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“אייל  תנצל”;  אל  אליהו,  “עופר 
לפידות, אל תחמוד”; “איזי כהן, על 
תעשוק”; “מישל סיבוני, אל תחמוס”; 
“מוטי רוזן, אל תגזול” – אלא הן כותרות 
הקמפיין החריף שהשיקה לשכת סוכני 
הביטוח נגד חברות הביטוח בדרישה 
שיציגו הסכמי עמלות חדשים לסוכנים 

בתחום הפנסיה.
החברות  למנכ”לי  ישירה  בפנייה 
נכתב: “במו ידיך אתה מונע את הורדת 
דמי הניהול בפנסיה למבוטחים. ב-1 
חוק  הצעת  לתוקף  נכנסה  באפריל 

יפסיקו לשווק  כי חברות הביטוח  שקבעה 
פנסיה למבוטחים במודל שמתגמל את סוכני 
הביטוח כנגזרת מדמי הניהול, ומאז שום דבר 
לא קרה. חברות הביטוח רוצות להמשיך לעשוק 
את הציבור על הגב של סוכני הביטוח ולזה 
לא ניתן יד. סוכני הביטוח ממתינים למודל 

תגמול חדש”.
הקמפיין פורסם בעיתון הלשכה בסוף השבוע 
וגרר אחריו תגובות של סוכנים רבים. חלק 
הביעו תמיכה בקמפיין, אך רבים הסתייגו ממנו 
והביעו חשש כי הדבר יוביל לקרע ביחסים בין 

הלשכה לחברות הביטוח. 
בכירים בלשכה התייחסו לקמפיין ומסרו 

לפוליסה, כי מטרתו המקורית הייתה להסביר 
לציבור ולהזכיר למנכ”לים, כי למרות שעברו 
חודשיים וחצי מכניסת החוק לתוקף, חברות 
הביטוח טרם הציגו לסוכנים מודלים חדשים 
לתגמול על שיווק ומכירת מוצרי פנסיה. “זה 
זלזול חמור של מנכ”לי החברות בסוכנים”, ציין 
בכיר בלשכה. לדבריו, המונח “יהיה בסדר” 

ששומעים הסוכנים ממחיש זאת יותר מכל. 
בלשכה סבורים, כי היעדר מודל תגמול מהווה 
פגיעה קשה בסוכנים אך גם במבוטחים. בכירי 
הלשכה מסבירים, כי סוכן ביטוח שנמצא בהליך 
שיווק פנסיוני לא יודע כיצד לקבוע את דמי 
הניהול של המבוטח, וכיוון שאין לו מודל חדש, 

הוא נאלץ להתבסס על המודל הישן, 
לפיו עמלתו נגזרת מדמי הניהול והוא 

נאלץ לקבוע דמי ניהול גבוהים. 
צפוי  המאבק  כי  אומרים,  הם  עוד 
והכנסת צפויה לדון בנושא  להימשך, 
בקרוב. בלשכה בוחנים אפשרות לפרסם 
את הקמפיין גם בעיתונות הכללית. עוד 
נמסר, כי הוועד המנהל של הלשכה אישר 
פה אחד את הקמפיין וכי בישיבת הוועד 
המנהל נכחו סוכנים מהבכירים בענף 

ולאף אחד מהם לא הוצג מודל חדש.
גורם בכיר באחת מחברות הביטוח 
התייחס לטענות הלשכה והסביר כי כל סוכני 
הביטוח של אותה חברה נמצאים בשלבי מו”מ 
עם החברה על מודל עמלות. אולם לדבריו, 
“ההידברות שמקיימת החברה עם הסוכנים 
ציפיות הלשכה  עולה בקנה אחד עם  אינה 
לפרסום פומבי של מודל עמלות”. עוד התייחס 
הבכיר לקמפיין עצמו: ולדבריו מדובר ב”קמפיין 
מכוער וסר טעם, שאינו תורם לחיזוק הקשר עם 
חברות הביטוח”. בכיר בחברת ביטוח אחרת 
הסביר כי הפרקטיקה בה נהגו מספר חברות 
היא לפרסם בקרב הסוכנים ידיעון המפרט את 
עמלות הבסיס, ובהמשך להחתים את סוכני 

הביטוח שלהן על הסכמים פרטניים.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

לשכת סוכני הביטוח במתקפה אישית 
חריפה על ראשי חברות הביטוח

 הקמפיין פונה אישית למנכ”לי החברות בדרישה להציג מודל תגמול חדש לסוכנים  בכירים 
בלשכה טוענים כי חברות הביטוח נמנעות מלהציג הסכמי עמלות חדשים ופועלות בניגוד לחוק 
 בחברות משיבים: מרבית הסוכנים נמצאים בשלבי חתימה על הסדר עמלות חדש  מי צודק?

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ על רקע הקמפיין

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

 חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.
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קבוצת  עובדי  כ-4,000 
הבוקר  פתחו  ביטוח  כלל 
כללית  בשביתה  א’(  )יום 
על רקע חוסר ההתקדמות 
במשא ומתן להסכם קיבוצי 

חדש בחברה. 
כי  בהסתדרות מציינים, 
עם תחילת השביתה בחרה 
הנהלת כלל ביטוח לבטל את 
אישורי הכניסה הקבועים 
ומנעה  הוועד,  חברי  של 

את כניסתם למשרדיהם באמצעות כוחות 
אבטחה ושוטרים שהוזמנו למקום מבעוד 
נציגת  של  כניסתה  נמנעה  כן  כמו  מועד. 

ההסתדרות לבניין. 
עוד צוין, כי למרות החסימה, חברי הוועד 
זו מתכנסים  ובשעה  נכנסו למטה החברה 
בחדר הוועד לתדרוך לקראת המשך השביתה. 
גורף  יינתנו באופן  לא  במסגרת השביתה 

שירותי החברה השונים.
ועד העובדים, רוני רז: “הנהלת כלל  יו”ר 
ביטוח הביאה שוטרים ומאבטחים שמנעו 

ממני ומחברי הוועד להיכנס בבוקר לבניין 
החברה ולנציגת ההסתדרות. 
בשעה  האחרון  ה’  מיום 
יצרה  לא  ההנהלה   ,16:00
שום קשר עם הוועד בניסיון 
הידברות כלשהו. בדקות אלו 
אנו מתבצרים בחדר הוועד”. 
ההחלטה לפתוח בשביתה 
עבודה  בסכסוך  נתמכת 
ח  ו ט י ב ל  ל כ ב ז  ר כ ו ה ש
האחרון,  נובמבר  בחודש 

בשל צעדים מצד ההנהלה, 
רגליים  גררה  כי  שנטען 
במשא ומתן להסכם קיבוצי 
חדש )פוליסה, גיליון 2269 

מה-14 ביוני(.
כלל ביטוח דיווחה הבוקר 
ועד העובדים  כי  לבורסה, 
אכן איים כי בכוונתו לשבות 
עוד  ביוני.   18 מה- החל 
כי בשלב  דיווחה החברה, 
זה היא אינה יכולה להעריך 

את השפעות הצעדים האמורים. 

החלה שביתת 
העובדים בכלל ביטוח

יו”ר ועד העובדים, רוני רז: מיום ה’ האחרון ההנהלה לא יצרה שום קשר עם הוועד בניסיון הידברות 
כלשהו. כלל ביטוח בהודעה לבורסה: בשלב זה החברה אינה יכולה להעריך את השפעות הצעדים האמורים

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 

מאבטחים בבניין כלל ביטוח
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כינוס חברי הוועד של כלל ביטוח
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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 ברמלה נדונה תביעתם 
של הכשרה חברה לביטוח בע”מ )“הכשרה”(, 
ושל גבריאל מיר )“מבוטח הכשרה”(, שיוצגו 
יחדיו על ידי עו”ד ד”ר אסף ורשה ועו”ד מתן 
שרפי ממשרד עורכי דין ד”ר אסף ורשה, נגד 
רועי אברמוביץ )“הנתבע”(, שלא היה מיוצג 
ירין  ב.  חברת השכרת רכבים -  בהליך, נגד 
נגדה  )“החברה”( - שהתביעה  2013 בע”מ 
שומרה חברה לביטוח בע”מ  ונגד  נמחקה 
עמיר כץ.  )“שומרה”(, שיוצגה על ידי עו”ד 
פסק הדין ניתן ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופט זכריה ימיני.
באחד הימים התרחשה תאונה, כאשר מבוטח 
הכשרה נסע במונית שלו והנתבע פגע בו עם 
רכב החברה )“הרכב הפוגע”( והדף אותה לעבר 
מכולת אשפה שעמדה בצד הדרך )“התאונה”(. 
הוכרזה  והיא  רבים  נזקים  נגרמו  למונית 
כאובדן גמור. המונית הייתה מבוטחת על ידי 
הכשרה והיא שילמה למבוטחה תגמולים בגין 
נזקי התאונה, בניכוי השתתפות עצמית וערך 
השרידים. נציין, כי הרכב הפוגע היה מבוטח 

על ידי שומרה.
נעצרה  כי המונית  נטען,  בכתב התביעה 
בכביש בשל תנועת מלגזות שעבדו במקום. 
במהירות  הפוגע  הרכב  עם  הגיע  הנתבע 
מופרזת, בחוסר זהירות, ללא שמירת מרחק 
ותשומת לב למתרחש. בתוך כך נפגעה המונית 
בעוצמה ונהדפה כאמור לעבר מכולת אשפה. 
נטען, כי בנסיבות הללו על הנתבע להוכיח, 
שהוא לא התרשל בנהיגתו. הכשרה עתרה 
לשיפוי בגין הכספים ששילמה למבוטח שלה. 
מבוטח הכשרה תבע, בין היתר, את הנזקים 
רכב  עצמית, השבתת  הבאים: השתתפות 
ימים, הפסד פרמיה, הפסד הנחת  לעשרה 
היעדר תביעות למשך שלוש שנים, נסיעות, 

הוצאות ועוד.

הנתבע טען, כי יש לדחות את התביעה, הואיל 
והתאונה התרחשה באשמתו של  רכב שלישי, 
אותה  ואילץ  למונית  משמאל  הגיח  אשר 
לסטות ימינה ולבלום בפתאומיות. בשל כך 
הנתבע לא הספיק לבלום ופגע קלות בחלקה 
כי מבוטח  האחורי של המונית. עוד נטען, 
הכשרה הוא שהתרשל משום שהעמיד את 

המונית באמצע הכביש ללא התראה.
דחיית  על  להורות  שיש  טענה,  שומרה 
התביעה. לטענתה, הנתבע לא היה מורשה 
לנהוג ברכב הפוגע ועל כן אין כיסוי ביטוחי 
לתאונה. עוד נטען, כי לשומרה נמסרו פרטים 
כוזבים בעת בירור נסיבות התאונה, לרבות 
בקשר לזהות נהג הרכב והכל תוך כוונת מרמה, 
אשר בגינה פקע הכיסוי הביטוחי. שומרה 
הדגישה, כי בהתאם לפוליסה שהיא הנפיקה, 
המורשים הבלעדיים לנהוג ברכב הפוגע הם 
שוכר הרכב, איזי דוידוב, וכן אדם בשם בוריס 
בתאונה  מדובר  שומרה  לשיטת  שאולוב. 
וניסיון מרמה, לנוכח קיומן של  מפוברקת 
גרסאות שונות שנתנו המעורבים בה. לבסוף 
נטען, כי סכומי התביעה מופרזים ומוגזמים.

כיצד פסק בית המשפט במקרה דנן?
בפתח ההכרעה צוין, כי הנטל שמוטל על 
הכשרה והמבוטח שלה הוא נטל ראיה רגיל, 
המוטל על בעל דין בהליך אזרחי )מעל 50%( 
להוכיח את תביעתו. מנגד, שומרה העלתה 
טענות של מרמה כלפיה, ולכן חל עליה נטל 
שבגרסאות  להבדלים  בהתייחס  מוגבר. 
כטענת שומרה, על פי הודעות שגבה חוקר 
מטעמה, נקבע כי אין לייחס להן משקל רב 
משום שהקלטות השיחות שערך החוקר לא 
הוגשו לבית המשפט. יתירה מזאת, הסתירות 
הנטענות לא נגעו לנקודות מהותיות כלשונו 
של בית המשפט: “הסתירות עליהן ניסתה 
הינן  3 לבסס את טענת המרמה  הנתבעת 

טבעיות, שכן תיאור אירוע יכול להיות שונה 
מאדם לאדם, למרות שכולם ראו אותו אירוע... 
רוצה לומר כי לא מדובר בסתירות אשר יש בהן 
לשמוט את הקרקע מגרסאות הנהגים ולהוכיח 

טענת מרמה ולהוביל לשלילת הפיצוי”.
בית המשפט קבע, כי אופי הנזקים מתיישב 
מפי  שהצטיירו  כפי  התאונה  נסיבות  עם 
המעורבים בה. הגרסאות היו עקביות באשר 
לנתיב  ובליטתו  האשפה  מכולת  למיקום 
הנסיעה. גם העובדה שכריות האוויר במונית 
נפתחו בעת התאונה מעידה שהמונית ספגה 
חבטה בעוצמה רבה. בית המשפט קיבל את 
גרסת הכשרה והמבוטח שלה לנסיבות התאונה 

והנזקים שנגרמו בגינה.
כי שומרה  נקבע,  לעניין חריגי הפוליסה 
הודתה בקיומה של פוליסת ביטוח לרכב הפוגע 
ומשכך היה עליה להוכיח קיומם של חריגים 
נמנעה מלהגיש את הפוליסה  לה. שומרה 
שהנפיקה לרכב הפוגע ומחדל זה פועל לרעתה. 
בנסיבות הללו יש להחיל את הוראות הפוליסה 

התקנית הרלוונטית.
בית המשפט הוסיף, כי הוא מקבל את עמדת 
ב”כ הכשרה והמבוטח שלה, לפיה יש לתת 
משקל אפסי להסכם השכירות בנוגע לרכב 
הפוגע, בין היתר, מאחר ששומרה לא זימנה 
לעדות את שוכר הרכב או נציג מטעם החברה. 
זאת ועוד, הסכם השכירות מסדיר את מערכת 
היחסים שבין השוכר לבין המשכיר ואין לו כל 
השפעה על מערכת היחסים שבין שומרה לבין 
צד שלישי. בית המשפט הדגיש, כי הפוליסה 
התקנית לא קובעת מגבלת נהגים. נפסק, כי 
על שומרה לשפות את הכשרה ולשפות את 
מבוטח הכשרה בגין הנזקים שנגרמו להם 

עקב התאונה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: הסכם השכירות מסדיר את מערכת היחסים שבין שוכר הרכב לבין המשכיר ואין לו כל השפעה 
על מערכת היחסים שבין המבטחת לבין צד שלישי  בנוסף, הפוליסה התקנית לא קובעת מגבלת נהגים

אם שוכר רכב התיר לאדם אחר 
לנהוג ברכב – האם יש כיסוי ביטוחי?

אנשים לשרות אנשים

גם נהגים צעירים
     חובה

לעשות באיילון!
תעריף ביטוח חובה אטרקטיבי ביותר!
בכל סוגי הרכבים בכל שכבות הגיל   
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חדש
הגשת תביעה

בכלל ביטוח

כלל ביטוח מציגה את “תביעות online”, שירות דיגיטלי 
חדש המאפשר לך להגיש תביעה מכל מקום ובכל זמן

פתיחת תביעה חדשה מכל מסך וקבלת טיפול ראשוני תוך 3 ימי עסקים*

בדיקת סטטוס טיפול בתביעה קיימת

העלאת מסמכים חסרים לצורך המשך טיפול בתביעה

קבלת עדכונים שוטפים באמצעות SMS אודות הטיפול בתביעה

"online ולחץ/י על הקישור "תביעות clal.co.il -לשימוש בשירות היכנס/י  ל

* למבוטח/ת כלל ביטוח אשר מזוהה במערכות החברה
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עובד, שכיר, המסיים 
ת  ו ב י ס נ ב ה  ד ו ב ע
ו  ת ו א ת  ו כ ז מ ה
פיטורים,  בפיצויי 
זכאי לקבל פיצויים 
בגובה שכרו האחרון 
שנות  מספר  כפול 
זכות  העבודה שלו. 
לעובדים  נובעת  זו 
שכירים בישראל זה 
עשרות שנים, על פי 

חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג, 1963. 
מעסיקים אשר נדרשו לשלם פיצויים עשו זאת 
במשך שנים מתוך תזרים המזומנים שלהם או 
מתוך חיסכון ייעודי שעשו לצורך כך מבעוד מועד. 
החיסכון הייעודי לצורך תשלום פיצויים עתידי 
לעובדים נעשה בחשבון על שם המעסיק בקופה 
מרכזית לפיצויים או בחלק פיצויים בחשבון קופת 

גמל או קרן פנסיה על שם העובד.
המדינה עודדה את המעסיקים  להפקיד לקופת 
גמל, אם על שם העובד ואם על שם המעסיק, בקופה 
מרכזית לפיצויים, כדי שיצור עתודה לצורך תשלום 
פיצויים במועד שיידרש לו בעתיד. עידוד זה בא 
לידי ביטוי בהכרה בהוצאה כבר במועד ההפקדה 
בקופה ולאו דווקא במועד התשלום בפועל לעובד. 
בראשית שנת 2008 נעשו שני מהלכים ביוזמת 
הרגולטור, ששינו את המצב ששרר עד אז. ראשית, 
במסגרת צו ההרחבה לפנסיה חובה לכל השכירים 
במשק נקבע שיש להפקיד למרכיב פיצויים בקופה 
על שם העובד. אומנם שיעור מזערי תחילה, אבל 
שיעור שהלך וגדל עד 6% כיום. שיעור ההפקדה 
על חשבון פיצויים בקופת גמל ע”ש העובד )קופת 
גמל, משמע, קופת גמל לקצבה מסוג קרן פנסיה 

או ביטוח מנהלים או קופת גמל לחיסכון(.
שנית, נאסר על הצטרפות מעסיקים חדשים 
לקופות מרכזיות לפיצויים ואלו שהיו עמיתים 
בקופה מרכזית לפיצויים ב-31 בדצמבר 2007 
זכאים היו להמשיך להפקיד בקופה בגין עובדים 

שהיו מועסקים אז על ידם וזאת עד סוף 2010.
2011 אסור למעסיק להפקיד כספים  מאז 
בקופה מרכזית לפיצויים וכמובן אין לו אפשרות 
לפתוח חשבון בקופה מסוג זה. בסוף 2016 נצברו 
בקופות מרכזיות לפיצויים יותר מ-16 מיליארד 
שקל בחשבונות של אלפי מעסיקים, שמיועדים 
להשלים פיצויי פיטורים לעובדים שהחלו לעבוד 

אצל אותם מעסיקים לפני 2008.
במהלך השנים מעסיק אשר צבר כספים בקופה 
מרכזית לפיצויים יכול היה לעשות שימוש באותם 
כספים כדי לשלם פיצויים לעובדים שהיו זכאים 

לקבל פיצויים בעת סיום עבודתם.
בכפוף לאישור רשות המיסים, יכול היה המעסיק 
למשוך כספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים 
ולהפקיד אותם במרכיב פיצויים בחשבונות על 

שם עובדיו.
אם בקופה מרכזית לפיצויים נצברו סכומים 
עודפים, מעבר לסכומים שהיו אמורים להשתלם 
לעובדים כפיצויי פיטורים, רשאי המעביד, באישור 

בית דין לעבודה, למשוך את הכספים לזכותו וזאת 
בכפוף לתשלום מס בשיעור של 40%.

2016 פרסמה רשות המיסים  ב-25 בדצמבר 
הוראות חדשות בנושא יתרות צבורות בקופה 
מרכזית לפיצויים וב-11 ביוני 2017 פורסם חוזר 
מעודכן שמחייב כל מעסיק שצבר כספים בקופה 

מרכזית לפיצויים לפעול באופן הבא:
תחילה על המעסיק לסווג את הכספים שצבר 
בקופה מרכזית לפיצויים נכון ל-31 בדצמבר 2016 

לפי שלוש קטגוריות.
כנגד המעסיק מעובדים  ויש תביעות  היה 
שהועסקו על ידו לפני 2008 בקשר לפיצויים שהם 
תובעים ממנו, יש לייעד מתוך היתרה בקופה כספים 
עבור תביעות אלו תחת הכותרת “סכום במחלוקת”.
זכאותם של  יש לבחון את היקף  במקביל, 
העובדים אשר מועסקים אצל המעסיק מלפני שנת 
2008 לפיצויים ואת יתרות הפיצויים של אותם 
עובדים כפי שנצברו בקופות אישיות לפיצויים 
על שמם. היה וסכום הפיצויים לו זכאים אותם 
עובדים עולה על הסכומים שנצברו על שמם בקופות 
אישיות, ייעד המעסיק את הסכום החסר מתוך 
הכספים שצבר בקופה המרכזית לפיצויים, תחת 

הכותרת “סכום לעובדי 2007”.
היה והיתרה בקופה מרכזית לפיצויים גבוהה 
ועוד  ביותר מ-110% מה”סכום במחלוקת” 
2007” תראה רשות המיסים  “הסכום לעובדי 

בהפרש כ”עודף” בקופה מרכזית.
היה ולמעסיק כספים עודפים בקופה מרכזית 
לפיצויים הוא נדרש למשוך את הכספים כאמור 
כנגד הפקדת כספים למרכיב הפיצויים של כל 
עובדיו )לא דווקא אלו המועסקים אצלו לפני 

2007 אלא כל העובדים(.
בדרך זו מבקשת רשות המיסים להקטין את 

היקף הכספים העודפים בקופות מרכזיות לפיצויים 
ולאפשר למעסיק למשוך את אותם עודפים ולממן 
עם כספים אלו את ביצוע ההפרשות השוטפות 
שאליהן הוא נדרש, אבל בקופות אישיות על שם 

העובד.
משיכת הכספים בידי המעסיק מקופה מרכזית 
לפיצויים תיחשב אמנם כהכנסה בידיו על פי פקודת 
מס הכנסה, אך מצד שני ההפקדה השוטפת למרכיב 

הפיצויים מותרת בניכוי לפי הפקודה.
מעסיק שלא יבצע את ההוראה, לא תותר הוצאה 
לתשלום מרכיב פיצויים עבור עובדיו, עד לגובה 

העודף שלא מנוצל.
את הפעולה כאמור חובה על המעסיק לבצע 
עד ל-31 במרץ של השנה העוקבת מול החברה 
המנהלת את הקופה המרכזית לפיצויים שעל שמו.
הקופה המרכזית לפיצויים נדרשת למשוך את 
הכספים העודפים כאמור לזכותו של המעסיק, 
בכפוף לקבלת אישור רו”ח או עו”ד של המעסיק 
כי הופקדו לחשבונות העובדים כספים למרכיב 
הפיצויים בקופות אישיות, וקבלת תחשיב על 

העודף בקופה המרכזית לפיצויים.
יידרש  זו, הוא לא  אם המעסיק יפעל בדרך 
המיסים  מרשות  נוסף  אישור  כל  להמציא 
לצורך משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים 
לזכותו. אין ספק שיש בהוראות החדשות בשורה 
למעסיקים שצברו כספים עודפים בקופות מרכזיות 
לפיצויים, ומתן אפשרות נוחה וקלה לשימוש 
בכספים אלו כדי לבצע הפקדות שוטפות לזכות 
העובדים, כמתחייב בחוק, למרכיב הפיצויים 

בקופות אישיות.

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום 
החיסכון הפנסיוני.

פירוק קופות גמל מרכזיות לפיצויים
זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

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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ות  ש ר ר  ז ו ח
שפורסם  המסים 
 2017 ביוני  ב-12 
בע  ו ק ו ר  י ד ס מ
להעברת  כללים 
ושימוש  כספים 
בכספים הצבורים 
מל  ג ת  ו פ ו ק ב
מרכזיות לפיצויים. 
של  ה  ז ר  י צ ק ת
ר  י ב ס מ ר  ז ו ח ה
 למעסיקים ולסוכני הביטוח שלהם כיצד לפעול.
יודגש כי חוזר זה מבטל את החוזר שפורסם 

בנושא ב-25 בדצמבר 2016.

שמירת זכויות עובדים

א. על המעסיק לבחון, נכון לסוף 2016, האם 
קיימת תביעה משפטית בנוגע לכספי פיצויים 
של עובדים שהופקדו בגינם כספים לקמ”פ 
ולקבל בהתאם את הצהרת   2007 עד סוף 
היועץ המשפטי של החברה. אם נמצא כי יש 
תביעה כאמור שטרם הסתיימה, על המעסיק 
לייעד סכום מהקמ”פ למטרה זו )להלן “סכום 

במחלוקת”(.
 ,2016 נכון לסוף  ב. על המעסיק לבחון, 
את חבות הפיצויים לעובדים שעבדו אצלו 
2007 )למעט סכומי תביעה  ב-31 בדצמבר 
כאמור בסעיף א לעיל(, לרבות עבור בעלי 
שליטה)עד תקרה של 12,200 שקל לשנה, נכון 
ל-2017( לעומת סכומי הפיצויים שמופקדים 
בקופות האישיות של אותם עובדים. אם קיים 
פער – יש לייעד סכום מהקמ”פ למטרה זו 

)להלן “סכום לעובדי 2007”(.

שימושים בסכומים עודפים

 110% בקמ”פ גבוהה מ- היתרה  אם 
 1 מהכספים שעל המעסיק לייעד לפי סעיף 
לעיל )סכום במחלוקת+סכום לעובדי 2007(, 
אזי יחולו לגבי הסכום העודף ההוראות הבאות:

• סכום העודף, עד לגובה ההפקדות השוטפות 
למרכיב הפיצויים של כלל העובדים )ללא 
תלות במועד תחילת העסקתם( בשנת המס 
הרלוונטית, יועבר מהקמ”פ למעסיק, וזאת 
כדי להוות למעסיק תחליף למימון ההפקדות 

כאמור. העברת הכספים למעסיק תתבצע 
 רק לאחר שביצע את ההפקדות השוטפות.
לצורך קבלת הכספים כאמור, על המעסיק 
להעביר לקופה המרכזית לפיצויים הוראה 
ישירה למשיכת הכספים ולצרף אישור עו”ד/

רו”ח של המעסיק כי הופקדו לחשבונותיהם 
של כלל עובדי המעסיק הפקדות שוטפות 
תחשיב  לצרף  יש  כן,  כמו  שחלפה.  בשנה 
המרכזית.    בקופה  העודף  הסכום   של 
המעסיק  אצל  שיתקבלו  הכספים  הערה: 
4)ד( לפקודה  ייחשבו לו כהכנסה לפי סעיף 
ומנגד – ההפקדות השוטפות למרכיב הפיצויים 
יותרו לו בניכוי בהתאם לסעיף 17)5( לפקודה.
• אם הסכום העודף שבקופה לא ינוצל לטובת 
הפקדות כאמור בסעיף א’ לעיל, אזי למעסיק 
לא תותר הוצאה בגין ההפקדות לפיצויים 
שביצע לכלל עובדיו )עד לגובה הסכום העודף(.

• בדיקת קיום עודף ושימוש בו כאמור לעיל 
 ייעשה מידי שנה ועד ל-31 במרץ לשנה העוקבת.

מיסוי

משיכת הכספים מקופה מרכזית לפיצויים 
המעסיק,  אצל  חייבת  כהכנסה  תיחשב 
שמחייבת ניכוי מס במקור של 40% מהסכום 

שנמשך.
המעסיק יכול לקזז הפסדים בגין הכנסה זו 

ובתנאי שהתקיימו כל אלה:
עולה על הסכום  1. הסכום שנמשך אינו 

העודף כאמור לעיל.
2. אין הכנסה אחרת ממנה ניתן לקזז את 

ההפסד.
להוראות  בהתאם  היא  המשיכה   .3
. ) ’ וכו חוזרים   , ן ו תקנ )תקנות,  ן   הדי

הוראות רלוונטיות לחברה מנהלת 

מרכזיות  קופות  להם  שיש  מעסיקים 
יראו  עובדים,  מעסיקים  ואינם  לפיצויים 
כהכנסה שהתקבלה  היתרה שבקופה  את 
)גם   2018 המס  בשנת  המעסיק  אצל 
מהקופה(.  כספים  נמשכו  לא  בפועל   אם 
בנוסף, החל מה-1 בינואר 2019, על ריבית 
ורווחים אחרים שייצברו בקופה, יחולו שיעורי 
המס והוראות ניכוי מס במקור, החלים על 
הכנסות כאילו הופקו במישרין על ידי המעסיק. 
העברת כספים לקופה מרכזית לפיצויים 
למעסיק או למחליפו במקרה של פטירה/
פשיטת רגל/פירוק, תיעשה רק אם כל תביעות 
פיצויי פיטורים סולקו  לפי חוק  העובדים 
ובהתאם  כך החלטה שיפוטית  על  וניתנה 

לתקנון הקופה.
)ראו מאמר פרשנות של איציק אסטרייכר 

בעמוד הקודם(

שימוש בכספים הצבורים בקופות 
המרכזיות לפיצויים – מדריך 

 חוזר רשות המיסים שפורסם ב-12 ביוני 2017 מסדיר וקובע כללים להעברת כספים 
ושימוש בכספים הצבורים בקמ”פ   אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות ואכיפה 

פנימית בהלמן אלדובי, מסביר את עיקרי החוזר וכיצד על המעסיקים לפעול

מאת אייל סיאני

דוגמה להמחשה
• חברה מעסיקה 150 עובדים כאשר 100 מתוכם עבדו גם ב-31 בדמבר 2007 )=עובדי 2007(.

• לחברה יש קמ”פ בה צבורים 50 מיליון שקל נכון ל-31 בדצמבר 2016.
• תביעה קיימת נגד החברה בנוגע לכספי פיצויים – 10 מיליון שקל )=סכום במחלוקת(

• חוב פיצויים של החברה עבור עובדי 2007 – 40 מיליון שקל מתוכם 24 מיליון בקופות 
האישיות של העובדים. כלומר – הסכום לעובדי 2007 הוא 16 מיליון שקל )40-24(.
• בשנת 2017 החברה הפקידה 15 מיליון שקל עבור מרכיב הפיצויים של כל עובדיה.

אופן פעולה נדרש:

1. סכום במחלוקת+סכום לעובדי 2007 - 26 מיליון שקל )10+16(
2. סכום עודף בקמ”פ )מה שמעל 110% לסכום שבסעיף 1 ועד לגובה התקרה בקמ”פ( – 

21 מיליון שקל.
4. היות שהסכום העודף )21.4 מיליון שקל( גבוה מהסכום אותו הפקידה החברה עבור מרכיב 
הפיצויים של כל עובדיה )15 מיליון שקל(, הסכום העודף אותו ניתן יהיה למשוך עד ה-31 
במרץ 2018 יהיה 15 מיליון שקל. מסכום זה ינוכה מס בשיעור של 40% )קרי, 6 מיליון שקל(.

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

www.polisa.news
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וש  כ ר ם  ו ח ת
נו  י ה ם  י ר ח א ו
השלישי  התחום 
ברבעון  בגודלו 
ותפוקתו ברבעון 
 2 0 1 7 ן  ו ש א ר ה
די  כ ל ה  ע י ג ה
מיליארד   1.481
 1,481.5 ( שקל 
ל(  ק ש ן  ו י ל י מ
המהווים כ-21.8% 
מתפוקת המגזר האלמנטרי ברבעון - 6.796 

מיליארד שקל. 
הפרמיה כמעט זהה לרבעון בשנה החולפת 
)1,479.7 מיליון שקל – תוספת של כ-1.8 

מיליון שקל - 0.1%(. 
הפרמיה מתחום רכוש ואחרים מתחלקת בין 
פוליסות/כיסויים רבים, שעיקרם פוליסות בתי 
עסק/אובדן רכוש, דירות )כולל משכנתאות( 
והנדסי. שלושת תתי הענפים הללו מהווים 
כ-92% מתפוקת התחום )נתוני 2016(, כאשר 
הפרמיה בגין חבויות אינה נספרת ומדווחת 
במסגרת חבויות ואחרים )הסקירה הבאה(. 
הכיסויים ה”אחרים” כוללים תאונות אישיות 
)תת תחום שמתכווץ עקב המעבר לטיפול 
במסגרת מגזר בריאות ברוב החברות(, נסיעות 
לחו”ל/מחלות ואשפוז )לחברות שאין להם 
מגזר בריאות בנפרד, כגון שירביט והכשרה(, 

ימי ומטענים בהעברה ועוד.
העובדה שהפרמיה לא גדלה חרף הצמיחה 
בשוק  תחרות  שקיימת  מוכיחה  במשק 
המאלצת את החברות להורדה בתעריפים 
והרווחיים.  התחרותיים  התחומים  בתתי 
לפעמים קיים עיוות הקשור בהפרשי עיתוי 
)פוליסות שנעשו לטווחים שונים משנה - 
בעיקר עסקים גדולים( ולכן החידוש בתאריך 
שונה מהרבעון הנסקר. בנוסף, בפוליסות 
הנדסיות )בעיקר קבלניות( הפרמיה הינה 
לתקופת הפרויקט ולוקחת בחשבון את כל 
)לפעמים מספר שנים(  תקופת הפרויקט 
ולכן אין משמעות לספירת פרמיה רבעונית 

בתת תחום זה.
המאפיין המרכזי בחלוקת התפוקה בתחום 
זה בין החברות קשור בפיזורה. עיקר התפוקה 
בבתי עסק/אובדן רכוש )כ-44% מתפוקת 
ביטוח  חברות  שש  בין  מתחלק  התחום( 
הגדולות )חמש הגדולות ואיילון( והן מחזיקות 
למעלה מ-85% מתפוקת תת תחום זה, ואילו 
בביטוחי דירות, המהווים כ-40% )ביחד עם 
המשכנתאות והבנקים(, ניתן להבחין שכמעט 
כל החברות מתחרות ובעיקר החברות הישירות 

)AIG וביטוח ישיר(.
)המהווים כ-8.5%  הנדסיים  בביטוחים 
מתפוקת התחום( עיקר התחרות הינה גם 
כן בין שש החברות הגדולות )חמש הגדולות 
ואיילון( והחלוקה ביניהן דומה לתת תחום 

העסקי.
בשורת הרווח, התחום הציג רווח של 143.4 
מיליון שקל, המהווים כ-43.6% מרווחיות 
המגזר האלמנטרי ברבעון )328.2 מיליון(, 
ומציבים אותו כבאשתקד במקום הראשון 

בתרומה לרווח.
ראוי לציין שעד שנת 2015 )כולל( התחום 
היה בדרך כלל במקום השני בתרומתו לרווח 
)הרבה אחרי ביטוח חובה( והחל משנת 2016 
)היה התחום היחידי שהרוויח( הוא לקח את 
הבכורה בתרומה לרווח, תופעה שנמשכת גם 

ברבעון הראשון 2017.

התחום מבסס את רווחיותו

ברבעון הנוכחי כל תחומי הפעילות )למעט 
חבויות( הציגו רווח, אך תחום רכוש ואחרים 
התבסס ברווחיותו ואף הגדילו לעומת אשתקד 
)143.4 מיליון לעומת 110.3 מיליון - שיפור 

של 30%(.
עיקרו של הרווח חיתומי )כולל השפעות 
המשנה( – רווח של 130.1 מיליון שקל )לעומת 
100.4 מיליון ברבעון מקביל(, ומקצתו זקיפת 
רווחי השקעות שאינם משמעותיים בתחום זה 
)13.3 מיליון שקל ולעומת 9.8 מיליון ברבעון 

מקביל – שיפור של 3.5 מיליון בלבד(. 
הסיבות להגדלת הרווח ביחס לאשתקד 

תחום רכוש ואחרים - במקום 
הראשון בתרומה לרווח

 התחום מתייצב כגורם יציב בתרומתו לרווח שהיא עקבית כבר כמה שנים  חרף 
הגדלת תשלומי התביעות של החברות, התוצאות השתפרו בעיקר כתוצאה מהגדלת 

חלקם של מבטחי המשנה  תוצאות רכוש אחר ואחרים ברבעון ראשון 2017

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

פרמיות  ברוטוערכים
השפעת ביטוח 
משנה בפרמיה

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול  
רווחי השקעה

סה”כ הרווח 
כולל

תשלומי תביעות 
ביטוח משנה

תשלומי תביעות 
ברוטו

97,152114,692 182,7823,44619,14522,591 255,681הראל
1,77732,186 97,057-12320,68020,557 189,434מגדל

34,36968,655 132,5271,72116,53618,257 228,679הפניקס

105,015130,421 133,3172,06713,63415,701 197,943כלל ביטוח

106,620129,843 96,8361,87113,06314,934 167,787מנורה החזקות

1,65518,662 8,17420712,48312,690 47,944ביטוח ישיר

94,856109,811 83,4141,30210,27711,579 141,244איילון

16,44730,867 39,8295308,5499,079 78,101הכשרה

7,8919,961 79,6041,2856,3737,658 99,948ביטוח חקלאי
AIG39,097 13,2755644,8385,402 7,14317,025

6,60510,355 9,8575092,9963,505 23,075שירביט

3,8535,609 6,837-241,5261,502 12,605שלמה

483,383678,087 883,50913,355130,100143,455 1,481,538סה”כ

תוצאות תחום רכוש אחר ואחרים, בחלוקה לחברות ביטוח )באלפי שקלים(



18  ביוני 2017                                                                                                                   עמוד 9 / מתוך 13
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

נובעות בעיקר משיפור עמדות מול מבטחי 
המשנה  שמבטחי  מהעובדה  וכן  המשנה 
לא  )וגם  היחסיים  דרך החוזים  השתתפו 

יחסיים( בתביעות יותר מאשר אשתקד. 
החברות שבהן בלטה התופעה: כלל ביטוח, 

מנורה מבטחים ואיילון.
בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, תשלומי 
התביעות )והשינוי בתלויות( גדלו ב-37.8% 
שקל  מיליון   678( מקביל  רבעון  לעומת 
491.8 מיליון שקל(, אך התוצאה  ולעומת 
בשייר השתפרה כתוצאה מהשפעת ביטוח 
משנה )חלקם  בתביעות ברבעון הנסקר - 
483.3 מיליון שקל, לעומת 273.7 מיליון שקל 
ברבעון מקביל(. התוצאה בשייר טובה יותר 
חרף הגידול בתשלומי התביעות, וזה מסביר 

גם את הגידול ברווח לעומת רבעון מקביל .
דיווחה  אחת  חברה  רק  הנסקר  ברבעון 
שברבעון מקביל שילמו יותר בגין פגעי מזג 

האוויר )הראל(.
התחום עתיר ביטוח משנה ולכן יש חשיבות 
בתפוקה  המשנה  מבטחי  של  לנוכחות 
למבטחי  שהועברה  התפוקה  ובתביעות. 
כ-883.5   – 2017 המשנה ברבעון ראשון 
מהפרמיה   59.6% המהווים  שקל,  מיליון 
ברוטו, ובדומה לאשתקד )855.6 מיליון מתוך 

1,479.7 מיליון שהיוו כ-57.8%(.
בתלויות(,  )ושינוי  התביעות  בתשלומי 
מבטחי המשנה היו אחראים ברבעון הנסקר 
מיליון,   678 מתוך  שקל  מיליון  ל-483.3 
 273.7 המהווים כ-71.2% )ברבעון מקביל 
מתוך 491.8 מיליון שקל, המהווים רק 48.3%(.
ברבעון הנסקר, תשלומי התביעות ברוטו 
)ושינוי בתלויות( גדלו לעומת רבעון מקביל 
)671 מיליון שקל לעומת 491.8 מיליון )גידול 
של 36.4%(, אך רמת התביעות בשייר היה 
דווקא קיטון של 11%, המוסבר בעיקרו בכך 
שמבטחי המשנה הגדילו את חלקם בתביעות 
)בחברות כלל ביטוח, איילון ומנורה מבטחים 

– השינוי בולט(.
נכבד של  מבחינת מבטחי המשנה, חלק 
התפוקה שייך לכיסוי רעידת אדמה )פרמיה 
בתביעות  חלקם  ולפיכך  תביעות(  ללא 
יותר.  עוד  גדול  אדמה(  רעידת  )בנטרול 
בנוסף, יש למבטחי המשנה הוצאה נוספת 
בעבור  הישראליות  לחברות  עמלות  בגין 
היחסיים. מאחר שקיימת שונות  החוזים 
גדולה הנובעת מהסכמים ספציפיים ומרמת 
השייר בכל חוזה, קיים שוני מובנה בהשוואה 
בין החברות. מנתונים אלו לא ניתן להסיק על 
רווחיות מבטחי המשנה ויש לבדוק בכל חברה 

כל הסכם חוזי בנפרד.

הגדולה והרווחית ביותר - הראל 

החברה הגדולה ביותר בתחום זה היא הראל 
עם תפוקה בסדר גודל של 255.6 מיליון שקל 
והיא מהווה כ-17.2% מתפוקת כל החברות 
בתחום )239.1 מיליון שקל ברבעון מקביל 

–גידול של כ-7%(.
בשורת הרווח הראל נמצאת גם כן במקום 
הראשון – רווח של 22.5 מיליון שקל )8.3 
מיליון אשתקד – גידול של 171%(. בתחום 
העסקי הכולל בתי עסק/אובדן רכוש, חלקה 
של הראל יותר מ-25% מתפוקת כל החברות.

החברה מדווחת על שיפור חיתומי עקב נזקי 
חורף חריגים בתקופה מקבילה אשתקד וכן 
עקב גידול ברווח מתחום השייך  להגדרת 

“אחרים” )ערבויות חוק מכר(.
במקום השני )בתפוקה ורווחיות( נמצאת 
עם תפוקה בסדר גודל של  הפניקס  חברת 
18.2 מיליון  ורווח של  228.6 מיליון שקל 
)218.2 מיליון ו-ו22 מיליון בהתאמה – ברבעון 
מקביל אשתקד(. בצד הגידול המתון בתפוקה 
)5%( קיימת ירידה ברווחיות הנובעת מהרעה 

חיתומית בתת ענף אובדן רכוש.
כלל ביטוח עם תפוקה  במקום השלישי 
בסדר גודל של 197.9 מיליון שקל ורווח של 
15.7 מיליון שקל )225.9 מיליון שקל ו-8.1 
בהתאמה ברבעון מקביל(. הירידה בפרמיה 
מוסברת בהפרשי עיתוי בפוליסות העסקיות 
אישיות  תאונות  פוליסת  חידוש  אי  וכן 
לתלמידים )מבוטח באיילון(. השיפור ברווח 
נובע בעיקרו משיפור חיתומי בעסקי הפרט 

כולל ירידה בהשפעת תאונות אישיות.
במקום הרביעי חברת מגדל עם תפוקה בסדר 
גודל של 189.4 מיליון שקל ורווח של 20.5 
מיליון שקל )178.3 מיליון שקל ו-13 מיליון 
בהתאמה(. הגידול גם בתפוקה )6.2%( וגם 
ברווח )שיפור של 57.6%( נובע מהתפתחות 
חיובית בניסיון התביעות, שהובילה להקטנה 

בהערכה אקטוארית.
מנורה מבטחים החזקות  במקום החמישי 
שהינה החברה הגדולה בתחומי הרכב ובסך 
הכול של האלמנטרי עם תפוקה בסדר גודל 
של 167.7 מיליון שקל ורווח של 14.9 מיליון 
שקל )189 מיליון שקל ו-16.8 מיליון שקל 
בהתאמה לרבעון מקביל(. החברה הקטינה 
את חלקה בפוליסות הרכוש העסקיות, קטנה 
ברווח עקב הרעה חיתומית שצומצמה על ידי 
הקטנת הוצאות ועמלות. בסך הכול - הרעה 
של 2 מיליון שקל. החברה ממוקדת ביטוחי 
פרט )רכב רכוש ורכב חובה(, אך פעילה במינון 

יותר קטן בתחום העסקי /רכוש. 
איילון עם תפוקה  במקום השישי חברת 
בסדר גודל של 141.2 מיליון שקל ורווח של 

11.5 מיליון שקל )130.3 מיליון ו-12 מיליון 
גידול של  שקל בהתאמה ברבעון מקביל(. 
8.3% בפעילות וירידה קטנה ברווח, הנובעת 
ואובדן  דירות  מהרעה קטנה בתתי תחום 
רכוש ומנגד שיפור בתת תחום הנדסי. החברה 
מציינת תרומה נוספת לרווח, הנובעת מירידת 
שער הדולר בגין ההתחייבויות שלה במט”ח. 

החברה פעילה בתחום המוניציפלי.
)שעיקר  ביטוח חקלאי  במקום השביעי 
התפוקה השנתית בתחום זה מוצגת ברבעון 
הראשון( ותפוקתה ברבעון הנסקר 99.9 מיליון 
שקל ורווח של 7.6 מיליון שקל )106.2 מיליון 
שקל ו-4.6 מיליון בהתאמה(. עיקר הביטוח 
ורק  זה לתעשייה הקיבוצית  שייך בתחום 
מקצתה לתתי תחום אחרים. התחום מגובה 

ב-80% )מהברוטו( ביטוח משנה.
החברה מדווחת על טיוב התיק ואי חידוש 
של מספר לקוחות קיבוציים. השיפור ברווח 
נובע משיפור חיתומי וכן משיפור תנאים מול 

מבטחי המשנה.
הכשרה עם תפוקה בסדר  במקום השמיני 
מיליון   9 ורווח של  מיליון   78.1 גודל של 
שקל )72.5 מיליון שקל ו-8.3 מיליון שקל 
בהתאמה(. הגידול בתפוקה של 7.7% נובע 
ממדיניות החברה לגדול בתחום זה וכן שיפור 
ברווחיות הנובע מקיטון בהתפתחות תביעות.
ביטוח ישיר עם תפוקה  במקום התשיעי 
בסדר גודל של 47.9 מיליון שקל ורווח של 
12.7 מיליון שקל )44.3 מיליון שקל ו-9.1 
 8% מיליון בהתאמה( - גידול בתפוקה של 
39.5%. עיקר התפוקה מקורה  וברווח של 
בדירות והשיפור בתוצאות קשור הן בגידול 

התיק והן בשיפור תוצאות חיתומיות.
במקום ה-10 נמצאת חברתAIG  עם תפוקה 
בסדר גודל של 39 מיליון שקל ורווח של 5.4 
מיליון שקל )47.1 מיליון שקל ו-8.3 מיליון 
בהתאמה(. התפוקה בדירות כמו אשתקד 
)28.2 מיליון שקל לעומת 28 מיליון( ולפיכך 
 10.8( עיקר הירידה בפוליסות העסקיות 
מיליון שקל לעומת 19 מיליון אשתקד(. עיקר 
הרווח מביטוחי דירות )4 מיליון שקל( ומקצתו 
מביטוחי רכוש אחרים )1.4 מיליון(. התוצאות 

במכלול דומות לאשתקד.
במקום ה-11 – חברת שירביט עם תפוקה 
בסדר גודל של 23 מיליון שקל ורווח של 3.5 
מיליון שקל )19 מיליון שקל ו-1.2 מיליון 

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

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

הצעות מחיר וכו’
מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח

נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח 

כדאי לקבוע פגישת היכרות: 052-4757622
jmtargum@gmail.com

תחום רכוש ואחרים - במקום הראשון בתרומה לרווח

)המשך בעמוד הבא(
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21% בתפוקה הנובע  בהתאמה(. גידול של 
מהגדלת פעילות סוכנים וערוצי שיווק אחרים 
משיפור  הנובע  ברווח  שלושה  פי  וגידול 
חיתומי. הרווח והתפוקה מורכבים מתתי 

הענפים: דירות, נסיעות לחו”ל והנדסי.
שהינה  שלמה,  חברת   12 ה- במקום 
החברה הקטנה ביותר בתחום זה - תפוקה 
בסדר גודל של 12.6 מיליון שקל ורווח של 
1.5 מיליון שקל )9.2 מיליון ו-0.8 מיליון 
בהתאמה(. גידול של 37% וכמעט הכפלת 
ומקצתה  בדירות  עיקר הפעילות  הרווח. 

בתאונות אישיות. 

סיכום 

יציב  תחום רכוש ואחרים מתייצב כגורם 
לרווח שהינה עקבית כבר כמה  בתרומתו 
שנים. החל משנת 2016 התחום הינו מספר 
1 בתרומה לרווחיות האלמנטרי, וגם לאחר 
שהתחום המסורתי בתרומה הגדולה לרווח 
)ביטוח חובה( חזר לפסי הרווחיות ב-2017, 
עדיין תחום רכוש ואחרים מוביל בשיעור 

הרווח ביחס לתחומי הפעילות האחרים.
מהותית  אינה  ההשקעות  רווחי  זקיפת 
בתחום זה ולכן הגידול ברווח הוא חיתומי 
מבטחי  עם  מההסכמים  ומושפע  בעיקרו 

המשנה שהרי התחום עתיר ביטוח משנה.
תשלומי  הגדלת  חרף  הנסקר,  ברבעון 
התביעות של החברות, התוצאות השתפרו 
בעיקר כתוצאה מהגדלת חלקם של מבטחי 

המשנה.
וכן  דירות  מביטוחי  מגיע  הרווח  עיקר 
מעסקים/אובדן רכוש ומקצתו מהנדסי ותתי 

תחום אחרים שהם פחות רלבנטיים.
חמש החברות הגדולות מייצרות כ-1,039 
מתפוקת   70% כ- המהווים  שקל  מיליון 
התחום וביחד עם איילון כ-79.6% מהתפוקה 

)כ1180 מיליון שקל(. 
כל שאר החברות )למעט ביטוח חקלאי, 
המבטחת את התעשייה הקיבוצית, ובמידה 
הגדולות  עם  מתחרות  הכשרה(  מסוימת 

בעיקר בביטוחי הדירות.
בתת תחום הדירות נערכים בחברות לקראת 
הכניסה לתוקף של חוזר הפיקוח המתייחס 
לנזקי מים )נדחה לספטמבר 2017(. מדובר 
הקפיטציה  ביטול  הכולל  מהותי  בשינוי 
שאינו  לספק  ביטוחית  אחריות  )העברת 
מבטח( וקבלת אחריות מלאה של החברות 

על התיקון וטיב התיקון של נזקי המים.
היערכות החברות הינה ברמת ההתנהלות 
עמידה  תוך  השירות,  במתן  הארגונית 
בנושא התמחור  והן  בדרישות הרגולציה, 
וכנראה שיהיה צורך לבטל סבסוד של הדירות 

הגדולות על חשבון הקטנות )ששילמו אותו 
מחיר עבור הסיכון(.

מבחינת הסוכנים, רמת העמלות נשמרת 
וברוב החברות מדווחים על רמת חידושים 
גבוהה במיוחד. אין ספק שהטיפול הרגולטורי 
בבעיית נזקי מים תגרום קורת רוח לסוכנים 
רבים, שמאסו במצב הקיים והעבירו בשנים 
האחרונות מבוטחים רבים לביטוח באמצעות 

“שרברב פרטי”.
והאחידות של  שכיחות הנזקים הנמוכה 
לפגוע בסוכנים  עלולה בעתיד  הפוליסות 
ידי  על  והן  הישירות  החברות  ידי  על  הן 
גופים חדשים, שיפעלו בטכנולוגיות חדשות 
ומתוחכמות במסגרת המהפכה הדיגיטלית.
יש הרבה מה לעשות  דירות  בתת תחום 

מאחר שדירות רבות אינן מבוטחות.
בתחומים העסקיים כמעט שאין מעורבות 
של חברות קטנות )ואפילו בינוניות( וזה נובע 
מאי רצון להגדיל פעילות בחבויות שהרי לכל 

עסק יש גם חבות.
בשנתיים האחרונות ניתן להבחין שגם בין 
יש כאלה שהורידו  שש החברות הגדולות 
גדולים  )בעיקר בעסקים  פעילות עסקית 
פרט  לעסקי  מעבר  תוך  חבויות,  ועתירי 
ועסקים קטנים שאינם עתירי חבויות( ולכן 
צורך לפעול להגדלת מספר  ייתכן שיהיה 

היצרנים הפעילים בתחום זה.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תחום רכוש ואחרים - במקום הראשון בתרומה לרווח
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נזקי שריפת הענק שפרצה ביום רביעי שעבר 
במגדל דירות הממוקם ברובע קנסינגטון של 
מבטחי  ידי  על  ברובם  יכוסו  )אנגליה(  לונדון 
הנורבגי  המבנה  מבטח  מסר  כך   - המשנה 
)פועל   Protector Forsikring ASA
ופינלנד(.  בריטניה  דנמרק,  שבדיה,  בנורבגיה, 
מיליון  ב-25  מוערכים  המבוטחים  הנזקים 
 20 הוא  למבנה  הביטוח  סכום  כאשר  ליש”ט, 
מיליון ליש”ט וצפויות הוצאות נוספות בהיקף 
מבטח  חלופי.  דיור  כולל  ליש”ט  מיליון   5

 .Munich Re המשנה המוביל הוא
הביטוח נערך על ידי מועצת הרובע שבנתה 
את המבנה וניהלה אותו. ברוקר הביטוח הוא 
 2016 באפריל  חודש  הביטוח   .JLT Global
לשנת  כשהפרמיה  שנים(  חמש  של  )לתקופה 
680 אלף  2016-2017 היא בסך של  הביטוח 

ליש”ט )רכוש וחבויות(.  
המבנה הידוע בשם Grenfell Tower שופץ 
ידי  על   )2016 בקיץ  השיפוץ  )סיום  לאחרונה 
 Rydon Construction השיפוצים  קבלן 
ואת  המבנה  של  הטרמי  הבידוד  את  ששיפר 
 .)cladding( חזותו בהדבקה של ציפוי חיצוני
לטענת קבלן השיפוצים, העבודות עמדו בכל 
בריאות  ותקני  למבנים  אש  בקרת  דרישות 

וביטחון. 
 Redbooklive אש  לבטיחות  המומחה 

להגיע  ותצליח  בדירה  שתפרוץ  אש  כי  טוען, 
לציפוי החיצוני מצדו הפנימי )הצמוד למבנה( 
תתפשט במהירות ותחדור לתוך המבנה דרך 
שמעל  העליונות  בקומות  ופתחים  חלונות 
אחרים  אש  בטיחות  מומחי  האש.  מקור 
שבין  המרווח  אש,  של  במקרה  כי  טוענים, 
פועל  והציפוי  המבנה  של  המקורי  הקיר 
כארובה כשהאוויר החם עולה למעלה ומגביר 

את עצמת הלהבות. 
 Harley ידי על  בוצע  החיצוני  הציפוי 
Curtain Wall Ltd תמורת סכום של 3 מיליון 
ליש”ט. הקבלן טוען שהשתמש ביחידות ציפוי 
 Aluminum Composite עשויות אלומיניום
שימוש  בהן  נעשה  אשר    )ACM(  Material
מקורות  מבנים.  לשיפוץ  הקשור  בכל  קבוע 

כעשוי  למבנה  החיפוי  את  הגדירו  נוספים 
)חומר  פוליאתילן  ליבת  עם  מאלומיניום 
והאחריות  המוצר  אחריות  ביטוח  דליק(. 
 Allianz נערך על ידי Harley המקצועית של
בגבול   Dual החיתום  סוכנות  באמצעות 
)ההשתתפות  ליש”ט  מיליון   5 של  אחריות 

העצמית היא 350 ליש”ט לתביעה(. 
בעבר היו שתי שריפות שהייתה בהן מעורבות 
הייתה  הראשונה  השריפה  המבנה.  חיפוי  של 
 Knowsley Heights בשם   במבנה  ב-1991 
שבמנצ’סטר )בריטניה( ושריפה דומה אירעה 
הוגדרו  שבעקבותיה  ב-1999,   Irvine-ב
בניינים.  חיפוי  לגבי  וכללים  חדשות  תקנות 
בבריטניה יש כ-30 אלף רבי קומות המחופים 

בחיפוי דומה למבנה שעלה באש. 
בשנת 2014 עלה בלהבות מבנה בדוקלנדס 
אוסטרלי  מומחה  )אוסטרליה(.  מלבורן  של 
בו  האלומיניום  שחיפוי  טוען  אש  לבטיחות 
על  נמצא   Grenfell Tower-ב השתמשו 
זה  בו  ומשתמשים  באוסטרליה  מבנים  אלפי 
אש  לבטיחות  אחר  מומחה  לטענת  שנה.   20
ולהתייחס  יש להסיר חיפויים אלו  אוסטרלי, 
מבנה  חלקי  בהסרת  שטיפלו  כפי  לקיומם 
דווחו  דומות  שריפות  מאזבסט.  העשויים 
ובאיחוד  בדובאי  גם  ו-2015(   2012(

האמירויות )המפרץ הפרסי(. 

 Anbang Insurance הסיני  המבטח 
Wu Xiaohui נעצר  Group, שהיו”ר שלו 
בחקירת שחיתות, יהיה חייב להתמודד עם 
אתגר חדש – הוראת השלטונות הסיניים 
עם  עסקית  פעילות  להקפיא  לבנקים 

המבטח. 
הפסיקו,  גדולים  סיניים  בנקים  שישה 
המבטח  מוצרי  את  למכור  מכבר,  זה 

בסניפיהם.
ביטוח  פוליסות  אשתקד  מכר   Anbang
 17 של  בהיקף  הבנקים  באמצעות  חיים 

הראשון  לשליש  הנתונים  דולר.  מיליארד 
של  בשיעור  ירידה  על  מצביעים   2017 של 
ו-94%  חיים  ביטוח  של  במכירות   88%
הנתונים  בריאות.  ביטוחי  של  במכירות 
וחישובים   CIRC נתוני  על  מתבססים 

 .Bloomberg שערך העיתון הכלכלי
 Anbang את  שהפך   ,Wu Xiaohui
ממבטח רכב שולי למבטח בינלאומי, נחשד 
אחרים.  כלכליים  ופשעים  שוחד  בעבירות 
הוא נשא לאשה את נכדתו של מנהיג סין 
בעבר דנג שיאופינג, אולם המנהיג הנוכחי, 

שי ג’ינפינג, לא זוקף ייחוס זה לטובתו של 
 .Wu

נמסר,  המבטח  מטעם  דובר  של  בהודעה 
תפקידו  את  למלא  יכול  אינו  היו”ר  כי 
מסיבות אישיות והורה למנהלים הבכירים 
להמשיך לנהל את העסקים. Anbang הוא 
המבטח שמהירות צמיחתו הייתה המהירה 
ביותר, כאשר המכירות נשענות על שיווק 
מקוונות.  וטכנולוגיות  הבנקים  באמצעות 
פיקדונות  בחזקת  היו  שנמכרו  המוצרים 

לטווח קצר יותר מאשר פוליסות ביטוח.

אסון שריפת הבניין באנגליה מכוסה 
ברובו על ידי מבטחי המשנה

Anbang הבנקים הסיניים הצטוו להפסיק פעילות עם המבטח

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 הנזקים המבוטחים מוערכים ב-25 מיליון ליש”ט, כאשר סכום הביטוח למבנה הוא 20 מיליון ליש”ט 
וצפויות הוצאות נוספות בהיקף 5 מיליון ליש”ט כולל דיור חלופי Munich Re   הוא מבטח המשנה המוביל 

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

הבניין שנשרף בלונדון
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מד
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ר: 
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מיטב דש רוכשת נדל”ן בארה”ב בכחצי 
מיליארד שקל, בשיתוף פעולה עם הרבור גרופ

ועדת הכספים תדון שנית ביישום ההפרדה 
בין שירותי התפעול והשיווק הפנסיוני

מיטב דש, בשיתוף עם חברת 
הנדל”ן האמריקאית-ישראלית 
כחצי  תשקיע  גרופ,  הרבור 
מיליארד שקל ברכישת נכסי 
משרדים  למגורים,  נדל”ן 
כנגד  חוב  ובמתן  ומסחר, 
נדל”ן  נכסי  על  שעבודים 
עד  הברית.  ארצות  ברחבי 
עתה השקיעה מיטב דש עם 
הרבור גרופ, כ-200 מיליון שקל 
ברכישת נכסים ובעסקאות חוב 

כנגד שעבודי נדל”ן. 
ההשקעה כוללת בין השאר, 
ר  ו י ד י  צ ב ק מ  1 2 ת  ש י כ ר

במדינות  באזור החוף המזרחי,  להשכרה 
ופנסילבניה.  ג’ורג’יה  פלורידה,  יורק,  ניו 
יחידות  יותר מ-4,000  כוללים  המקבצים 
כ-7%-5.5%  של  תשואות  ומניבים  דיור 
)לפני מינוף( עם שעורי תפוסה גבוהים של 
מעל 92%. חלק מהיחידות שנרכשו מיועדות 
לעבור שיפוץ, שצפוי להעלות את שכר הדירה 

ואת התשואה על ההשקעה. 
במיטב דש מציינים כי החל 
משנת 2016 גדל תיק ההשקעות 
בנדל”ן של קופות הגמל, קרנות 
הפנסיה וההשתלמות של מיטב 
דש בכ-400 מיליון שקל. עוד 
עם  יחד  כי  בחברה,  אומרים 
המשך ההשקעה הצפויה עם 
הרבור גרופ, שמחזיקה ומנהלת 
נדל”ן בהיקף של יותר מ-4.5 
והשקעות  דולר,  מיליארד 
נוספות שתבצע החברה, תיק 
ולגדול  הנדל”ן צפוי להמשיך 

בשנים הקרובות. 
מיטב דש מציינת כי בכוונתה להגדיל את 
השקעות הנדל”ן בארצות הברית בשיתוף 
עם הרבור גרופ בכ-300 מיליון שקל לצורך 
רכישת מקבצי דיור ומבני משרדים נוספים.  
עוד אומרים בחברה, כי שוק מקבצי הדיור 
בארצות הברית נהנה ממחזור חיובי מאוד 
בשנים האחרונות, מאחר שאמריקאים רבים 

מעדיפים לגור בשכירות על פני רכישת בתים, 
מגמה שמתחזקת מאז משבר האשראי של 
שיעור  עמד  המשבר  שלפני  בעוד   .2008
נכון   ,70% הבעלות על דירות בארה”ב על 
נמוך  להיום מדובר ב-63% בלבד, שיעור 
היסטורית. הרצון לגור בשכירות דוחף את 
מחירי השכירות כלפי מעלה, דבר שמעלה את 

אטרקטיביות ההשקעה באפיק זה.
ברק בנסקי, מנהל השקעות ראשי במיטב 
ישיר  בנדל”ן  “השקעה  ופנסיה:  גמל  דש 
מעניקה לעמיתי הגמל והפנסיה גיוון ופיזור 
הכרחי בתיק ההשקעות. ההשקעה צפויה 
ויציב לתקופה ארוכה,  להניב תזרים קבוע 

עם קורלציה נמוכה לשוק הסחיר”. 
ניר טואף, מנהל השקעות הנדל”ן במיטב 
דש: “ההשקעה שלנו בנדל”ן בארצות הברית 
הניבה עד עתה תשואה שנתית של למעלה 
מ-9%. אנו סבורים כי ביחס לאלטרנטיבות 
להמשיך  נכון  הסחיר,  בשוק  ההשקעה 
הישיר  הנדל”ן  נכסי  תיק  את  ולהגדיל 

בתקופה זו”.

ועדת הכספים צפויה 
ג’(  לדון מחרתיים )יום 
שנית ביישום ההפרדה בין 
שירותי התפעול והשיווק 
לאחר  זאת,  הפנסיוני. 
שבדיון הקודם שנערך 
בנושא הנחה יו”ר ועדת 
הכספים, משה גפני, את 
נציגי הפיקוח על הביטוח 
סוכני  עם  בנושא  לדון 
פתרון  להשיג  הביטוח 
שיוסכם על שני הצדדים.

במאי:  ב-22  שנערך  הקודם,  בדיון  גפני 
נגד.  “יש מגמה לפגוע בסוכני הביטוח. אני 
הם גורם משמעותי בקשר בין האזרח הקטן 
לחברות הביטוח. אני מזהה בחוק, שחוקק 
בחוק ההסדרים האחרון, שיש תקלה וכנראה 

היינו צריכים לעסוק בחוק הזה בדיון נפרד 
ומעמיק ולא במסגרת חוק ההסדרים. הסוכנים 
נפגעים מהחוק. רשות שוק ההון טוענת שהכול 
בסדר, אבל כניסת גורמי תפעול שאין עליהם 
רגולציה לתחום פוגעת בסוכני הביטוח, ואם 

התחרות לא תהיה הוגנת 
אז בעוד חמש שנים לא 
למקצוע  יותר  יצטרפו 
סוכן הביטוח. אני בטוח 
שברשות שוק ההון לא 
כל כך יצטערו על זה לאור 
איתם”,  שלי  הישיבות 
אמר גפני והוסיף: “אני 
להגיע  מהרשות  דורש 
עם לשכת סוכני הביטוח 
להסכמות בתוך חודש 
פגיעה  כדי שלא תהיה 
בהם. אם בתוך חודש לא יהיה שינוי במצב, 
אכין בעצמי הצעת חוק פרטית – נמצא דרך 

בחקיקה לעזור להם”. 
מבדיקת פוליסה עולה, כי לא הושגו הבנות 

חדשות בין הפיקוח על הביטוח ללשכה.

פוליסה פיננסים

רגולציה

 ההשקעה כוללת רכישת 12 מקבצי דיור להשכרה באזור החוף המזרחי  בכוונת החברה להגדיל את השקעות 
הנדל”ן בארצות הברית בשיתוף עם הרבור גרופ בכ-300 מיליון שקל  ברק בנסקי, מנהל השקעות ראשי במיטב 

דש גמל ופנסיה: ההשקעה צפויה להניב תזרים קבוע ויציב לתקופה ארוכה, עם קורלציה נמוכה לשוק הסחיר 

 בדיון הקודם שנערך בנושא הנחה יו”ר ועדת הכספים משה גפני את נציגי הפיקוח על 
הביטוח לדון בנושא עם סוכני הביטוח להשיג פתרון שיוסכם על שני הצדדים  גפני 

הצהיר כי אם לא יושגו הבנות, הוא יכין הצעת חוק פרטית שתגן על סוכני הביטוח

ברק בנסקי, מנהל השקעות 
ראשי במיטב דש גמל ופנסיה

ועדת הכספים
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שר הביטחון לשעבר יעלון התארח 
במפגש צהריים של גדעון המבורגר 

ולשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין

הנהלת הלמן אלדובי פתחה את המסחר בבורסה 

 AIG עומדת מאחורי קמפיין “ביבי לא אשם” 

משה )בוגי( יעלון, רב אלוף )מיל’( 
התארח  לשעבר,  הביטחון  ושר 
הראל  נשיא  של  צהריים  במפגש 
גדעון המבורגר, המכהן כנשיא לשכת 
המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין. 
במסגרת מפגש הצהריים המיוחד, 
שנערך ביום ה’ האחרון במלון דן בתל 
אביב כחלק מפעילות הלשכה להידוק 
קשרי הכלכלה והמסחר בין ישראל, 
שוויץ וליכטנשטיין, אשר נערך במעמד 
 Jean Daniel שגריר שוויץ בישראל
Ruch, העניק יעלון הרצאה בנושא: 

- במזרח  והמערב  ישראל  “אתגרי מדינת 
תיכון משתנה”.

יו”ר קבוצת הראל  עוד השתתפו באירוע: 
ביטוח ופיננסים יאיר המבורגר, מנכ”ל איגוד 

חברות הביטוח עו”ד ד”ר גיא רוטקופף, מנכ”ל 
הראל ביטוח ופיננסים מישל סיבוני, שגריר 
שווייץ בישראל Jean-Daniel Ruch, יועצת 
משפטית של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים 

 Raymond עו”ד נטלי משען-זכאי, 
 Sauter - Zurich Insurance
דני  עו”ד אורי סלונים,   ,Company
גד  יעקובוביץ,  צבי  עו”ד  גילרמן, 
פרופר, רו”ח יצחק רביד, אמנון דותן, 
גדעון דובר, עמי שגיא, רינה באום 
ממלונות דן, עו”ד חיים סמט,  יגאל 
שפר ובכירים נוספים מעולם העסקים.
המבורגר: “סדרת מפגשים אלו הם 
ולשיתוף  סמל לקשרים ההדוקים 
הפעולה בין הגופים העסקיים בישראל 
לבין חברי לשכת המסחר ישראל-
שווייץ וליכטנשטיין. עם השנים מפגשים אלו 
הפכו למסורת מוצלחת ופורייה, המעלה על נס 
את שיתוף הפעולה בין המדינות להמשך קיום 
קשרים עסקיים וכלכליים בין ישראל לשוויץ”.

הנהלת בית ההשקעות הלמן-אלדובי פתחה 
בשבוע שעבר )יום ה’( את המסחר בבורסה של 
תל-אביב, לרגל הפיכתו לציבורי ומיזוג פעילות 
החברות הלמן-אלדובי וסוהו נדל”ן. המניה החלה 

להיסחר תחת השם “הלמן-אלדובי”. 
רמי דרור, מנכ”ל בית ההשקעות הלמן-אלדובי: 
“הפיכת הלמן-אלדובי לחברה ציבורית מציבה את 
בית ההשקעות בעמדת זינוק מצוינת להרחבת 
פעילותו ולכניסה לתחומים חדשים ולרכישות 
נוספות בשוק ההון. מבנה העסקה הנוכחי מאפשר 
להלמן-אלדובי כניסה מהירה לבורסה ומקורות 
הוניים, אשר יאפשרו לפתח מנופי צמיחה תוך 
ניצול הזדמנויות בשוק ההון. מבחינתנו, המעבר 
לחברה ציבורית הוא מהלך מתבקש. אנו מאמינים 
כי מי שאמונים על כספי ציבור צריכים להיות 
ציבוריים, שקופים ומפוקחים. כך היינו תמיד 
וכך נהיה ביתר שאת מעתה. אנו נרגשים וגאים 
לעמוד כאן היום באקט הסיום של מהלך הפיכתו 

של בית ההשקעות לציבורי”. 
אמנון נויבך, יו”ר דירקטוריון הבורסה: “בית 
מבתי  אחד  הוא  הלמן-אלדובי  ההשקעות 
ההשקעות הוותיקים בשוק ההון הישראלי. מדובר 
בגוף מוסדי אקטיבי המצוי בצמיחה, שאף זכה 
לאחרונה במכרז של המדינה בהקמת קרנות 

המדינה. אנו שמחים כי החברה הינה ציבורית 
ולמעלה מ-30% מוחזקים בידי הציבור. מניות 
החברה יצורפו למדדי ת”א-פיננסים ות”א ביטוח 
2017. אנו מאחלים  פלוס בתחילת אוגוסט 
לחברה לצמוח ולפעול בצורה הטובה ביותר 

לטובת ציבור המשקיעים והחוסכים”.

לאחר מספר ימים של סימני שאלה נודע כי 
AIG היא החברה העומדת מאחורי קמפיין 
“ביבי לא אשם”. הקמפיין התפרש על שילוט 
חוצות בולט ופעילות שטח בצמתים מרכזיים 
ומטרתו לעורר את מודעות הציבור למחיר 

שהבנקים גובים על ביטוחי המשכנתאות. 
רון  ב-AIG מציינים כי לצד הטיזר, נבחר 
קופמן להוביל את הקו ההסברתי בפרסומת 
הרדיו, כי הוא ידוע בתור אדם אסרטיבי בעל 

סגנון ישיר, שאינו הולך סחור סחור. 

גיל שגיב, סמנכ”ל הדיגיטל והשיווק של 
AIG: “ביטוח המשכנתה הוא חלק בלתי 
מהעניין  בשונה  אך  משכנתה,  מכל  נפרד 
הרב שהציבור מקדיש למשכנתאות עצמן, 
בביטוחי המשכנתאות קיימת אדישות רבה, 
שעולה לציבור אלפי שקלים, ולפעמים עשרות 
אלפי שקלים יותר. כדי לשבור את מחסום 
האדישות, החלטנו לצאת במהלך קצת שונה, 
על מנת לגרום לציבור לעצור, לחשוב ולהבין 

שהאחריות נמצאת בידיים שלו”.

מבטחים ומבוטחים

 זאת לרגל הפיכתו של בית ההשקעות לציבורי ומיזוג פעילות עם סוהו נדל”ן  רמי דרור, 
מנכ”ל בית ההשקעות: הפיכתה של החברה לציבורית מציבה את בית ההשקעות בעמדת 
זינוק מצוינת להרחבת פעילותו ולכניסה לתחומים חדשים ולרכישות נוספות בשוק ההון 

מטרת הקמפיין היא לעורר את מודעות הציבור למחיר שהבנקים גובים על ביטוחי המשכנתאות

מימין: גדעון המבורגר, משה בוגי יעלון וז’אן דניאל רוח
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הקמפיין, גם בצמתים מרכזיים

בתמונה: בכירי בית ההשקעות הלמן-אלדובי


