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צעד קדימה בדרך לכניסת חברות ביטוח וסוכני הביטוח לתחום האשראי הצרכני

 IT בנק ישראל התקשר עם חברת מטריקס
לצורך הקמה, תפעול ותחזוקה של  המערכת 
לשיתוף נתוני אשראי בישראל. ההסכם כולל 
לאחר  שנה  של  לתקופה  ותחזוקה  תפעול 
ההקמה, עם אופציה להארכה. זאת, בהתאם 
לחוק נתוני אשראי, לפיו יפעל בנק ישראל 

להקמת המערכת.
אחת המטרות של החוק והמאגר היא לתמרץ 
פעילותן  את  להגדיל  הביטוח  חברות  את 
הביטוח  שחברות  לאחר  זאת,  זה.  בתחום 
לתחום  מאסיבית  בצורה  לחדור  הצליחו 
האשראי העסקי, ולהוריד את רמת המחירים 

בו בצורה משמעותית. 
גורם בכיר בענף אמר לפוליסה, כי תחום 
עצומה  הזדמנות  מהווה  הצרכני  האשראי 
פעילותן,  את  להרחיב  הביטוח  לחברות 
לשפר את הרווחיות ולהגדיל את התשואות 
לעמיתים. לדברי אותו גורם, גם סוכני הביטוח 
צפויים להרוויח מהכניסה לתחום הפעילות 
החדשה ולקבל הזדמנות להיכנס לשוק חדש. 
במיוחד עשויים להרוויח מכך סוכני הביטוח 

הפעילים בתחום הפיננסים – שיזכו להזדמנות 
לפעול ב”אוקינוס כחול” – תחום פעילות חדש 

וכמעט ללא תחרות.
לדברי אותו גורם, רמת החובות המסופקים 
בתחום האשראי הצרכני מאוד נמוכה, ולתחום 
יש פוטנציאל להיות בעל רווחיות גבוהה. אולם, 
חברות הביטוח יצטרכו להשקיע בשיווק וערוצי 
הפצה, כיוון שפעילות בתחום בווליום נמוך 
לא תכסה את ההוצאות הקבועות. חברות 
נכון,  לא  ביטוח פעלו בעבר בתחום באופן 
וניתן להניח שהן הפיקו את הלקחים והכניסה 

הבאה לתחום תהיה מוצלחת יותר. 
לחברות  כי  הזהיר  גורם  אותו  זאת,  עם 
הביטוח אין את הידע הדרוש על מנת לערוך 
חיתום בנקאי, והן יידרשו לשתף פעולה עם 
גופים להם יש את הידע הנדרש על מנת לפעול 

בתחום בהצלחה. 
נתוני  מאגר  כי  מציינים,  ישראל  בבנק 
בשוק  התחרות  להגברת  יסייע  האשראי 
ירחיב את  האשראי הקמעונאי בכך שהוא 
המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם 

להעריך את רמת סיכון האשראי של לקוח 
צוין,  וירחיב את הנגישות לאשראי. בנוסף 
מזוהה,  לא  מידע  בסיס  יהווה  המאגר  כי 
שישפר את היכולת של בנק ישראל לעקוב 
אחר ההתפתחויות בשוק האשראי הצרכני, 
ובכך ישמש את הבנק לשם ביצוע תפקידיו, 
לרבות לצורכי מחקר מאקרו כלכלי ופיתוח 

כלי מדיניות אפקטיביים.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

בנק ישראל התקשר עם מטריקס להקמת 
המערכת לשיתוף נתוני אשראי בישראל

 תחום האשראי הצרכני מהווה הזדמנות עצומה לחברות הביטוח להרחיב את 
פעילותן, לשפר את הרווחיות ולהגדיל את התשואות לעמיתים  גם סוכני הביטוח 

צפויים להרוויח מהכניסה לתחום הפעילות החדשה ולקבל הזדמנות להיכנס לשוק חדש

לרונית ואריה 
אברמוביץ

מושיקו עב”ל מעיין
ברכות לרגל נישואי הבן

והפיננסיםגיטה ואריה לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 
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הראל חתמה על הסכם שותף 
הביטוח  חברת  עם  גלובלי 
 Sompo Japan היפנית 
 Nipponkoa Insurance
Company – אחת משלוש 
חברות הביטוח הגדולות ביפן. 
להסכמי  מצטרף  זה  הסכם 
גלובאליים  פעולה  שיתוף 
שמקיימת הראל עם תאגידי 
בעולם,  מהגדולים  ביטוח 
 Axa, Zurich ,  IF כגון: 
 P&C, QBE, HDI-Gerling
 Royal&Sun Al l iance ,
 A l l i a n z  , X L - C a t l i n

.Chubb-ו
Sompo  היא החברה הראשונה מהמזרח 
הרחוק שהראל חותמת אתה על הסכם מסוג זה. 
בלוידס   הסינדיקט  בעלת  הינה   Sompo
Sompo Canopius, ולאחרונה קנתה גם את 

  .Endurance חברת הביטוח 
Sompo מעסיקה כ-80 אלף 
איש בחברה והיא מתמחה בכל 
תחומי הביטוח, כולל ביטוח 

משנה. 
ייתן  ההסכם  היתר,  בין 
מענה למבוטחיה שלהחברה  
עסקית  פעילות  המקיימים 
למנות  ניתן  בהם  בישראל, 
יצרני רכב ויבואני רכב, חברות 
תשתיות, אלקטרוניקה וחברות 

נוספות. 
מסר  פוליסה  עם  בשיחה 
גדעון המבורגר, נשיא הראל, 
כי החתימה על ההסכם נעשתה על רקע העלייה 
בסחר עם חברות וגופים יפניים, בדומה לגידול 
בהיקפי המסחר עם חברות מסין, הונג קונג 
וקוריאה. לדבריו, השוק היפני כולו נמצא במגמת 

.Sompo גלובליזציה וכך גם

עוד הוסיף המבורגר: “לחברת הראל ניסיון 
ביטוח  חברות  עם  גלובליים  בהסכמים  רב 
מהמובילות בעולם. ההסכמים עם המבטחים 
הגלובליים מוכיחים את מקצועיותה של הראל, 
ואת רמת האמון שהראל זוכה לה מצד המבטחים 
ומבטחי המשנה בעולם. ההסכמים של הראל עם 
תאגידי הביטוח ברחבי העולם, מאפשרים לה 
גם להיענות לדרישות הביטוחיות של חברות 
ישראליות גלובליות בעלות שלוחות ומפעלים 
 ,Sompo Japan בכל העולם. בזכות ההסכם עם
יחד עם ההסכמים עם שאר תאגידי הביטוח 
הבינלאומיים, נהנים גם מבוטחי הראל מרמת 
שירות גבוהה במסגרת הביטוחים הגלובליים 

בכל המדינות בעולם בהן הם פעילים”. 
עוד התייחס המבורגר לתהליך העבודה מול 
ענקית הביטוח היפנית, ואמר: “תענוג לעבוד 
עם היפנים. זה הישג גדול עבור הראל והמשק 
הישראלי שחברה בסדר גודל כזה חותמת על 

הסכם שותף גלובלי”.

הראל חתמה על הסכם גלובלי 
 -  Sompo Japan Nipponkoa עם

מחברות הביטוח הגדולות ביותר ביפן
 נשיא הראל גדעון המבורגר לפוליסה: החתימה על ההסכם נעשתה על רקע העלייה בסחר עם 
חברות וגופים יפניים, בדומה לגידול בהיקפי המסחר עם חברות מסין, הונג קונג וקוריאה  זה 
הישג גדול עבור הראל והמשק הישראלי שחברה בסדר גודל כזה חותמת על הסכם שותף גלובלי

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 

נשיא הראל גדעון המבורגר
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כדאי לדעת

פוליסה פיננסים

כלל ביטוח חתמה על הסכם עם 
חברת התרופות הביוטכנולוגית 
רוש - נציגת פאונדיישן מדיסין, 
חברה לזיהוי והתאמה של טיפול 

ממוקד בסרטן. 
עם חתימת ההסכם, כל מבוטח 
כלל ביטוח, שזכאי לשיפוי  של 
בגין בדיקות להתאמת טיפול 
ייהנה מהנחה במחיר  לסרטן, 
מדיסין  פאנודיישן  בדיקות 
בישראל. בכלל ביטוח מציינים, 
למבוטח  תוציא  החברה  כי 
התחייבות לסכום השיפוי לו הוא 

זכאי מהחברה כך שהמבוטח לא יידרש לתבוע 
אותו כהחזר הוצאות.

בכלל ביטוח מציינים, כי פאונדיישן מדיסין 
היא מהמובילות ברפואה המותאמת אישית 
בתחום הסרטן ומשויך לה מאגר פרופילים 

סרטן.  מטופלי  של  גנומיים 
המאגר, לצד התיקוף המדעי 
של הבדיקה, הפכו אותה לחברה 
המספקת מיפוי מקיף ומדויק על 
הפרופיל הגנומי של תאי הסרטן. 
הבדיקה מסייעת לרופאים לבחור 
מבין כלל הטיפולים האפשריים, 
את הטיפול היעיל ביותר נגד 
הסרטן הספציפי שזוהה בבדיקה 
ולהתאימו למטופל או לחזק את 

הצורך בטיפול הסטנדרטי.
ם,  י נ י י צ מ ח  ו ט י ב ל  ל כ ב
כיום  נחשבות  הבדיקות  כי 
למובילות בשוק העולמי והן מבוקשות מאוד 
בישראל. עד היום, יותר מ-110 אלף מטופלים 
ברחבי העולם בחרו לבצע את הבדיקה למיפוי 
גנומי של פאנדיישן מדיסין. כמו כן, יותר מ-40 
חברות פארמה בינלאומיות בחרו לבצע את 

שיתופי המחקר שלהם עם החברה.
המשנה למנכ”ל ומנהל חטיבת  דניאל כהן, 
הבריאות בכלל ביטוח: “בעולם של רפואה 
מותאמת אישית, מבוטחי כלל ביטוח יוכלו 
והטיפולים הטובים  לממש את הבדיקות 
והיעילים ביותר. הבדיקות המבוקשות של 
חברת פאונדיישן מדיסין אינן זמינות בסל 
התרופות ושיתוף הפעולה שאנו מובילים יעניק 
הטבה משמעותית למבוטחינו ויוזיל עבורם את 

עלות הבדיקות”.
“כלל ביטוח תמשיך לעבות את סל המוצרים 
המוצרים  את  ולפתח  הבריאות  בתחום  שלה 
הביטוח  בשוק  ביותר  והמגוונים  המקיפים 
מיטב  באמצעות  עוקבים  אנו  בישראל. 
המומחים אחר התפתחויות וחידושים בעולם 
מזהים  כשאנו  בעבר,  שעשינו  כפי  הרפואה. 
הראשונים  אנו  מבוטחינו,  מצד  הצורך  את 

לענות על צורך זה”.  

 כל מבוטח שזכאי לשיפוי בגין בדיקות התאמת טיפול לסרטן, ייהנה מהנחה במחיר 
בדיקות פאונדיישן מדיסין  דניאל כהן, המשנה למנכ”ל ומנהל חטיבת הבריאות בכלל 

ביטוח: הבדיקות המבוקשות של חברת פאונדיישן מדיסין אינן זמינות בסל התרופות ושיתוף 
הפעולה שאנו מובילים יעניק הטבה משמעותית למבוטחינו ויוזיל עבורם את עלות הבדיקות

כלל ביטוח חתמה על הסכם עם 
חברת התרופות הביוטכנולוגית רוש 

להתאמת טיפול ממוקד בסרטן 

XIO הודיעה למיטב דש כי בכוונתה לפעול 
לשם ביצוע עסקת הרכישה ולצורך כך תקים 
קרן ייעודית חדשה לצורך העסקה, וכי תאגיד 
יורכב מבעלי מניות בלתי  השליטה הסופי 
תלויים בעלי שם, שבכללם לפחות בעל מניות 
ישראלי אחד שישמש גם כיו”ר דירקטוריון 
ה’(  )יום  דש  הודיעה מיטב  כך   – החברה 

לבורסה. 
הודעת XIO מגיעה לאחר שבאפריל האחרון 
שלחה מיטב דש ל-XIO הודעת הפרה, לפיו 
XIO לא עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו 
להגשת הבקשות לקבלת אישור רגולטורי 
לשליטה במיטב דש. זאת, כחלק מהעסקה 
למכירת מיטב דש ל-XIO, לפי שווי של 1.48 
 2016 בדצמבר  שנחתמה  שקל,  מיליארד 
)פוליסה, גיליון 2251 מה-30 באפריל 2017(.

ממועד  החל  כי  צוין,  לבורסה  בהודעה 
ההפרה כאמור, התקיימו מגעים ביחס למבנה 

והגשת   XIO-ב השליטה 
הבקשות לקבלת האישורים 

הרגולטוריים. 
ל-  כי  הצדדים הסכימו 
XIO תינתן אורכה של 75 יום 
נוספים, עד ה-21 באוגוסט 
הבקשות  להגשת   ,2017
לאישורים הרגולטוריים. 
ביולי  עד ה-7  אולם, אם 
יוצג למיטב דש  2017 לא 
מזכר הבנות מחייב עם בעל 
המניות הישראלי כאמור 
או שבתוך 75 יום לא יוגשו 

הבקשות לאישורים רגולטוריים על בסיס 
המתווה המעודכן, תעמוד למיטב דש הזכות 
למסור ל-XIO הודעת ביטול של הסכם המיזוג.
במיטב דש מציינים, כי על אף ההתקדמות 
 XIO שהושגה, אין להם כל ודאות האם תגיש

את הבקשות לאישורים הרגולטוריים עד למועד 
האחרון שנקבע, וכי גם אם יוגשו הבקשות 
אין כל ודאות כי יתקבלו מלוא האישורים 
הרגולטוריים והאחרים הנדרשים לשם השלמת 

העסקה או ביצועה במתווה המוצע.

הודעת XIO מגיעה לאחר שבאפריל האחרון שלחה מיטב דש ל-XIO הודעת הפרה, לפיה 
XIO לא עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו להגשת הבקשות לקבלת אישור רגולטורי לשליטה 

בחברה. הצדדים הסכימו כי ל- XIO תינתן אורכה של 75 יום להגשת הבקשות לאישור 

קבוצת XIO: תוקם קרן חדשה ייעודית לצורך 
רכישת מיטב דש ויצורף בעל מניות ישראלי 

XIO  מנכ”ל  Joseph Pacini-אילן רביב מנכ”ל מיטב דש ו

דניאל כהן, המשנה למנכ”ל ומנהל 
חטיבת הבריאות בכלל ביטוח
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתן של הראל חברה לביטוח בע”מ )“חברת 
דורית גורני )“המבוטחת”(,  הביטוח”( ושל 
שיוצגו יחדיו על ידי עו”ד י. גולני וא. ששון, נגד 
חברת שיווק ר.מ.ש. קניס בע”מ )“הנתבעת”( 
ונגד כלל חברה לביטוח בע”מ )“כלל ביטוח”(, 
שיוצגו יחדיו  על ידי עו”ד ד”ר אסף ורשה וניר 
רפפורט. פסק הדין ניתן במאי 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט טל חבקין.
באחד הימים החנתה המבוטחת את רכבה 
)“הרכב”(.  בירושלים  חולים  בית  בחניון 
כאשר שבה לרכב היא הבחינה בפתק שהיה 
עליו. בפתק היה כתוב כך: “היי ראיתי את 
מי שפגע לך ברכב לוחית רישוי....)משאית( 
גם  נכתבו  בפתק  )“האירוע”(.  בהצלחה” 
המועד והשעה להתרחשות האירוע. הרכב 
היה מבוטח בפוליסת ביטוח על ידי חברת 
הביטוח. בעקבות האירוע נגרמו לרכב נזקים, 
על  הביטוח  לחברת  הודעה  נמסרה  ולכן 
התרחשות מקרה ביטוח. המבוטחת ציינה, כי 
הנזקים לא היו קיימים לפני שהבחינה בפתק. 
כמו כן, מבירור עם קצין בטחון בית החולים 
עלה, כי המשאית שמספר הרישוי שלה צוין 
בפתק, אכן נכנסה לשטח בית החולים במועד 
האירוע. חברת הביטוח שילמה למבוטחת 
בגין נזקי האירוע בניכוי השתתפות עצמית. 
בתוך כך הוגשה תביעה נגד הנתבעת, שהינה 
בעלת המשאית וכן נגד כלל ביטוח, שביטחה 
את המשאית, לקבלת שיפוי בגין הכספים 
ששולמו למבוטחת ובגין ההשתתפות העצמית 

ששולמה בשל האירוע.
לכתב ההגנה צורף טופס הודעה של נהג 
שעבד בעבר בשורות הנתבעת, שהינה בעלת 
המשאית. בהודעת הנהג נכתב, כי הוא לא היה 
במקום האירוע, הוא לא הכיר את המבוטחת 
גורם כלשהו.  עם  והוא לא החליף פרטים 
הנתבעת וכלל ביטוח טענו בנוסף, כי חברת 
הביטוח והמבוטחת לא עמדו בנטל להוכיח את 
גרסתן, מאחר שהפתק שהוגש לבית המשפט – 
שהינו למעשה הראיה שקושרת את המשאית 
לאירוע – אינו קביל כראיה לאמיתות התוכן, 

היות שמדובר בעדות מפי השמועה.
נדגיש, כי המבוטחת לא חזתה באירוע במו 

עיניה, וזהות כותב הפתק נותרה עלומה.
האם הפתק, שהכיל את פרטי המשאית, 
מהווה הוכחה מספקת להתרחשות האירוע?

בית המשפט ציין תחילה, כי הנתבעת וכלל 
ביטוח לא התנגדו לקבילות הפתק בשום שלב 

של שמיעת הראיות. הטענה נגד קבילות הפתק 
עלתה רק בשלב מאוחר של המשפט )שלב 
הסיכומים(, והיעדר התנגדותן עד לשלב זה 
מהווה למעשה הסכמה שלהן לקבילות הפתק.

נוסף על כך צוין, כי קיימים חריגים לקבלת 
עדויות מפי השמועה. אחד החריגים עניינו 
באמרה ספונטנית שנאמרה בסמוך לביצוע 
עבירה )חריג זה ידוע במונח “רס גסטה”(. 
כלשונו של בית המשפט: “עדות כזו מתקבלת 
בדרך כלל כראיה, על אף שהיא עדות שמיעה, 
שכן ההנחה היא שמסירה ספונטנית של אמרה 
מפחיתה את החשש שמוסרה אינו מהימן, 
וכי הייתה לו שהות לארגן את גרסתו ולסלף 
את אמרתו”. הפתק במקרה דנן עונה לתנאי 
חריג הרס גסטה, הואיל וסביר להניח שהוא 
אירוע  מבטא  הוא  לאירוע,  בסמוך  נכתב 
מרגש ומסעיר, וכן, משום שכותב הפתק היה 

עד לאירוע. 
בשלב זה ציין בית המשפט, כי הפתק קביל 
כראיה לאמיתות תוכנו. עם זאת יש לבחון 
אם די בפתק, לצד יתר הראיות, כדי להוכיח 
את התביעה. בהקשר זה נכתב, כי אילו הפתק 
היה הראיה היחידה, לא היה די בו כדי להרים 
את נטל ההוכחה. בית המשפט בחן את יתר 

הראיות וקבע, כי בהיעדר כל גרסה מטעם 
הנתבעת, הגרסה המסתברת היא שהרכב 
נפגע באירוע על ידי המשאית במועד ובשעה 
שצוינו בפתק. די בכך כדי לקבל את התביעה.
למרות זאת, בית המשפט ראה לנכון להוסיף, 
כי אף אם הפתק לא היה נכנס בגדר חריג 
לעדות מפי השמועה – לא היה מקום לפסול 
אותו כראיה בנסיבות המקרה דנן. צוין, כי 
עם השנים חל מעבר הדרגתי בדיני ראיות 
משקל.  של  לכללים  קבילות  של  מכללים 
כלשונו של בית המשפט: “ראיות שבעבר נפסלו 
לאחר שלא עמדו בכללי הקבילות הנוקשים 
נחשבות קבילות היום, והנסיבות שבעטיין 
נפסלה קבילותן בעבר משמשות כשיקול 
בקביעת משקלן”. נקבע, כי בכל מקרה היה 
מקום לקבל את הפתק כראיה ולתת לה את 

המשקל המתאים.
הואיל ולא עלתה כל מחלוקת לעניין הנזק, 
הורה בית המשפט לקבל את התביעה ובתוך 
כך חייב את הנתבעת ואת כלל ביטוח לשלם 
לחברת הביטוח ולמבוטחת בגין נזקי האירוע, 

בתוספת הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 הנתבעות טענו, כי חברת הביטוח והמבוטחת לא עמדו בנטל להוכיח את גרסתן, מאחר 
שהפתק שהוגש לבית המשפט אינו קביל כראיה לאמיתות התוכן, כי מדובר בעדות מפי השמועה 

 בית המשפט ציין כי הפתק עונה לתנאי חריג ה“רס גסטה”, הואיל וסביר להניח שהוא נכתב 
בסמוך לאירוע, הוא מבטא אירוע מרגש ומסעיר וכן משום שכותב הפתק היה עד לאירוע  

עובר אורח כתב על פתק את 
מספר הרכב הפוגע – האם זה 

מספיק כדי להוכיח תאונה?

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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ביטוחי בריאות בישראל

נהוג  כלל  בדרך 
סיכומים  לעשות 
בסוף, אבל אנחנו לא 
שם. השנים הסוערות 
מערכת  על  שעברו 
הבריאות  ביטוחי 
בישראל לא הסתיימו, 
זה לא הסוף, זו אפילו 
של  ההתחלה  לא 
הסוף אנחנו נמצאים 
כפי  אולי,  עכשיו 
שצ’רצ’יל אמר, בסוף 

של ההתחלה.
ועדת גרמן: המהפכה התחילה כשוועדת גרמן 
בעידוד השרה יעל גרמן והמנכ”ל רוני גמזו סימנו 
את ביטוחי הבריאות הפרטיים כאויב הציבור. 
התפיסה הכללית הייתה שיש לחזק את מערכת 
הבריאות הציבורית. ההנחה היא שמערכת בריאות 
פרטית מונעת את חיזוקה של מערכת הבריאות 
הציבורית, וביטוחים פרטיים מהווים את הדלק 
הדרוש לקיומה של מערכת בריאות פרטית פורחת 
ומשגשגת. לכן, יש לצמצם את זמינותם ואת היקפם 
של ביטוחי הבריאות הפרטיים ולדחוף את הציבור 

להסתפק במערכת הבריאות הציבורית. 
על מנת לקדם את  התנהלות משרד האוצר: 
תפיסת העולם השגויה הזו, פעל האוצר בכמה 
מישורים, כגון יצירת פרק ניתוחים אחיד, איסור 
למתן פיצוי כספי למבוטח שלא מנצל את הביטוח 
הפרטי שברשותו ומקבל שירות במסגרת הביטוח 
המשלים או הביטוח הפרטי ולהחלטה למנוע 
ממבוטח לקבל שירות מרופא שאין לו הסדר עם 
חברת הביטוח או הביטוח המשלים בהתאמה ועוד. 
תגובת השוק: התוצאה, הפוך על הפוך. אם ועדת 
גרמן רצתה לעצור את הביקוש והשימוש בביטוחים 
פרטיים וברפואה פרטית על מנת להעביר את 
כובד המשקל לבתי החולים הציבוריים ולרפואה 
הציבורית, בפועל הביקוש לשירותי רפואה פרטיים 
רק הלך וגדל, ונמצא בימים אלו בשיאים שמערכת 

הבריאות לא ידעה מעולם. 
ביקוש לרפואה פרטית: הביקוש לרפואה פרטית 
לא יקטן, הוא רק יגדל. השירות הציבורי לא יוכל 
לספק את הביקוש, לא מבחינת היקפי פעילות ולא 
מבחינת מימונו. אף שר בריאות לא יוכל לכפות 
כלכלת צנע ולמנוע ממבוטח לקבל את הטוב 
ביותר. אף שר בריאות לא יוכל היום, בעידן המידע 
החופשי, למנוע ממבוטח לדעת מה האלטרנטיבות 
הטיפוליות שקיימות בעולם ולשאוף לקבל אותן, 
ואף שר בריאות לא יוכל לשכנע חולה להסתפק 
בפחות ולא לנסות ולקבל את הטיפול העדכני, 

הטוב והנכון ביותר להצלת חייו. 
טכנולוגיות רפואיות מתקדמות: גם אם באופן 
תיאורטי תקציב התרופות בסל הבריאות יגדל 
מאוד, הרי שתהליך הכנסת תרופה או טכנולוגיה 
חדשה לסל הבריאות לוקח זמן רב, בין שלוש לחמש 

שנים. לאדם שחולה כרגע במחלה מסוימת אין 
את הזמן להמתין, לא שנה, לא שנתיים ולא שלוש, 
ולכן תמיד יידרש למימון פרטי או מימון של חברת 
ביטוח על מנת שהחולה יוכל להשתמש בתרופה 

שאולי תציל את חייו ברגע זה. 
גם אם תיאורטית תקציב הטכנולוגיות הרפואיות 
המתקדמות יהיה בלתי מוגבל )דבר שכמובן לעולם 
לא יקרה( יהיו עדיין טכנולוגיות שהיכולת להשתמש 
בהן בארץ לא תהיה זמינה. לאדם שחולה עכשיו 
אין את הזמן להמתין עד שרופא זה או אחר יסיים 
את ההכשרה לשימוש בטכנולוגיה וניתן יהיה 
לעשות בה שימוש בארץ. אדם כזה ידרוש לקבל 
את השירות הרפואי בחו”ל או במימון פרטי או 

במימון של חברת ביטוח. 
יש לא מעט חולים  זכות הבחירה ברפואה: 
שרוצים לבחור אישית את הרופא שיטפל בהם. 
זו זכות בסיסית ואת הזכות הזו אי אפשר לקחת 
מאף חולה. לא גרמן ולא ליצמן ולא אף אחד אחר 
יוכל לקחת מאדם חולה את הזכות לבחור את 

הרופא שיטפל בו. 
גם אם מערכת הבריאות הציבורית תממן עשרות 
רופאים בכירים, שיחויבו לעבוד במשרה מלאה 
בבית החולים הציבורי )פולטיימרים(, היא לעולם 
לא תוכל לספק לכל ציבור החולים את רצונו. בחירה 
אמיתית ושלמה לא יכולה להיעשות במערכת 
ציבורית שוויונית והמקום היחיד לאפשר אותה 
היא במערכת פרטית. והמימון הוא מימון עצמי 

או מימון של חברת ביטוח. 
שוויון במערכת הבריאות: הדרך לשאוף לשוויון 
במערכת הבריאות היא לשפר את שירותי המערכת 
הציבורית ולהגדיל את משאביה - לא לסרס את 
שירותי הרפואה הפרטיים. הדרך היא ליצור מערכת 
ציבורית כל כך טובה שהציבור יבחר בה, לא מתוך 

אין ברירה אלא מתוך בחירה. 
עלות השירותים הרפואיים בשנים הקרובות ילכו 
ויגדלו, הרפואה מתקדמת הטכנולוגיה מתקדמת 
ושירותי הרפואה הופכים להיות מותאמים יותר 
לחולה הבודד ולכן יקרים יותר. כך גם ביטוחי 
הבריאות יהיו חייבים להתאים את עצמם לעולם 

החדש. 
ביטוח הבריאות של המחר: אדם שרוכש ביטוח 
בריאות פרטי יצטרך לשאול את עצמו מה מסגרת 
התקציב שעומדת לרשותו ובתקציב הזה לרכוש את 
הכיסויים הביטוחיים, על פי סדר חשיבות שהוא 
יקבע לעצמו, בעצמו או באמצעות מומחה שייעץ לו. 
אם בעבר היינו רגילים לחשוב שהכיסוי הביטוחי 
החשוב ביותר הוא הכיסוי לניתוחים, והוא גם 
היה הכיסוי הביטוחי היקר ביותר, הרי שהיום לא 
כך הם פני הדברים. יותר ויותר טיפולים ניתנים 
באמצעות טכנולוגיות רפואיות מתקדמות שהן 
פחות פולשניות ופחות עתירות אשפוז ולשירות 

הזה צריך להבטיח מימון זמין.
כיסוי לתרופות וטכנולוגיות מתקדמות: הכיסוי 
הרפואי החשוב ביותר בעשור הקרוב יהיה כיסוי 

לתרופות, טכנולוגיות מתקדמות ושירותי רפואה 
מותאמים אישית. התפתחות תעשיית התרופות 
בעשור האחרון היא מדהימה והיא תלך ותתפתח 
עוד הרבה יותר בעשור הבא. תרופות חדשות 
למצבים שפעם לא ניתן היה לתת להם פתרון ייחודי 
וממוקד )לדוגמה, היכולת להוריד בצורה ממוקדת 
את רמת הכולסטרול הרע בדם(, משפחות חדשות 
של תרופות )לדוגמה, תרופות שגורמות לתאי 
מערכת החיסון של הגוף להילחם בעצמם בתאי 
הסרטן(, תרופות למחלות נדירות ותרופות גנטיות 
- כל אלו קיימים כבר היום ויתרבו בעשור הקרוב. 
פוליסת התרופות, הטיפולים הגנטיים וההתאמה 
האישית תהיה זו שתיתן בעתיד הקרוב את רוב 
הפתרונות הביטוחיים לעולם חדש זה שהולך 
ומתפתח לנגד עינינו. מדובר בשירותים רפואיים 
שהיכולת של המערכת הציבורית לתת להם 
פתרונות מידיים לא קיימת, והדרך לנצל אותם 

תהיה באמצעות ביטוחים פרטיים.
כיסוי ביטוחי להשתלות: פרק ההשתלות יהפוך 
להיות אף הוא לפרק מרכזי או כיסוי נפרד ולא 
לנספח שולי בפוליסת התרופות. לא ירחק היום 
ובאמצעות הנדסה גנטית נפתח את האיברים 
היום מטפלים בחולי סרטן  וכבר  להשתלה, 
באמצעות טיפולים גנטיים. מישהו יצטרך לממן את 
זה. לקח עשר שנים מהיום שהתחילו לשווק בישראל 
כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ועד 
היום שזו הפכה להיות הפוליסה החשובה בשוק 
הביטוח הרפואי. זה הזמן להיערך עם פוליסת 
השתלות וטיפולים גנטיים חדשה, שהציבור יוכל 

ליהנות ממנה בבוא היום. 
כיסוי לניתוחים: פרק הניתוחים כבר לא יהיה 
הפרק המוביל ברפואה של מחר. מערכת הבריאות 
הציבורית תדע להתמודד עם התורים הארוכים 
ולשפר את רמת השירות הירודה בבתי החולים, 
טוב יותר ממה שהיא עושה זאת היום. הפוליסות 
הפרטיות ידרשו לממן את הטיפול בטכנולוגיות 
רפואיות מתקדמות, שרובם יהיו אמבולטוריות, 
חלקם יעשו על מנת למנוע או להחליף ניתוח, ללא 
אשפוז, ורובן לא ייכללו בסל הבריאות, ודאי לא 

סמוך לפיתוחם. 
על ציר הזמן הקרוב נמצא את עצמנו מגדירים 
מחדש את הצורך בביטוחי בריאות פרטיים 

ומגדירים מחדש את המוצרים. 
עלות הבריאות תמשיך לנסוק והשאלה המרכזית 
שכל אדם יצטרך לתת דעתו עליה תהיה מה חשוב 
יותר ומה חשוב פחות, לאיזה סיכוני בריאות הוא 
רוצה לתת פתרון ביטוחי מלא ובאיזה סיכונים הוא 
מוכן לסמוך ידו על מערכת הבריאות הציבורית. 
אילו הם החלטות בהחלט לא פשוטות אבל כולנו 

נצטרך להתמודד איתם. 

ד”ר אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית החולים 
“אסותא” וסמנכ”ל “הפניקס”. מנכ”ל חברת הייעוץ 

“פרש קונספט”

המערכת הציבורית לא תוכל לעולם לממן את 
העלות המלאה של הרפואה הטובה ביותר

 ועדת גרמן ניסתה לעשות מהפכה בצריכה של רפואה פרטית ושל ביטוחי בריאות פרטיים, אך 
היום כבר ברור שתפיסת העולם של הוועדה הייתה שגויה  הפתרון: ביטוחי בריאות פרטיים 

שמהותם והכיסויים שיעניקו יעברו שינוי משמעותי בעשור הקרוב הביטוח יתעסק בזה 

מאת ד”ר אודי פרישמן

בריא לדעת
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ביטוח רכב רכוש 
הינו התחום הגדול 
ח  ו ט י ב ב ר  ת ו י ב
אלמנטרי ותפוקתו 
הראשון  ברבעון 
לכדי  הגיע   2017
מיליארד   2.528
 2 . 5 4 6 ( ל  ק ש
ברבעון  מיליארד 
אשתקד,  מקביל 
ירידה של 18 מיליון 
שקל המהווה כ-0.7%(. הירידה מלאכותית 
ונובעת מהקדמת פוליסות רבות )בעיקר של 
קולקטיבים כגון עובדי מדינה(  וכמענה לדרישת 
אותם קולקטיבים להעניק הנחות טרם כניסת 
2017, שאוסר מתן  חוזר הפיקוח ב-1 בינואר 
הנחות למבוטחי קולקטיב ביחס למבוטח הבודד 
בעל סיכון זהה. החוזר התייחס אמנם לביטוח 
חובה, אך מאחר שבאותם קולקטיבים העסקה 
כללה גם את ביטוחי רכב רכוש קיבלנו את העיוות 

הן בביטוחי רכב רכוש והן בביטוחי רכב חובה.
המרווחת  הפרמיה  לנתוני  נתייחס  אם 
ניתן להבחין בגידול  )המתעלמת מהעיוות(, 
בפרמיית הביטוח בכ-10%, הנובע משתי סיבות 

עיקריות:
א. גידול בפרמיה הממוצעת הנובע מהגדלת 

התעריף כמעט בכל החברות. 
ב. המשך מגמת הגידול במצבת כלי הרכב 
בחמשת החודשים הראשונים השנה נוספו על 
כבישי ישראל כ-140 אלף כלי רכב חדשים )יותר 

מ-25 אלף כלי רכב חדשים מדי חודש(.
לא כל התוספת מצטרפת לביטוח )רכב רכוש( 
כי יש ציי רכב, ובעיקר רכבי הליסינג, המבצעים 

ניהול עצמי של נזקי הרכב. ביטוח 
הרכב מהווה כ-37.2% מתפוקת 
מיליארד   6.79 ( האלמנטרי 

ברבעון(.
עבר  הרווח, התחום  בשורת 
מהפך ולראשונה לאחר הפסדי 
השנים 2015 ו- 2016 הציג רווח 
)הפסד  94.1 מיליון שקל  של 
של 111.8 מיליון ברבעון מקביל 
אשתקד(.המהווים שיפור של 206 

מיליון שקל.
עיקרו של השינוי הוא חיתומי 
60.9 מיליון ברבעון  )רווח של 
הנוכחי, לעומת הפסד חיתומי 
של 131.5 מיליון ברבעון מקביל 
– שיפור של 192.4 מיליון שקל 
מהשיפור(   93.4% המהווה 
ברווחי  לגידול  שייך  ומקצתו 
השקעות )רווח של 33.1 מיליון 
שקל לעומת 19.6 מיליון ברבעון 
מקביל – שיפור של 13.5 מיליון 

שקל המהווים 6.6% מהשיפור(.
השיפור החיתומי מאפיין את כל החברות ללא 
יוצא מן הכלל, אך בהחלט ניתן להבחין במינון 
נותן אינדיקציה  השונה ביניהן. אותו שיפור 
על רמת התייחסות עניינית ורצינית, הכוללת 
ובראשונה טיפול בתעריף והתאמתו  בראש 
לסיכון, כולל התייחסות לגידול בכמות מקרי 
האובדן גמור בעקבות תקנות רגולטוריות של 
משרד התחבורה. כמו כן, הורדת תלות מביטוח 
חובה עקב חוסר ודאות לגבי המשך רווחיותו 
של תחום זה ויכולת סבסוד עתידית של כשלי 
חיתום בביטוח רכב רכוש, טיפול בגורמי הפסד 
הן ברמת המבוטח הבודד והן בהתייחסות לציי 
רכב וקולקטיבים בעייתיים, התאמות ובדרך 
כלל הגדלות של השתתפויות עצמיות, בדיקה 
ובקרה של היסטוריית התביעות והוצאת כרטיס 
צהוב ואפילו אדום במקרים של פוליסות עתירות 

תביעות.
ההתנהלות הקשוחה של החברות לבעלי שתי 
יותר גרם למבוטחים רבים )וגם  תביעות או 
לסוכנים( לפעול באמצעות התקשורת והרשות 
המחוקקת על מנת שהרגולטור יתערב וינחה את 
החברות להקל על מבוטחים בעלי 2-3 תביעות 

או יותר )ב-3 שנות חיתום(.
ברמת הטיפול בתביעות קיימת מגמה להפנות 
כמה שיותר מבוטחים למוסכי הסדר המוכנים 
לשתף פעולה עם החברות, להוריד את שיעור 
הרווח ברמת המבוטח הבודד ולהעניק הנחות 
לחברות הביטוח שמסייעות לאותם מוסכים 

להגדיל מחזור עסקים.
בנוסף, חברות הביטוח הגבירו מנגנוני בקרה 
מתוחכמים ומתקדמים לצורך שליטה ובקרה 
על כל תהליכי התביעה וכן מעקב אחר פעילות 

מוסכים, שמאים, יבואני רכב, ספקי חלקי חילוף 
וגורמים אחרים הקשורים בכך.

באשר למוסכי ההסדר, יש באיגוד המוסכים 
אי שביעות רצון מהעובדה שמוסכים מסוימים 
משתפים פעולה עם חברות הביטוח להקטנת 
עלות התביעה והייתה אף פנייה לבג”ץ שעיקרה 
הפליית מוסכים )שאינם שייכים לנבחרת מוסכי 
ההסדר של כלל ביטוח(. בנוסף, יש לאותו גוף 
באיגוד המוסכים טענות על “פגיעה בבטיחות” כלי 
הרכב המטופלים במוסכים, עקב כך שכדי להוזיל 
את חלקי החילוף, מוסכי ההסדר מסתכנים יחד 
עם חברות הביטוח בהחלפת חלקים לא תקניים 

או לא בטיחותיים ברכבי המבוטחים.
התביעה הייתה אמנם ספציפית נגד פוליסה 
ספציפית המשווקת על ידי כלל ביטוח, אך הייתה 
כוונה לגרום לביטול מוסכי ההסדר ולפחות 

במנגנון הנוכחי. 
העובדה שהתביעה נדחתה בבג”ץ, עדיין לא 
מייתרת את הטיפול הרגולטורי ואין ספק שבקרוב 
יהיו הנחיות חדשות, שכנראה יתנו הכשר למוסכי 
ההסדר, אך במקביל יקבעו מנגנוני בקרה חדשים 

אשר יטפלו בעיוותים.
אחד העיוותים הגדולים )לטענת החברות( 
קשור בכך שמאז שנכנס חוזר השמאים לתוקף, 
הגורם הבוחר את השמאי )“המבוטח לפי החוזר”( 
הפך להיות המוסך או הסוכן וזה גורם, במקרים 

מסוימים, לגידול בעלויות התביעה.

קבוצת מנורה – הגדולה והרווחית ביותר 
ברכב רכוש 

החברה הגדולה ביותר בתחום זה היא מנורה 

תחום רכב רכוש חוזר לפסי הרווחיות
 השינוי ברווחיות התחום מלמד שניתן לנהוג בהיגיון חיתומי גם בתחום תחרותי הכולל 

את כל החברות, בלי לאבד את הראש  תוצאות ביטוח רכב רכוש ברבעון ראשון 2017

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

תוצאות תחום רכב רכוש ברבעון 1 - 2017 – בחלוקה לחברות )באלפי שקלים(
פרמיות  חברה

ברוטו 
פרמיה 

מרווחת 
קומביינד 
לוס רשיו 

רווחים 
מהשקעות 

רווח בנטרול  
רווח כולל השקעות

516,415387,36995.7%6,17119,91026,081מנורה החזקות
317,331250,46992.6%1,43518,59020,025ביטוח ישיר

290,069241,12095.5%5,11811,22316,341הפניקס
AIG97,34780,37790.5%1,4087,6209,028

121,77468,93593.8%2,2624,5196,781שלמה
258,802218,195100.1%6,484136,497מגדל
217,631176,39299.5%3,4312,4965,927הראל

69,57440,65993.4%6662,6873,353ביטוח חקלאי
119,54591,19398.5%1,6401,3723,012הכשרה

226,628160,974100.7%1,472-1,098374כלל ביטוח
200,721162,111102.5%2,472-3,982-1,510איילון

92,25962,332103.8%604-2,406-1,802שירביט
2,528,0961,940,12697.20%33,16360,94494,107סה”כ

* קומביינד לוס רשיו: היחס בין סה”כ ההוצאות )הכוללות תביעות משולמות ושינוי בתלויות, הוצאות בגין עמלות ומע”מ, 
הוצאות הנהלה כלליות והוצאות אחרות( לפרמיה המורווחת בשייר
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מבטחים החזקות )הפועלת באמצעות החברות 
מנורה ושומרה(. תפוקת החברה הגיעה לכדי 
516.4 מיליון שקל )490.7 מיליון ברבעון מקביל 
– גידול של כ-5% ביחס לאשתקד(. עיקר הגידול 

מקורו בגידול בתעריפים.
בשורת הרווח מנורה עשתה את המהפך הגדול 
ביותר ועברה להיות החברה הרווחית ביותר, 
כאשר ברבעון מקביל אשתקד הייתה ההפסדית 
ביותר )רווח של 26 מיליון שקל לעומת הפסד 
של 31.8 מיליון – שיפור של 57.8 מיליון שקל(. 
לחברה מגיע יישר כוח מיוחד על השינוי ובמיוחד 

לגבי התאמת תעריפי הסיכון למציאות.
החברה השנייה בגודלה בתחום זה היא ביטוח 
ישיר, שהצליחה להגדיל תפוקה חרף אי חידוש 
ביטוח עובדי המדינה )317.3 מיליון שקל לעומת 

293.8 מיליון אשתקד – גידול של כ-8%(.
ב-2016 החזיקה החברה כ-21% מתפוקת 
מאוד  בגידול  מדובר  ולפיכך  מדינה  עובדי 
משמעותי ביחס לרבעון מקביל )בנטרול השפעת 

עובדי המדינה – גידול של 25%(.
בשורת הרווח החברה הכפילה את הרווח 
ל-20 מיליון שקל והיא ממוקמת במקום השני 
)לאחר מנורה(. עיקרו של השינוי חיתומי ואין 
ספק שאי חידוש עובדי המדינה והגידול בתיק 
המסורתי מסייע לשיפור. למרות היתרון המובהק 
שיש לחברה ביחס לחברות האחרות, הפערים 
החיתומים הצטמצמו בעיקר בגלל שהחברות 

האחרות השתפרו מאוד.
החברה השלישית בגודלה היא הפניקס )290 
מיליון לעומת 275.5 מיליון אשתקד – גידול של 
5.2%( - גידול בפרמיה וכן במספר העסקים. 
בשורת הרווח החברה עברה לרווח של 16.3 מיליון 
שקל )הפסד 3.4 מיליון ברבעון מקביל( - שיפור 

בתוצאות חיתומיות.
מגדל הינה החברה הרביעית בגודלה )258.8 
מיליון שקל לעומת 238.7 מיליון שקל – גידול של 

8.4%(. הגידול משמעותי 
ונובע מעיוות, עקב  יותר 
רישום רוב תפוקת עובדי 
וקולקטיבים  המדינה 
דומים בתפוקת 2016 ועל 
חשבון רבעון ראשון בשנה 

הנוכחית. 
מגדל  הנוכחית  בשנה 
מתפוקת  ב-47%  זכתה 
עובדי המדינה )בעיקר על 
חשבון ביטוח ישיר, שירביט 
וכן חלק מתפוקת איילון(.

מגדל  הרווח  בשורת 
הציגה שיפור משמעותי - 
31.8 מיליון  מהפסד של 
ברבעון מקביל לרווח של 
6.5 מיליון השנה.  בנטרול 
רווחי ההשקעות מדובר 
עדיין  ואין  איזון  על  רק 
רווח חיתומי, אך השיפור 
מאוד משמעותי ונותן ביטוי 
לשינויים החיתומים, כולל 

לעבור  על מנת  נקטה  שהחברה  התעריפים 
מהפסד לרווח.

כלל ביטוח,  החברה החמישית בגודלה היא 
שהגיעה ל-226.6 מיליון שקל )194.5 מיליון 

ברבעון מקביל – גידול של 16.5%(.
בכלל ביטוח מציינים שיפור ברווחיות ומעבר 
מהפסד של 8.6 מיליון ברבעון מקביל   לאיזון 
ברווח הכולל ברבעון הנוכחי )והפסד חיתומי 
מזערי - 1 מיליון שקל(. החברה סיימה את פעילות 
טיוב התיק אותו עברה בשנתיים האחרונות, 
שכללה טיפול בגורמים ההפסדיים, והיא מפנה 

משאבים לצורך חזרה לגידול.
החברה השישית בגודלה בתחום זה היא הראל, 
עם תפוקה בסדר גודל של 217.6 מיליון שקל 
)251.6 מיליון אשתקד – ירידה של 13.5%(. 
אותה ירידה מוסברת ברישום מוקדם של תפוקת 
עובדי מדינה וקולקטיבים דומים בשנת 2016 על 
חשבון 2017. בשנה הנוכחית ולאחר היעדרות 
של שנה החברה חזרה לבטח רק קומץ של אותו 
קולקטיב )כ7%(. בשורת הרווח הראל הציגה 
רווח קטן של 5.9 מיליון שקל )רווח של 0.6 מיליון 
אשתקד( - השיפור קיים אך הוא אינו משמעותי 

במונחים שקליים.
איילון עם  החברה השביעית בגודלה היא 
תפוקה של 200.7 מיליון שקל )300.8 ברבעון 
מקביל, קיטון של כ-100 מיליון שקל, המהווים 

ירידה של 33.2%(.
החברה איבדה חלק מעובדי המדינה, אך עדיין 
מחזיקה ביותר מ-40% מקולקטיב זה )65% 

בשנה החולפת(.
בשורת הרווח החברה מציגה שיפור משמעותי, 
אך עדיין עם הפסד קטן של 1.5 מיליון שקל 
)הפסד של 22.2 מיליון ברבעון מקביל(.למרות 
ההישג במעבר מהפסד גדול יחסית להפסד זניח 
)והפסד חיתומי של כ-3.9 מיליון שקל(, ייתכן 
שגודל התיק המוסדי, הכולל קולקטיבים וציי 

רכב, מאט את קצב המעבר לרווחיות.

שלמה עם  היא  בגודלה  החברה השמינית 
תפוקה רבעונית של 121.7 מיליון שקל )79.5 
מיליון ברבעון מקביל – גידול של 53%(. החברה 
מציגה גידול בפעילות סוכנים. בשורת הרווח 
החברה עברה לרווח של 6.8 מיליון שקל ברבעון 
הנסקר )לעומת הפסד של 6.7 מיליון ברבעון 
מקביל(. החברה נקטה בצעדים משפרי חיתום, 
כולל הגדלת התעריף, במהלך שנת 2016. למרות 
שמדובר בחברה קטנה יחסית, הגידול המרשים, 
תוך מעבר מהפסד לרווח, בולט וראוי להערכה.

ותפוקתה  הכשרה  היא  החברה התשיעית 
119.5 מיליון )134.8 מיליון ברבעון  ברבעון 
מקביל – ירידה של 11.3%(. הירידה קשורה 
בעיקר להקדמת חידוש של קולקטיב/צי רכב 

גדול ב-2016 על חשבון 2017.
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 9.2 
)חיתומית,  3 מיליון שקל  מיליון לרווח של 
רווח קטן של 1.3 מיליון שקל(. למרות השיפור 
ברווחיות, החברה עדיין מצויה בסביבה של 

איזון חיתומי.
החברה העשירית היא AIG שתפוקתה ברבעון 
הנסקר 97.3 מיליון שקל )86.4 מיליון ב-2016 
– גידול של 12.6%(. שיעור השיפור ברווחיות 
משמעותי ביותר וראוי לציון )מהפסד של 10.5 
מיליון שקל לרווח של 9 מיליון( ונובע בנוסף 
לשיפורים החיתומיים   גם מהעובדה שהחברה 

קטנה יחסית בתחום זה  
החברה ה-11 היא שירביט ותפוקתה ברבעון 
92.2 מיליון שקל )127.9 מיליון ברבעון מקביל 
– ירידה של 28%(. עיקרו של הקיטון מוסבר 
בהחלטת החברה שלא להתחרות ב-2017 על 
עובדי המדינה ואי חידוש קולקטיב דומה. בשורת 
הרווח ולמרות מגמת השיפור החברה מציגה 
הפסד של 1.8 מיליון שקל )איזון ברבעון מקביל(.
החברה הקטנה ביותר בתחום זה היא ביטוח 
חקלאי עם 69.5 מיליון שקל )72 מיליון ברבעון 

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תחום רכב רכוש חוזר לפסי הרווחיות

תוצאות תחום רכב רכוש ברבעון 1 - 2016 – בחלוקה לחברות )באלפי שקלים(

פרמיות  חברה
ברוטו 

פרמיה 
מרווחת 

קומביינד 
לוס רשיו 

רווחים 
מהשקעות 

רווח בנטרול  
רווח כולל רווחי השקעה

10,334 8,937 1,397 219,59295.9% 293,896 ביטוח ישיר

1,989 1,852 137 35,77594.8% 72,006 ביטוח חקלאי

596 271- 867 153,956103.1% 251,637 הראל

164- 473- 309 70,718100.7% 127,910 שירביט

3,387- 9,050- 5,663 213,547104.2% 275,489 הפניקס

6,857- 6,806- 51- 59,862111.8% 79,560 שלמה

8,682- 10,030- 1,348 155,813106.4% 194,499 כלל ביטוח

9,263- 11,809- 2,546 95,337112.4% 134,850  הכשרה

AIG 86,404 71,350115.9% 847 -11,351 -10,504

22,278- 23,349- 1,071 166,339114.0% 300,808 איילון

31,793- 31,695- 98- 165,853120.2% 238,731 מגדל

31,863- 37,442- 5,579 350,885110.6% 490,718 מנורה החזקות

111,872- 131,487- 19,615 1,759,027107.8% 2,546,508 סה”כ

* קומביינד לוס רשיו: היחס בין סה”כ ההוצאות )הכוללות תביעות משולמות ושינוי בתלויות, הוצאות בגין עמלות ומע”מ, 
הוצאות הנהלה כלליות והוצאות אחרות( לפרמיה המורווחת בשייר
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3.4%(. בשורת  מקביל אשתקד –ירידה של 
הרווח החברה הציגה רווח של 3.3 מיליון שקל 
)1.99 מיליון אשתקד(. השינוי אינו מהותי ונובע 
בעיקר מהגדלת התעריף.לחברה יש יתרון חיתומי 
ביחס לשוק, אך עקב גודלה בתחום זה הוא אינו 

משמעותי.

סיכום 

לאחר שנתיים בעייתיות במיוחד והפסדים 
ניכרים חזר תחום רכב רכוש לפסי הרווחיות. 
התחום, המהווה כ-37% מתפוקת האלמנטרי 
)2.52 מתוך 6.79 מיליארד שקל(, תרם לרווחי 
האלמנטרי ברבעון כ-28.7% )94.1 מתוך 328.2 

מיליון שקל(. 
גודל השינוי בין הרבעונים הוא דרמטי )206 
מיליון שקל( ועיקרו חיתומי. צריך בהחלט לברך 
את קברניטי החברות והאחראים לכך בביטוח 
אלמנטרי על ההישג. השינוי ברווחיות התחום 
מלמד אותנו שניתן לנהוג בהיגיון חיתומי גם 
בתחום תחרותי הכולל את כל החברות, מבלי 

לאבד את הראש.
מההיסטוריה של רווחיות התחום למדנו שברגע 
שחברות מזהות רווח, הן עלולות לחזור לסורן 
ולהתחיל במגמה של הורדת מחירים ובנוסף, 
עוד למדנו  “הקלות” במשמעת החיתומית. 

שהתהליך של השינוי מהיר )יחסית לתחומי 
פעילות אחרים(, אך הוא עובד בסבבים של 

כשנתיים.
לדוגמה השנים 2015 ו-2016 היו הפסדיות, 
2013 ו-2014 רווחיות ו-2011-2012  השנים 
הפסדיות. האם 2017 מבשרת חזרה לשנתיים של 
רווחיות? אנחנו מקווים שתחום כה מרכזי וגדול 
יוביל את הרווחיות לאורך זמן, שהרי אנו יודעים 
שתרומת התחום המקביל, ביטוח חובה,  עדיין 
לא יציבה ולכן אסור לנהל הפסד חיתומי ברכב 
רכוש )כבעבר( ולהסתמך שתחום החובה יסבסד. 
בחברות צריכים לפעול להשרשת הרווחיות בתחום 

תוך היערכות לשינויים הצפויים.
בעבור הסוכנים תחום זה הינו החשוב ביותר 
להכנסתם מעמלות )באלמנטרי( ורובם מתלוננים 
שהשיפור בתוצאות החברות קשור בפגיעה 
הגוברת בעמלות הסוכנים, כתוצאה ממתן הנחות 

לצורך עמידה בתחרות.
בנוסף, הסוכנים צריכים להיערך למהפכה 
הדיגיטלית, שבוודאי לא תפסח על תחום רכב 
רכוש. כמו כן, יהיה עליהם לתת מענה לתהליכים 

אחרים המתרחשים בתחום זה.
משינויים  כתוצאה  עבודה  עתיר  התחום 
רגולטוריים שנכנסו בשנים האחרונות. תהליכי 
חידוש הפוליסה )והצעות חדשות( מצריכים בנוסף 
לשיפורים הטכנולוגיים )כגון קבלת הסכמות 
המבוטח באמצעות הקלטות( גם עבודה רבה, 

כדי שהמבוטח לא יגלה במסגרת התעניינותו 
באתרי השוואה נוסח Wobi שיש בשוק הצעות 

אטרקטיביות יותר. 
התחום עבר בשנה החולפת שינוי בהתייחס 
לריידרים  וזה משפיע מאוד על עבודת חלק 
ניכר מהסוכנים, שהרי הוא מהווה גורם הכנסה 
נוסף )ומשמעותי( בעבורם ובמקרים לא מעטים 
יש ניגוד אינטרסים בין רצון החברות לסוכנים 
בהתייחס למיקום של הריידר, בתוך הפוליסה 

או מחוץ לה.
ברבעון זה חלקם של המבטחים הישירים הגיע 
לכ-415 מיליון שקל המהווים כ-16.4% מתפוקת 
התחום. בנטרול רכבי נישות וקולקטיבים, הביטוח 
הישיר מהווה כ-20% מתפוקת תת תחום רכב 
פרטי ומסחרי עד 3.5 טון. חלקם ברווחיות התחום 
כ-30% )יתרון מובהק( והם בקו עלייה בתפוקה. 
התחום מאוד תחרותי וחמש החברות הגדולות 
מהוות כ-1,509 מיליון שקל מתוך 2,528 מיליון 

שקל, המהווים כ-59.6%. 
המשמעות היא שיותר מ-40% מתפוקת התחום 
מגיעה מחברות קטנות ובינוניות – גורם חיובי 
בתחרות. אם החברות ימשיכו באותו קו, אנו צופים 
המשך מגמה של גידול ברווחיות התחום בהמשך.
הקומביינד לוס רשיו ירד לראשונה מזה שנתיים 
מתחת לקו ה-100% )לפני זקיפת רווחי השקעות 
שאינם משמעותיים בתחום זה( וזה מסמל יותר 

מכל תחילת תקופה חדשה ומעבר לרווחיות.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תחום רכב רכוש חוזר לפסי הרווחיות
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ביטוח המשנה במשך  לוידס מאבד את אחיזתו בשווקי 
בשוק  מיצובו  לחיזוק   לפעול  וחייב  האחרונות  השנה   30
 ,Willis Re שהתחרות בו הולכת וגוברת - כך אומר מנכ”ל

ג’ון קאוונה, באסיפה של חברי לוידס. 
המנכ”ל  דברי  את  מצטטת   AM Best המידע  סוכנות 

המשנה  כמבטח  לוידס  במעמד  הכרסום  כי  ומדגישה 
ביטוח  שוק  פעילות  התחלת  עם  החל  בעולם  המוביל 
המשנה של ברמודה בשנת 1986. איבוד ההובלה של לוידס 
אפשר את שגשוג מרכזי ביטוח במקומות אחרים בעולם, 

כגון שנחאי )סין( וציריך )שווייץ(.

ההפסדים שנגרמו על ידי הסערה, שפגעה 
מצטרפים  אפריקה,  דרום  בקייפטאון, 
אפריקאים  הדרום  המבטחים  של  לקשיים 
הנמצאת  גרועה  כלכלה  עם  המתמודדים 
במיתון, דירוג אשראי )של המדינה( שלילי, 
אי יציבות פוליטית ואבטלה הנמצאת בשיא 

של 14 שנה.

שנה,   30 זה  ביותר  העזה  שהיא  הסערה, 
גרמה למותם של לפחות 9 בני אדם, העיפה 
לקווי  נזקים  גרמה  מבנים,  הציפה  גגות, 
 135 מתח והביאה לסגירה של בתי ספר – 
בתי ספר סבלו נזקים מהסופה. 26 שריפות 
סבלו  פרברים  ו-12  ממנה  כתוצאה  פרצו 

מהרס. 

המבטחים  את  יביאו  לא  הסערה  נזקי 
ישולם  להפסדים מאחר שחלק מהתביעות 
על ידי מבטחי המשנה, אולם המבטחים יהיו 
בלחץ בתקופה הקרובה. הנחמה היחידה של 
המבטחים היא התחזקות המטבע המקומי 
)ראנד( ב-7% מול הדולר, דבר שיקטין את 

עלות השיקום של הנזקים. 

מנכ”ל Willis Re: לוידס מאבד את ההובלה 
של תעשיית ביטוח המשנה העולמית

הסערה העזה ביותר זה 30 שנה 
פגעה בקייפטאון, דרום אפריקה

 Allianz 70 עובדי
בסכנת פיטורים

 QBE מעביר את 
פעילותו לבריסל

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

לדברי המנכ”ל ג’ון קאוונה, לוידס חייב לפעול לחיזוק מיצובו בשוק שהתחרות בו הולכת וגוברת

ההפסדים שנגרמו על ידי הסערה מצטרפים לקשיים של המבטחים הדרום אפריקאים 
המתמודדים עם כלכלה גרועה הנמצאת במיתון, דירוג אשראי שלילי, אי יציבות פוליטית ואבטלה

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

 ,Willis Re מנכ”ל
ג’ון קאוונה

Allianz UK השלים לאחרונה סקר בתחום מסלקי  המבטח 
לסיום  איום  מהוות  הסקר  מסקנות  הדירות.  בתחום  התביעות 
70 עובדים. המבטח רוצה לנייד את פעילות מרכז  עבודתם של 
הטיפול בתביעות, הממוקם בעיר בריסטול, ולמזג אותו עם מרכז 
המבטח   .Milton Keynes בעיר  הממוקם  בתביעות  הטיפול 
הודיע כי הוא שוקל להעביר למרכז זה גם את הטיפול בתביעות 
מסחריות ולייחד את פעילות המרכז לטיפול בכל תביעות הרכוש. 
שהוא  השינויים  כי   2017 ינואר  בחודש  עוד  הודיע  המבטח 
עבודתם  לסיום  יביאו  שלו  התביעות  במערך  לערוך  מתעתד 
התביעות  תחום  ראש  פנה  במקביל  עובדים.  מ-150  יותר  של 
של המבטח לברוקרים והבטיח כי רמת השירות שיקבלו תהיה 

תואמת את הצרכים שלהם ושל לקוחותיהם.

חברה  יקים  כי  הודיע   QBE הבינלאומי  האוסטרלי  המבטח 
בת חדשה בבלגיה, כדי לשמר את פעילותו באירופה. זאת, עקב 
הפעילות  מנהל   .)Brexit( האירופי  מהאיחוד  בריטניה  פרישת 
ולצוות  ללקוחות  ודאות  הבטחת  כי  אמר   QBE של  האירופית 
והקמת  המבטח  הנהלת  של  מעייניה  בראש  נמצאת  העובדים 
החברה הבת בבריסל מבטיחה המשכיות של השירותים שמעניק 

המבטח ללקוחותיו. 
מושפעת  מבריסל  האירופית  הפעילות  את  להפעיל  ההחלטה 
של  הלאומי  שהבנק  והסיוע  זו  בעיר  החברה  של  סניף  מקיום 
בלגיה מוכן להעניק להשלמת התהליך. מטה הפעילות האירופית 
תחל  הבלגית  הבת  החברה  מלונדון.  לפעול  ימשיך   QBE של 

לפעול בשנת 2019. 
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בבית המשפט המחוזי מרכז לוד הוגשה בקשה 
לאישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית, שבה נטען 
כי הראל אינה מגלה, לכאורה, באתר האינטרנט 
שלה מידע מלא ומדויק על אודות התקרות של 
סכומי השיפוי המגיעים למבוטחיה בביטוחי 
בריאות )פוליסה, גיליון 2170 מה-6 באוקטובר 
2016( - כך הודיעה הראל לבורסה בשבוע שעבר. 

לבית  ביוני  בהסכם הפשרה, שהוגש ב-7 
המשפט, הוסכם אופן חישוב סכום תגמולי 
הביטוח לחברי הקבוצה שיגישו, לאחר מועד 
אישור ההסדר, תביעת ביטוח לחברה לשיפוי 
וכן מנגנון השלמה של  ניתוח  בגין הוצאות 
הסכומים לתגמולי ביטוח לחברי קבוצה, שקיבלו 

שיפוי בעבר. 

הקבוצות אותן ביקשה התובעת לייצג בתביעה, 
שהוגשה בספטמבר 2016, היא כל מבוטחי הראל 
בפוליסות ביטוח בריאות, המקנות למבוטח 
זכות שיפוי בגין הוצאות מנתח ו/או חדר בית 
חולים ו/או הוצאות נוספות בקשר לניתוחים, 
עד לתקרת הסכומים שמשלמת החברה בגין 

אותו ניתוח שעבר המבוטח. 

לוד הורה על  בית המשפט המחוזי מרכז 
מגדל  נגד  ייצוגית שהוגשה  מחיקת תביעה 
בטענה לגביית דמי ניהול שלא כדין מעמיתים 
מנותקי קשר – כך דיווחה החברה היום )יום 

א’( לבורסה. 
על פי התביעה שהוגשה בפברואר 2016 על 
ידי עמית בקרן השתלמות, המכונה “מגדל 

קהל השתלמות”, נמסרו בידי הנתבעת כספים 
ותנהלם  מכספי העמית על מנת שתחזיקם 
בעבורו. אולם לטענתו, החברה כשלה מליידע 
ומלעדכן אותו על אודות כספיו אלו, לא טרחה 
לקיים עמו קשר לגבי כספיו אלה, לא מסרה 
לו דיווחים, הודעות או עדכונים ולא טרחה 
לקבל את הסכמתו לשינויים בתקנון ובשיעור 

דמי הניהול שנגבו ממנו, כפי שהיו קבועים 
2066  מה-10  בין הצדדים )פוליסה, גיליון 

בפברואר 2016(.
ב-9 ביוני 2017 הורה בית המשפט על מחיקת 
התביעה הייצוגית כאמור וקבע, בין היתר, כי 
לא ניתן לבררה כפי שהוגשה לפי חוק תובענות 

ייצוגיות.

בית המשפט: לא ניתן לברר את התביעה כפי שהוגשה לפי חוק תובענות ייצוגיות 

התביעה הוגשה בטענה שהחברה אינה מגלה באתר האינטרנט שלה מידע 
מלא ומדויק על תקרות סכומי השיפוי המגיעים למבוטחיה בביטוחי בריאות

פשרה בייצוגית נגד הראל: 
הוסכם אופן חישוב סכום 

התגמולים בפוליסות הבריאות

נמחקה ייצוגית נגד מגדל שהוגשה בטענה לגביית 
דמי ניהול שלא כדין מעמיתים מנותקי קשר 

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884
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 מגדל פתחה מרכז 
פעילות חדש באשקלון

מגדל מרחיבה את מוקדי 
ופתחה בשבוע  פעילותה 
שעבר )יום ה’( מרכז תפעול 
באשקלון.  חדש  ושירות 
המרכז יעסיק יותר מ-320 
כ-220  מתוכם  עובדים, 
עובדים שהועסקו בשנים 
כעובדי קבלן  האחרונות 
טלדור  חברת  באמצעות 
במסגרת מיקור חוץ. נמסר 
יהפכו  הקבלן  עובדי  כי 
לעובדים שכירים של מגדל, 
בנוסף לקליטתם של עוד 
חדשים  עובדים   100 כ-
מאזור הדרום. בכך, בית 
מגדל באשקלון יהווה את 
והשירות  התפעול  מרכז 
הגדול ביותר של החברה 

אחרי פתח תקווה ומהגדולים בענף הביטוח 
והפיננסיים.

באירוע הפתיחה השתתפו: בעל השליטה 
במגדל שלמה אליהו, יו”ר מגדל יוחנן דנינו,  
עופר אליהו, יו”ר ההסתדרות  מנכ”ל מגדל 
החדשה אבי ניסנקורן, ראש עיריית אשקלון 
בפועל תומר גלאם ובכירים נוספים בהם אלי 
אלעזרא, יו”ר ובעל השליטה בהכשרה ותושב 

אשקלון. 
בחברה ציינו, כי מדובר בבניין חדש, שנבנה 
לפי מידותיה של החברה וצרכיה, בשטח כולל 
של 2,500 מ”ר. החברה תשתמש בבניין בתנאי 

שכירות מול יזם מקומי.
שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל, התייחס 
בדבריו לקליטת עובדי הקבלן כעובדים מן 
המניין במגדל ואמר: “כשקיבלתי את השליטה 
במגדל העובדים החלו להתאגד ורצו ארגון 
עובדים. כשנפגשתי עם אבי ניסנקורן במסגרת 
המו”מ להסכם קיבוצי, היו לו שתי בקשות: 
שמגדל תקלוט אנשים בעלי מוגבלויות ואת 
עובדי הקבלן. הסכמתי שמגדל תוביל את הענף 
בתחום זה. יש לנו עניין שהעובדים ישתכרו 
כראוי, ואנחנו עשינו מהלך בכיוון עוד לפני 

ההתאגדות”.
“קיבלנו החלטה  דנינו:  יוחנן  יו”ר מגדל 
אסטרטגית להרחיב את מוקדי פעילותנו מעבר 
לגוש דן ולנצל את הפוטנציאל הכלכלי הטמון 
בפריפריה, תוך  אימוץ בחום של הקהילה גם 
באזורים מרוחקים. הגיעו אלינו הצעות רבות 
מרשויות מקומיות שונות, אולם בחרנו בסופו 
ולתקוע  של דבר ללכת רחוק ככל האפשר 
יתד באשקלון, כבית גדול נוסף אשר יתמוך 
וישרת את פעילותנו העסקית, בצד מחויבותנו 
הקהילתית. מגדל היא מעתה חלק בלתי נפרד 

מהמרקם הכלכלי-חברתי גם של אשקלון 
ודרום הארץ – וכולנו גאים על כך”. דנינו אמר 
כי בכוונת מגדל לשתף פעולה עם מוסדות 
אקדמיים באזור, כולל הקמת מגמת ביטוח – 
תוך כוונה לקלוט את הבוגרים לעבודה במגדל.

עופר אליהו: “הבית החדש  מנכ”ל מגדל 
שלנו באשקלון ישמש מרכז תפעול ושירות 
ייחודי מסוגו, המציע מסלולי קריירה מגוונים 
שירות  מנציגי  החל  שונות:  בהתמחויות 
לקוחות, דרך תפעול, מערכות מידע, טיוב 
נתונים וטיפול בתביעות. זאת, במקביל למתן 
שירות לכל הלקוחות וסוכני הביטוח של מגדל 

בדרום”. 
יום  אבי ניסנקורן: “זהו  יו”ר ההסתדרות 
חג לכל אחד מאתנו. היום אנחנו מגשימים 
את החזון. שלמה אליהו הוכיח שהוא אדם 
חברתי בכל רמ”ח איבריו. המהלך לצמצום 
תופעת עובדי הקבלן, במגזר הציבורי ובמגזר 
הפרטי כאחד, הוא לא רק מאבק למען תנאי 
העסקה הוגנים, אלא אמירה חברתית נחרצת 
לגבי האופן שבו כולנו רוצים לראות את המשק 
בישראל. הקליטה להעסקה  ואת החברה 
ישירה היא הדרך להחזיר את הכבוד האנושי 
לעובדים והמהלך החשוב שמגדל שותפה לו, 
מקדם ערכים שיאפשרו לה לחזק את מעמדה 
כמעסיקה הוגנת ולהבטיח את חוסנה בתור 
אחת החברות המובילות בענף. ברכת יישר 
כוח לוועד העובדים, בראשות מודי גת, על 
הנחישות שהפגינו ועל התפקיד המשמעותי 
שמילאו בשינוי פני המציאות בחברה. אני רוצה 
להודות גם לידידי, יו”ר הסתדרות המעו”ף 
ארנון בר דוד, ולכל הנהלת מגדל על חלקם 

בקידום ההישג שאנו מציינים היום”.  
ליאור רביב, סמנכ”ל ומנהל מערך התפעול 

“על  והשירות של מגדל: 
הפעילות  הצלחת  בסיס 
ון  ל ק ש א ב ו  נ ע צ י ב ש
במסגרת מיקור חוץ, אני 
סמוך ובטוח כי באמצעות 
בית מגדל החדש והרחבת 
פעילות החברה בעיר, נוכל 
להמשיך ולשפר את השירות 
לסוכני הביטוח וללקוחות, 
לרבות האפשרות לקבלת 
קהל עבור כל מאות אלפי 
בדרום  החברה  לקוחות 

הארץ”. 
ת  ל ה נ מ  , י ר פ ו ע ת  נ ע
מעורבות חברתית בקבוצת 
בהקשר  מציינת  מגדל, 
“אנו שמחים לתרום  זה: 
לפריפריה גם בצד החברתי 
הקהילתי  מהחיבור  רב  סיפוק  ומרגישים 
ומיכולתנו להגשים את החזון הכלכלי-חברתי 

שמוביל אותנו גם באשקלון”.
ממגדל נמסר, כי החברה תשתף פעולה עם 
המכללה  מוסדות אקדמיים באזור,  לרבות 
האקדמית באשקלון,  לטובת פיתוח מסלולי 
הליבה  פעילויות  את  התואמים  קריירה 
המקצועיות של מגדל. בנוסף, החברה תהיה 
מעורבת בפעילות קהילתית ענפה יחד עם 
עמותות וארגונים מקומיים. סך הכל תתמוך 
מגדל בחמש תכניות חברתיות באשקלון, 
שחלקן כבר מתקיימות וחלקן בשלבי התנעה: 
מיתר – מרכז יום רב תחומי לנוער בסיכון 
פעמונים – הדרכות בנושא   ;12-18 בגילאי 
צרכנות נבונה וניהול תקציב אישי לצעירים 
בחטיבות ביניים ותיכון; אור ירוק – הטמעת 
ערכי בטיחות בדרכים בקרב תלמידי בתי 
עתיד בטוח – פיתוח קבוצת מנהיגות  ספר; 
בכל בית ספר אשר תוביל מיזמים חברתיים 
מניעתיים; ופנימיית בית הטייסים לנערות – 
מעון משפחתי לנערות בסיכון בגילאי 14-19.

 מגדל קלטה 320 עובדים מהאזור, מתוכם 220 עובדי קבלן שהועסקו באמצעות חברת טלדור, 
לעבודה במרכז החדש  שלמה אליהו: מגדל תוביל את הענף בתחום זה  החברה תתחיל בשת”פ עם 

מוסדות אקדמיים באזור לטובת פיתוח מסלולי קריירה התואמים את פעילויות הליבה של מגדל 

שלמה אליהו בטקס הפתיחה

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח,
כולל פוליסות, חומר שיווקי

והצעות מחיר.
מומחיות בתרגום דוחות כספיים

של חברות ביטוח.
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח. 

כדאי לקבוע פגישת היכרות:
052-4757622

jmtargum@gmail.com
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

התחממות המרוץ ללשכה

תואר לשם כבוד 
הוענק ליו”ר הראל 

יאיר המבורגר

מיכל האוזרמן 
התמנתה לתפקיד 

מנהלת אגף תביעות 
רכב בביטוח כללי 

בהראל 

אייל בן שלוש סיים את תפקידו 
כדח”צ במגדל אחזקות

נאוה ויקלמן – סגנית הנשיא המיועדת של רוזנפלד

התואר הוענק להמבורגר על ידי המכון הטכנולוגי חולון 

מהראל נמסר, כי במסגרת איחוד תחום הביטוח 
הכללי לחטיבה אחת, יאוחדו תביעות הרכב 
רכוש וחובה לאגף אחד, אותו תנהל האוזרמן

יוסי מנור, יו”ר MDRT  אירופה ובעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח, הודיע כי יתמוך באורי צפריר לנשיאות הלשכה

יו”ר הראל יאיר המבורגר קיבל תואר 
לשם כבוד מ-HIT  - המכון הטכנולוגי 
במסגרת טקס הענקת תארים  חולון 
בנוסף  במכון ביום ד’ בשבוע שעבר. 
להמבורגר הוענק התואר גם לפרופ’ 
נילי כהן, זוכת פרס ישראל. הרב ישראל 
מאיר לאו קיבל מהמכון אות הוקרה על 

מפעל חיים.

סוכנת הביטוח נאוה ויקלמן, לשעבר יו”ר וועדת ביטוחי הבריאות 
והסיעוד של הלשכה, וחברת הוועד המנהל והמועצה הארצית, מצטרפת 
לכוורת ההנהגה בראשות ליאור רוזנפלד, לקראת הבחירות בנובמבר 

השנה. ויקלמן צפויה להתמנות לסגנית נשיא הלשכה.
לדבריה, “הפעילות הציבורית היא חלק מפעילותי בענף ולאחר 
אתנחתא קצרה אני רואה עצמי חוזרת לעשות למען הכלל, במסגרת 
הנהגה חדשה, דינמית ויצירתית בראשות ליאור רוזנפלד ושותפו לדרך 

ליאור הורנצ’יק”.
רוזנפלד והורנצ’יק בירכו את ויקלמן על החלטתה. רוזנפלד ציין כי 
ויקלמן היא “פעילה עם קבלות, שתישא את שרביט הבריאות והסיעוד 
מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה, ותתמוך בוועדה בראשה 

יעמוד עדי בר-און”.

מנור הביע תמיכה בצפריר

MDRT אירופה ובעבר נשיא  יו”ר  יוסי מנור,  לשכת סוכני הביטוח, הודיע כי יתמוך באורי צפריר לנשיאות הלשכה.בתוך כך נודע, כי 

מבטחים ומבוטחים

מיכל האוזרמן התמנתה לתפקיד סמנכ”לית בכירה ומנהלת 
אגף תביעות רכב בחטיבה לביטוח כללי בהראל במקומו של ניר 
שמריהו. מיכל, עו”ד בהשכלתה, היא בעלת ותק של עשרים שנה 
בהראל ומכהנת כיום בתפקיד מנהלת מחלקת תביעות רכב חובה. 
מהראל נמסר, כי במסגרת איחוד תחום הביטוח הכללי לחטיבה 
אחת, יאוחדו תביעות הרכב רכוש וחובה לאגף אחד, אותו תנהל 
האוזרמן. שמריהו, מנהל אגף תביעות רכב רכוש בהראל בשש 
השנים האחרונות, מסיים את תפקידו בחברה. עבד בהראל במשך 

כ-22 שנה בתפקידים מגוונים ובכירים.
בהראל הודו מאוד לניר שמריהו על תרומתו המשמעותית  להישגי 

החברה בשנות עבודתו ואיחלו לו בהצלחה רבה בהמשך דרכו.

יו”ר הראל יאיר המבורגר

אייל בן שלוש סיים את תפקידו כדירקטור חיצוני במגדל אחזקות 
– כך דיווחה החברה לבורסה. בן שלוש, שכיהן בשנים 2002-2005 
כמפקח על הביטוח, מילא את התפקיד במשך 9 שנים משנת 2008. 
באפריל האחרון סיים בן שלוש תפקיד כדח”צ במגדל ביטוח ובמקומו 
מירב בן כנען הלר – חברה בוועדת ביקורת של  מונתה לתפקיד 

הדירקטוריון במגדל.

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

יוסי מנור, יו”ר MDRT אירופהנאוה ויקלמן


