיעון המרכזי שנשמע הוא 
שסוכני הביטוח אינם מתוגמלים על השירות 
שניתן לאחר השיווק, ולכן עליהם להעביר את 

האחריות למעסיק באופן בלעדי.

סוגיית התפעול הפנסיוני מציפה את 
הדיון על מהות תפקידו של סוכן הביטוח

 נמשכת המחלוקת בין הלשכה לפיקוח על הגדרת התפעול הפנסיוני  בפיקוח על הביטוח 
מרחיבים את הגדרת התפעול וסבורים כי פרשנות הלשכה למסמך ההבהרות אינה עולה 

בקנה אחד עם הוראות הפיקוח  יובל ארנון, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני:  במסגרת מימוש 
האחריות של הסוכן הוא פועל מול המעסיק על מנת לוודא שזכויותיו של הלקוח נשמרות

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
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משרד האוצר 
בדק ומצא:

הפניקס מציגה את 
השיפור הבולט ביותר בשירות 

בכל תחומי הביטוח
מדד השירות 2016

מדד שירות חברות הביטוח של משרד האוצר לשנת 2016

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
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נדונה  בירושלים  השלום  משפט  בבית 
תביעתו של מתן אפרתי )“התובע”(, שיוצג על 
ידי עו”ד א. לבנון, נגד חברת סקיכיף בע”מ 
)“הנתבעת”(, שיוצגה על ידי עו”ד א. בן יאיר 
ונגד אוברסיז אינשורנס קונסלטנטס בע”מ 
)“המבטחת”( ששם בא כוחה לא נזכר בהליך. 
הנתבעת שלחה הודעות צד ג’ נגד סוכן הביטוח 
וכנגד סוכנות הביטוח, שיוצגו יחדיו על ידי 
ק. בן שחר, ואשר באמצעותם נרכשה  עו”ד 
הפוליסה הרלוונטית למקרה כפי שיפורט להלן. 
עוז  כמו כן הוגשה הודעת צד ג’ כנגד חברת 
סיכונים בע”מ המשמשת כנציגת המבטחת 
בארץ )“החברה”(, ששם בא כוחה אף הוא 
לא נזכר בהליך. בהתאם הוגשה הודעת צד ד’ 
כנגד איילון חברה לביטוח בע”מ )“איילון”(, 
שיוצגה על ידי עו”ד מ. תגר. פסק הדין ניתן 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט  במאי 

עבאס עאסי.
באחד הימים נרשם התובע לקורס צניחה 
חופשית אצל הנתבעת. במהלך הקורס נפגע 
התובע בקרסולו ונגרם לו שבר בעת שנחת 
כי  )“האירוע”(. התובע טען,  צניחה  לאחר 
הכשרתו על ידי הנתבעת הייתה לוקה בחסר 
וזאת משום שלא נערכו תרגולים מעשיים 
מהותיים לשלב הנחיתה. בהקשר זה נטען, כי לו 
הנתבעת הייתה עורכת את התרגולים כנדרש, 

האירוע והנזקים של התובע היו נמנעים.
מנגד נטען, כי אין להטיל אחריות על הנתבעת 
בנסיבות המקרה, הואיל והתובע קיבל את 
כל המידע הנדרש לשם ביצוע נחיתות. יתירה 
מזאת, התרגולים אליהם מפנה התובע אינם 
המצנחים  סוג  לנוכח  לאירוע  רלוונטיים 
באמצעותם התבצעה הצניחה. בנוסף נטען, כי 
רשלנותו של התובע היא שהובילה להתרחשות 
פי  על  פעל  לא  שהתובע  ומאחר  האירוע, 
אין לקבל את התביעה. לבסוף  ההנחיות, 
נטען, כי התובע הסתכן מרצונו החופשי ובכל 
מקרה הנתבעת פטורה מאחריות עקב כתב 
עליו חתם התובע בעת ההרשמה  הוויתור 

לקורס הצניחה.
בו נפצע  האם הנתבעת אחראית לאירוע 

התובע?
בית המשפט קבע תחילה, כי הנתבעת חבה 
בחובת זהירות כלפי חניכי קורס הצניחה. 
החובה כוללת תרגול הולם והדרכה מספקת. 
כן, מהתחקיר שערכה הנתבעת עלה,  כמו 
כי התובע קיבל הסבר תיאורטי בלבד לגבי 
שלב הנחיתה והטכניקה בה הוא צריך לפעול, 
להבדיל מתרגולים מעשיים. תחקיר זה מהווה 
הודאה של הנתבעת להיעדר ביצוע התרגולים 
כנדרש. מכלול הראיות מלמד, כי רוב הסיכויים 

שאילו התובע היה מבצע תרגול מעשי של אותן 
פעולות, הוא לא היה ניזוק. נקבע, כי הנתבעת 

התרשלה כלפי התובע.
באשר לטענה לפיה התובע הסתכן מרצונו, 
נקבע כי אף אם התובע היה מודע לסיכון 
הסכים  לא  הוא  חופשית,  בצניחה  הטמון 
לחשוף את עצמו לסיכון, שעלול לגרום לנזק 
כתוצאה מהתרשלות הנתבעת. כלשונו של 
בית המשפט: “העובדה שקיים סיכון בפעולת 
הצניחה החופשית אינה מעידה על רצון התובע 
להסתכן בתוצאות המעשים הרשלניים של 
הנתבעת”. בנוסף, בית המשפט דחה את טענת 
הנתבעת בעניין חתימת התובע על כתב ויתור 
המתפרס גם על נזקי גוף שעלולים להיגרם. 

צוין, כי  באשר לסוגיית הכיסוי הביטוחי 
הנתבעת רכשה פוליסת ביטוח אחריות לנזקי 
צד ג’ דרך סוכנות הביטוח )“הפוליסה”( וזו 
הונפקה על ידי המבטחת. עם זאת, המבטחת 
כפרה בכיסוי הביטוח הואיל ולטענתה האירוע 
מכוסה  שאינה  מקצועית  רשלנות  משקף 
כי ככל שייקבע  בפוליסה. הנתבעת טענה, 
שאין כיסוי ביטוחי לאירוע, אזי יש לחייב את 
סוכן הביטוח ואת סוכנות הביטוח ברשלנות. 
כאמור, הסוכן והסוכנות הגיש מצדם הודעת 
צד ד’ כנגד איילון, אשר ביטחה אותם בפוליסת 

אחריות מקצועית.
ציין, כי המסמכים הנלווים  בית המשפט 

לפוליסה שהנפיקה המבטחת נוקטים בלשון 
מרחיבה, אשר כוללת בתוכה נושאים רבים, 
לרבות “הדרכה, מדריכי צניחה, צנחנים, על 
נקודת המוצא  ובאוויר”.  הקרקע במטוס 
הפרשנית תומכת בעמדת הנתבעת בדבר קיומו 
של כיסוי ביטוחי לאירוע. הואיל ופרשנות 
הנתבעת להוראות הפוליסה היא פרשנות 

סבירה והגיונית, יש לקבל את עמדתה.
בית המשפט קבע, כי המבטחת חבה בפיצוי 
התובע בגין נזקי האירוע. נוסף על כך נקבע, 
כי התובע הינו צד ג’ מבחינת הנתבעת ועל כן 
המבטחת חבה בשיפוי הנתבעת בגין האחריות 
שלה לאירוע. הואיל ויש כיסוי ביטוחי לאירוע, 
וכנגד  נדחו ההודעות שהוגשו כנגד הסוכן 
סוכנות הביטוח. בהתאם נדחתה גם ההודעה 

שהוגשה כנגד איילון.
בית המשפט בחן את נזקיו של התובע ופסק, 
כי אלה מסתכמים בסך של למעלה מ-400 
אלף שקל. עם זאת, הואיל והתובע היה מודע 
לכך שהוא לא עבר תרגולים מעשיים על ידי 
לחובתו אשם תורם  לפסוק  יש  הנתבעת, 

להתרחשות האירוע בשיעור של 15%.
ואת  הנתבעת  את  חייב  המשפט  בית 
המבטחת לשלם לתובע סך של 343,698 שקל 

בתוספת שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובע טען, כי הכשרתו על ידי הנתבעת הייתה לוקה בחסר משום שלא נערכו 
תרגולים מעשיים מהותיים לשלב הנחיתה  בהקשר זה נטען, כי לו הנתבעת 
הייתה עורכת את התרגולים כנדרש, האירוע והנזקים של התובע היו נמנעים

האם נפגע בתאונת 
צניחה זכאי לפיצוי?

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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יו”ר ועדת העבודה ח”כ אלי אלאלוף: 

המדינה בראשות  לביקורת  הוועדה 
ח”כ קארין אלהרר, יחד עם ועדת העבודה 
הרווחה והבריאות בראשות ח”כ אלי אלאלוף, 
מבקר  בדוח  שעסק  משותף  דיון  קיימו 
לביטוח  המוסד  לטיפול  המדינה בנוגע 
לאומי )בט”ל( בתביעות שיבוב נגד צד שלישי.
על פי החוק, רשאי בט”ל לתבוע מאותו צד 
שלישי פיצוי על הגמלה ששילם או שהוא עתיד 
לשלם. בגמלאות שבט”ל זכאי לשיבוב בגינן 
נכללות גמלאות נפגעי עבודה ותלויים, גמלת 
ניידות, גמלת שאירים, גמלת סיעוד וגמלת 
נכות כללית. בפועל, אותם צדדים שלישיים 
כלל חברות הביטוח, הרשאיות  בדרך  הם 
לנכות מהפיצוי שהן משלמות לנפגע את סך 
הגמלאות שהוא זכאי לקבל מבט”ל. אם בט”ל 
אינו תובע מחברת הביטוח את הפיצוי בתום 
תקופת ההתיישנות )ככלל, שבע שנים לאחר 
האירוע(, הוא מאבד כל אפשרות מעשית 
לקבל את הפיצוי ונגרם לו נזק כספי. כפועל 
יוצא, חברת הביטוח תרוויח על חשבון כספי 
הציבור. לפי הערכת הגורמים המקצועיים 
בבט”ל, מאחר שבמשך שנים לא מיצה בט”ל 
את מלוא פוטנציאל זכותו לשיבוב מחברות 
הביטוח, הוא הפסיד כסף רב, והחשש הוא 

שמדובר במאות מיליוני שקלים.
יו”ר ועדת העבודה והרווחה ח”כ אלי אלאלוף 
אמר: “כסף ציבורי הולך לכיס פרטי מכיוון 
שהמערכת הציבורית לא יודעת לתבוע את 
מה שמגיע לה. במקום לעשות הסכם שמיטיב 
עם המדינה, אתם עושים הסכם שמיטיב עם 
החברות. אנחנו יודעים שחברות הביטוח הם 
לא בדיוק שיא היושר, הם גוררים אתכם והזמן 
פועל לרעת המדינה. המערכת לא מתמודדת 
עם התביעות ומי שמפסיד זה המדינה. אני 
לא בטוח שלאנשי הביטוח לאומי יש היכולת 
והמשפטי  הכלכלי  האתגר  עם  להתמודד 
האדיר הזה. כדאי שהבט”ל יעשה חושבים 
יסודי ואנחנו נרתם כדי להוביל תיקוני חקיקה 
נדרשים, אבל דרושה כאן תכנית כוללת לנושא 
השיבוב. אני מעדיף לעבוד בשביל המדינה ולא 

בשביל גופים פרטיים”.
יו”ר הוועדה לביקורת המדינה ח”כ קארין 
אלהרר הוסיפה: “השיבוב אמנם נושא מסובך, 
אבל הוא במסגרת חוק ויש פה כספי ציבור 
רבים מדי שהולכים לחברות הביטוח. ביטוח 
לאומי חייב להתנהל בצורה מסודרת מול 
הכסף הזה ולא כפי שזה נראה עד כה. אני 
מתכוונת להמשיך לעקוב אחרי הנושא ולדאוג 
שגם הפיקוח על הביטוח יתעסק בזה. חייבים 

לראות שהכסף החשוב הזה מגיע לידי הביטוח 
לאומי ולא נשאר אצל חברות הביטוח. יש 
מאות אלפים שזקוקים לו בדמות קצבאות 
ותמיכות נוספות. לבט”ל יהיה קשה במתכונת 
המצומצמת של כוח האדם במחלקה המשפטית 
לעמוד מול סוללות עורכי הדין של חברות 
ולכן אנחנו כמדינה צריכים לשלב  הביטוח 
ידיים ולרתום את כל הגורמים כדי להעניק 
לבט”ל את הכלים, כדי שיוכל לבצע את עבודתו 

בצורה הטובה ביותר”.
בחטיבה  בכיר  אגף  מנהל  גולדמן,  בני 
לתחומי חברה ורווחה במשרד המבקר, הציג 
את עיקרי הדוח ואמר: “אי-מיצוי פוטנציאל 
השיבוב משמעו ויתור על כספי ציבור, והנהנות 
העיקריות מכך הן חברות הביטוח. ההסכם 
נעשה  הביטוח  עם חברות  שנחתם  החדש 
בלי שנבחנה הכדאיות הכלכלית של מהלך 
זה לעומת החלופה. בהסכם עם חברה א’ ויתר 
הבט”ל על סכום שמוערך בהערכה שמרנית 
בכ-35 מיליון שקל ללא כל תמורה. פעולותיו 
של היועץ המשפטי, שחתם על ההסכם, התנהלו 
שלא  לפי כללי מינהל תקין ובמצב של חשש 
לניגוד עניינים בכל הנוגע להסכם עם חברה א’”.

יושבי ראש הוועדה הסבירו שמכיוון שהנושא 
דנים  נמצא בהליכים משפטיים, הם אינם 

בנושא הפרסונלי המדובר.
ליאורה שמעוני ממשרד המבקר הוסיפה: 
“מדובר לא רק ביועץ המשפטי, אלא על כמה 
שומרי סף בתוך הארגון, שבראשו עומד מנכ”ל 
שנושא באחריות על מה שקורה בתוך הארגון 
שלו. ההסכם עצמו הוא חריג גדול ומשמעותי 
ומידת המעורבות של המנכ”ל הייתה צריכה 
להיות מוגברת. הדוח מדגיש את הצורך שבט”ל 
יבחן ביסודיות את האופן שבו הוא מקבל 
החלטות ניהוליות ויטמיע שיטות עבודה ובקרה 
שימנעו מחדלים שמקורם בכשל של מנגנוני 

הבקרה והניהול”.
עו”ד רועי קרת מהמוסד לביטוח לאומי: 
“בהסכם הפשרה שני צדדים מוותרים, וגם 
ויתרו על דברים במסגרת  חברות הביטוח 
להעלות  מנועה  הביטוח  חברת  ההסכם. 
מאיחור  מנועה  היא  הנזק,  בנושא  טענות 
בתשלום ותספוג קנסות כתוצאה מההסכם. 
לפי  מעבר  לתבוע  אפשר  אי  ההסכם  ללא 
ניתן  שלושה מהשכר הממוצע, עם ההסכם 
לתבוע עד פי חמישה. אי אפשר להגיד שלהסכם 
היתרונות  האם  השאלה  יתרונות.  גם  אין 
מאזנים את ההנחה שניתנה. ישנם גם תהליכים 
שנעשו על מנת לשפר את המצב. לא כל המידע 

נמצא בידיים של הביטוח לאומי. עד 2015 היה 
מצב שלבט”ל נודע על התביעה אחרי שעבר 
כבר זמן ההתיישנות. כדי להתמודד עם העניין 

ביקשנו לתקן את החוק”.
עו”ד עמוס אליעזר רוזנצוייג, יועמ”ש ביטוח 
לאומי, הוסיף: “עשינו גם פעולה מבית. ידענו 
שיש לנו בעיה באיתור התיקים, הלכנו לכל 
הפקידים וביקשנו שיאתרו את התיקים שיש 
להם פוטנציאל שיבוב. בנוסף לקחנו תשתית 
רחבה של משרדי עו”ד שיוכלו להגיש את 
התביעות האלה. אלה תיקי נזיקים. פתחנו 
30 משרדי עורכי דין שיעשו  מכרז והבאנו 
את זה. בנוסף, פנינו להנהלת בתי המשפט 
וביקשנו שיודיעו לנו על כל התיקים שנפתחים. 
לארגון שיש  פנינו  נענינו.  לא  לזה  לצערי, 
לו את הנתונים על תאונות דרכים שיעביר 
כל הפעולות אלה הם שלבים  נתונים.  לנו 
למיצוי הפוטנציאל. צריך לראות עד כמה הם 
אפקטיביים. המשמעות העיקרית של ההסכם 
החדש היא שלא יהיו התדיינויות עם חברות 
הביטוח. זה הסכם לשנה, וכל צד יכול לבדוק 
אם הוא רוצה להמשיך או לא. חברה שתפרוש 
מההסכם תצטרך להחזיר את כל ההנחות 

שהיא קיבלה”.
גולדשטיין מויאל, חשבת הבט”ל  חגית 
ציינה: “בעקבות הדוח, החשב הכללי ישב יחד 
עם גורמי המקצוע כדי לבחון את הכדאיות 
הכלכלית. יש הרבה עניינים משפטיים. הצוות 
הזה יושב כבר מספר חודשים יחד עם יועצים 
אנחנו  יוני  באמצע  וכלכליים.  משפטיים 
אמורים לקבל הערכה ראשונית. הצוות יושב 
על המדוכה, אני לא יכולה להגיד מתי תהיה 

תשובה סופית”.
“מדובר  גראור מ”מ מנכ”ל הבט”ל:  רמי 
בנושא גדול שאנחנו באמת לא יודעים את 
ההיקף הכספי שלו ולדעתי הוא זקוק למיקוד 
ניהולי של מעקב. אנחנו נעשה חשיבה יחד עם 
הוועדה בראשות האוצר, איך אפשר לשפר את 
התהליכים. המוסד לביטוח לאומי יכול ומסוגל 
להתמודד עם זה. לגבי המשאבים, זה קריטי. 
מעבר למשרדיי עורכי דין, יש גם המון עבודה 
פקידותית וברור שיותר כוח אדם יחסוך זמן. 
אני מתכוון  גם לבצע שינוי ארגוני ולרכז את 
זה תחת אחריות אחת ולמנוע מצב של אחריות 
מפוצלת. אין לי ספק שתוך שנה שנתיים נראה 

שיפור משמעותי בנושא”.
יושבי ראש הוועדה המשותפת חברי הכנסת 
אלאלוף ואלהרר הודיעו כי בכוונתם לקיים דיון 

מעקב בנושא בעוד שלושה חודשים.

נוביל חקיקה לשיפור תביעות 
השיבוב של המוסד לביטוח 
לאומי מול חברות הביטוח

 על פי דוח המבקר, המדינה הפסידה מאות מיליוני שקלים בעקבות התנהלות המוסד לביטוח 
לאומי מול חברות הביטוח  יו”ר הוועדה לביקורת המדינה ח”כ קארין אלהרר: יש פה כספי 
ציבור רבים מדי שהולכים לחברות הביטוח, יש לדאוג שגם הפיקוח על הביטוח יתעסק בזה 
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 2 0 1 7 ת  נ ש
שינוי –  מסמנת 
המגזר האלמנטרי 
ות  י ח ו ו ר ל ר  ז ח
הפסדים  לאחר 

בשנת 2016.
 - ה  ק ו פ ת
פוליסות רבות של 
קולקטיבים ברכב 
 2016 ל- הוקדמו 
ברבעון הראשון   -
ב-2017 הגיעה התפוקה ל-6.79 מיליארד 
שקל, כמעט זהה לרבעון מקביל ב-2016 )6.76 
מיליארד – גידול של 0.5%(. מאחר שבשלהי 
2016 הוקדמו פוליסות רבות השייכות ל-2017 
בביטוחי רכב, חובה ומקיף )בעיקר קולקטיבים 
של רכב כגון עובדי מדינה(, לא ניתן להסיק 
מסקנות מנתוני התפוקה של הרבעון הראשון 
ב-2017 וקיים עיוות מסוים, שהרי תפוקות 

השייכות ל-2017 נרשמו כבר ב-2016.
הקדמת הפוליסות בוצעה על מנת להעניק 
לאותם קולקטיבים את האפשרות לקבל 

הנחות חריגות )בחובה( 
ולפיכך הוקדמו הפוליסות לשלהי 2016. 

גם בתחומי הפעילות האחרים )רכוש אחר 
וחבויות( התפוקה דומה לרבעון המקביל 
יש צורך לנתח כל תת  בשנה החולפת, אך 

תחום בנפרד. 
ניתן להבחין  מנתוני הפרמיה המורווחת 
 .10% בכ- עלתה  רכוש  ברכב  שהפרמיה 

כתוצאה  הוא  הגידול 
וכן  מהגדלת תעריפים 
מגידול במס כלי הרכב 

המבוטחים .
עקב  חובה,  בביטוח 
הרפורמה התעריפית של 
הפול  הפיקוח בחסות 
והשפעת ביטוח משנה, 
להבחין  קשה  עדיין 
אך  השונות,  במגמות 
דה  ב ו ע ב ב  ש ח ת ה ב
שחלק נכבד מהפרמיה 
כולל החזרים מקרנית 
)עד סוף 2018( אין ספק 
שברמת המבוטח הבודד 
קיימת מגמת ירידה של 

הפרמיה הממוצעת.
פעילות  ה בתחומי 
האחרים )חבויות ורכוש 
אחר( ייתכן שהתחרות 

גורמת לקיפאון ואף לירידת מחירים )קיימת 
שונות גבוהה בין הפוליסות השונות(. 

רווחיות - ברבעון הראשון של 2017 המגזר 
בתחומים  רווחים  להציג  חזר  האלמנטרי 
רכב רכוש ורכב חובה וממשיך להציג הפסד 
בחבויות. תחום רכוש ואחרים )בעיקר בתי 
ברווחיותו  ממשיך  והנדסי(  דירות  עסק, 
2016 היה התחום היחידי  היציבה )בשנת 

שהציג רווח(.
הרווח בכל תחומי הפעילות הגיע ברבעון 
הראשון ל-328.2 מיליון שקל, לעומת הפסד 
של 592.3 מיליון ברבעון מקביל – שיפור של 

כ-920 מיליון שקל. 
שנת 2017 מאירה פנים ביחס לשנת 2016 
שהייתה גרועה במיוחד )הפסד מצרפי של 
103.2 מיליון שקל בתום שנה והפסד של 592 
מיליון כבר בתום הרבעון הראשון(. הרבעון 
בעייתי  כך  כל  היה   2016 בשנת  הראשון 
טובים  רבעונים  שגם  הרווחיות  מבחינת 
יותר לא הצליחו להדביק את הפיגור הגדול 

מהרבעון הראשון.
הגורם המרכזי להצגת ההפסד המשמעותי 
ועדת  2016 קשור לממצאי  ברבעון ראשון 
לבצע  הביטוח  לחברות  שגרמו  וינוגרד, 
הפרשה חד פעמית של כ-879 מיליון שקל 
עבור ההתחייבויות הביטוחיות ואשר נבעה 
מהקטנת ריבית ההיוון )מ-3% ל-2%( בגין 
תביעות שיבוב של הביטוח הלאומי. בהמשך 
היו עדכונים שהעלו את ההפרשות  השנה 

ל-1.25 מיליארד שקל.

בנוסף לממצאי וינוגרד, הרבעון הראשון של 
2016 סבל באופן מיוחד משוק הון חלש וכן 

מגידול בהפסדי רכב רכוש. 
לרווח ברבעון הראשון ב-2017  המעבר 
גורמים   3 מ- מורכב   2016 ל- בהשוואה 

עיקריים: 
א. סיום תהליך ההפרשות והעדכונים בגין 
תביעות עבר עקב ממצאי וינוגרד )879 מיליון 
שקל בשייר ברבעון ראשון אשתקד וכרשום 

לעיל(.
ב. שיפור חיתומי מדהים בתוצאות רכב רכוש 
)מהפסד של 111 מיליון שקל לרווח של 94 
מיליון – שיפור של 205 מיליון שקל, שעיקרו 
חיתומי ומקצתו קשור בגידול רווחי השקעות.
ג. שיפור ברווחי השקעות – התשואות בשוק 
ההון עלו לרמה של 205.5 מיליון שקל ברבעון 
הנוכחי )לעומת 126.2 מיליון אשתקד( - גידול 

של כ-80 מיליון שקל.
יותר  אמנם חווינו בעבר רבעונים טובים 
בהתייחס לרווחי השקעות, אך לעומת רבעון 
מקביל אשתקד מדובר בשיפור משמעותי 

)המגמה - לא בכל החברות(.
על  גורמים שונים שהשפיעו  היו  בנוסף, 
הרווחיות בכיוונים שונים, ובשונה מהשנה 
החולפת, כגון השפעת המדד )ירידה מתונה 
ביחס לשנה החולפת(, תוצאות חיתומיות 
בין  )שונה  רכוש  רכב  שאינם  בתחומים 
החברות(, התחזקות השקל מול הדולר והאירו, 
התבססות שיטת הנוהג המיטבי וכן השפעות 

המגזר האלמנטרי חוזר לרווחיות 
לאחר הפסדים ב-2016

 הרווח ברבעון הראשון הגיע ל-328.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 592.3 מיליון ברבעון ראשון 
2016 - שיפור של 920 מיליון שקל  גורמים עיקריים לשינוי : דוח וינוגרד שהשפיע לשלילה על השנה 

החולפת, המעבר לרווחיות ברכב רכוש וגידול ברווחי השקעה  הרווחיות חזרה לשלושה מתוך 
ארבעה תחומי הפעילות, למעט חבויות  תוצאות מאזניות ברבעון 1 ב-2017 לפי תחומי פעילות 

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

תוצאות המגזר האלמנטרי לפי תחומי פעילות רבעון ראשון 2017

תוצאות המגזר האלמנטרי לפי תחומי פעילות רבעון ראשון 2016

פרמיות  ברוטו תחום
רווחים )הפסדים( מהשקעות, 

נטו והכנסות מימון  ורווח כולל 
אחר לפני מיסים על ההכנסה

רווח לפני מס 
בנטרול  רווחי 

השקעה

סה”כ הרווח )הפסד( 
הכולל לפני מיסים על 

ההכנסה
111,872- 131,487- 19,615 2,546,508 רכב רכוש
381,841- 445,584- 63,743 1,698,556 רכב חובה

110,366 100,480 9,886 1,479,726 ענפי רכוש ואחרים
208,952- 241,956- 33,004 1,042,177 ענפי חבויות ואחרים

592,290- 718,538- 126,248 6,766,967 סה”כ כללי

פרמיות  ברוטו תחום
רווחים )הפסדים( מהשקעות, 

נטו והכנסות מימון  ורווח כולל 
אחר לפני מיסים על ההכנסה

רווח לפני מס
בנטרול  רווחי 

השקעה

סה”כ הרווח )הפסד( 
הכולל לפני מיסים

על ההכנסה

94,107 60,944 33,163 2,528,096 רכב רכוש
131,378 79,607 94,435 1,716,716 רכב חובה

143,455 130,100 13,355 1,481,538 ענפי רכוש ואחרים
40,690- 105,324- 64,634 1,069,824 ענפי חבויות ואחרים

328,250 122,663 205,587 6,796,174 סה”כ כללי
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הנובעות משינוי של ריבית חסרת סיכון והצפי 
ששיעור קיטון הריבית הגיע כנראה לנקודת 

מפנה.

רכב חובה – חזרה לרווחיות 

תחום ביטוח חובה חזר לשגרה ולרווחיות 
ניכרים(  )אפילו  הפסדים  שהציג  ולאחר 
בשנת 2016. סמוך למועד פרסום המאזנים 
של הרבעון הראשון ב-2016 פורסמו ממצאי 
ועדת וינוגרד ולפיכך החברות נדרשו לבצע 
הפרשות על מלאי התביעות ברמה שתיתן 

ביטוי להתחייבויותיהן הביטוחיות. 
הרבעון הראשון ספג את המכה העיקרית 
באותה שנה, שהרי היה צריך לתת מענה למלאי 
התביעות הקיים עקב הקטנת ריבית ההיוון 
ולהפריש סכומים ניכרים כמענה להתחייבויות 
הביטוחיות בגין תביעות שיבוב של הביטוח 
ובנוסף היו קביעות באותה ועדה  הלאומי 

שהתייחסו לגידול בתוחלת החיים.
למרות שהכוונה הייתה לטפל בתביעות 
שיבוב שמגיש הביטוח הלאומי כנגד המבטחים 
בגין הקצבאות שזכאים להם נפגעי תאונות 
עבודה, אין ספק שקיימת השפעה על גובה 
הסכומים שחברות הביטוח יצטרכו לשלם 

בתביעות אחרות בגין נכות ומוות.
ההפרשות בביטוח חובה הגיעו לכ-670 
מיליון שקל בשייר וזה גרר את התחום להפסד 

של כ-381.8 מיליון שקל.
שוק הון חלש באותו רבעון לא הצליח לתת 

מענה לאותן הפרשות בגין וינוגרד. 
ברבעון הנוכחי הנסקר התשואות משוק ההון 
השתפרו והניבו תשואה של 94.4 מיליון שקל 
)63.7 מיליון ברבעון מקביל - גידול של 48%(. 
בסך הכול התחום הציג רווח של 131.3 מיליון 
וינוגרד  שקל ואם ננטרל את ממצאי ועדת 
והגידול ברווחי השקעות מהשנה החולפת, 

יש שחיקה בתוצאות החיתומיות.
עקב הגידול במצבת כלי הרכב ניתן להבחין 
שהפרמיה נמצאת בתהליך של ירידה הדרגתית, 
הנובעת מתחרות ואפילו משוכללת. עם זאת, 
ברבעון הראשון של השנה הנוכחית חברו יחד 
מספר תהליכים )בעיקר רגולטוריים( המקשים 

עלינו לקבוע את שיעור הירידה בפרמיה: 
א. החזרים מקרנית בשיעור 13% )מתחילת 

2017 ועד סוף 2018(.
ב. ביטול הנחות מיוחדות לקולקטיבים על 

חשבון המבוטח הבודד. 
ג. כניסת הפעימה השנייה של הרפורמה 
בתעריפי החובה )בהנהגת הפיקוח והאוצר, 
שמטרתה להוזיל במאקרו את יוקר המחיה 
הנחות  כוללת  רפורמה  אותה  בישראל(. 
ניכרות למבוטחים צעירים ונשים המצוידים 
באמצעי בטיחות מתקדמים, נוסח מובילאיי 

ואייוואקס.
הפיקוח אישר לחברות תעריפים חדשים 

בתחילת 2017, המבוססים על שימוש באותם 
פרמטרים. עדיין מוקדם לקבוע את שיעור 
ההשפעה של כל הרכיבים הללו על הפרמיה 
זה  בשלב  ברור  אך   ,2017 ב- הממוצעת 
שצעירים ונשים הנוהגים בכלי רכב הכוללים 
אביזרי בטיחות יזכו להנחות ניכרות בהשוואה 

לשנה החולפת.
למרות חזרתו של התחום לרווחיות, ניתן 
 )2016 להבחין שהרווחיות שהורגלנו )לפני 
)רווח  ממדים  לאותם  תחזור  לא  כנראה 
וכי  ממוצע של כ-1 מיליארד שקל לשנה( 
קיימת שחיקה הדרגתית בשיעור הרווחיות 

של תחום זה.
רק  הינו  החובה  ביטוח  הנוכחי,  ברבעון 
במקום השני בתרומתו לרווח )לאחר תחום 
רכוש ואחרים( וגם זה סימן שקיימת שחיקה 
ברווחיות התחום, שבשנים 2015 ולפני כן תרם 

יותר מ-60% לרווחיות המגזר האלמנטרי.
ברבעון זה כל החברות )למעט הכשרה( הציגו 

רווח בתחום זה.
באשר לתפוקה, הפרמיה הרשומה ברבעון 
זה הינה בסדר גודל של 1.71 מיליארד שקל, 
המהווים גידול של 1% ביחס לשנה החולפת 
מהווה  החובה  תפוקת  מיליארד(.   1.69(
כ-25.2% מתפוקת האלמנטרי )6.79 מיליארד(, 
אך קיים עיוות הנובע מהקדמת פוליסות לשנת  
2016 )בעיקר קולקטיבים כגון עובדי מדינה(. 
התרומה לרווחיות ברבעון זה היא 131.3 מיליון 
שקל, המהווים כ-40% מרווחיות האלמנטרי 

ברבעון )328.2 מיליון שקל(. 

רכב רכוש – חזרה לרווח
לאחר שנתיים של הפסדים 

ביותר  הגדול  שהינו  רכוש,  רכב  תחום 
תפוקה  הנסקר  ברבעון  הציג  באלמנטרי, 
בסדר גודל של 2.52 מיליארד שקל )לעומת 
2.54 מיליארד ברבעון מקביל( - ירידה של 

18.5 מיליון. 
כמו בביטוח חובה היו הקדמות רבות של 
מועדי תחילת ביטוח לרבעון רביעי ב-2016 

ולפיכך זה בא על חשבון תפוקת 2017.
על פי נתוני הפרמיה המרווחת, התעריפים 
השפעה  קיימת  ובנוסף  עלייה  בקו  עדיין 
הנובעת מגידול כמות הרכבים החדשים )קצב 

של 25 אלף כלי רכב חדשים בכל חודש(.
התחום מהווה כ-37% מתפוקת האלמנטרי 
תפוקת   – מיליארד   6.79 מתוך   2.52 (
האלמנטרי ברבעון( ותרומתו לרווח כ-94 
מיליון שקל המהווים כ-28.7% מרווחיות 

האלמנטרי ברבעון )328.2 מיליון(.
החיתומיים  שהמהלכים  היום,  מתברר 
שבוצעו בחברות בשנת 2016 כמענה להפסדים 
החיתומים, נושאים פרי כבר ברבעון הראשון 

של 2017.
מדובר על עלייה הדרגתית בתעריפים ובנוסף 
ברוב  שבוצעו  נוספות  חיתומיות  פעולות 
החברות, שכללו טיפול בעסקים בעייתיים, 
שדרוג נוהלי חיתום באשר להיעדר תביעות, 
התאמת התעריף לסיכון וכן הגברת פיקוח, 

שליטה ובקרה על התנהלות התביעות.
בנוסף, השיפור בשוק ההון ביחס לרבעון 
מקביל אשתקד העצים את ההישג החיתומי.
ברבעון הראשון של השנה החולפת ההפסד 
החיתומי הגיע לכדי 131.4 מיליון שקל )111.8 
מיליון הפסד לאחר זקיפת רווחי השקעות(, 
כך שחיתומית אנו עדים לשיפור של 192.3 
מיליון שקל, ולאחר זקיפת רווחי השקעות, 
שיעור השיפור מתרומם ל-206 מיליון שקל.

מתברר שגם בשוק תחרותי יודעים בחברות 
הביטוח לטפל בתחום בעייתי. חשוב מאוד 
לשמר את ההצלחה ולא “לפזול” להגדלת נתח 

שוק על חשבון הקטנת הרווח.
כמעט כל החברות הציגו רווח רבעוני בתחום 
זה )למעט איילון ושירביט, שהציגו שיפור אך 

עדיין לא הגיעו לאיזון(.

רכוש אחר ואחרים –
גורם מספר 1 ברווחיות

רכוש אחר ואחרים, שהיה התחום הרווחי 
ביותר בשנת 2016, ממשיך להיות גורם מספר 
1 ברווחיות האלמנטרי גם ברבעון הראשון 
של 2017 ותרומתו לרווח 143.4 מיליון שקל 
)110.3 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד 
–גידול ברווח של כ-30%(. התרומה לרווח 
מהווה כ-43.7% מרווחי האלמנטרי ברבעון 

הנסקר )143.4 מתוך 328.2 מיליון שקל(. 
מבחינת התפוקה, התחום מהווה ברבעון 

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

המגזר האלמנטרי חוזר לרווחיות 
לאחר הפסדים ב-2016

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

לתיאום פגישה: עו”ד שמואל גייזלר

סוכני ביטוח, מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח, 
מנהלי תביעות בחברות בעלות ציי רכב ומבוטחים פרטיים

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

073-7051480

משרדנו מעניק ייצוג בתביעות נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
בהצלחה רבה לרבות גביית הכספים בפועל.



6  ביוני 2017                                                                                                                   עמוד 8 / מתוך 13
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

זהה  1.481 מיליארד שקל, כמעט  הנסקר 
לשנה החולפת )1.479 מיליארד, המהווים 
כ-21.8% מתפוקת האלמנטרי(. תחום זה כולל 
בעיקר את ביטוחי הדירות )כולל משכנתאות(, 
בתי עסק, אןבדן רכוש, הנדסי, ימי ומטענים 

בהעברה.
ראוי לציין שברבעון הראשון לא עברנו נזקי 
חורף בעייתיים ובנוסף, מספר חברות הצליחו 

לשפר עמדות מול מבטחי המשנה.
התרומה של רווחי ההשקעות בתחום זה 
זניחה )13.3 מיליון שקל לעומת 9.8 מיליון 

ב-2016(.
התחום רווחי לאורך השנים ומגובה היטב 
על ידי מבטחי המשנה, שבמסגרת הסכמים 
יחסיים )ומקצתם גם לא יחסיים( מהווים 
כ-60% מתפוקת התחום. באשר לתביעות, 
חלקם של מבטחי המשנה ברבעון הנוכחי 
כ-71% )כולל שינוי בתלויות(. ראוי לציין 
לוקחים בחשבון את  לא  שהנתונים הללו 
תביעות(,  )ללא  האדמה  רעידת  פרמיית 
המהווה חלק חשוב בתפוקת מבטחי המשנה.

נתוני הפרמיה מראים קיפאון ביחס לשנה 
החולפת, אך זה עדיין לא נותן אינדיקציה 
לכך שקיימת ירידת תעריפים חרף צמיחת 
המשק. העובדה שתחום זה מורכב מפוליסות 
/ כיסויים רבים מקשים על בדיקת הפרמיה 

הממוצעת בכל תת תחום.
עם זאת, העובדה שלעסקים יש במקביל גם 
ביטוחי חבויות מונעים מחברות שאינן נמנות 
6 הגדולות )5 הגדולות ואיילון( להגדיל  על 

פעילות בפוליסות העסקיות בתחום. 
בביטוחי  רכוש,  לעסקים/אובדן  בניגוד 
כל החברות משתתפות בתחרות  הדירות 
ניתן לציין את החברות הישירות,  ובעיקר 
ביטוח ישיר ו-AIG, אשר לוקחות נתח שוק 
גדול יחסית. בתחום זה כל החברות הציגו 

רווחיות ברבעון זה.

ביטוח חבויות – עדיין מפסידים 

תפוקת החבויות ברבעון הראשון בשנת 2017 

כ-1.069 מיליארד שקל המהווים כ-15.7% 
מתפוקת האלמנטרי ברבעון הראשון )6.79 
מיליארד שקל – גידול של 2.6%(. התחום הציג 
הפסדים בסדר גודל של 40.6 מיליון )הפסדים 

של 208.9 מיליון ברבעון מקביל אשתקד(.
ביטוח חבויות, בדומה לתחום חובה, סבל 
ברבעון הראשון של שנת 2016 הפסדים, שנבעו 
בעיקר מההפרשות של החברות בעקבות 
המלצות ועדת וינוגרד. שיעור ההפרשות היה 
ממש זהה לגודל ההפסד )208 מיליון שקל(.

וינוגרד ורווחי ההשקעות  בנטרול ממצאי 
היה במיטבו  ובהתייחס לשוק ההון שלא 
אשתקד )תשואה של 33 מיליון שקל לעומת 
להסיק  ניתן  השנה(,  שקל  מיליון   64.6
שהתוצאה ברבעון הנוכחי חיתומית פחות 

טובה לעומת הרבעון המקביל.
האם הקדמנו להחמיא לשינויים החיתומים 
בתחום זה? בסקירת שנת 2016 ציינו כי יש 
שינויים חיוביים בנושא הטיפול ברווחיות 
התחום בחלק מן החברות וכי יש ניצנים של 
שיפור. העובדה שמטפלים ומשנים הערכות 
בגין תביעות העבר גורמת לשיבוש בבדיקת 

המגמות של השיפור החיתומי.
למרות שברבעון זה אנו מבחינים בנסיגה 
מסוימת בתוצאות חיתומיות, עדיין לא ניתן 
שתוצאות  למדנו  שהרי  מסקנות  להסיק 

בחבויות יש לבדוק לאורך זמן. 
אם ננטרל את מסקנות וינוגרד )208 מיליון 
שקל( וכן את רווחיות שוק ההון )הפרש של 
31 מיליון שקל(, התוצאות ברבעון זה מציינות 
הרעה של כ-70 מיליון שקל ביחס לאשתקד.

בשינויים  מוסבר  זה  מהחברות  בחלק 
ובנוסף השפעת  בהערכת תביעות מהעבר 
)ירידת( המדד השלילי, שברבעון הנוכחי הוא 
יותר. בכל מקרה, המצב עדיין רחוק  מתון 

מאיזון חיתומי. 

לסיכום 

שנת 2017 החזירה את האלמנטרי לשגרה 
ולאחר שנה של הפסדים )2016( הרווחיות 
חזרה לשלושה מתוך ארבעה תחומי הפעילות 

)למעט חבויות(. השינוי המשמעותי ביותר 
)חיתומית( שייך לתחום רכב רכוש.

דוח וינוגרד לא נעלם, אך השפעתו בשנת 
2016 ובעיקר ברבעון הראשון הייתה דרמטית, 
עקב הצורך להפריש באופן מידי בגין מלאי 
התביעות הקיימות בביטוחי חובה וחבויות.

בשנת 2017 השפעת וינוגרד קטנה בהרבה 
)מעט עדכונים והתייחסות לתביעות חדשות(. 
התעריפים החדשים של החברות  בנוסף, 
חייבים לבוא לידי ביטוי בהתייחסות לממצאי 

וינוגרד.
שוק ההון, שהינו משמעותי בעיקר בחובה 
וחבויות, היה טוב בהרבה מהמקביל לו בשנה 
החולפת, אך בעבר ראינו רבעונים טובים יותר.
תחום רכב רכוש שהיה בעייתי בשנים 2015 
ו-2016, חזר להציג רווח לאחר שנתיים )כולל 
רווח חיתומי( וזה מוכיח שבחברות הביטוח 
יודעים כיצד לטפל בתחום בעייתי. חשוב 

שהחברות ימשיכו במגמת השיפור.
לאחר  לרווחיות  שחזר  החובה,  תחום 
שהייתה   2016 בשנת  שהוצגו  ההפסדים 
מעניינת ומאתגרת, מצוי בתהליך של חזרה 
נשחקת  שהרווחיות  כנראה  אך  לשגרה, 
בהדרגתיות ונובעת מגידול בתאונות )בעיקר 
קטלניות(, ירידה איטית בפרמיה וכן הרצון 
של הפיקוח )והאוצר( בהצלחת הרפורמה, 
שכוללת מגמה של הקטנת הפרמיה ושחיקת 

הרווחיות.
בתחומי הפעילות האחרים אין כל חדש.

תחום רכוש ואחרים ממשיך להיות מספר 
1 בתרומה לרווח )למרות שביטוח חובה חזר 
להרוויח( ואילו בתחום החבויות ממשיכים 
בתרומת  הגידול  לאחר  גם  הפסד  להציג 
ההשקעות. עיקר ההפסדים - בצד ג’ וחבות 

מעבידים.
בחברות מצפים ששנת 2017 תמשיך להיות 
הרווחיות  וכי  משעממת(  )ואפילו  רגילה 
תתקבע בהמשך הדרך. רצוי שלא לחזור על 
טעויות העבר ולהתמקד ברווחיות של כל 

תחומי הפעילות.
מבחינה רגולטורית נראה שהשנה פחות 

לחוצה וכנראה שיש מגמה להוריד הילוך.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

המגזר האלמנטרי חוזר לרווחיות 
לאחר הפסדים ב-2016

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
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בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית 
ביטוח  כנגד  בלוד  מרכז  המחוזי  המשפט 
ופועלים משכנתאות סוכנות לביטוח  ישיר 
)2005( מפתח תקוה שבבעלות בנק הפועלים. 
בבקשה נאמר, כי המשיבות מציעות לציבור 
מגוון של פוליסות ומוצרים ביטוחיים שונים, 
לרבות פוליסה לביטוח מבנה דירת מגורים 
אגב נטילת משכנתה, המתחדשת על פי רוב 
בכל שנה למשך שנה נוספת עד לתום תקופת 
ההלוואה, וכי בדרך לא דרך הן ערכו שינויים 
ייקור הפרמיה  לרבות  בפוליסה,  מהותיים 
המפקח על  בניגוד להוראות הדין ולהנחיית 

הביטוח.
לטענת המבקש, אילון אמיר, המשיבות בחרו 
לבצע שינויים מהותיים בפוליסה לביטוח מבנה, 
שעיקרם הגדלת הכיסוי הביטוחי בשיעור 
של כ-25%, וכפועל יוצא מכך ייקור הפרמיה 
החודשית בשיעור משמעותי של כ-20%. זאת, 
בלי ליידע את ציבור המבוטחים בדבר השינויים 
בפוליסה, ובלי לקבל את אישורם והסכמתם 

לשינויים אלו, הכוללים ייקור משמעותי בדמי 
הביטוח - לא מבעוד מועד ואף לא בדיעבד.

לדברי המבקש, המשיבות למעשה מודות 
במפורש כי נפל פגם בהתנהלותן וכך, במכתב 
 ,2017 לשנת  לו  ששלחו  הפוליסה  חידוש 
שנתיים לאחר ייקור הפוליסה, צוין במפורש 
בשנת  שלך  הפוליסה  בחידוש  “עודכנו  כי 
בשל  הביטוח,  ודמי  הביטוח  סכומי   2015
תקלה טכנית חלק קטן מבין לקוחותינו ואתה 
ביניהם לא עודכן על כך בזמן אמת”. ברור, 
טוען התובע, כי מדובר בהודאת בעל דין על 

כל המשתמע מכך.
רביד  עוה”ד  בבקשה שהוגשה באמצעות 
ברנר ועמירם טפירו נאמר, כי התנהלות זו של 
המשיבות אינה רק מטעה את ציבור הלקוחות, 
אלא אף עומדת בניגוד מוחלט להוראות החוק 
הרלוונטיות, לרבות חוק הפיקוח על שירותים 
פיננסיים, בניגוד לחוזי המפקח על הביטוח 
לעניין חידוש חוזה ביטוח, בניגוד לחובת הגילוי 
המורחבת החלה על חברות הביטוח וסוכנויות 

הביטוח, ואף בניגוד להוראת הדין הכללי.
כך, בדרך לא דרך ובאופן עקבי, חד צדדי 
ושיטתי, מפרות המשיבות את הוראות הדין 
ומחייבות את ציבור מבוטחיהן בתשלום פרמיה 
גבוהה מזו שלקוחותיהן ידעו והסכימו עליה, 
ולמעשה מכניסות את ידן באופן גס ובוטה 
לכיס לקוחותיהן בלי לשאול לרשותם ואף 
מבלי ליידע אותם, והתנהלותן זו, בין אם במזיד 
ובין אם בשוגג, גרמה דה פקטו להתייקרות 

סמויה של הפרמיה.
המבקש מדגיש, כי ביסודה של תביעתו זו 
עומדים  בית המשפט  ביקורתו של  ולשבט 
בין שיעור הפרמיה שסוכמה  הפער הכספי 
עם הלקוח לבין שיעור הפרמיה החדש, לאחר 
שהמשיבות העלו על דעתן את המחיר, כמו גם 
התנהלותן בכך שאינן טורחות ליידע במפורש 
את לקוחותיהן בדבר ייקור הפרמיה והשינויים 

המהותיים בפוליסה.
תגובת פועלים משכנתאות לא התקבלה עד 
סגירת הגיליון. בביטוח ישיר בחרו לא להגיב.

לטענת המבקש, המשיבות בחרו לבצע שינויים מהותיים בפוליסה לביטוח מבנה, שעיקרם 
הגדלת הכיסוי הביטוחי בשיעור של כ-25%, וכפועל יוצא מכך ייקור הפרמיה החודשית בשיעור 

כ-20% - בלי ליידע את ציבור המבוטחים בדבר השינויים בפוליסה ובלי לקבל את הסכמתם

ייצוגית נגד ביטוח ישיר וסוכנות 
פועלים משכנתאות בטענה לייקור 

הפוליסה ללא אישור המבוטחים
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ארנסט אנד יאנג:

ירידה של 12% ברווח המצרפי הכולל 
לפני מס של ענף הביטוח – 2.2 מיליארד 
שקל ב-2016 לעומת 2.5 מיליארד ב-2015

הרווח המצרפי הכולל לפני מס בשנת 2016 
הסתכם לסך של 2.2 מיליארד שקל לעומת 
רווח כולל לפני מס בסך של 2.5 מיליארד שקל 
אשתקד – ירידה של 12% – כך עולה מהספר 
השנתי שפרסמה פירמת רואי החשבון ארנסט 
אנד יאנג, המשמשת כמשרד רואי החשבון 
של מרבית חברות הביטוח בישראל, ונחשבת 

לגורם מוביל בתחום.
בסקירת המגמות במשק הביטוח הישראלי 
2015-2016 עולות הסיבות הבאות  בשנים 

כגורמים שהשפיעו על רווחיות החברות: 
בשווקים  התשואות  של  קל  שיפור   •
הפיננסיים בארץ ובעולם לאחר שנתיים של 

תשואות נמוכות יחסית. 
• בדומה לשנתיים האחרונות נרשמו בשנת 
2016 הפרשות מהותיות במגזר חיסכון ארוך 
טווח עקב המשך הירידה בשיעורי ריבית ההיוון 
המשמשים לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות, 
 LAT-כמו גם הצורך בהגדלת ההפרשות ל
ועדכוני הנחות אקטואריות. כתוצאה מהאמור 
הגדילו חברות הביטוח את ההתחייבויות 
הביטוחיות בסך של 1 מיליארד שקל לעומת 

סך של 1.2 מיליארד שקל ב-2015. 
• לאור המלצות ועדת וינוגרד, הגדילו חברות 
תלויות  לתביעות  ההפרשות  את  הביטוח 

בביטוח כללי )בענפי רכב חובה וחבויות( בסך 
של כ-1.2 מיליארד שקל.

תחומי הפעילות

וחיסכון ארוך טווח  ביטוח חיים  תחום 
רשם ב-2016 רווח כולל לפני מסים בסך 0.9 
מיליארד שקל לעומת סך 0.5 מיליארד שקל 
נובעת בעיקר  ברווחיות  אשתקד. העלייה 
מעלייה בגביית דמי ניהול משתנים וכן מעלייה 
פוליסות מבטיחות  בגין  במרווח הפיננסי 
חברות  של  בפעילותן  )נוסטרו(.  תשואה 
הניהול של קרנות פנסיה נרשמה שחיקה קלה 
ברווחיות הנובעת מירידה בשיעור דמי ניהול 

שנגבו בשל התחרות ועלייה בהוצאות.
יאנג,  זה, מציינים בארנסט אנד  בתחום 
הפרמיה המורווחת הסתכמה לסך של 26.2 
מיליארד שקל לעומת 25.2 מיליארד שקל – 
עלייה של 4% המוסברת ממכירת פוליסות 
חיסכון רב פעמיות. ד”נ משתנים וקבועים עמדו 
על 2.7 מיליארד שקל לעומת 2.5 מיליארד 
שקל – כתוצאה מעלייה בתשואות שוק ההון 

ועליה בחיסכון המצטבר. 
ביטוח כללי נרשם ב-2016 רווח  בתחום 
כולל לפני מסים בסך של 0.02 מיליארד שקל 

בלבד לעומת רווח כולל לפני מסים בסך של 
1.2 מיליארד שקל אשתקד. הירידה ברווחיות 
בין השנים נובעת בעיקר מעדכון ההפרשות 
לתביעות תלויות בענפי רכב חובה וחבויות 
בגין המלצות  1.2 מיליארד שקל  בסך של 
וינוגרד. בנוסף, נרשמה השנה שחיקה ברווחיות 
החיתומית בענפי הרכב ומנגד בענפי הרכוש 
האחרים נרשם שיפור. מאידך, נרשמה בשנת 
2016 עלייה בתשואות בשוק ההון שהשפיעו 
לעומת  מהשקעות  ההכנסות  על  לטובה 

אשתקד.
21.5 מיליארד  הפרמיה ברוטו עמדה על 
שקל לעומת 19.9 מיליארד שקל – עליה של 
8% המושפעת בעיקר מעליית התל”ג ורישום 
פרמיית עובדי המדינה של 2017 כבר ב-2016. 
על  כללי עמד  בביטוח    Loss Ratio-ה
79.9% לעומת 73.5% בשנה הקודמת. לעליה 
מספר סיבות, כאשר המרכזית היא הפרשת 
1.2 מיליארד שקל בשל המלצות וינוגרד. עוד 
מציינים בארנסט אנד יאנג, כי נמשכה ההרעה 
החיתומית בענפי הרכב, לעומת שיפור חיתומי 

שנרשם בענפי הרכוש. 
בשנת  נרשם   - בריאות  ביטוח  בתחום 
 0.6 לפני מסים בסך של  כולל  רווח   2016
מיליארד שקל לעומת רווח של 0.2 מיליארד 
העלייה  אשתקד.  שקל 
ברווח נובעת הן מהעלייה 
ההון  בשוק  בתשואות 
בתוצאות  משיפור  והן 
של  בעיקר  החיתומיות, 
הפרמיה  הקולקטיבים. 
המורווחת ב-2016 עמדה 
שקל  מיליארד   10.4 על 
לעומת 9.6 מיליארד שקל 

– גידול של 8.3%.
ים  ת ו ר י ש ה ר  ז ג מ ב
בשנת  נרשם  הפיננסיים 
2016 רווח כולל לפני מסים 
מיליארד   0.09 של  בסך 
שקל לעומת רווח של 0.1 
אשתקד.  שקל  מיליארד 
אחרת,  פעילות  בתחום 
הכולל את תוצאות פעילות 
סוכנויות הביטוח ופעילויות 
נוספות נרשם רווח כולל של 
0.6 מיליארד שקל לעומת 
0.4 מיליארד שקל ב-2015. 
)הרחבה וסקירת תחום 
הפנסיה – בגיליון הבא(

בספר השנתי “משק הביטוח והפנסיה בישראל בשנת 2016” שפרסמה פירמת רואי החשבון ארנסט אנד 
יאנג מוצגים הגורמים הבאים שהשפיעו על רווחיות הענף ב-2016: שיפור בתשואות השווקים הפיננסיים, 

הפרשות מהותיות במגזר חא”ט עקב הירידה בשיעורי הריבית והפרשות בביטוח כללי עקב המלצות וינוגרד
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המדד IVANS Index מציג עלייה כמעט בכל ענפי הביטוח המסחרי 
בגין עסקים שהתבצעו בחודש מאי 2016. 

ברביע  שהסתמנה  המגמה  את  ממשיכה  הביטוח  במחירי  העלייה 
הראשון של שנת 2017. המדד של IVANS  בודק 120 מיליון עסקאות 
ומודד את השונות בפוליסות על בסיס שנתי. המידע מתקבל מ-30 
העיבוד  תוצאות  וחתמים.  מבטחים  ו-380  ביטוח  סוכנויות  אלף 
תעשיית  בכל  הביטוח  תעריפי  של  במגמות  השינויים  את  משקפות 

הביטוח של ארה”ב. 

גידול בעלות הביטוחים 
המסחריים – ארה”ב

האם יוון תהפוך למרכז 
ביטוח ימי עולמי?

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

העלייה במחירי הביטוח ממשיכה את המגמה שהסתמנה ברביע 
IVANS Index הראשון של שנת 2017 – כך עולה מנתונים שמפרסם

לדברי שר הימייה היווני, ממשלתו נמצאת בקשר 
עם חמישה ברוקרים ימיים שבוחנים את העתקת 

משרדיהם מלונדון לאחת ממדינות אירופה
בעלי  לשכנע  מתכוונת  יוון  ממשלת 
את  להעביר  ימיים  ומבטחים  אניות 
למדינתם,  הראשיים  משרדיהם 
בריטניה  של  ההינתקות  בעקבות 
מהאיחוד האירופי. שר הימייה היווני 
בפיראוס  שהתקיים  בראיון  אמר 
)הנמל הגדול ביותר ביוון(, כי ממשלתו 
ברוקרים  חמישה  עם  בקשר  נמצאת 
ימיים שבוחנים את העתקת משרדיהם 

מלונדון לאחת ממדינות אירופה. 
ממשלת  הגרוע,  הכלכלי  מצבה  עקב 
כלכלי  סיוע  להציע  יכולה  לא  יוון 
למבטחים ולבעלי האניות, אולם יכולה 
של  הפטריוטיים  הרגשות  על  לפרוט 

יוון והעבירו  בעלי האניות שנטשו את 
את פעילותם ללונדון. יוון היא המדינה 
על  בעלות  בתחום  בעולם  הגדולה 
אניות. 16% מהבעלות על אניות סוחר 
היא תחת דגל יווני, 22% מצי האניות 
ו-50%  יוונית  בבעלות  הוא  העולמי 
האירופית  הימית  ההובלה  מקיבולת 
הוא באניות המפליגות תחת דגל יוון. 
תחום הימייה מהווה 7% מכלכלת יוון 
את  להגדיל  רצון  יש  יוון  ולממשלת 
מיליון  ארבעה  זה.  בתחום  הפעילות 
שטים  כשהם  ביוון  מבקרים  תיירים 
פעילות   -  )2015 )נתוני  פאר  באניות 

המכניסה 547 מיליון דולר.

 FM Global יפתח את 
פעילותו האירופית 

בלוקסמבורג
פתיחת המשרדים בלוקסמבורג 

לא תסיים את הפעילות של 
המבטח בווינדזור, מערב לונדון

העולם,  בכל  הפועל  האמריקאי  הרכוש  מבטח 
האירופי  מטהו  את  להפעיל  אושר   ,FM Global
מלוקסמבורג וזאת כפועל יוצא מהניתוק של בריטניה 
בלוקסמבורג  המשרדים  פתיחת  האירופי.  מהאיחוד 
מערב  בווינדזור,  המבטח  של  הפעילות  את  תסיים  לא 
אמריקאי  למבטח   FM Global מצטרף  בכך  לונדון. 
הבריטי  מהאי  פעילותו  את  שמעתיק   ,AIG אחר, 
ללוקסמבורג. לצורך הפעילות יוקם תאגיד חדש בשם 

 .FM Insurance Europe, S.A
הפעילות הביטוחית של FM Global הניבה אשתקד 

פרמיה ברוטו בסך של 5.5 מיליארד דולר.

http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

רכב מסחרי
פוליסות מסחריות

חבות כללית
פוליסות “מטריה”
אחריות מעבידים

2.66%
4.49%
1.46%
0.81%
0.58%

2.65%
4.02%
2.02%
1.04%

-0.19%

שיעור הגידול בפרמיה 
בחודש מאי 2017

שיעור הגידול בפרמיה 
בחודש אפריל 2017

הענף
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בית ההשקעות הלמן-אלדובי 
הפך לציבורי והחל להיסחר 
הבוקר בבורסה של תל אביב

איך אומרים פרמיה באמהרית?

על פי העסקה שהושלמה ביום ב’  בין הלמן-אלדובי וסוהו נדל”ן, 
בעלי המניות הנוכחיים יחזיקו ב-70% מהחברה והציבור יחזיק ב-30%

ביטוח ישיר תאפשר ללקוחותיה לקבל מידע בשפות הנפוצות בישראל: אנגלית, ערבית, רוסית, אמהרית וצרפתית

בית ההשקעות הלמן-אלדובי, המנהל נכסים 
בהיקף של כ-44 מיליארד שקל לכ-200 אלף 
עמיתים,  הפך לציבורי ויחל להיסחר הבוקר 
)יום ג’( בבורסת תל-אביב לפי שווי של כ-137 
מיליון שקל.  זאת לאחר שאמש הושלמה 
העסקה בין בעלי המניות של בית ההשקעות 
הלמן-אלדובי וסוהו נדל”ן הבורסאית ולאחר 
ההון,  שוק  על  הממונה  סלינגר,  שדורית 
הביטוח והחיסכון, חתמה על היתר שליטה 

בהתאם למתווה העסקה.  
להעברת  בתמורה  העסקה,  תנאי  פי  על 
פעילות בית ההשקעות, הכוללת את  פעילות 
הגמל והפנסיה, סוכנויות הביטוח, חברת ניהול 
התיקים, ופעילות בתחום קרנות ההשקעה, 
בבורסה  הנסחרת  הציבורית,  סוהו  תחת 
בשווי של כ-40 מיליון שקל, הוקצו לקבוצת 
הלמן-אלדובי פיננסים )ובעלי מניות מיעוט 
בחברת קופות הגמל( 70%  ממניות חברת 

סוהו הציבורית, וכן תשולם 
נוספת  כספית  תמורה 
7 מיליון שקל. לאחר  של 
יחזיק  העסקה  השלמת 
הציבור ב-30% מהחברה 

הציבורית. 
)עד  הקרובים  בימים 
השם  החלפת  השלמת 
עדיין  החברות(  ברשם 
להיסחר  המניה  תמשיך 
נדל”ן,  סוהו  השם  תחת 
הפיננסי,   כחברה במגזר 
שם  ה  נ ו ש י ך   ש מ ה ב ו
החברה הנסחרת ל”הלמן-

השקעות”  בית  אלדובי 
שם  ר ר  ו ש י א ל ף  ו פ כ ב

החברות. מבחינת בעלי התפקידים בבית 
אלדובי  אורי  שינוי:  יחול  לא  ההשקעות 

יו״ר הדירקטוריון הנוכחי 
יכהן  הלמן-אלדובי  של 
הציבורית  כיו”ר החברה 
בית  מנכ”ל  דרור,  ורמי 
יכהן  הנוכחי,  ההשקעות 
כמנכ”ל החברה הציבורית. 
כת  י פ ה “  : ר ו ר ד י  מ ר
לחברה  הלמן-אלדובי 
ציבורית מציבה את בית 
זינוק  ההשקעות בעמדת 
מצוינת להרחבת פעילותו 
ולכניסה לתחומים חדשים 
נוספות בשוק  ולרכישות 
ההון. מבנה העסקה הנוכחי 
להלמן-אלדובי  מאפשר 
לבורסה  מהירה  כניסה 
ומקורות הוניים, אשר יאפשרו לפתח מנופי 

צמיחה תוך ניצול הזדמנויות בשוק ההון”.

ביטוח ישיר תאפשר ללקוחותיה לקבל מידע 
בחמש השפות הזרות המרכזיות והנפוצות 
בישראל: אנגלית, ערבית, רוסית, אמהרית 
וצרפתית. השירות יתבצע באמצעות הטמעת 
 Google בעולם,  הפופולרי  התרגום  כלי 
ובעדכונים הנשלחים  Translate, בפניות 
את  לעצמם  לתרגם  שיוכלו  כך  ללקוחות, 

ובמהירות  המידע שנשלח אליהם בקלות 
לשפת אמם. בהמשך, בכוונת החברה להטמיע 
כלי זה גם באתר החברה. בחברה מציינים, כי 
בכך תהיה הראשונה מבין חברות הביטוח 
שמנגישה את שירותיה גם לדוברי השפות 

האלה.
מהחברה נמסר, כי “מאז הקמתה פועלת 

את  ולפשט  להנגיש  במטרה  ישיר  ביטוח 
עולם הביטוח לכלל האוכלוסייה, וזאת מתוך 
ההבנה שעולם הביטוח נתפס על ידי הציבור 
כסבוך ולעתים אף כמרתיע. מתוך כך, זיהו 
בחברה את הצורך הקיים בקרב אוכלוסיות 
שאינן דוברות עברית כשפת אם בשירותים 

המותאמים לשפה אותה הם דוברים”.

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884
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רמי דרור, מנכ”ל
בית ההשקעות הלמן אלדובי
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מבטחים ומבוטחים

איילת דן, סוכנת ביטוח עצמאית זה כ-7 שנים, 
הודיעה בראשית השבוע, כי תתמודד בבחירות 
הקרובות בלשכת סוכני הביטוח לתפקיד יושבת 
רואה  “אני  לדבריה,  תקווה.  פתח  סניף  ראש 
הנהגת  של  הריענון  ממגמת  חלק  במועמדותי 
הלשכה, הצערתה והתאמתה, לטובת מתן ביטוי 

אמיתי ומשקף של ציבור הסוכנים בעת הזו”.
בנוסף הביעה דן את תמיכתה בליאור רוזנפלד 

לתפקיד נשיא לשכת סוכני הביטוח הבא. 
כי “הנהגת הלשכה הבאה חייבת  דן הסבירה, 
נשיא נמרץ, בעל יכולות מוכחות, תשוקה אמיתית 
לקידום מעמד הסוכן וזיקה עמוקה לשטח. את כל 

זה מצאתי אצל רוזנפלד, יחד עם ליאור הורנצ’יק, 
בצוות, במקצועיות מרבית,  לעבוד  שמחויבים 
והבנה  כבוד הדדי  ומתוך  בשיתוף פעולה מלא 
לכלל צורכי הסוכנים. אנו צריכים להיות חזקים 
ומאוחדים מול הרגולציה, מול חברות הביטוח ומול 
תאגידים שמדרדרים את תהליך כריתת ביטוח 

מול הלקוח הסופי”. 
רוזנפלד איחל לדן הצלחה רבה בהתמודדות. 

דן מכהנת כחברת מועצת העיר בעיר מגוריה, 
קריית אונו, וכנציגה בוועדות העירייה: מכרזים, 
כיהנה  והנחות. כמו-כן  רווחה, איכות הסביבה 

כיו”ר מרכז הספורט המקומי.

איילת דן תתמודד על תפקיד יו”ר 
סניף פתח תקווה בבחירות ללשכה

מירון איזקסון 
זכה לערב 

הוקרה מיוחד 
מאוניברסיטת 

בר אילן

הפיכת הלשכה לסטטוטורית, 
ביטול ההנחה על חשבון עמלה 

והקמת חברת ביטוח 

הביעה את תמיכתה בליאור רוזנפלד לתפקיד נשיא הלשכה

איזקסון, פרופ’ לספרות ומשורר, 
מכהן כדירקטור באיילון החזקות

אלו הם חלק מכוונותיו של אורי צפריר, מ”מ 
נשיא הלשכה המתמודד במרוץ לנשיאות הלשכה 

איילת דן

מירון איזקסון בכנס

מספר שבועות לאחר שהודיע 
בבחירות  התמודדותו  על 
הקרובות לנשיאות לשכת סוכני 
אורי צפריר,  הביטוח, פרסם 
מ”מ נשיא הלשכה, את עיקרי 
תכנית העבודה שלו. מהמטה 
של צפריר נמסר כי “התכנית 
כוללת את כל הנושאים אשר 
יעסיקו את סוכני הביטוח והענף 
כולו, כגון מעמד הלשכה והמבנה 
הארגוני שלה, מעמד הסוכן 
ומקורות הכנסתו, שילוב בין 
ותיקים לצעירים וייעול פעילות 

הלשכה”.
להלן עיקרי התכנית כפי שפורסמו:

• הלשכה תהפוך ללשכה סטטוטורית - דבר 
שיחזק את מעמד הסוכן ויכפיל את מספר 

חברי הלשכה.
• שינוי מבנה הסניפים והמחוזות.

• קידום רפורמה שתאפשר ריכוז המאמצים 
לשיפור הכשרתו ואיכותו של הסוכן. 

• אקדמיזציה של המקצוע והחלת תנאי סף של 
תואר ראשון וסטאז’ לעיסוק במקצוע.

על חשבון עמלת הסוכן,  ביטול ההנחה   •
העוקפת את הסכם העמלות שיש ללקוחות 
עם הסוכנים, דבר הפוגע ברווחי הסוכן ומחליש 

את מעמדו. 
• פתיחת ערוץ הידברות מול החברות. אם 
הדבר לא יצלח - נפנה לחקיקה שתבטיח את 
מעמד הסוכן ותמנע את הדרתו בכלל ופגיעה 

בפרנסתו בפרט. 

• נפעל לגיוון מקורות ההכנסה 
משאבים  לאפשר  מנת  על 
גדולים יותר להכשרת הסוכן 

וקידומו. 
• נפעל להקמת חברת ביטוח 
חדשה משותפת למשקיעים 
וללשכה, כאשר תינתן לכל סוכן 
האפשרות להשקיע בחברה זו 
ללא התניה של העברת הפעילות 
אליה אלא בבחירה חופשית 

בלבד. 
• טיפוח הדור הבא של סוכני 

הביטוח.
• על מנת לשמור על עצמאותו של הסוכן 
הצעיר - לא ניתן שחברת ביטוח לא תפתח 

מספר לסוכן חדש.
• נפעל לקידום המיזם הבין דורי, שמטרתו היא 
שילוב כוחות של הדור הצעיר עם הדור הוותיק 

על ידי שיתוף עמלות, קניית תיקים וכדומה.
ייעול פעילות הלשכה - שילוב דעות של   •

הסוכנים ושולחנות עגולים במחוזות.
מקבלי  מול  והקשרים  הלובינג  חיזוק   •
ההחלטות בכנסת ובממשלה וחקיקה שתסייע 

לסוכנים.
וטכנולוגיה  דיגיטליים  מערכים  שילוב   •
לניצול  והכשרה  הסוכן  בפעילות  חדשה 
הנובעים  מאיומים  כתוצאה  הזדמנויות 

משינויים רגולטורים בענף. 
ונאפשר  נחזק את המחלקה המשפטית   •
לסוכנים לקבל מענה בכל סוגיה משפטית 

שעולה.

הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן 
ערכה אמש )יום ב’( ערב הוקרה מיוחד למשורר 
מירון איזקסון, המכהן שנים רבות כדירקטור 
באיילון החזקות, חברת האם של חברת הביטוח 
וכמנכ”ל  כדירקטור  המכהן  איזקסון,  איילון. 
משפחתו  של  משפחתיות  חברות  של  משותף 
הבינ”ל,  והמסחר  הנדל”ן, ההשקעות  בתחומי 
משמש גם כפרופ’ לספרות באוניברסיטת בר אילן.
הערב, שנערך אמש, בהשתתפות כ-150 מידידיו, 
היה תחת הכותרת “אדם”,  ותלמידיו,  עמיתיו 
מוזיקה פוגשת שירה והושמעו פרט לחלק משיריו 
של איזקסון גם עיבודים מוזיקליים לשירים אלה 
אלי מגן והמעבד המוזיקלי  והזמר  של המלחין 

עדי רנרט.

אורי צפריר, מ”מ נשיא הלשכה 


