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הכניסו  שפק  ויורם  קלמן  וגדי  יעקב 
יו”ר  כהן  יובל  בראשות  קבוצת משקיעים 
קרן פורטיסימו כשותפים אסטרטגיים בקש 

סוכנות לביטוח – כך נודע לפוליסה. 
זאת לאחר השלמת מהלך המיזוג של ארבעת 
הסוכנויות - ג’.י.ב.או ואריה שפק )שהחזיקו 
חתמים )חברה  וקש  סוכנות לביטוח(  בקש 
קש  לתוך  לביטוח(  סוכנות  קש  של  בת 
סוכנות לביטוח – מיזוג עליו פורסם לראשונה 

בפוליסה )גיליון 2254 מה-9 במאי(.
העסקה מוערכת על ידי גורמים בענף בכ-

100 מיליון שקל, כאשר הגוף הממוזג ירשום 
פרמיות של כ-500 מיליון שקל בשנה. בשלב 
התפקידים  בבעלי  שינויים  צפויים  לא  זה 

הנוכחיים בסוכנות – יעקב וגדי קלמן ויורם 
שפק ימשיכו לנהל את קש חתמים ואת קש 
סוכנות לביטוח, וגדי קלמן ינהל את פעילות 
הביטוח האלמנטרי. לראש הסוכנות הממוזגת 
יתמנה ירון דוויק, ששימש בתפקידו האחרון 

כמנהל תחום הגיל השלישי במגדל.  
בראשי,  ושמוליק  כהן  יובל  הרוכשים, 
שותפים בקרן ההשקעות פורטיסימו, יחזיקו 
דוויק,  עם  )יחד  הממוזג  מהגוף  בכ-80% 
שיחזיק בשיעור קטן ממניות החברה(. יעקב 
ג’.י.ב.או. סוכנות לביטוח,  קלמן, בעלי  וגדי 
ויורם שפק, הבעלים של אריה שפק סוכנות 
מהגוף  אחד  כל   10% ב- יחזיקו  לביטוח, 

הממוזג. 

גי’.י.בי.או קיימת זה כ-71 שנה והיא עוסקת 
והביטוח  האלמנטרי  הביטוח  תחומי  בכל 

הפנסיוני, וכך גם סוכנות אריה שפק. 
קש חתמים פועלת עם רישיון של מבטח חוץ, 
והיא עוסקת בביטוח אוטובוסים, משאיות, 
כלי צמ”ה וסחורה בהעברה. הסוכנות היא 
מורשית לוידס, והיא עובדת מול כ-400 סוכני 
ביטוח. לצד קש חתמים פועלת קש סוכנות 
לביטוח, בתחום ביטוח אלמנטרי וביטוח חיים, 

המשלימים לפעילות קש חתמים.  
העסקה קיבלה את כל ההיתרים הדרושים, 
עסקיים.  להגבלים  הממונה  אישור  כולל 
לעבור  הסוכנות  צפויה   2018 בתחילת 

למשרדיה החדשים באזור.

לגרום  צפוי  המסים  חוזר חדש של רשות 
למשיכת מיליארדי שקלים על ידי המעסיקים 
מהגופים המוסדיים – כך מעריכים בכירים 
שפורסם  בחוזר  והפנסיה.  הביטוח  בענף 
השבוע, העוסק בכספים הצבורים ביתרות 
הצבורות בקופות המרכזיות לפיצויים, נקבעו 
כללי מיסוי ומשיכה חדשים, בין היתר על רקע 
תיקון 3 שנחקק ב-2008, שחסם את האפשרות 

להמשיך ולהפקיד את כספי הפיצויים באותן 
קופות החל משנת 2012. 

אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה תחום ציות 
ואכיפה פנימית בהלמן-אלדובי, מסר לפוליסה 
כי חוזר זה מחליף ומבטל את הוראות החוזר 
הקודם שפורסם ב-26 בדצמבר 2016, וקובע 
הוראות חדשות למיסוי ומשיכת כספי פיצויים 
ידי מעסיקים מדי שנה בשנה מקופות  על 

מרכזיות שבבעלותם. החוזר מאפשר למעסיקים 
למשוך סכומים עודפים בקופות המרכזיות 
לפיצויים, באופן שיהווה למעשה תחליף מימון 
הפקדות למרכיב הפיצויים בקופות הגמל של 

כלל עובדיהם.
המשמעויות המלאות של החוזר לסוכנים, 
המעסיקים והגופים המוסדיים יובאו בגיליונות 

הקרובים של פוליסה. 

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

לאחר שהושלם המיזוג: יעקב וגדי קלמן ויורם שפק 
הכניסו שותפים אסטרטגיים לקש סוכנות לביטוח 

חוזר של רשות המסים צפוי לגרום למשיכת 
מיליארדי שקלים מהגופים המוסדיים

העסקה מוערכת על ידי גורמים בענף בכ-100 מיליון שקל, 
כאשר הגוף הממוזג ירשום פרמיות של כ-500 מיליון שקל בשנה
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החברים  מספר  האם 
הביטוח  סוכני  בלשכת 
נמצא בירידה או במגמת 
עלייה? זו השאלה שעולה 
מפרסום בפייסבוק של 
איש הביטוח קובי צרפתי, 
מנכ”ל משותף בסוכנות 
הביטוח אגוז ויו”ר לשעבר 
ח  ו ט י ב ל ה  ד ע ו ו ה ל  ש

אלמנטרי בלשכה. 
לדברי צרפתי, הוא הגיע 
למסקנה זו לאחר שחילק 
את הכנסות הלשכה מדמי 
שעמדו   ,2016 ב- חבר 
שקל,  מיליון  כ-4.5  על 
בסכום דמי החבר לשנה 
אותו משלם הסוכן, בסך 
של כ-1,260 שקל. מספר 

הסוכנים שהתקבל לאחר החישוב שעשה 
עמד על כ-3,563. מספר זה מצביע לדבריו על 

ירידה במספר הסוכנים. 
בלשכה  גורמים  מנגד, 
כי החישוב אינו  טוענים 
לוקח  אינו  שכן  מדויק, 
ההנחות  את  ן  בחשבו
אוכלוסיות  שמקבלות 
ם  י נ כ ו ס ן  ו ג כ  , ת ו נ ו ש

צעירים ומבוגרים. 
גורמים בכירים בלשכה 
הביטוח  סוכני  ובענף 
ם  ע ה  ח י ש ב ו  כ י ר ע ה
פוליסה, כי מספר סוכני 
על  כיום  עומד  הביטוח 
נרשמה  לא  וכי   ,4,500
ירידה במספר הסוכנים 

בשנים האחרונות.
מלשכת סוכני הביטוח 
לא התקבלה התייחסות 
בתעמולת  “מדובר  כי  בטענה  רשמית, 

בחירות”. 

כמה חברים יש 
בלשכת סוכני הביטוח?

 לפי חישוב שערך איש הביטוח קובי צרפתי, מספר חברי הלשכה ירד ב- 2016 גורמים 
בלשכה: החישוב שנעשה אינו מדויק  הערכות: מספר חברי הלשכה עומד על כ-4,500

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 

קובי צרפתי

הסטטוס של קובי צרפתי בפייסבוק
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בדק ומצא:

דירוג גלובס, 13.6.17

בולטת בתשואות!
מובילה את דירוגי התשואות בפוליסות משתתפות ברווחים 

הן ב – 3 השנים והן ב – 5 השנים האחרונות
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בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו 
עיריית  שלמה דומבלסקי )“התובע”(, נגד  של 
החברה הלאומית  רמת גן )“הנתבעת 1”( ונגד 
לתשתיות דרכים בישראל בע”מ )“הנתבעת 
2”(. נציין, כי הנתבעת 1 הגישה הודעת צד ג’ נגד 
הנתבעת 2. שמות באי כוח הצדדים לא נזכרו בפסק 
הדין, שניתן במאי 2017, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופט הבכיר ד”ר מנחם )מריו( קליין.
בשעת בוקר מוקדמת יצא התובע לרכוב על 
אופניו בכביש מספר 4. לטענת התובע, תוך כדי 
רכיבה, אופניו עלו על יציקת בטון המהווה מפגע 
של ממש. כתוצאה מכך התובע נפל מאופניו ונגרמו 
לו חבלות בגופו )“התאונה”(. למקום התאונה הגיע 
אמבולנס והתובע פונה לבית החולים הקרוב. נטען, 
כי הנתבעת 1 אחראית לנזקים הואיל והיא הבעלים 
של השטח בו התרחשה התאונה. כאמור, התביעה 
הוגשה גם כנגד הנתבעת 2, בהיותה האחראית 
על תחזוקת קטע הכביש בו התרחשה התאונה. 

1 התגוננה באמצעות שלל טענות,  הנתבעת 
ביניהן, כי לא ניתן לראות או להבחין בבליטה או 
בכל מפגע אחר בכביש בו נפל התובע. עוד נטען, 
כי התובע לא הביא כל ראיה המעידה על גודל 
המפגע הנטען וכן לא הובאה ראיה לעצם קיומו של 
המפגע. כמו כן נטען, כי בזירת התאונה היו עדים 
שאותם התובע לא טרח להזמין ויש לזקוף זאת 
לחובתו. לבסוף נטען, כי התובע הסתכן מרצונו 
החופשי ומשכך הוא אינו זכאי לפיצוי על פי הדין.
הנתבעת 2 טענה להגנתה, כי התמונות שהציג 
התובע אינן מציגות את המפגע הנטען וכן לא 
ניתן ללמוד על הקשר בינן לבין מקום התאונה. 
עוד נטען, כי התובע לא ביצע מדידות למפגע וככל 
שהיה שם מפגע גדול – היה על התובע להבחין בו 
ולראות אותו לפני שנתקל בו. מאחר שהתובע טען 
שהוא לא ראה את המפגע, כנראה שהוא לא קיים.
האם התובע זכאי לפיצוי כלשהו בגין התאונה?
בית המשפט ציין, כי לגרסתו של התובע מצטרפת 
עדותו של אדם נוסף, לפיה המפגע אכן קיים והוא 
ראה אותו בקרבת האופניים. בית המשפט עיין 
גם בתמונות שהציג התובע וקבע, כי התמונות 
נראות אמינות ולא ניכר שבוצעה עריכה כלשהי. 
מכלול הנתונים מצביע על כך שעל השוליים של 
הכביש בו התרחשה התאונה קיים גוש בטון בגודל 
המהווה מפגע ולמעשה התאונה התרחשה עקב 

התנגשות בו.
עם זאת, בית המשפט קבע, כי לנתבעת 1 אין כל 
אחריות לנזקי התאונה, הואיל והתאונה התרחשה 
בכביש המצוי באחריות המדינה - באמצעות 
2. כלשונו של בית המשפט: “משכך  הנתבעת 
נראה לי שבמקרה דנן בו נמסרה אחריות, תקציב 
ממשלתי וסמכות לחברה הלאומית לדרכים, אין 
מקום להטיל אחריות גם על עיריית רמת גן”. בית 

המשפט דחה את התביעה נגד הנתבעת 1.
בשלב זה בחן בית המשפט את האחריות של 

הנתבעת 2 מכוח עוולת הרשלנות. לשם ביסוס 
העוולה יש להוכיח קיומם של מספר יסודות - 
חובת זהירות מצד המזיק כלפי הניזוק, הפרתה של 
חובה זו ונזק שנוצר כתוצאה מההפרה האמורה. 
הדין אינו מחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות 
האפשריים למניעת הנזק אלא רק באמצעים 
סבירים. בעדות שמסר עד מטעם הנתבעת 2 עולה, 
כי הימצאות גוש בטון הוא דבר מסוכן שיש לסלקו. 
2 לא הציגה דוחות להוכחת  כמו כן, הנתבעת 
סיורים שנערכו במקום התאונה  - ושבועיים 

לאחריה המפגע נותר במקומו.
בית המשפט קבע, כי משלא הוגשו הדוחות 
האמורים ואין ראיה נוספת לביצוע סריקות במקום 
התאונה, הנתבעת 2 לא מילאה אחר חובתה ולא 
פעלה במטרה למנוע מפגעים בכביש. הנתבעת 2 
למעשה ממתינה לדיווחים על מפגעים בכדי לפנות 

אותם ולא נוקטת בכל פעולה יזומה מטעמה.
לגבי חשיבות הנושא ניתן ללמוד מדבריו של 
בית המשפט: “מדינת ישראל חווה בשנות קיומה 
שלל טרגדיות שמגיעות לכדי מכת מדינה של 
ממש בנוגע לנפגעים בתאונות הדרכים. לעיתים 
נראה שרוכבי האופניים בישראל נאלצים לשחק 
ברולטה רוסית בכבישי הארץ בלית ברירה עקב 
ונאותים.  מחסור במסלולי רכיבה מוסדרים 
מבחינתם של רוכבי האופניים, המקום שבו הם 
יכולים ורשאים על פי דין לרכב הם שולי הכביש. 
אין הבדל בין אם הרכיבה היא לצרכי שימוש כדי 
להגיע לעבודה, לצרכי ספורט או לכל מטרה אחרת. 

כפי שציינתי לעיל, חלה על נתבעת 2 החובה לדאוג 
לביטחונם של משתמשי הדרך, קל וחומר לרוכבי 
האופניים, אשר נמצאים באופן יחסי בסיכון גבוה 
בדרך בינעירונית”. בית המשפט קבע, כי הנתבעת 

2 התרשלה כלפי התובע.
עוד נקבע, כי אין לקבל את הטענה, לפיה התובע 
הסתכן מרצונו החופשי באופן השולל ממנו את 
הזכאות לפיצוי. התובע אמנם רכב בכביש מרצונו, 
אך הוא לא ידע על קיומו של המפגע והוא לא חשף 
עצמו למפגע מרצון חופשי, ובוודאי שלא הסכים 

לחשוף עצמו לנזק שנגרם לו ללא קבלת פיצוי.
עם זאת, בית המשפט ראה לנכון לייחס לתובע 
אשם תורם בשיעור של 25%. בית המשפט קיים 
דיון בנזקים שנגרמו לתובע והעמיד את שיעור 
הפיצוי על כ-350 אלף שקל. מסכום זה יש לנכות 

25% בגין אשם תורם.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

הלאומית  )החברה  ישראל  נתיבי  תגובת 
לתשתיות דרכים בישראל בע”מ( לפניית פוליסה: 
“חברת נתיבי ישראל עושה לילות כימים למען 
בטיחות משתמשי הדרך, זאת לרבות הפעלת 
מרכז שליטה לאומי ומוקד שירות לקוחות בטלפון 
2120* הזמין למשתמשי הדרך 24 שעות ביממה 
לאורך כל ימות השנה. לגופו של נושא הפניה, 
החברה מכבדת את פסיקת השופט ותפעל לפיה 

כחוק”.  

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט בחן את האחריות מכוח עוולת הרשלנות  לשם ביסוס העוולה יש להוכיח קיומם של מספר 
יסודות - חובת זהירות מצד המזיק כלפי הניזוק, הפרתה של חובה זו ונזק שנוצר כתוצאה מההפרה האמורה 

רוכב האופניים ניזוק בתאונה 
עצמית - האם הסתכן מרצונו באופן 
השולל ממנו זכאות לפיצוי כלשהו?

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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“הפער הגדול בין עמדת הפיקוח 
לעמדת הלשכה  סביב הפרשנות 
להגדרת תפעול יוצר כאוס אצל 
הסוכנים. כאוס זה מצב רע עבור 
שהלשכה  הרושם  נוצר  כולנו. 
הולכת בכיוון הפוך מהכיוון של 
הפיקוח על הביטוח” – כך אומר 
ליאור הורנצ’יק, על הפרשנות 
להגדרת  הלשכה  שמעניקה 
התפעול, שסותרת את הגדרת 

הפיקוח על הביטוח. 
הורנצ’יק, המתמודד בימים אלה יחד עם ליאור 
רוזנפלד להנהגת הלשכה, אומר כי לאחרונה 
החל לשמוע מסוכנים וסוכנות ביטוח אמירות 
קשות כלפי הלשכה, שעיקרן – סוכני הביטוח 
אינם מרגישים את הלשכה – “משלמים דמי 

חבר, וזהו”. 
הורנצ’יק  שקל  אחדים  חודשים  לפני  עד 
להתמודד באופן עצמאי לנשיאות הלשכה. זאת, 
למרות שהיו קולות שאמרו כי תקנון הלשכה 
אינו מאפשר לו להיבחר כנשיא הלשכה, כיוון 
שלא השלים קדנציה כפעיל אחד ממוסדות 
הלשכה. לדבריו של הורנציק,  הוא מחזיק בחוות 
דעת משפטית המאפשרת לו להיבחר. זאת, כיוון 
שלאחר סיום פעילותו בוועדת הצעירים, מונה 
על ידי נשיא הלשכה אריה אברמוביץ לתפקיד 
בלה”ב. הורנצ׳יק החליט לפני מספר חודשים 
לחבור לליאור רוזנפלד, ולקבל תפקיד בכיר 

בהנהגת הלשכה, אם רוזנפלד ייבחר. 
סיפור חייו הייחודי של הורנצ’יק כבר מזמן אינו 
סוד, ופורסם בהרחבה בעיתונות המקצועית 
ואף הארצית:  הוא החל דרכו בענף הביטוח 
בנסיבות מצערות, בגיל 17.5, לאחר פטירתו 
בטרם עת של אביו – רפי הורנצ’יק ממחלת 
הסרטן. פטירתו הפתאומית של אביו הובילה 
את הורנצ’יק לקחת על עצמו את סוכנות 
הביטוח שהקים אביו – “פעלנו מיידית מול 
הפיקוח על הביטוח על מנת לקבל אישור, 
ובמקביל היה צורך להיערך מול הצבא על מנת 
לקבל הקלות ת”ש, לסיים כיתה י”ב ולהוציא 
19 הוצאתי רישיון סוכן  רישיון נהיגה. בגיל 
הביטוח והייתי סוכן הביטוח הצעיר ביותר 

במדינה”, נזכר הורנצ’יק. 
• מה תהיה המטרה המרכזית שלך כבכיר 

בהנהגת הלשכה?
הורנצ’יק: אני רוצה להביא הרבה יותר סוכנים 
וסוכנות להיות מעורבים יותר בהנהגת הלשכה. 
השאיפה היא לראות לשכה מובילה. אנשים 
רוצים לראות הנהגה חדשה. אני רוצה להוביל 
לשינוי במבנה הלשכה, במסגרתו יש צורך 
לסגור חלק מהוועדות הפועלות היום, ולפתוח 
ועדות חדשות. הכול חייב להיעשות משיקולי 

מקצועיות בלבד.
• כגון?

הורנצ’יק: יש מקום להקמת ועדה בין מגזרית, 
שתפעל לחיבור מגזרים שונים ללשכה. 

• מה ההבטחה שלך לסוכני הביטוח הצעירים?
הורנצ’יק: ישבתי במשך תקופה קצרה כחבר 

בוועדת הסוכנים הצעירים, אולם 
החלטתי לעזוב, כיוון ששמתי לב 
שאין שם הובלה מקצועית ונכונה. 
ועדת הצעירים יכולה לעשות הרבה 
יותר ממה שהיא עושה בפועל, אגב 
בשיחות סגורות עם החברים בה 

אני שומע אותם קולות.
צעירים  לסוכנים  מנטורינג   •
סוכנים  בין  המשדך  ופרויקט 
צעירים למבוגרים נחשב בעינייך 

ל”כלום”?
הורנצ’יק: לגבי פרויקט השידוך, אני לא רואה 
שם הצלחות גדולות. הדברים לא קורים בשטח. 
אבל הרעיון הוא טוב, ואם ינוהל נכון, הוא יצליח. 
הייתי מצפה שיהיה גיוס נרחב של סוכנים 
צעירים וצירוף הסוכנים הצעירים לתוך ועדות 
הלשכה. יש מקום לערוך פורומים מקצועיים 
לסוכני הצעירים ולהנגיש עבורם את כנסי 
הלשכה הארציים באילת, בעיקר במישור של 

הוזלת עלויות. 
יש להערכתי כ-400 משרדי סוכן שעדיין אינם 
CRM, כאשר הבעיה  משתמשים במערכות 
המרכזית של הסוכנים הצעירים הא תזרים 

מזומנים. 
אני בכלל מאמין שרק דרך ה”ביחד” - של שילוב 

צעירים וותיקים מלאי ניסיון, יש הצלחות.
• מה עמדתך ביחס להפרדת התפעול מהשיווק, 
נושא שעומד כעת על הפרק במסגרת הדיונים 

בוועדת הכספים?
הורנצ’יק: ראשית, המאבק הגיע מאוחר מדי. 
כבר שנה וחצי מאז פורסם החוק, ולא ייתכן 
שעדיין הנושא אינו סגור. לגופו של עניין: סוכן 
ביטוח אינו אמור לעסוק בתפעול פנסיוני, אך 
במסגרת מתן שירות לעסקים קטנים ובינוניים 
ייתכן שסוכן הביטוח יידרש לסייע למעסיק 
לממש את הזכויות הפנסיוניות של הלקוח של 

סוכן הביטוח. 
איני מעוניין להיכנס לשאלת ההגדרה של מהו 
תפעול, אך לא יכול להיות שהלשכה הולכת 
הפוך מהכיוון של הפיקוח על הביטוח. מישהו 

פה טועה ומטעה.
• כיצד אתה רואה את היחסים בין חברות 

הביטוח לסוכנים?
הורנצ’יק: חייב להיות קשר רציף עם חברות 
הביטוח. סוכן הביטוח חייב להרגיש חיבוק 
ותמיכה מחברות הביטוח, ואני אחבק חזרה 

את החברות. 
נבנה מטה משותף עם חברות הביטוח – צוות 
מקצועי של לשכת סוכני הביטוח שיישב עם כל 
חברה וחברה. שם הפתרונות יהיו טובים ויפים. 
לא ייתכן שהנציגים המקצועיים של החברות 
הפסיקו להגיע לכנסי חברות הביטוח. אני לא 
אריב עם חברות הביטוח. חייבת להיות הבנה 
מלאה כחלק מאינטרס משותף, הגיע הזמן 
להחזיר את החדווה והגאווה לענף מהחשובים 

למשק הישראלי.
• כיצד לדעתך ניתן להתמודד עם שחיקת 

העמלות אתה מתמודדים סוכני הביטוח?

הורנצ’יק: הפרמיות שסוכן הביטוח משיג 
עוברות לחברות הביטוח. אותן חברות ביטוח 
צריכות למצוא כל דרך אפשרית על מנת לתגמל 
את סוכני הביטוח, כמו בעבר. אני מצפה 
מהחברות לתמוך בסוכני הביטוח ולא לשבת 
על הגדר, כולל תמיכה בסוכני הביטוח מול 
הרגולטור. חברות הביטוח חייבות את סוכני 
יחד, מתוך עוצמה.  הביטוח. אפשר לעבוד 
קשרים עם חברות ביטוח ייעשו מתוך עשייה 
משותפת וקשרי עבודה נכונים, חייבים להחזיר 
את היחסים למסלולם, לצערי כיום אני שומע 
ממנכל”י החברות ומהמפקחים שזה רחוק משם.

• כיצד אתה רואה את סוגיית השיווק הישיר 
שנעשה על ידי החברות?

הורנצ’יק: ראשית, אני מודה לאותם חברות 
הביטוח שלא פועלות במסלול של מכירה 
ישירה. בטווח הרחוק זה יוכיח את עצמו, כי 

הסוכן מחויב אליהן. 
חברות הביטוח הגדולות לא יכולות למכור 
ישירות בצורה מאסיבית והן חייבות לסגור את 
המוקדים. מנגד, כל מכירה ישירה שלא פוגעת 

בסוכן הביטוח  – לגיטימית. 
אין תחליף למגע אנושי, מתוך מקצועיות 

ויושרה.
את  לסגור  החברות  את  תשכנע  כיצד   •

המוקדים?
הורנצ’יק: אני מאמין ביכולות שלי לשכנע את 
החברות לסגור את אותם מוקדים. הן גורמות 
נזק לעצמן, לסוכנים ולענף כולו. לא יכול להיות 
שלקוח קצה יקבל ארבע שיחות טלפון. ענף 
הביטוח הוא לא ענף הסלולר. חייבת להיות 

התאמה מדויקת של המוצר ללקוח.
• מה לגבי שיווק ישיר של החברה על תיק 

הסוכן?
הורנצ’יק: אם יש אוכלוסייה שהסוכן לא מגיע 
אליה, והוא יכול להסתייע במוקד, זה לגיטימי, 
רק אם המכירה נעשית בשיתוף של סוכן הביטוח 
– ורק כאשר יש את כל המידע הרלוונטי על 

הלקוח שרוצים למכור לו. 
• כיצד אתה רואה את המאבק מול חברת 

ביטוח ישיר?
הורנצ’יק: בשלב זה הייתי עושה הפסקה עם 
המאבק בקמפיין שוקה ועושה חישוב מסלול 

מחדש.
אולם אם זה היה תלוי בי - לפני מספר שנים 
הייתי פועל אחרת ונלחם הרבה יותר חזק. 
הלשכה היום היא לשכת בולמת ולא מחטיפה. 
יש לי בעיה עם להיות תלוי בחסדיהם של 

אחרים.
• כיצד אתה רואה את היחסים עם הרגולטור?
הורנצ’יק: אותה מדיניות כמו עם החברות - רק 
בשילוב ידיים וחשיבה משותפת. הפתרון הוא 
לא להתנגח. הרבה מהחוזרים שפורסמו עשו 
טוב לעולם הביטוח, ועל הרבה הייתי מוותר, 

כי הרבה מהם עשו לנו נזק בלתי הפיך.
בנוסף, הלשכה חייבת לדרוש את הקמתה 
מחדש של תת הוועדה המקצועית לענייני 

יותר סוכנים ויותר צעירים בהנהגת הלשכה

ליאור הורנצ’יק

שיחת                עם ליאור הורנצ’יק, שותפו של ליאור רוזנפלד בבחירות לנשיאות הלשכה,
על ההנהגה הראויה ללשכת סוכני הביטוח

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

)המשך בעמוד 13(



14  ביוני 2017                                                                                                                   עמוד 6 / מתוך 15
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 יש לנו אלטרנטיבה ללקוחות שלך...
ביטוח אחריות מקצועית

מגדל רפואה משלימה

הצע עוד היום ללקוחותיך פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לרפואה משלימה פרא-רפואי 
ולמטפל המשפחתי משולבת פרק חבות צד שלישי.

התכנית מיועדת למקצועות שהוגדרו בלבד, לבעלי תעודת הסמכה בתחום העסק.

גם בעסקים, טוב שיש מגדל מאחוריך

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם/ת במרחב

מגדל חברה לביטוח בע״מ 
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים 
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים 
המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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תפוקה ורווחיות: 
 2015 שנת  עד 
ום  ח ת  ) ל ל ו כ (
בה  ו ח ה ח  ו ט י ב
 2 5 % - כ ה  ו ו י ה
קת  ו פ ת מ
י  ר ט נ מ ל א ה
לרווח  ותרומתו 
הייתה 60% ויותר 
זר  ג מ ה י  ח ו ו ר מ

האלמנטרי.
עקב  משמעותי  שינוי  חל   2016 בשנת 
המלצות ועדת וינוגרד ולראשונה זה זמן רב 
התחום הציג הפסדים חסרי תקדים ברבעון 
הראשון, שהתמתנו בהמשך השנה )הפסד של 
381.8 מיליון שקל ברבעון הראשון ו-141.7 
2017 אנו רואים  מיליון בכל השנה(. בשנת 
שינוי משמעותי וברבעון הראשון התחום חזר 

לרווחיות של 131.3 מיליון שקל.
החולפת,  לשנה  ביחס  בהישג  מדובר 

חס  י י ת ה ב ך  א
לממוצעים שהיו עד 
על  מדובר   ,2015
שחיקה ברווחיות 
התחום  התחום. 
שחזר להרוויח הינו 
רק השני בתרומתו 
)לאחר  לרווחיות 
וש  כ ר ם  ו ח ת
ואחרים( ותרומתו 
לרווחי האלמנטרי 
 131.3 (  40% כ-
מתוך 328.2 מיליון 
- רווחי האלמנטרי 

ברבעון(.
נת  י ח ב מ
ביטוח  התפוקה, 
חובה הינו התחום 
השני בגודלו בתום 
הראשון  הרבעון 
)לאחר רכב רכוש( 
ברבעון  ותפוקתו 
רד  א י ל י מ  1 . 7 1
 1 7 1 6 . 7 ( ל  ק ש

מיליון שקל( המהווים כ-25.2% מתפוקת 
6.79 מיליארד שקל,  האלמנטרי ברבעון - 
לעומת 1.69 מיליארד שקל תפוקת החובה 
ברבעון מקביל אשתקד. זהו גידול של כ-1%, 
שמשמעותו תוספת של כ-18.2 מיליון שקל.

שיעור הגידול אינו נותן מענה לשיעור הגידול 
בכמות הרכבים המבוטחים המוערך בכ-6%. 
עם זאת, ההקדמות של תאריכי תחילת כיסוי 
ל-2016 גרמו לעיוות על חשבון תפוקת 2017, 
ולכן קשה להעריך את השפעתן על הפרמיה 

הממוצעת שעוברת בשנים האחרונות תהליך 
של ירידה הדרגתית.

ההקדמות בוצעו עקב כניסה לתוקף ב-1 
2017 של חוזר המפקח המונע מתן  בינואר 
מהמבוטח  בשונה  לקולקטיבים,  הנחות 
הבודד, וכל חברה צריכה ליישם את העיקרון 
של פרמיה זהה בעבור סיכון זהה. הקולקטיב 
הגדול ששינה את תאריכי תחילת הביטוח, 
על מנת לאפשר עוד שנה של הנחות, היה 
הקולקטיב של עובדי המדינה בהנהגת החשב 
הכללי באוצר וקולקטיבים רבים סמוכים 
הלכו בעקבותיו. נכון להיום, מותר לחברות 
להעניק לקולקטיבים הנחות רק על חלק 
מרכיב הדמים ולא מפרמיית הנטו המהווה 

את פרמיית הסיכון. 
הינו  על הפרמיה  נוסף שהשפיע  פרמטר 
קרנית למבוטחים )כ- ההחזר של )עודפי( 
1.2 מיליארד שקל(, החל מ-1 בינואר השנה 
ועד סוף 2018. על פי אותו הסדר, מקבלות 
 13% ישיר מקרנית בשווי  החברות החזר 

מהפרמיה נטו. אי לכך, מהפרמיה של החברות 
)הרשומה בטבלה הרצ”ב( המבוטחים משלמים 
רק כ-90% והיתרה מגיעה לחברות ישירות 

מקרנית.
קרנית  החזרי  הבודד  המבוטח  ברמת 
מעמעמים את עצמת השינוי התעריפי, אבל 
במצרף ניתן להסיק כי המבוטח הבודד משלם 
פחות בממוצע, אך המינון שונה בין קבוצות 
הגילאים, מגדר )נשים( ואמצעי הבטיחות 

הקיימים ברכב המבוטח.

הרגולטוריים  ה”אירועים”  לשני  בנוסף 
שמשלם  התעריף  על  שהשפיעו  האלה, 
הפעימה  נכנסה  השנה,  מינואר  המבוטח 
השנייה של הרפורמה התעריפית, שמגמתה 
להוריד תעריפי ביטוח חובה וליישר קו עם 
רצון האוצר לתרום להקטנת יוקר המחיה וכן 
עידוד לשימוש באמצעי בטיחות מודרניים 
ברכב. ההנחה הניתנת בגין אמצעי הבטיחות 
צריכה לעודד מבוטחים לרכוש את מוצרי 
למלחמה  מסייע  זה  ובעקיפין  הבטיחות, 

בתאונות הדרכים.
הפעימה הראשונה, שהחלה באפריל 2016, 
שיבצה את הפול כגורם נוסף בתחרות, תוך 
אימוץ פרמטרים חדשים בתעריף החובה )עד 
אפריל 2016 היה תעריף אחד וללא פרמטרים 

כלשהם בתעריף הפול לרכב פרטי(.
הפעימה השנייה, שכללה אישור תעריפי 
של הפיקוח לכל החברות, חרג מהמתוכנן 
מאחר  וינוגרד(,  מסקנות  פרסום  )עקב 
שנדרשה פשרה בין רצון החברות להעלות 
את התעריף עקב 
וינוגרד  המלצות 
ית  ב י ר ן  ו ט י ק ו (
 ,)2 % ל ן  ו ו י ה ה
הפיקוח  לעומת 
שר  א ר  צ ו א ה ו
דרשו הוזלה ניכרת 
ובמיוחד  בתעריף 
עם  ב  כ ר י  ל כ ל
רכיבים בטיחותיים 
מובילאיי  )נוסח 
 .) ס ק ו ו י י א ו
נדרשו  החברות 
ת  א ץ  מ א ל
ים  ר ט מ ר פ ה
החדשים שאומצו 
ל,  ו פ ה י  ד י ל  ע
שהפך להיות גורם 
סף  ו נ ה  ר ח ת מ
ברכב חובה )החל 

מאפריל 2016(.
כל  מ ה  א צ ו ת כ
הללו  יים  ו נ השי
שהפרמיה  ייתכן 
נשארה יציבה מבחינת החברות במצרף )ולא 
ירדה בעוצמה שחשבנו עקב כניסת הפעימה 
)עקב  ברור  עדיין לא  השנייה(, אך הנתון 
 2018 ההקדמות(. עוד אנו יודעים, שבסוף 
תיפסק ה”תמיכה” התעריפית של קרנית 
והתעריפים יצטרכו לעלות, אלא עם עד אז 
תופעל רפורמה נוספת שתמשיך את המגמה 

של שחיקת רווחי החברות בתחום.
ברמה של המבוטח הבודד, אין ספק שצעירים 

תחום החובה חוזר לרווחיות, אך 
ניכרת שחיקה ברווחיות התחום

 התחום התאושש ברבעון הנוכחי מהטראומה אותה עבר בשנת  2016 תוצאות ביטוח חובה ברבעון ראשון 2017

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

תקופה

חברה
פרמיות  

ברוטו

רווחים 
 (הפסדים)

, מהשקעות
נטו 

והכנסות 
מימון  ורווח 

כולל אחר 
לפני מיסים 
על ההכנסה

רווח לפני 
מס בנטרול  

רווחי 
השקעה

כ "סה
הרווח 

 (הפסד)
הכולל לפני 

מיסים על 
ההכנסה

פרמיות  
ברוטו

רווחים 
 (הפסדים)

, מהשקעות
נטו 

והכנסות 
מימון  ורווח 

כולל אחר 
לפני מיסים 
על ההכנסה

רווח לפני 
מס בנטרול  

רווחי 
השקעה

כ "סה
הרווח 

 (הפסד)
הכולל לפני 

מיסים על 
ההכנסה

 15,674- 138,8843,871-19,545 1,964- 150,6715,593-7,557ביטוח ישיר

 4,417- 149,16414,036-18,453 10,457- 129,1254,239-14,696הכשרה

 41,845- 204129,7425,990-47,835 147,3547,512-7,308כלל ביטוח

 44,711- 44,253- 20,185175,719-458 144,82821,139-954מגדל

 30,100- 176,1354,92816,74921,677199,9572,212-32,312איילון

 32,058- 213,93514,3105914,369184,7313,887-35,945הראל

 62,961- 155,16717,10426,67643,780153,67421,337-84,298הפניקס

33,5232,60312,07614,67937,0325733,3373,910ביטוח חקלאי

  AIG43,1322,9437,91510,85840,6441,738-4,691 -2,953 

 128,839- 251,02530,08738,6224,472254,72110,655-139,494מנורה החזקות

 9,159- 7,876- 217,6764,5437,35311,896168,656-1,283שלמה

 13,034- 54,1451,0076721,67965,6321,185-14,219שירביט

 381,841- 1,716,71694,43579,607131,3781,698,55663,743-445,584כ"סה

1-3.20171-3.2016

תוצאות חברות הביטוח בתחום רכב חובה )באלפי שקלים(

תוצאות כלל ביטוח והראל – בנתוני סולו
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

ונשים הנוסעים בכלי רכב מאובזרים באמצעי 
גדולה  להנחה  זוכים  מתקדמים  בטיחות 

ומשמעותית ביחס לאשתקד.
בשורת הרווח, התחום חזר ברבעון לרווחיות 
)רווח של 131.8 מיליון שקל( לאחר ש-2016 
הייתה שנה שבה התחום הציג את התוצאה 
המאזנית הגרועה ביותר בשנים האחרונות 
)הפסד של 141.7 מיליון שקל בשנה ו-381.8 

מיליון ברבעון הראשון(. 
2016 הייתה אחת השנים הגרועות  שנת 
מבחינה מאזנית בתחום ביטוח חובה בעיקר 
בגלל מסקנות ועדת וינוגרד, שהתפרסמו סמוך 
לפרסום תוצאות הרבעון הראשון אשתקד. 
אותן מסקנות גרמו לכל החברות להפריש בגין 
ההתחייבויות הביטוחיות כ-670 מיליון שקל 
ברבעון הראשון ובכך גרמו למאזן המצרפי 
להציג הפסד חסר תקדים של 381.8 מיליון 

שקל ברבעון.
אם היינו מנטרלים את מסקנות וינוגרד, ניתן 
היה להציג ברבעון הראשון של 2016 רווח של 

כ-288 מיליון שקל.
השינוי בתוצאות בין רבעון מקביל ב-2016 
לרבעון הנוכחי – כ-513.2 מיליון שקל, הינו 
גבוה במיוחד, אך בנטרול השפעת וינוגרד ניתן 
להבחין שהרווחיות נמצאת בקו של ירידה 
)288 מיליון שקל לעומת 131.3 מיליון שקל(. 
הירידה ברווחיות אף גבוהה יותר עקב השינוי 

החיובי ברווחי השקעות.
לממצאי  קשור  השינוי  של  עיקרו  אכן, 
וינוגרד וההפרשה החד פעמית בשנה החולפת 
להתחייבויות הביטוחיות )670 מיליון שקל( 
וכן הגידול ברווחי ההשקעות שמסבירים את 

רוב השינוי אך לא את כולו.
עדיין קיים הפרש של כ-191 מיליון שקל, 
המוסבר בהרעה חיתומית, הנובעת מעדכון 
תביעות מהעבר ביחס לרבעון מקביל )בחלק 
מהחברות(, המדד השלילי שהתמתן ביחס 
לשנה החולפת, התבססות הנוהג המיטבי 
)ביטול הרזרבה בגין עודף הכנסות על הוצאות 
בגין שלוש שנות חיתום אחרונות( וכן להשפעת 
ריבית חסרת סיכון. הריבית בטווח הקצר לא 
צריכה לעלות, אך הירידה נבלמה ואנו לקראת 
שינוי כיוון בעתיד. בטווח הארוך אנו צופים 
עליית ריבית. אי לכך, ההשפעה של הריבית 
חסרת סיכון שונה בין חברה לחברה ונובעת 

מסגנון ההשקעות שלה.
באשר לוינוגרד, רוב העדכונים וההפרשות 
2016 ולפיכך ברבעון הנוכחי  בוצעו במהלך 

היו רק עדכונים מעטים.
באשר לתביעות החדשות, התעריף החדש 
צריך לתת מענה לשיעור הגידול בתביעות 

הנובע מהשפעת וינוגרד.
הגדול  הגידול  השקעות,  לרווחי  באשר 
באחוזים )48%( נובע מכך שבשנה החולפת 
התשואה הייתה נמוכה ביותר, ואכן חווינו 
כבר תשואות טובות בהרבה מהמוצג ברבעון 
הנוכחי )94.3 מיליון שקל, לעומת 63.7 מיליון 

אשתקד - גידול של 30.6 מיליון שקל(.

למרות שלא ניתן להסיק מסקנות בגין רבעון 
אחד, ניתן להבחין שקיימת שחיקה הדרגתית 
ברווחיות של התחום וכנראה שמה שהורגלנו 
עד שנת 2015 )רווח ממוצע של כ-1 מיליארד 
שקל( כבר לא נמצא בטווח ההשגה, אלא אם 
יוצאי דופן במיוחד הנובעים  יהיו שינויים 

מרווחי שוק ההון.
אין ספק שהשחיקה ההדרגתית בפרמיות, 
)בעיקר  ובנוסף, הגידול בכמות התאונות 
ירידת  על  השפעה  להם  יש  הקטלניות( 

הרווחיות בתחום זה לאורך זמן.
גורם נוסף שמשפיע על הרווחיות בתחום 
זה הוא המדד )עדיין שלילי, אך מתון יותר 
מרבעון מקביל - מינוס 0.2%: לעומת מינוס 
0.9%(. השפעת המדד עקב הצורך המוכתב 
על ידי הנחיות הפיקוח להשיג תשואה שנתית 
של 3% +הצמדה על ההתחייבויות הביטוחיות, 
כאשר אי השגת היעד צריכה לבוא לידי ביטוי 

בדוח רווח והפסד.
בעקיפין  תורם  זה  שלילי,  המדד  כאשר 
לרווחיות, שהרי החברות נדרשות לתשואה 

יותר נמוכה לצורך רישום הרווח. 
הנובעים  יש שינויים  בכל חברה  בנוסף, 
מעדכונים של תביעות ישנות. ההשפעות הללו 
שונות בין חברה לחברה, אך כשמצרפים אותן 

ניתן להבחין בהרעה ביחס לאשתקד.
ברווחיות של החברות ניתן להבחין בתופעות 
חדשות, כגון השפעת מבטחי משנה, הנובעת 
ניכר  שמספר חברות מעבירות חלק  מכך 
מתפוקתן בביטוח יחסי ומציגות רווח בגין 
הפרשי עמלות. בנוסף, קיימות השפעות לוואי 
של הסכמים משנים קודמות, שבהן הייתה 
מכירה של סיכוני התביעות למבטחי המשנה.

מדובר על העברת סיכון של ענף סטטיסטי 
והתמורה  ומתומחר היטב למבטח משנה, 
העיקרית קשורה בטיוב מצב ההון של אותן 

חברות, שהרי ברווח החיתומי )אם קיים( 
יצטרכו להתחלק עם מבטח המשנה.

בנוסף, הייתה ברבעון הנוכחי השפעה חד-
פעמית בחברת איילון, שהניבה רווח חד פעמי 

והיא נרשמה בתחום החובה.

הגדולה ביותר – מנורה מבטחים,
הרווחית ביותר - הפניקס 

הרבעון הראשון אינו מייצג את התמונה 
שיש  מאחר  התפוקה,  מבחינת  השנתית 
רבעון את  רבות שמציפות באותו  חברות 
הקולקטיבים ו/או את ציי הרכב, ולכן קיימים 
עיוותים שחלקם מסתדר בתום הספירה של 

ארבעה רבעונים.
נוסף הקשור  עיוות  נוצר  ברבעון הנוכחי 
2016 על חשבון  בהקדמת ביטוחים בשנת 

הרבעון הראשון ב-2017.
חברת מנורה  מבטחים אחזקות )הכוללת 
ביותר  הגדולה  היא  ושומרה(  מנורה  את 
251 מיליון שקל )254.7  ותפוקתה ברבעון 
מיליון ברבעון מקביל – כמעט זהה, ירידה 

של 2%(.
כל  מתפוקת   14.6% כ- מהווה  החברה 

החברות בתחום זה ברבעון.
בשורת הרווח מנורה מציגה רווח של 4.4 
מיליון שקל )הפסד של 128.8 מיליון ברבעון 
מקביל(. זהו שינוי של 133.2 מיליון שעיקרו 
)139 מיליון שקל  וינוגרד  נובע מהשפעת 
אשתקד( ובניכוי השפעה חיובית של ריבית 
חסרת סיכון )12 מיליון שקל(. מנגד, גידול 
בהוצאות. ברווחי השקעות יש גידול )30 מיליון  

לעומת 10.6  אשתקד(.
החברה השנייה בגודלה בתחום   היא הראל 
ותפוקתה 213.9 מיליון שקל )184.7 מיליון 
15.8%הנובע  גידול של   - ברבעון מקביל( 

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי
תחום החובה חוזר לרווחיות, אך ניכרת שחיקה ברווחיות התחום

www.eventer.co.il/67xb3

בית הספר
לפרקטיקה שמאית

טלפון: 03-7542873       פקס: 03-7622513
www.etkin.co.il office@etkin.co.ilדוא”ל:

לימודי תעודה והסמכה לסיקור סיכונים והגנות למטרות ביטוח
מקצוע מבוקש ומרתק, המשלב עבודת שטח מאתגרת 

ומעניינת מאד
מתאים במיוחד לפורשי מערכות הביטחון

קורס חובה לחתמי חברות הביטוח
המעניק יכולת הבנה וניתוח של הסיכון

הזמנה

להרשמה 
לחץ כאן
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מעלייה בתעריף, גידול פרמיה בקולקטיבים 
ומנגד קיטון, עקב הקדמת עובדי המדינה.

בשורת הרווח החברה הציגה רווח של 14.3 
)הפסד 32 מיליון שקל אשתקד(. שיעור השינוי 

46.3 מיליון שקל.
בנטרול וינוגרד מהשנה החולפת )100 מיליון 
שקל(, יש הרעה הנובעת מכך שבשנה חולפת 
מעדכונים  הנובעת  ההתפתחות החיובית 
הייתה גבוהה יותר. בנוסף, ניכר שיפור ברווחי 

השקעות.
זה  בתחום  בגודלה  השלישית  החברה   
שלמה עם תפוקה של 217.6  )ברבעון( היא 
מיליון שקל והנובעת בעיקר מעשרות אלפי 
רכבי הקבוצה ובנוסף, הגברת הפעילות מול 

סוכנים.
של  לרווח  עברה  החברה  הרווח  בשורת 
9.1 מיליון ברבעון  11.8 מיליון )הפסד של 
20.9 מיליון שקל  מקביל(. שיעור ההפרש 
ונובע מההשפעה השלילית אשתקד של ממצאי 
וינוגרד – כ-16.2, ובנוסף, שיפור בתשואות 

שוק ההון.
איילון עם  החברה הרביעית בגודלה היא 
תפוקה של 176.1 מיליון שקל )199.9 מיליון 
ברבעון מקביל אשתקד –ירידה של כ-12%(. 
עיקר הירידה נובע מהקטנת חלקה של איילון 

בעובדי המדינה.
בשורת הרווח החברה הציגה רווח של 21.7 
30.1 מיליון שקל  מיליון שקל )הפסד של 
אשתקד(. שיעור השינוי כ-51.8 מיליון שקל. 
השפעת וינוגרד אשתקד כ-61 מיליון שקל, 
גידול קטן ולא משמעותי ברווחי השקעות 
ובנוסף היה רווח חד פעמי, הנובע מהעברה של 
14.9 מיליון שקל )18 מיליון בניכוי הוצאות( 
במסגרת הסכם פשרה עם בעל השליטה. 
בנטרול ההשפעות הללו יש בהחלט הרעה 
בתוצאות החיתומיות בסדר גודל של כ-24 

מיליון שקל ביחס לאשתקד.
היא  ברבעון  בגודלה  החמישית  החברה 
הפניקס ותפוקתה 155.1 מיליון שקל )153.6 
מיליון אשתקד - גידול של 1%(. בשורת הרווח 
החברה הינה הרווחית ביותר ברבעון – רווח 
מיליון   62.9 של  )הפסד  מיליון   43.7 של 
ברבעון מקביל(. שיעור השיפור 106.6 מיליון 
שקל. השפעת וינוגרד אשתקד כ-100 מיליון 
שקל. ברווחי השקעות, בניגוד למגמת השוק, 
החברה הציגה קיטון. התוצאות, לפיכך, דומות 
לאשתקד ברמה החיתומית. ברבעון הנוכחי 
החברה ביצעה הסכם ביטוח מיוחד מסוג 
“מכסה”, שהקטין את הפרמיה בשייר. השפעתו 

של ההסכם על הרווחיות תיבדק בהמשך.
החברה השישית בגודלה ברבעון היא ביטוח 
ישיר עם 150.6 מיליון שקל )138.8 מיליון 
ברבעון מקביל – גידול של כ8.5%(. הגידול - 
חרף אי חידוש עובדי המדינה, בנטרול השפעת 

עובדי המדינה הגידול כ-24%.
החברה הציגה הפסד של 1.9 מיליון שקל 
)הפסד של 15.6 אשתקד( - שיפור של 13.7 

מיליון שקל.
 30.5 וינוגרד מאשתקד,  בנטרול השפעת 
מיליון שקל, קיימת הרעה הנובעת בעיקר 

מהשפעת הקיטון של המדד השלילי.
בביטוח חובה אין לחברה את היתרון היחסי 

כפי שהבחנו בסקירת רכב רכוש.
החברה השביעית בגודלה ברבעון היא כלל 
 147.3 גודל של  ביטוח עם תפוקה בסדר 
מיליון שקל )129.7 מיליון אשתקד - גידול 
של כ13.5%( – גידול המתבצע לאחר סיום 

תהליך טיוב התיק.
בשורת הרווח החברה מאוזנת - רווח של 0.2 
מיליון, לעומת הפסד 41.8 מיליון אשתקד. 

שיפור של 42 מיליון שקל.
השפעת וינוגרד הייתה כ-72 מיליון שקל, 
רווחי ההשקעה גדלו מעט, ואי לכך, בנטרול 
ההשפעות הללו, קיימת הרעה בסדר גודל של 
כ-26 מיליון שקל, הנובעת בעיקר מהתמתנות 
בהתפתחות חיובית של תביעות לעומת השנה 

החולפת. 
חברת מגדל הינה החברה השמינית בגודלה 
 144.8 ברבעון, עם תפוקה בסדר גודל של 
מיליון שקל )175.7 מיליון אשתקד – ירידה 
של 15.3%(. עיקר הירידה קשור בהקדמת 
הקולקטיב של עובדי המדינה. בשורת הרווח 
20.1 מיליון שקל  רווח של  החברה הציגה 
)הפסד 44.7 מיליון אשתקד( שיפור של 64.8 

מיליון שקל. 
בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד )71 מיליון 
שקל( ניתן להבחין בהרעה ביחס לאשתקד, 
אשר נובעת מהתפתחות חיובית עודפת ברבעון 
מקביל בגין תביעות ישנות. רווחי ההשקעה 
העודפים נטרלו חלק ניכר מההרעה החיתומית.

החברה התשיעית בגודלה היא הכשרה עם 
129.1 מיליון שקל  תפוקה בסדר גודל של 
)149.1 מיליון אשתקד –ירידה של 13.4%(. 
הירידה נובעת מהקדמת חידוש של קולקטיב. 
בשורת הרווח החברה הציגה הפסד של 10.4 
שקל  מיליון   4.4 של  )הפסד  שקל  מיליון 
רווחי השקעות  אשתקד( הנובע מהקטנת 
והרעה חיתומית. ברבעון מקביל אשתקד 
ההפרשה לוינוגרד הייתה כ-36.5 מיליון שקל.
החברה ה-10 בגודלה ברבעון היא שירביט 
)54.1 מיליון שקל לעומת 65.6  מיליון אשתקד 
–ירידה של 17.5%(-נובעת כנראה מהקדמה 
של ביטוחים מסוימים וכן מאי חידוש עסקת 

עובדי המדינה.
1.6 מיליון שקל  החברה מציגה רווח של 
)הפסד 13 מיליון אשתקד(-שיפור של 14.6  
מיליון שקל המוסבר ברובו מההפרשה אשתקד 

לוינוגרד )14.2  מיליון שח(.
החברה ה-11 בגודלה היא AIG - 43.1 מיליון 
שקל )40.6 מיליון אשתקד, גידול של 6.1% 

הנובע מגידול בפעילות.  
הרווח - 10.8 מיליון שקל )הפסד של 2.9 
אשתקד( - שיפור של 13.7 מיליון, שעיקרו 

מוסבר בהפרשה אשתקד 
בגין ממצאי וינוגרד )11 מיליון( וכן עלייה 

קטנה ברווחי השקעות.
ביטוח חקלאי, עם  החברה הקטנה ביותר, 
תפוקה בסדר גודל של 33.5 מיליון שקל )37 

מיליון אשתקד – ירידה של 9.4%(.
 3.9 14.6 מיליון שקל )רווח של  רווח של 
מיליון שקל אשתקד( שמהווה שיפור של 
10.7  מיליון שקל. בנטרול של השפעת וינוגרד 
מאשתקד )18 מיליון( ורווחי ההשקעות )גידול 
של כ-2  מיליון שקל(, יש הרעה מסוימת 

בתוצאות לעומת שנה חולפת.

סיכום 

ברבעון  התאושש  חובה  ביטוח  תחום 
הנוכחי מהטראומה אותה עבר בשנת 2016, 
שעיקרה היה ברבעון הראשון בשנה שעברה 
ונבע מההפרשות של החברות להתחייבויות 

הביטוחיות עקב ממצאי וינוגרד.
בגין עדכונים  ברבעון הנוכחי ההפרשות 
הקשורים לממצאי וינוגרד היו מעטים ועיקר 
לתביעות  קשור  וינוגרד  בגין  ההפרשות 
החדשות שקיבלו מענה תעריפי בשלהי 2016. 
לכן, בהמשך לא יירשמו כתופעה מיוחדת ו/

או חד-פעמית.
רווחי ההשקעות ברבעון היו טובים בהרבה 
מהרבעון המקביל, אך עדיין רחוקים מהממוצע 

של השנים האחרונות.
אם ננטרל את ההשפעות של וינוגרד ורווחי 
ההשקעה, ניתן לזהות ירידה מסוימת בתרומה 
של התחום לרווחיות והוא מצוי רק במקום 
השני מבין תחומי הפעילות לתרומה לרווח 

)לאחר רכוש ואחרים(. 
לציין שהתקבולים אותם מקבלים  ראוי 
החברות מקרנית מעמעמים את הרפורמה של 
האוצר/הפיקוח מאשתקד ולכן אנו מבחינים, 
מצד אחד, בהעלאת תעריף כתוצאה מדוח 
מהחזרי  הנובעת  הקטנה  ומנגד,  וינוגרד, 
קרנית, וכן הנחות משמעותיות לשתי קבוצות 
עיקריות במסגרת הרפורמה של האוצר )נהגים 
צעירים ונשים( ובתנאי שרכביהם מצוידים 

באמצעי בטיחות. 
בגלל ההקדמות הרבות של תאריכי תחילה 
של פוליסות, שנבעו מכניסה לתוקף של חוזר 
המאוחד  החוזר  הוראות  )תיקון  המפקח 
בענף רכב חובה 1-1-16-(, היתרון התעריפי 
לקולקטיבים על חשבון המבוטח הבודד כמעט 
נעלם ולכן הקדימו את תאריכי תחילת ביטוח.
אנו נמצאים בתחילת תקופה שבה ביטוח 
החובה יקטין כנראה את השפעתו ברווח ביחס 
למה שהורגלנו בעבר )לפני 2015(, שהרי שנת 

2016 הייתה יוצאת דופן לרעה.
הירידה ברווחיות החובה היא נורית אזהרה 
בתהליכי  הילוך  להוריד  שאסור  לחברות 
החיתום של תחום רכב רכוש. תחום החובה 
הינו תחרותי וכולל את כל החברות. תפוקת 5 
הגדולות ברבעון כ-912 מיליון שקל המהווים 
53% בלבד, ולפיכך כמעט מחצית מהתפוקה 

שייכת לחברות קטנות ובינוניות.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תחום החובה חוזר לרווחיות, אך ניכרת שחיקה ברווחיות התחום
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מאת ישראל גלעד
הוא  המבטחים  ידי  על  המשווק  המוצר 
המבטחים  מוחשי.  שאינו  מוצר   – הביטוח 
ביטוח  פוליסות  ללקוחותיהם  מפיקים 
שמהוות עדות לקיום חוזה הביטוח – מוצר 
)המכונה  הביטוח  פוליסת  בחינת  מוחשי. 
על  מצביעים  והרשימה  “הז’קט”(  בתעשייה 

חוסר תשומת לב לתחום עיצוב המוצר. 
המחשב(  ידי  על  )המופק  הרשימה  דף   •
המאומצות  שונות  פיקוח  מהוראות  מושפע 
דף  המבטחים.  ידי  על  אחרת  או  כזו  בדרך 
הרשימה שהיה מורכב בעבר מ-2-3 עמודים 
ממדים  מסוימים(  מבטחים  )אצל  קיבל 
במעטפות  שימוש  המחייב  דבר  אלבום,  של 
למשלוח  יותר  גדולה  והוצאה  יותר  גדולות 

באמצעות הדואר. 
לממדים  הגיע  בדפוס  המודפס  הז’קט   •
בדואר  והמשלוח  רכה  בכריכה  ספר  של 
ישנם  אפשרית.  בלתי  כמעט  למשימה  הופך 
פוליו  בגודל  הז’קט  את  שהפיקו  מבטחים 
בעלות  דואר  משלוח  המחייב  דבר   -  A4
גבוהה יותר ואת המבוטח לסור לבית הדואר 

כדי קבל את הפוליסה. 
חברות  רוב  הפוליסות,  הדפסת  לצורך   •
הביטוח משתמשות בנייר מיוחד עם הדפסה 
מקדמית )לוגו, טבלה, מסגרת וכד( שמחייב 

אחזקת מאגרי נייר. 
אם  כי  המבטח  על  נופל  אינו  הנטל  רוב 
את  שמדפיס  זה  הוא  הביטוח.  סוכן  על 
חשבונו(,  על  )הטונר  במשרדו  הפוליסות 
על  )השכירות  הניירת  למחסן  מקום  מקצה 

)על  בדואר  הפוליסות  את  שולח  חשבונו(, 
)על  אדם  כוח  כך  לצורך  ומקצה  חשבונו( 

חשבונו(. 
וחדשנות  טכנולוגית  קדמה  של  בעידן 
שונים  מחשוב  מערכי  כי  למצוא  מפליא 
 DOS של  בסביבה  פועלים  מבטחים  של 
גם  אולם  הישנה..(,  ההפעלה  מערכת  )כן, 
)תרתי  יותר  להפיק  ניתן  אלו  ממערכות 

משמע(. 
- אפשר, למשל, לוותר על הדפסה מקדמית 
של נייר להדפסת פוליסות ולהשתמש בנייר 
המבטח  לוגו  דיגיטלית,  יודפס,  עליו  “לבן”, 
מבטחים  )מספר  ההדפסה  ממערך  כחלק 
צדי  משני  הדפסה  לא  אך  זו  שיטה  אימץ 
יחסוך  לבן  בנייר  השימוש  אימוץ  העמוד(. 
על  המבוזבזים  רבים  כספים  למבטחים 

הדפסת נייר ושינוע הנייר.
הדפסה  תאפשר  לבן  נייר  על  הדפסה   -
ויחסוך  נייר  שיחסוך  דבר  הדף  צדי  משני 

עלויות משלוח בדואר. 
ולרווח  יותר  קטן  בפונט  להשתמש  ניתן   -
גיליונות  שיחסוך  דבר   - השורות  את  פחות 

נייר מיותרים )עיצוב מוצר(. 
- ניתן לשלוח לסוכן הביטוח את הפוליסה 
)אוטומטית(  ולצרף  דיגיטלי  קובץ  בצורת 
שיחסוך  דבר  דיגיטלי,  כקובץ  הז’קט  את 
נייר וטונר ויאפשר העברה קלה ומהירה של 
תיבת  לו  שיש  )בתנאי  למבוטח  הפוליסה 
דואר אלקטרוני או פקסימיליה(. תהליך כזה 
ומבוזבזים.  רבים  כספים  למבטחים  יחסוך 
סוכן הביטוח יכול לבצע הדפסה מהירה של 

פוליסה במשרדו, אך דבר זה אינו מבטל את 
ההדפסה היזומה של פוליסות אצל המבטח. 
מגיעות  המבטח  אצל  שהודפסו  הפוליסות 
 / לפח  דרכן  את  ומוצאות  לסוכן  באיחור 

לגריסה / לטיוטה. 
אין  החובה.  תעודת  היא  מיוחדת  סוגיה 
שתי תעודות חובה של שני מבטחים הדומות 
המבוטח.  את  מבלבלת  השונות  לזו.  זו 
משולם  החובה  תעודות  של  המכריע  הרוב 
מדוע  כך,  אם  האשראי.  כרטיס  באמצעות 
דיו  של  הדפסה  על  רבים  כספים  להוציא 
על  חובה  תעודת  להדפיס  מדוע  מגנטית? 
נייר עם הדפסה מוקדמת? מדוע לא להדפיס 
העיצוב  כאשר  “לבן”  נייר  על  חובה  תעודת 
של התעודה הוא אחיד )מתואם עם הפיקוח 
על הביטוח( והמידע הייחודי של כל מבטח 

)לוגו וכדומה( מודפס אלקטרונית. 
הפיקוח  וטכנולוגיה,  קדמה  של  בעידן 
בתעודת  שימוש  לאשר  יכול  הביטוח  על 
שימוש  מאובטח.  דיגיטלי  בפורמט  חובה 
יאפשר  מאובטחת  דיגיטלית  בתעודה 
שמירת התעודה בטלפון החכם או באמצעי 
על  הצגה  המאפשר  אחר,  אלקטרוני  אגירה 
פי דרישה. אימוץ שיטה זו יחסוך למבטחים 
כספים רבים המושקעים בהדפסה מוקדמת 

)לרבות דיו מגנטית( ושינוע הטפסים.
הפיקוח חייב לנקוט עמדה בנושא ולאפשר 
למבטחים לבצע את השינויים הטכנולוגיים, 
לטובת  ויהיו  ועיקר  כלל  מסובכים  שאינם 
סוכני  המבוטחים,  המבטחים,   – כולם 

הביטוח והפיקוח על הביטוח.

בחינת פוליסת הביטוח, המכונה בתעשייה “הז’קט”, והרשימה מצביעה על חוסר תשומת 
לב לתחום עיצוב המוצר – דבר שמוביל לבלבול הלקוח, לבזבוז נייר וכסף ולחוסר יעילות

מדוע המבטחים אינם טורחים 
לעצב את מוצריהם?

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות 
״ ״פנסים ומראות צד

במקרה  בחדש  חיצונית  צד  מראת  קדמי/אחורי.  פנס  של  החלפה   
תקן   תו  בעלי  הם  שיוחלפו  הצד  ומראות  הפנסים  כל  שבר  
 השירות ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
ושומרה מגדל  כלל,  איילון,  החברות:  באמצעות  לרכוש  ניתן  השירות  את   

אפשר להיות רגועים
עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי 

לפנסים ומראות צד ברכב

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצדלקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
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 Global Aerospace הבריטי  המבטח 
מקים חברה בת בפריז, כדי שיוכל להמשיך 
פרישת  עקב  זאת,  באירופה.  פעילותו  את 

 .)Brexit( בריטניה מהאיחוד האירופי

וכמבטח  ראשוני  כמבטח  הפועל  המבטח, 
שירותים  לתת  להמשיך  רוצה  משנה, 
להקים  הוחלט  אירופה.  ברחבי  ללקוחותיו 
יש  שכבר  מאחר  בפריז  בת  החברה  את 

למבטח צוות עובדים בעיר זו והוא רואה את 
פריז כמרכז חשוב בתחום הביטוח האווירי. 
אלף   30 מבטח   Global Aerospace

מטוסים ברחבי העולם.

ביטול  על  הודיע  הודו  ממשלת 
קטנים  מבטחים  שלושה  למיזוג  התכנית 
דורשת  ובתמורה  המדינה  שבבעלות 
שיקום.  תכנית  להכין  מהמבטחים 
 Oriental Insurance, המבטחים 

 United India-ו  National Insurance
משוק  ב-34%  מחזיקים   Insurance
הביטוח ההודי והצפי היה שהמיזוג יעלה 
בבורסה  הנפקתן  בעת  החברות  שווי  את 

בשנת 2019. 

בהודו יש עוד מבטחים שבבעלות המדינה 
 General Insurance Corporation  - 
 New India Assurance of India-ו
GIC( Company( אשר מתעתד להנפיק 

10% ממניותיו ו-5% מניות חדשות.

בנוסף לאניה המכולות החשמלית שנבנתה 
 Yara הנורבגי  הדשנים  יצרן  ביוזמת 
 Kongsberg הימיות  הטכנולוגיות  וחברת 
מספר  ישנם  ב-2018,  שתופעל   ,Gruppe
מאוישות  לא  באניות  שעוסקים  מיזמים 

מסוגים שונים:
המכרות  חברת   ,BHP Billiton Ltd  •
הגדולה בעולם, בוחנת השקה של אניית ענק, 
מטעני  להובלת  מאוישת,  ובלתי  אוטומטית 
ופחם. האנייה תופעל  ברזל  כגון עפרת  צובר 
ואמורה  לסביבה(  )ידידותית  גז  באמצעות 
החופים  בין  ימים  עשרה  בן  במסע  לשייט 
עושה   BHP וסין.  אוסטרליה  של  הצפוניים 
יותר  מובילים  בהן  לשנה,  הפלגות   1,500
מרבע מיליארד טונות של עפרת ברזל, נחושת 
תחסוך  מאוישות  לא  אניות  הפעלת  ופחם. 

לתאגיד כ-86 מיליארד דולר. 
הבלתי  האניות  בתחום  המואצת  הפעילות 

 the International את  הביאה  מאוישות 
 )IMO(  Maritime Organization
)סוכנות של האו”ם, הנמצאת בלונדון( להכין 
על  הקפדה  תוך  עצמאיות  לאניות  תקנות 

תחום הבטיחות והגנה על הסביבה.  
בו  שהושקעו  שנים,  שלוש  של  פרויקט   •
האיחוד  ידי  על  ומגובה  דולר  מיליון   4.3
תוך  אירופי,  מיזם  להקים  מציע  האירופי, 
יבשתי, להובלה בלתי מאוישת של מטענים, 
משתלמת  היא  הטכנולוגיה  שהפעלת  מאחר 

ואפשרית לביצוע. 
• Maritime Safety Administration של 

סין פועל בתחום האניות הבלתי מאוישות. 
של  צי  כיום  מפעיל   Rio Tinto Group  •
להפעיל  ועומד  מאוישות  בלתי  משאיות   76
במערב אוסטרליה, עד סוף השנה הנוכחית, 
מטענים.  להובלת  מאוישת  בלתי  רכבת 
 281 של  בהיקף  מטענים  שמעבירה  החברה, 

מיליון טונות )נתוני 2016( באמצעות 17 כלי 
חכורים,  שייט  כלי  ו-200  שבבעלותה  שייט 
את  מאוישות  בלתי  אניות  בהפעלת  רואה 

הצעד הבא בהתפתחות הטכנולוגית שלה.
הפועלת   ,Rolls-Royce Holdings Plc  •
2020 יסתיים  כי עד שנת  זה, מצפה  בתחום 
הבלתי  והאניות  אבטיפוס  בניית  שלב 

מאוישות תהיינה מבצעיות בשנת 2035. 
בוני  עם  במשותף  פועלות  יפניות  חברות   •
אניות יפניים לפיתוח אניות מטען המנווטות 
את עצמן. ה”ספינה החכמה” תשתמש בבינה 
ויעיל  קצר  בטוח,  באופן  לניווט  מלאכותית 
הזמנים  לוח  דלקים(.  צריכת  מבחינת  )גם 
להפעלה  היעד  כשנת   2025 שנת  את  קובע 
המלאכותית  הבינה  האנייה.  של  מסחרית 
שימנע  דבר   - צפויות  תקלות  לחיזוי  תסייע 
צפויות  התכנית  פי  על  ימיות.  תאונות 

להיבנות 250 אניות מסוג זה. 

 Global Aerospace 
מקים חברה בת בפריז

מיזמים  להשקת אניית מטען לא מאוישת

ממשלת הודו חזרה בה מהתכנית 
למיזוג שלושה מבטחים 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בין השאר, בוחנת חברת המכרות הגדולה בעולם BHP השקה של אניית ענק, 
אוטומטית ובלתי מאוישת, להובלת מטעני צובר כגון עפרת ברזל ופחם

 המבטח מעוניין להמשיך לתת שירותים ללקוחותיו באירופה גם אחרי 
פרישת בריטניה מהאיחוד  מבטח 30 אלף מטוסים ברחבי העולם

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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הפניקס ופז בתי זיקוק 
 Besiktas אשדוד: אניית

Bosphorus מסרה מטען 
חסר בפריקה בנמל 

תביעה: טיפול 
שיניים רשלני הביא 
אישה אל סף מוות

בחיפה  לימאות  בבית המשפט 
הוגשה תביעה נגד בעליה או חוכריה 
 Besiktas או מפעיליה של האנייה
Bosphorus לשלם כ-1.1 מיליון 
זיקוק  בתי  ולפז  להפניקס  שקל 
גבי  על  כי הוטען  אשדוד בטענה 
מיועד  שהיה  דלק  מטען  האנייה 
לפז בתי זיקוק אשדוד, אולם כאשר 
נמסר המטען לידיה בנמל אשדוד 
והועמד לרשותה נתגלה בו חוסר 

של כ-6,000 חביות. 
בתביעה נאמר כי מחירה של כל 
חבית מן המטען עמד על כ-51 דולר 
ועל כן המדובר בנזק בשיעור כולל 
של כ-308 אלף דולר. עוד נאמר כי 
הפניקס ביטחה את המטען ושילמה 
לחברת פז בתי זקוק אשדוד תגמולי 
ביטוח בשיעור של כ-68 אלף דולר 
מכוח  התביעה  את  מגישה  והיא 

זכות השיבוב.
פז בתי  כי חברת  נטען  בתביעה 
זיקוק ניזוקה בהפרש שבין החוסר 

האמור של כ-6,000 חביות דלק לבין 
הפיצוי ששולם לה על ידי הפניקס, 
ולפיכך היא מגישה תביעתה זו לפיצוי 
בגין יתרת הנזק אשר לא שולם לה.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד 
ערן שלח נטען, כי הנתבעת אחראית 
כלפי התובעות בגין הנזק והחוסר 
שאירע כתוצאה מרשלנותה והבאים 
לידי ביטוי בהתרשלותה בעבודת 
של  והשמירה  ההובלה  ההטענה, 
המטען לגביו היא אישרה כי קיבלה 

אותו במצב טוב, תקין ושלם.
בתביעה נטען, כי הנתבעת הפרה 
את החוזה להובלת המטען, במסגרתו 
התחייבה להטעין, לפרוק, לשמור 
ולהמציא את המטען בשלמות, ללא 

נזק או חוסר.
 Besiktas Bosphorus תגובת 
באמצעות חברת מ.דיזנגוף נציגויות 
הקלובים בע”מ - נציגה בלעדית של 
מבטחת האניה בארץ, לא התקבלה 

עד לסגירת הגיליון.

בבית המשפט השלום בתל אביב הוגשה תביעה בסך של 
כ-2.5 מיליון שקל על ידי מטופלת נגד מרפאת שיניים 
בטענה כי טיפול השיניים שקיבלה גרם לה נזקים בפיה 
שכמעט והביא למותה ונגד חברת הביטוח הראל המבטחת 

בפוליסת אחריות מקצועית. 
בתביעה שהוגשה לאחרונה על ידי עוה”ד דוד פייל ועדי 
אברג’יל-ברוורמן נטען כי התובעת פנתה למרפאה לצורך 
שיקום פיה, אולם רופאי המרפאה חוללו בו הרס טוטאלי, 
ונטעו שתלים שקרסו. בנוסף נטען כי  עקרו שן בריאה 
הרופאים סירבו לבדוק אותה למרות תלונותיה והסתפקו 

במשככי כאבים, זאת כאשר בפיה פשה נמק. 
עוד נאמר בתביעה, כי התובעת הגיעה לבית החולים תל 
השומר, שם נבדקה ונמצא כי היא אכן סובלת מנמק והוחלט 
להפנותה לניתוח מתקן במרפאה בה טופלה. התובעת עברה 

שני ניתוחים  שלא שיפרו את מצבה. 
כישלון הניתוחים המתקנים  כי לאחר  נטען  בתביעה 
הובהלה המטופלת לתל השומר כשהיא נתונה בסכנת חיים 

ונותחה בהרדמה. 
מומחה לכירורגית פה ולסת שבדק את התובעת מטעם 
התביעה קבע, כי הזיהום הקשה ומצבה כיום נגרמו עקב 

רשלנות של רופאי מרפאת השיניים.
ככל הידוע הראל טרם הגישה כתב הגנה. 

 לטענת התובעות מטען הדלק הגיע לנמל 
אשדוד עם חוסר של כ-6,000 חביות  הפניקס 

שביטחה את המטען ושילמה למבוטחת תגמולי 
ביטוח, הגישה את התביעה מכוח זכות השיבוב 

 לטענת התובעת, היא פנתה למרפאה 
לצורך שיקום פיה, אולם רופאי המרפאה 
חוללו בו הרס טוטאלי  לאחר הטיפול, 

היא הובהלה לבית החולים כשהיא 
נתונה בסכנת חיים ונותחה בהרדמה

רשלנות רפואית ביטוח ימי

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884
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התרעה ליצואנים לסין:

 Coface ישראל: במחצית השנייה של השנה צפוי 
גידול משמעותי בסיכוני האשראי של היצואנים לסין

התחזית של Coface מגיעה דווקא על רקע זינוק של כ-25% בייצוא הישראלי למדינה

גידול  צפוי  השנה  של  השנייה  “במחצית 
משמעותי בסיכוני האשראי של היצואנים 
הישראלים לסין. זאת, דווקא על רקע הזינוק 
בהיקף הייצוא למדינה”. כך אומרים היום בחברת 
ביטוח האשראי הבינלאומית Coface. בחברה 
מציינים כי שילוב של האטה בצמיחה בסין יחד 
עם הורדת דירוג האשראי של המדינה יערערו 

את יציבותם של סקטורים רבים במדינה.
הלמ”ס, הייצוא הישראלי לסין  על פי נתוני 
זינק בארבעת החודשים של השנה בכ-25% 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד ועמד על 
יותר ממיליארד דולר, לעומת כ-743 מיליון 
דולר בתקופה המקבילה ב-2016. עיקר הייצוא 
הוא בתחום הציוד החשמלי, מכשור רפואי, 

מתכות וכימיקלים.
בסקירה שהוציאה קופאס אומרים כלכלני 
הקבוצה, כי אינדיקטורים מובילים מצביעים על 
כך שהכלכלה הסינית מאטה, כאשר הצמיחה 
במדינה עשויה לצמוח בפחות מ-6.7% שהיו 

חזויים ברבעון השני של 2017. 
בקופאס מסבירים, כי הצמיחה הגבוהה בסין 

2016  נתמכה  על ידי  במחצית השנייה של 
התאוששות בענף הדיור, אשר במישרין ובעקיפין 
מהווה כשליש מהתמ”ג של סין. אולם, על מנת 
לצנן את בועת הדיור, ובמיוחד בערים המרכזיות 
בסין, הממשלה נקטה במספר מהלכים כמו 
איסור מכירת הבית למשך תקופה מוגדרת 
מיום הרכישה. בנוסף, על מנת לצנן את בועת 
הנכסים הפיננסיים, השלטונות אימצו התנהלות 

מוניטרית , תוך הגבלות המינוף הפיננסי. 
החששות מפני התמתנות הצמיחה והחובות,  
הביאו ללחצים להוריד את הדירוג לסין. ב-24 
במאי הורידה מודי’ס את הדירוג על החוב של 
סין מ-Aa3 ל-A1. המהלך נובע מהחשש כי 
המדינה תתקשה לרסן את החוב הכולל )אשר 
קרן  פי  250% מהתמ”ג, על  כיום על  עומד 
המטבע(, תוך שמירה על קצב הצמיחה הנוכחי. 
עם זאת, סביר שהרשויות בסין לא יאפשרו 
“תיקון” חד מדי ויעשו ככל האפשר על מנת 
לשמור על איזון בין  השינוי המבני הנדרש ובין 

הצמיחה הרצויה.
לדברי כרמינה מנדולה, מנכ”ל קופאס ישראל, 

בקופאס מעריכים כי מגמת ההאטה בצמיחה 
2017, כאשר הצמיחה בסין  תימשך לאורך 
תעמוד השנה על 6.5%. לדבריו, עיקר הסכנה 
ליצואנים הישראלים, כתוצאה מכך, טמונה 
בענפים הקשורים לשוק הדיור הסיני, שצפוי 
להמשיך ולהתקרר. מנדולה מציין, כי המגזרים 
המרכזיים שיהיו חשופים להאטה, וכתוצאה מכך 
יגדלו סיכוני האשראי לגביהם, הם: המתכות, 
הבנייה, האלקטרוניקה הביתית והמוסדות 
הפיננסיים, ובעיקר הבנקים המסחריים, שיסבלו 
מפגיעה כתוצאה מירידת ביקושים בתחומי 
המשכנתאות וההלוואות ליזמים. יצוין כי היקפי 
ההלוואות לשני סקטורים אלה )משכנתאות 
ויזמות( מהווים כרבע מכלל ההלוואות בסין. 
בנוסף, חברות העלולות להרע את מצבן הן 
חברות ממונפות, ובעיקר כאלו בעלות חוב הנקוב 
בדולרים וזאת כתוצאה מהורדת הדירוג של 
מודי’ס, בעיקר בענפים שצוינו. לדברי מנדולה, 
קופאס טרם החליטה להוריד את הדירוג של 
סין ותמשיך לעקוב מקרוב אחר המצב הכלכלי 

במדינה.

פוליסה פיננסים
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הראל דורגה בדירוג השיא - 
פלטינום פלוס של ארגון מעלה

עובדי קבוצת כלל ביטוח ישבתו מיום א’ הקרוב

בית ההשקעות 
הלמן-אלדובי 

יחל לפעול 
ממחר תחת שמו 
בבורסת תל אביב

הושלם השינוי המבני בהראל: בעלי 
השליטה יחזיקו במניות החברה 

באמצעות שותפות מוגבלת 

משתתפות בדירוג 128 חברות ישראליות בתחום האחריות התאגידית ונבחנים ביצועיהן 
בפרמטרים כמו מעורבות ותרומה לקהילה, סביבת עבודה, איכות סביבה, אתיקה וממשל תאגידי

הראל דורגה בפעם השלישית בדירוג 
השיא - “פלטינום פלוס” של ארגון 
מעלה, במסגרתו מדורגות 128 חברות 
ישראליות בתחום האחריות התאגידית, 
הכולל בתוכו את ביצועיהן בתחום זה 
בפרמטרים דוגמת מעורבות ותרומה 
לקהילה, סביבת עבודה, איכות סביבה, 

אתיקה וממשל תאגידי.
הראל מציינת כי היא פועלת לקידום 

תחום האחריות התאגידית, שהוא בבחינת המשך 
טבעי לתפיסת הניהול וערכי הקבוצה ומגיע עד 

לרמות הגבוהות ביותר בארגון. עוד מציינים 
בהראל, כי חזונה, מבטא את ערכי הליבה המנחים 

את הקבוצה - אמינות, שירות, לקוחות, 
הון אנושי, בית חם והובלה.

דירקטוריון  כי  אומרים,  בחברה 
הראל תומך בהנהלת הקבוצה, הפועלת 
לקידום תחום האחריות התאגידית 
והטמעתו בליבת העשייה. בהראל 
מדגישים כי לאורך כ-80 שנות פעילותה, 
המחויבות לתחום האחריות התאגידית 
ולקידום הקהילה הפך לחלק בלתי נפרד 
מה-DNA הארגוני של הקבוצה והוא מוטמע בחזון 

הקבוצה ובערכיה. 

כ-4,000  בפוליסה,  כפי שפורסם לראשונה 
עובדי קבוצת כלל ביטוח יפתחו בשביתה כללית 
החל מה-18 ביוני )יום א’ הקרוב(, על רקע חוסר 
ההתקדמות במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש 

בחברה 
)פוליסה, גיליון 2268 מה-13 ביוני(.

גורף  יינתנו באופן  לא  במסגרת השביתה 
לפתוח  ההחלטה  השונים.  החברה  שירותי 
בשביתה נתמכת בסכסוך עבודה שהוכרז בכלל 

ביטוח בחודש נובמבר האחרון, בשל צעדים מצד 
ההנהלה שנטען כי גררה רגליים במשא ומתן 

להסכם קיבוצי חדש. 
יו”ר ועד עובדי כלל ביטוח, רוני רז: “ועד עובדי 
כלל ביטוח מצר על כך שהנהלת החברה מתעקשת 
לנהוג באופן חסר אחריות כלפי לקוחות החברה, 
שותפיה העסקיים וסוכני הביטוח, ובמיוחד כלפי 
עובדיה. אנו קוראים לה להתחיל בהידברות 
אמיתית ומכבדת עם נציגי העובדים על מנת 

להגיע להסכם קיבוצי ראוי בהקדם”.
מכלל ביטוח נמסר: ״הנהלת כלל ביטוח מנהלת 
את המשא ומתן מתוך מחויבות ואחריות רבה 
להמשך חוסנה ויציבותה של החברה, סוכניה 
ועד  ועובדיה. אנו מצרים מאוד על החלטת 
העובדים לנקוט בצעד אגרסיבי ומיותר וקוראים 
לו לחזור אל שולחן הדיונים, עוד היום, על מנת 
להגיע להסכמות ולחתימה על הסכם קיבוצי 

חדש״.

ביטוח בכנסת. 
יש עודף רגולציה בענף, גם זה פתיר. לא אספר 
לכם הכל, כדי שיהיה מה להוסיף במצע הבחירות 
שלנו שיוצא בקרוב ויביא בשורה אמיתית לענף.

• איזה מהלך רגולטורי היית מבטל?

הורנצ’יק: את פוליסות הבריאות האחידה. 
• ואיזה מהלך עשה לדעתך טוב לענף?

הורנצ’יק: השקת המסלקה הפנסיונית –  היא 
אחד המהלכים הטובים שנעשו בענף. סוכן 
שיידע להשתמש במערכת היטב ולקחת את 
המידע שיתקבל למקומות טובים, רק ייהנה 

מכך. 
ברור שיש עוד מה לשפר ויש מחלוקת סביב 
הנושא של מי משלם וכמה, אך אני מדבר על 
התוצר כרגע ומטרתו, כל כלי שמשפר ידע, 
שקיפות ואבחנה מקצועית קריטי למבוטח 

ולסוכן.

בעלי השליטה בהראל - יאיר המבורגר, גדעון 
המבורגר ונורית מנור השלימו את השינוי המבני 
באופן החזקתם במניות השליטה בחברה, זאת 
לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים - כך דיווחה 
החברה היום )יום ג’( לבורסה. החל ממועד זה 
מוחזקות מניותיהם באמצעות ג.י.ן ייעוץ כלכלי 
וניהול השקעות 2017, שותפות מוגבלת. מדובר 
בשותפות בשליטתם ובבעלותם המלאה, בה הם 

מחזיקים כשותפים מוגבלים, באמצעות חברות 
פרטיות בבעלותם המלאה. טרם השינוי האמור, 
החזיקו בעלי השליטה בהראל באמצעות חברת 
ג.י.ן יעוץ כלכלי וניהול בע”מ שהייתה בבעלותם 

ובשליטתם המלאה. 
בהראל מציינים, כי מדובר בשינוי מבנה ארגוני 
שהינו טכני במהותו, שאין בו כדי להשפיע על 

שיעורי ההחזקה או ניהול החברה. 

מבטחים ומבוטחים

לאחר השלמת המהלך להפיכתו של 
הלמן-אלדובי לציבורי  בית ההשקעות 
בשבוע שעבר,  בעקבות המיזוג עם סוהו 
נדל”ן, החל ממחר בבוקר )יום ה’( ישונה 
שם החברה הנסחרת בבורסה בתל אביב 

מסוהו נדל”ן להלמן-אלדובי.
הנהלת בית ההשקעות תערוך טקס 
לפתיחת המסחר, במעמד הנהלת החברה 
והנהלת הבורסה, שיתקיים בבוקר יום ה’ 

בבית הבורסה.

 השביתה על רקע חוסר ההתקדמות במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש בחברה  כלל ביטוח: אנו 
מצרים על החלטת הוועד לנקוט בצעד אגרסיבי ומיותר וקוראים להם לחזור אל שולחן הדיונים

 החל ממועד זה מוחזקות מניותיהם באמצעות ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול 
השקעות 2017, שותפות מוגבלת  בהראל מציינים כי מדובר בשינוי מבנה ארגוני 
שהינו טכני במהותו, שאין בו כדי להשפיע על שיעורי ההחזקה או ניהול החברה 

הראל בדירוג מעלה 2008-2016

)המשך מעמוד 5(

יותר סוכנים ויותר צעירים בהנהגת הלשכה

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%95%D7%99/
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אורי צפריר, סגן ממלא מקום נשיא 
לשכת סוכני הביטוח, ערך אתמול )יום ג’( 
את כנס פתיחת הקמפיין שלו לנשיאות 
 150 מ- יותר  בהשתתפות  הלשכה, 
סוכנים וסוכנות, צעירים וותיקים. הכנס 
הוא יריית הפתיחה של צפריר לקמפיין 
הבחירות שייערכו בחודש נובמבר הקרוב.

בכנס, אותו הנחתה מיכל וינצר, יו”ר 
נשאו  וקשרי קהילה,  וועדת פעילות 
יוסי מנור נשיא הלשכה בעבר  דברים 
אניה  MDRT אירופה הנוכחי,  ויו”ר 
ושי  לוין - סגנית יו”ר ועדת הצעירים, 

שדה - יו״ר תת הועדה לגיוס חברים וחבר 
הוועד המנהל. לדברי מנור, “הלשכה צריכה 
עכשיו רק דבר אחד - אחריות. רק אחריות תגן 
על עתיד הסוכנים ואורי הוא אחד האנשים הכי 

אחראיים שפגשתי”.
יונט ביטוח  שלמה אייזיק, מנכ”ל קבוצת 
ופיננסים, הביע בכנס את תמיכתו בצפריר 
לנשיאות הלשכה: “לאחר קריירה ארוכה אין 
הוא מתמודד למען עצמו ואינו מחפש להכתיר 
כתרים לראשו. הוא עושה זאת מתוך תחושה 
שליחות ואכפתיות כלפי הסוכנים כולם. הלשכה 
זקוקה כעת לאדם שמכיר את רבדי הענף ואעשה 
הכול על מנת שאורי יהיה הנשיא הבא של לשכת 

סוכני הביטוח”. 

בכנס נכחו סוכנים וסוכנות מכל המחוזות 
והסניפים ברחבי הארץ. ביניהם היו שוש כהן, 
סגנית הנשיא, אבי ברוך, יו״ר ועדת הכספים 
וחבר הוועד המנהל, יובל ארנון, יו”ר הוועדה 
יו”ר מחוז  דני קסלמן,  הפנסיונית בלשכה, 
השרון, דביר רפ, יו”ר ועדת הצעירים של הלשכה 
ויואל זיו יו”ר ועדת בריאות וסיעוד של הלשכה. 
לדברי צפריר, כל אלו והסוכנים האחרים 
שנכחו בכנס, לא באו על מנת למצוא לעצמם 
לדרך  שותפים  הם  אלא  ותארים,  תפקיד 
ולערכים בהם הוא מאמין ובאו להראות את 

תמיכתם בו. 
לדברי צפריר בכנס: “האתגרים הקרובים 
הם הקשים ביותר בהם נתקלנו: הפיקוח על 

הביטוח, חקיקה ורגולציה ועתיד הלשכה, 
כל אלו אמורים להטריד כל מי שעתיד 
המקצוע חשוב לו.  הבחירות הקרובות 
הן על העתיד הבטוח אל מול העתיד 
מעורפל. על היכולת להתפרנס בכבוד, 
בגאווה, בלי שיכשילו אותנו. ההחלטה 
אותה נקבל בחודש נובמבר הקרוב היא  
אשר תקבע את עתידנו. הגיעה השעה 
בה עלינו להחליט כיצד יראה עתידנו 
כסוכני ביטוח. אנחנו, המהווים מרכיב 
ומרכזי בענף הביטוח, חייבים  חשוב 
להביע עמדה ולדאוג לגורל פרנסתנו 
בעצמנו. רק אדם שידע קרבות עבר יוכל לנהל 
את מלחמות העתיד, ולכן אלחם על עתידנו 

הסוכנים כפי שנלחמתי בעבר”.
וינצר, שהנחתה את המפגש, אמרה: “מדובר 
באיש ביטוח ותיק, מנוסה, נמרץ ביותר שעושה 
לקהילת הסוכנים כאילו הייתה ביתו האישי. 
הוא רב כישורים, יוזמתי ויצירתי, בעל תושייה 
וחשיבה מקורית, עם אנרגיות בלתי נדלות ואין 
סוף חלומות. כאשר אורי עדכן אותי שהוא 
החליט להתמודד לתפקיד נשיא הלשכה, ידעתי 
שאתמוך בו ולו רק בגלל המקצועיות הרבה 
שלו, שנוכחתי בה כאשר נתקלתי בטיפול של 
אורי בתלונות, בבעיות של סוכנים מול חברות 

הביטוח ובתהליכים נדרשים מול הפיקוח”. 

עו”ד רוני ליכטנשטיין-שני 
תמונה לסמנכ״ל, ראש אגף 
מטה, תכנון ומשאבי אנוש 
באיילון, והיא צפויה להיכנס 
אוגוסט  בחודש  לתפקידה 

השנה.
תחליף  ליכטנשטיין-שני 
את יעקב אורנשטיין, שניהל 
בשנים האחרונות את אגף 
משאבי אנוש של איילון ופרש 
לגמלאות, ואת נבו גל שניהל 
את אגף המטה והתכנון ועבר 

איסתא.  לנהל את הפיתוח העסקי בחברת 
המינוי כפוף לאישור דירקטוריון איילון ביטוח.

לאחר  לאיילון  מגיעה  ליכטנשטיין-שני 

בית  בפסגות  שנים  עשר 
השקעות. בתפקידה האחרון 
ות  ג ס פ ל  ” כ נ מ כ ה  נ ה י כ
השקעה בסוכנויות וסמנכ”ל 
ים  אסטרטגי פרויקטים 
גיא אילוז, מנכ”ל  בקבוצה. 
את  יחליף  ביטוח  פסגות 
רוני בתפקידה ויכהן במקביל 
גם כמנכ”ל פסגות השקעה 

בסוכנויות. 
בנוסף, מכהנת ליכטנשטיין-

שני כיו”ר הדירקטוריון של 
פרופיט ודוידוף, וכן כדירקטורית  סוכנויות 
בסוכנויות היימן, נ.פ.א ועמיתים. בעבר הייתה 
דירקטורית בפסגות גמל ופסגות ביטוח, וכן 

כיהנה במגוון תפקידי ניהול בחברת הגמל.
פרויקטים  כסמנכ”ל  תפקידה  במסגרת 
אסטרטגיים, תפקיד אותו מילאה בארבע 
השנים האחרונות, הובילה ליכטנשטיין-שני 
פרויקטים רחבי היקף, חוצי ארגון, בתחומי 

הביטוח והפיננסים. 
אריק יוגב, מנכ״ל איילון ביטוח: ״אני שמח 
על הצטרפותה של רוני לשדרת הניהול של 
איילון. במסגרת תפקידה תנהל את אגף 
מטה, תכנון ומשאבי אנוש ותהיה אמונה על  
שיפור תהליכים, בניית תכנית רווחה וטיפוח 
ההון האנושי, קידום תחום הדיגיטל והמשך 
יישום התכנית האסטרטגית הרב-שנתית של 
החברה. אין לי ספק שניסיונה הרב של רוני 

יתמוך בצורכי החברה וביעדיה העסקיים”.

אורי צפריר בפתיחת הקמפיין לנשיאות 
הלשכה: רק אדם שידע קרבות עבר 

יוכל לנהל את מלחמות העתיד

עו”ד רוני ליכטנשטיין-שני 
תמונה לסמנכ״ל באיילון ביטוח

בכנס הפתיחה נכחו 150 סוכנים וסוכנות ולדברי צפריר, הם לא באו על 
מנת למצוא לעצמם תפקיד ותארים, אלא הם שותפים לדרך ולערכים 

 תנהל את אגף מטה, תכנון ומשאבי אנוש  בתפקידה האחרון כיהנה כמנכ”ל פסגות השקעה 
בסוכנויות וסמנכ”ל פרויקטים אסטרטגיים בפסגות  אריק יוגב, מנכ”ל איילון ביטוח: ניסיונה 

הרב יסייע להוצאה לפועל של התוכנית האסטרטגית הרב-שנתית ופיתוח העולם הדיגיטלי 

עו”ד רוני ליכטנשטיין-שני

אורי צפריר, בכנס פתיחת הקמפיין, עם התומכות

מבטחים ומבוטחים


