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בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בקשה 
ייצוגית  מתביעה  להסתלקות  מוסכמת 
שהוגשה נגד הראל, הפניקס, מגדל, מנורה, 
איילון, AIG, ביטוח ישיר והכשרה, בטענה 
מלאים  ביטוח  דמי  גובות  החברות  כי 
ממבוטחים שהינם חיילי מילואים, גם כאשר 
הם מצויים במהלך שירות מילואים, על אף 
ביטוחי מלא  כיסוי  שאינן מספקות להם 
בתקופה זו, אלא כיסוי חלקי ששוויו נמוך 
כך   – הנגבים  משמעותית מדמי הביטוח 
דיווחו היום )יום ד’( חלק מהחברות לבורסה.

בתביעה שהוגשה ב-2015 על ידי העמותה 
למען משרתי המילואים נטען, כי הנתבעות 
אינן מתמחרות את הפוליסות שהן מוכרות 
ביתר ממבוטחים  ייגבו סכומים  כך שלא 
האם  בשאלה  מתעניינות  לא  במילואים, 
מבוטחיהן הם חיילי מילואים ולא מציגות 

שאלה כזו בטרם עריכת הביטוח. כך נדרשים 
את  לשלם  המילואים  חיילי  מבוטחיהן 
שאינו  אזרח  כל  שמשלם  הפרמיה  אותה 
וזוכה לכיסוי מלא בכל  משרת במילואים 
2036 מה-7  גיליון  )פוליסה,  ימות השנה 

בדצמבר 2015(. 
ב-20 ביוני 2017 הוגשה בקשה בהסכמה 
האישור  מבקשת  התובעים  להסתלקות 
ולדחיית תביעתם האישית. במסגרת הבקשה 
הוסכם, כי הנתבעות יתקנו או יבהירו בנוסח 
הפוליסות את העיקרון לפיו הפוליסה לא 

תחריג מקרה ביטוח שאירע במהלך שירות 
נובע  המילואים, אלא אם מקרה הביטוח 

באופן ישיר מפעילות בעלת אופי צבאי. 
בנוסף הוסכם, כי הנתבעות יוסיפו לנוסח 
פוליסות הבריאות מסוג שיפוי הבהרה, אם 
הבהרה כזו אינה קיימת כבר, על קיומה של 
אפשרות שהוראות הדין הצבאי הרלוונטיות 
משליכות על מימוש הכיסוי על פי הפוליסה. 
הנתבעות הסכימו לשלם למבקשים ולבאי 
כוחם, בכפוף לאישורו של בית המשפט, גמול 

ושכר טרחה בסכומים שאינם מהותיים.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

מסתמן סוף לייצוגית שהוגשה נגד 
מרבית חברות הביטוח בטענה 

לפגיעה במשרתי מילואים
 לבית המשפט המחוזי הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מייצוגית מ-2015 בה נטען כי חברות 

הביטוח גובות דמי ביטוח מלאים ממשרתי מילואים, בלי לספק להם כיסוי ביטוחי מלא   הייצוגית 
 ,AIG ,הוגשה על ידי העמותה למען משרתי המילואים נגד: הראל, הפניקס, מגדל, מנורה, איילון
ביטוח ישיר והכשרה  במסגרת ההבנות שהושגו התחייבו חברות הביטוח לתקן או להבהיר את 
נוסחי הפוליסות הרלוונטיות, בכל הנוגע להחרגת מקרי ביטוח שאירעו במהלך שירות מילואים

עמוד 2

אושר בטרומית: גיל מתן קצבת הזקנה 
לא יעלה ללא החלטה מושכלת

להעלאת גיל הפרישה לנשים

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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לא תהיה העלאה של גיל מתן קצבת הזקנה 
ללא החלטה מושכלת של העלאת גיל הפרישה 
הכנסת במסגרת  לנשים – כך אישרה היום 
גיל פרישה של  אישור טרומי להצעת חוק 
משה גפני וקבוצת חברי הכנסת, אליו  ח”כ 
הוצמדו הצעות חוק דומות של חה”כ אורלי 
לוי אבקסיס ושרן השכל, והצעת חוק נוספת 

של ח”כ מרב מיכאלי.
גיל פרישה קובע שהגיל שבו אישה  חוק 
62 ואילו  גיל  זכאית לפרוש מעבודתה הוא 
חוק הביטוח הלאומי קובע את גיל הפרישה 
שבו אישה תהיה זכאית לקצבת זקנה, בכפוף 

למבחן הכנסות.
בעוד שגיל הפרישה בחוק גיל פרישה אינו 
יכול לעלות אלא בתיקון חוק או באישור 
המלצות שר האוצר בידי ועדת הכספים, גיל 
הפרישה בחוק הביטוח הלאומי יכול לעלות 
באופן עצמאי בשל התקדמות הלוחות בחוק 
הביטוח הלאומי. כתוצאה מכך עלול להיווצר 
יועלה  נשים  של  הפרישה  גיל  שבו  מצב 
לפי חוק הביטוח הלאומי בהדרגתיות, כך 
שאישה שנולדה באוגוסט 1955 ואילך לא 

תהיה זכאית לקצבת זקנה בגיל 62, אלא רק 
מספר חודשים מאוחר יותר, בהתאם לחודש 

ולשנת לידתה.
תוצאה של פער בין גיל הפרישה מעבודה לבין 
גיל הזכאות לקצבת זקנה אינה התוצאה אליה 
כיוון המחוקק מלכתחילה – כך נכתב בהצעת 
החוק. לפיכך מוצע להתאים את הלוחות בחוק 
הביטוח לתוספת שבחוק גיל פרישה כך שגיל 
הפרישה של אישה שנולדה בשנת 1955 ואילך 
לעניין קצבת זקנה יהיה גיל הפרישה הקבוע 

לה בהתאם לחוק גיל פרישה.
עוד מוצע לקבוע במפורש, שרק אם ועדת 
הכספים לא נתנה את החלטתה לאחר שהובאו 
בפניה המלצות שר האוצר לעניין העלאת גיל 
הפרישה, בתוך פרק זמן שנקבע בחוק, רק אז 

יעלה גיל הפרישה לנשים באופן אוטומטי.
גפני אמר  ועדת הכספים ח”כ משה  יו”ר 
כי החלטה על גיל הפרישה צריכה להיעשות 
בכובד ראש: “אני מקבל ומכבד את תשובתו 
של שר האוצר שאמר כי לא גמר בדעתו האם 
בינתיים  לא.  או  גיל הפרישה  להעלות את 
נוצר אבסורד. בסוף יוני מפסיקים לקבוצת 

גיל מסוימת את קצבת הזקנה לפי הטבלה 
שנקבעה לפי חוק ביטח לאומי, וזאת למרות 
גיל  שעוד לא התקבלה החלטה על העלאת 

הפרישה”.
ח”כ שרן השכל: “מעלים את גיל הפרישה 
של הגברים בשנתיים ואת של הנשים בארבע 
שנים. לפני כן יש עוד כמה אתגרים - פערים 
נשים  של  הדרה  ונשים,  גברים  בין  בשכר 
ממקצועות רבים בתחום התעסוקה וכן נשים 

רבות המפוטרות עוד לפני גיל הפרישה”.
“אני שמחה בהעברת  ח”כ מרב מיכאלי: 
הצעת החוק שתיתן קצת יותר ודאות לנשים 
- האם הן יכולות לפרוש? האם הן תקבלנה 
קצבת זקנה? המצוקה הייתה ידועה חודשים 
אי  למשק  שגם  להגיד  צריך  מראש.  רבים 
הוודאות איננה טובה. כולי תקווה שתתקבל 
הרווחים  את  שיאפשר  באופן  ההחלטה 
מהעלאת גיל הפרישה אבל במקביל לא לפגוע 
אלא להגן ולשמור  על כל הנשים שדיבור על 

העלאת גיל הפרישה לא רלוונטי עבורן”.
58-63 חברי כנסת הצביעו בעד שלוש הצעות 

החוק, ללא מתנגדים.

אושר בטרומית: גיל מתן קצבת 
הזקנה לא יעלה ללא החלטה מושכלת 

של העלאת גיל הפרישה לנשים
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק גיל פרישה של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת

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 
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 בית הדין קבע כי הורי המנוח שנהרג בפיגוע התאבדות ב-2004 זכאים לגמלה שבע שנים רטרואקטיבית 
מהמועד בו הוגשה תביעתם  מנורה מבטחים פנסיה וגמל: החברה המנהלת של קרן הפנסיה פועלת 
בנאמנות עבור עמיתיה וצר לנו על הצער והמקרה האישי הקשה אותו עברו ההורים כשאיבדו את בנם

בית הדין: מבטחים החדשה תשלם 
קצבה רטרואקטיבית להורים 
שכולים שנתמכו על ידי בנם 

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע חייב את 
פנסיה וגמל לשלם להוריו  מנורה מבטחים 
גל שפירא פנסיית  השכולים של המאבטח 
נתמכים, עבור  הורים  שארים במעמד של 

תקופה רטרואקטיבית. 
הוריו של שפירא, שנהרג בפיגוע התאבדות 
במחסום ארז בשנת 2004, בקשו לקבל קצבת 
מבטחים החדשה,  שארים מקרן הפנסיה 
מאחר שתמך בהם מבחינה כלכלית בתקופת 
חייו. התובעים, שהגישו את בקשתם לחברה 
2016, טענו כי לא קיבלו ממנה כל  בינואר 

תשובה. 
2017, לאחר הגשת התביעה, לאחר  ביוני 
שמנורה  ולאחר  בתיק  הראיות  שמיעת 
מבטחים סירבה להכיר בהם כהורים נתמכים 
שהם  טפסים  על  חתמו  שהם  טענה  ואף 
כי  הודיעה החברה  זכאותם,  על  מוותרים 
בקשתם של ההורים לקבלת פנסיית שארים 
במעמד הורים נתמכים נתקבלה, אולם באשר 
לגמלה הרטרואקטיבית טענה כי יש לחשבה 
עבור התקופה שממאי 2010 ועד למאי 2017 
ולקזז ממנה סכום קרן, שנפדה על ידם זה 

מכבר ב-2006.   
העובדה  לנוכח  כי  מנגד,  טענו  התובעים 
שהמנוח נהרג ב-2004 יש לשלם את הפרשי 

הקצבה רטרואקטיבית מיום פטירתו. 
2017 על ידי  בפסק הדין שניתן ב-14 ביוני 

השופט צבי פרנקל התייחס בית הדין לפסיקה 
פסיקה  שסקר  העליון,  המשפט  בית  של 
לעבודה בנושא גמלת  בית הדין הארצי  של 
פנסיה המשולמת שלא כדין, לפיה ניתן בכל 
עת לתבוע סכום גמלה שלא שולם בחודש 
מסוים, עד לחלוף שבע שנים מהמועד בו היה 

אמור להשתלם.
משמעות הדבר היא כי זכאותם של התובעים 
לגמלה, מתחדשת מדי חודש בחודשו ובכל 
חודש מחדש זכאים הם לתבוע את הגמלה 
מכאן ואילך - אולם רטרואקטיבית זכאים 

הם ל-7 שנים בלבד. 
כי אין בידיו  לאור האמור, קבע בית הדין 
לקבל את טענתם של ההורים לגמלה מיום 
פטירתו של בנם ובנוסף ציין כי לא ברור לו 
מדוע חישבה מנורה מבטחים את זכאותם 
של התובעים לגמלה כאמור רק ממאי 2010. 
בית הדין קבע, כי התובעים, שיוצגו על ידי 
יצחקי,  ודינה מאיר  שמואל מאיר  עוה”ד 
רטרואקטיבית  שנים  שבע  לגמלה  זכאים 
מהמועד בו הוגשה תביעתם לבית הדין ועל 
כן זכאים הם לתשלום גמלה מאפריל 2009. 
סכום הגמלה יעמוד על כ-780 שקל לחודש 
לכל אחד מהתובעים. בנוסף קבע בית הדין, כי 
מנורה, שיוצגה על ידי עו”ד הילה לוי, רשאית 
לקזז מסכומים אלו את הסכומים שקיבלו 

התובעים ביוני 2006. 

היה  כי מאחר שניתן  הדין,  בית  עוד קבע 
לחסוך את הדיון ועקב כך שהנתבעת לא נתנה 
כל הסבר לחישוביה במסגרתם הפחיתה 13 
חודשים מקצבתם של התובעים, היא תשלם 
15 אלף  לתובעים הוצאות משפט בסך של 
שקל ושכר טרחת עו”ד בסך של 3,000 שקל. 
״החברה המנהלת של קרן  תגובת מנורה: 
עמיתיה  עבור  בנאמנות  פועלת  הפנסיה 
וחשוב לציין כי התביעות בקרן משולמות על 
חשבון  העמיתים עצמם ולא על ידי החברה 
המנהלת. לכן אין לחברה עניין או אינטרס 
כלכלי באישור או בדחיית תביעות בקרן. 
לגופו של עניין, בשנת 2006 ביקשו ההורים 
למשוך את הכספים בקרן שעל שם בנם שנהרג. 
כי הם אינם  כך, עליהם היה לחתום  לשם 
הורים נתמכים וכך נעשה. התביעה לפנסיית 
10 שנים  השאירים הגיעה לקרן רק כעבור 
מהאירוע ולאור הזמן הרב שחלף היה קושי 
לברר את תהליך פדיון הכספים, שנעשה בין 
היתר כי נציג הקרן שהחתים ופעל מול ההורים 
בזמנו אינו עובד זה שנים רבות בקרן, חי בחו”ל 
ולא היה ניתן להשיגו כדי לברר את הפרטים. 
לכן גם פסק בית המשפט כפי שפסק ללא 
התנגדות מצדנו. אנו שוב חוזרים ומדגישים 
כי הקרן פועלת בנאמנות עבור כלל עמיתיה 
וצר לנו על הצער והמקרה האישי הקשה אותו 

עברו ההורים כשאיבדו את בנם”.

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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בבית המשפט המחוזי בלוד נדונה תביעתו 
של פלוני )“התובע”(, שיוצג על ידי עו”ד אבי 
הפול  יגאל ליטוין, נגד חברת  ועו”ד  מאיר 
המאגר הישראלי לביטוח רכב  )“חברת   -
הביטוח”(, שיוצגה על ידי עו”ד ליפא ליאור 
ועו”ד עומר שגיא. פסק הדין ניתן במאי 2017, 
בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אסתר שטמר.
מזלו של התובע לא שיחק לו ובאחד הימים 
הוא נפגע בתאונת דרכים, במהלכה נגרמו לו 
נזקי גוף )“התאונה”(. בעקבות התאונה פנה 
התובע לבית המשפט והגיש תביעה לפיצוי 
בגין נזקיו מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 
דרכים )“החוק”(. כמו כן, התובע ביקש מבית 
המשפט למנות מומחים רפואיים שיבדקו אותו 
ויכתבו חוות דעת לעניין הנזקים שנגרמו לו. 
התובע נבדק על ידי מומחים רפואיים מטעם 
בית המשפט בתחומים שונים ואלה קבעו לו 

דרגות שונות של נכות.
תחשיבי  הגישו  הביטוח  וחברת  התובע 
ובתוך כך הוצעה להם  נזק לבית המשפט, 
הצעת פשרה, אשר נדחתה. לפיכך, נדרש בית 
המשפט לקיים דיון לעניין נזקיו של התובע, 
גובה הפיצוי שתשלם  במטרה לקבוע את 

חברת הביטוח.
טרם הכרעה בתביעה, עתר התובע לבית 
המשפט וביקש להורות על מתן פסק דין חלקי 
לזכותו ולחייב את חברת הביטוח בסכום חלקי 
על בסיס קביעות המומחים הרפואיים. התובע 
טען, כי הוא זקוק לסכום כסף משמעותי על 
מנת לממן הוצאה צפויה של מינוי מומחה 

מטעמו בתחום הכלכלי במסגרת הליך זה.
חברת הביטוח התנגדה לבקשה שהגיש 
התובע וטענה, כי לא ניתן לפסוק דבר וחצי 
דבר על בסיס חוות דעת של מומחים רפואיים, 
אשר טרם נחקרו בבית המשפט. חברת הביטוח 
הוסיפה, כי היא כופרת בשיעורי הנכות שנקבעו 
ובכוונתה לחקור את המומחים הרפואיים 
בחקירה נגדית בבית המשפט. לבסוף נטען, כי 
התובע לא עתר עד למועד זה לתשלום תכוף, 
ועובדה זו מובילה למסקנה, שהוא אינו זקוק 

לסכום הכספי הנטען.
זכאי לקבל כספים מחברת  האם התובע 
הביטוח, שלא במסגרת תשלום תכוף, טרם 

נקבעה נכותו הרפואית?
בית המשפט המחוזי ציין, כי טרם נקבעה 
הלכה לעניין שאלה זו. רק לאחרונה קבע בית 
המשפט העליון, כי “סעד כספי זמני הוא סעד 
חריג שבחריגים, שברגיל לא ניתן במסגרת 

תביעה כספית, אלא במקרים בהם מתן הסעד 
מוסדר בדין כדוגמת מזונות זמניים או תשלום 
תכוף לפי חוק הפיצויים... אכן, בתי המשפט 
המחוזיים הכירו במקרים חריגים בהם ניתן 
לפסוק סעד כאמור, וכן עמדו על אמות המידה 
לאותן נסיבות חריגות. עם זאת, בית משפט 
זה טרם נדרש לסוגיה לגופה, ואף במקרה 
זה אין להשקפתי מקום לטעת בה מסמרות, 

כמפורט להלן”.
תקנות  כי  הוסיף,  המחוזי  המשפט  בית 
סדר הדין האזרחי )“התקנות”( מאפשרות 
לבית המשפט לתת פסק דין חלקי. עם זאת, 
בחוק קיים הסדר מיוחד לתשלום צרכי ריפוי 
וצרכי מחיה של אדם הניזוק בתאונת דרכים  
- במסגרת תשלום תכוף. השאלה הינה האם 
רשאי בית המשפט לתת פסק דין חלקי מכוח 
לניזוק שאינו עומד בתנאים של  התקנות, 

ההסדר המיוחד הקבוע בחוק.
נקבע, כי על פי כללי הפרשנות במשפט, הסדר 
מיוחד )החוק במקרה זה( גובר על הסדר כללי 
)התקנות(. המקרה דנן יוצא מגבולות התשלום 
התכוף במסגרת החוק, הואיל והתובע לא טען 
לחסר בהוצאות ריפוי או מחיה, אלא לחסרון 
כיס לצרכים נוספים. לפיכך, ההסדר המיוחד 

אינו חל ואינו מונע היזקקות להסדר הכללי 
הקבוע בתקנות.

עוד נקבע, כי חברת הביטוח צודקת בטענתה, 
לפיה אין הבטחה ששיעור הנכות הרפואית 
הוא  הרפואיים  המומחים  ידי  על  שנקבע 
השיעור שייפסק בסוף ההליך. לפיכך, קיים 
ספק בדבר החלת ההסדר שבתקנות, הואיל 
הינו שהממצאים  ואחד התנאים להחלתו 
אינם צפויים להשתנות במהלך המשפט. בית 
המשפט המחוזי עיין בתיעוד הרפואי והדגיש, 
נכות  לכל הפחות  ודאי תיפסק  כי לתובע 

משמעותית כלשהי. 
שופטת בית המשפט המחוזי פסקה בסופו 
של יום כך: “במלים אחרות, בנתוני תביעה זו, 
כאשר אין מחלוקת בשאלת החבות, וכאשר 
שקלול אחוזי הנכות שנקבעו לתובע על ידי 
המומחים של בית המשפט עומד על 79.328% 
- לא ראיתי טעם לדחות את בקשת התובע 
ניתן ללכת בדרך  כי  ואני סבורה  וכל,  מכל 
שהתוו תקנות סדר הדין האזרחי, ולחייב את 
הנתבעת בתשלום סכום שייצג נזק מתון יותר, 

בשיעור 30%”.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט המחוזי: תקנות סדר הדין האזרחי מאפשרות לתת פסק דין חלקי. עם זאת, בחוק קיים 
הסדר מיוחד לתשלום צרכי ריפוי וצרכי מחיה של אדם הניזוק בתאונת דרכים - במסגרת תשלום תכוף

האם אדם שנפגע בתאונת 
דרכים זכאי לקבל פיצוי 
עוד בטרם הוכחה הנכות?

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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חבויות  ביטוח 
הינו התחום הקטן 
ביותר מבין ארבעה 
הפעילות  תחומי 
ותפוקתו ברבעון 
הגיעה לכדי 1.069 
שקל,  מיליארד 
גידול  המהווים 
2.6% לעומת  של 
יל  ב ק מ ן  ו ע ב ר
 1.042( אשתקד 

מיליארד(.
ברבעון  באלמנטרי  התחום  של  חלקו 
 6.796 מתוך  מיליארד   1.069( כ-15.7% 
מיליארד שקל( ותרומתו לרווחיות שלילית. 
ברבעון הנסקר היה התחום היחידי שהציג 
הפסד של 40.6 מיליון שקל, גם לאחר זקיפת 

רווחי השקעות של 64.6 מיליון שקל. 
שיעור הגידול קטן ואינו נותן מענה לשיעור 
להתאמת  לא  )ובוודאי  המשק  צמיחת 
הפרמיה לסיכון(, אך עדיין לא ניתן להסיק 

מסקנות מנתון זה באשר לגידול או קיטון 
לבדוק  צורך  ויהיה  הממוצעות  בפרמיות 
את תתי התחומים המרכזיים של תחום זה: 
חבות מעבידים, צד ג’, אחריות מוצר ואחריות 

מקצועית.
בכל מקרה, במצרף אין שינוי משמעותי 
בתעריפים לעומת שנה קודמת, ולפיכך, זה 
מדגיש את העובדה שבשוק תחרותי זה כמעט 
בלתי אפשרי להגדיל תעריף גם של תת ענף 
)כגון חבות מעביד או צד  הפסדי חיתומי 
יש גם פוליסת רכוש  ג’(, שהרי לכל חבות 
כלשהי, שברוב החברות ולאורך שנים רבות 

הם מגורמי הרווח.
בנטרול רווחי השקעות, התחום מציג הפסד 
מיליון שקל   105.3 שבעיקרו חיתומי של 

ברבעון.
עם זאת, הרווחיות השתפרה )יותר נכון שיעור 
ההפסד קטן משמעותית(  לעומת אשתקד, 
רבעון  בתום  הציג  החבויות  תחום  שהרי 
ראשון ב-2016 הפסד של 208.9 מיליון, שנבע 
בעיקר בגין ההפרשות לטובת ההתחייבויות 

הביטוחיות בגין ממצאי ועדת וינוגרד )בנטרול 
רווחי ההשקעות הגיע ההפסד ל-241.9 מיליון 

ברבעון אשתקד(.
ההשפעה של וינוגרד באותו רבעון הייתה 
זהה לשיעור ההפסד )208.1 מיליון שקל(, 
כך שבנטרול ממצאי וינוגרד יכול היה התחום 
להציג איזון חרף רווחי שוק ההון, שהיו נמוכים 
משמעותית מהממוצע באותו רבעון )33 מיליון 

לעומת 64.6 מיליון שקל ברבעון הנוכחי(.
בעיקרון, רווחי השקעה מהווים )כמו בביטוח 
חובה( גורם מרכזי בבחינת רווחיות התחום. 
את  כלל  בדרך  ממתנים  ההון  שוק  רווחי 
ההפסדים החיתומים )של חבות המעביד וצד 
ג’( ולעיתים אף מאזנים או אפילו מעבירים 
את התחום לרווחיות, במיוחד כאשר שוק 

ההון החיובי מלווה במדד שלילי.
רווחי שוק ההון הקטינו  ברבעון הנסקר 
את ההפסד החיתומי, אך אם ננטרל גם את 
השפעת וינוגרד מהשנה החולפת )שרובה היה 
חד-פעמי( וכן את השפעות שוק ההון, נוכל 

הרעה מסוימת 
בתחום ביטוח חבויות

 עיקר הבעיה בתתי תחום חבות מעבידים וצד ג’ ואילו באחריות מקצועית ומוצר - המצב טוב 
יותר לאורך זמן  החברות חייבות להתאים את הפרמיות לסיכון ולא לסמוך על שוק ההון או על 

ביטוחי הרכוש שיאזנו את הכשלים החיתומיים  תוצאות ביטוח חבויות ברבעון ראשון 2017

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

תוצאות תחום חבויות ברבעון הראשון של 2017, באלפי שקלים
פרמיות חברה

ברוטו
רווחי 

השקעות
רווח בנטרול 
רווחי השקעה

רווח כולל לפני 
מס

רווח ברבעון 
מקביל

שיפור/הרעה 
)בשקלים(

השפעת וינוגרד 
ברבעון מקביל

שינוי בנטרול 
וינוגרד

690  50,000  50,690  50,213-  477  16,517-  16,994  305,560  הראל

24,338-  19,800  4,538-  10,536  5,998  389-  6,387  159,912  איילון

23,500-  19,000  4,500-  2,991-  7,491-  18,109-  10,618  138,322  הפניקס

9,507  30,000  39,507  52,662-  13,155-  16,327-  3,172  121,449  מנורה החזקות

7,850-  46,000  38,150  44,735-  6,585-  11,511-  4,926  98,635  כלל ביטוח

30,607  32,000  62,607  72,529-  9,922-  24,932-  15,010  98,531  מגדל

16,551-  6,300  10,251-  632  9,619-  12,948-  3,329  56,451  ביטוח חקלאי

931-  5,000  4,069  1,447-  2,622  588  2,034  46,736  הכשרה

AIG  32,940  1,806  -6,861  -5,055  1,585  -6,640  -6,640

2,217-  2,217-  2,478  261  108  153  6,933  ביטוח ישיר

1,694  1,694  190  1,884  1,687  197  3,855  שירביט

309-  309-  204  105-  113-  8  500  שלמה

39,838-  208,100  168,262  208,952-  40,690-  105,324-  64,634  1,069,824  סה”כ
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להבחין בהרעה לעומת שנה חולפת בסדר גודל 
של כ-72 מיליון שקל )הפסד של 33 מיליון 
105 מיליון בשנה  שקל לעומת הפסד של 
הנוכחית(. בנוסף להרעה חיתומית במצרף 
הייתה השפעה גם להתמתנות המדד השלילי 

)מינוס 0.2% לעומת מינוס 0.9%.(.
יצר הרעה בכל תתי  זה  במרווח הפיננסי 
התחומים, עקב הדרישה הרגולטורית לייצר 
3% שנתי + הצמדה על  רווחי השקעה של 
ההתחייבויות הביטוחיות, בדיוק כמו בביטוח 
חובה )למרות התמתנות המדד השלילי המצב 
עדיין טוב יחסית, שהרי המדד עדיין שלילי(. 
מנגד, ובעיקר בתחומי הפעילות המושפעים 
של  העקום  לאורך  סיכון,  חסרת  מריבית 
הריבית יש מצבים של עלייה וירידה ביחס 
לעקום הקודם, אשר משפיעים על תזרימי 
ההתחייבויות בכיוונים שונים בנקודות זמן 
שונות. סך ההשפעה שנוצרת יכולה להיות 
שונה עבור ענפים אשר המח”מ שלהם קצר 
לעומת מח”מ ארוך. אנו נמצאים בנקודה 
ובעיקר  לעלות,  צפוי  הריבית  עקום  שבה 
בטווח הארוך, ואילו בטווח הקצר השפעת 
הצפי לאינפלציה יותר מורגשת כאשר עקום 
הריבית )הצמוד( יורד אפילו מתחת ל-0% 
)ריבית צמודה שלילית( למרות עליה באופן 

יחסי של עקום הריבית.
באשר להיבט החיתומי, תופעות של רבעון 
נותנות אינדיקציה על  בחבויות עדיין לא 
זמן. בכל  ויש לבדוק זאת לאורך  התהליך 
מקרה, ייתכן שהקדמנו לברך על ניצנים של 

שינוי בהתייחסות לשנת 2016.

הראל – הגדולה, 
איילון – הרווחית ביותר 

החברה הגדולה ביותר בתחום החבויות היא 
הראל ותפוקתה 305.5 מיליון שקל, המהווים 
כ-28.5% מתפוקת כל החברות בתחום זה. 
שיעור הגידול כ-5.1%)290.6 מיליון ברבעון 
מקביל(.להראל יש פעילות גדולה במיוחד בתת 
 malpractice תחום אחריות מקצועית )כולל
– ביטוח אחריות מקצועית לצוותי הרפואה(. 
בשורת הרווח החברה מציגה איזון  - רווח 
של 0.47 מיליון שקל, לעומת הפסד של 50.2 
מיליון שקל )בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד 
- 50 מיליון שקל(. התוצאה כמעט זהה חרף 
 4.1 הגידול ברווחי השקעות )16.9 לעומת 
מיליון שקל – דבר המעיד על הרעה בתוצאות(.

במקום השני )ובהפרש ניכר( נמצאת איילון 
עם תפוקה בסדר גודל של 159.9 מיליון שקל 
)141.8 מיליון ברבעון מקביל – גידול של 
12.7%(. הגידול נובע מהעלאת תעריפים וכן 
מגידול עסקים. לאיילון פעילות רבה בתחום 
וכן באחריות המקצועית של  המוניציפאלי 
מקצועות הצווארון הלבן )כולל סוכני הביטוח, 

במסגרת הסדר עם הלשכה(.

בשורת הרווח החברה מציגה רווח של 5.99 
10.5 מיליון  מיליון שקל )לעומת רווח של 
ברבעון מקביל – ירידה ברווחיות של 45%(. 
אשתקד הצליחה איילון, חרף רווחי ההשקעה 
הנמוכים מאוד וחרף ההפרשות בגין וינוגרד 
)19.8 מיליון שקל(, להציג רווח )יוצא דופן 
ביחס למגמות השוק(. לפיכך, שיעור ההרעה 
ביחס לרבעון מקביל )בנטרול השפעת וינוגרד( 
ל-24 מיליון שקל, שעיקרו חיתומי  מגיע 
בענפי אחריות מקצועית וצד ג’. ברבעון ראשון 
אשתקד דווח על שיפור בהתפתחות תביעות 
באחריות מקצועית בגין שנות חיתום קודמות 

ברמה גבוהה בהרבה מהנוכחית.
האבסורד הוא, שרווח של 5.99 מיליון שקל 
ביותר  הרווחית  כחברה  איילון  את  מציב 

ברבעון!
במקום השלישי הפניקס, עם תפוקה בסדר 
גודל של 138.3 מיליון שקל והפסד של 7.4 
 2.9 מיליון שקל )134.6 מיליון והפסד של 
מיליון בהתאמה, ברבעון מקביל(. שיעור 
הגידול בתפוקה רק 2.2% ואילו ההפסד גדל 
ביחס לרבעון מקביל בכ-4.5 מיליון שקל, 
חרף העובדה שבשנה החולפת השפעת וינוגרד 
הגיעה ל-19 מיליון שקל. אי לכך שיעור ההרעה 
)בעיקר חיתומית( מגיע ל-23.5 מיליון שקל 

)בנטרול ממצאי וינוגרד(.
)בניגוד  בנוסף לירידה ברווח ההשקעתי 
למגמת השוק( קיימת התפתחות שלילית 
בתביעות צד ג’ ואחריות מקצועית. ראוי לציין 
שבשנת 2016 הפניקס הובילה ברווחיות תחום 
החבויות )למרות השפעת וינוגרד(, אך כנראה 
שכל רווחיות שמוצגת בתחום זה יכולה לשנות 

כיוון בזמן קצר.
מנורה מבטחים החזקות  במקום הרביעי 
עם תפוקה בסדר גודל של 121.4 מיליון שקל 
13.1 מיליון שקל )תפוקה של  והפסד של 
108.8 מיליון והפסד של 52.6 מיליון בהתאמה 
בגין רבעון ראשון אשתקד(. השפעת וינוגרד 
ברבעון מקביל הייתה כ-30 מיליון שקל ולפיכך 

השיפור החיתומי מגיע ל-10 מיליון שקל. 
הגידול בתפוקה קשור כנראה גם בזכייה 
לשכת עורכי  במכרז אחריות מקצועית של 

הדין )על חשבון מגדל(.
כלל ביטוח, עם תפוקה  במקום החמישי 
בסדר גודל של 98.6 מיליון שקל והפסד של 

6.5 מיליון שקל )92.4 מיליון שקל והפסד 
של 44.7 מיליון בהתאמה(. החברה שסיימה 
תהליך של “טיוב תיק בשנים האחרונות” 
חוזרת לגידול מבוקר. התוצאה ברבעון הנוכחי 
טובה בהרבה מתוצאות רבעון מקביל שהושפע 

מווינוגרד )46 מיליון שקל(.
ועקב  וינוגרד  בנטרול השפעת  זאת,  עם 
התפתחות שלילית בתביעות, יש הרעה של 
7.8 מיליון ביחס לאשתקד. הגידול ברווחי 

השקעה היה קטן ולא משמעותי.
במקום השישי )זהה לכלל ביטוח( נמצאת 
מגדל עם תפוקה בסדר גודל של 98.5 מיליון 
 128.1( 9.9 מיליון שקל  והפסד של  שקל 
72.5 מיליון בהתאמה(.  מיליון והפסד של 
32 מיליון  וינוגרד אשתקד הייתה  השפעת 
שקל ולפיכך ניתן להבחין בשיפור ניכר, למרות 
שעדיין החברה מציגה הפסד. הצמצום בהפסד 
החיתומי מקורו בהתפתחות שלילית של ניסיון 
התביעות בשנה החולפת. הירידה בתפוקה 
אחריות  תיק  של  מהפסד  בעיקר  נובעת 

מקצועית של לשכת עורכי הדין )למנורה(.
במקום השביעי והרבה מאחורי הגדולות 
ביטוח חקלאי, עם תפוקה בסדר גודל של 56.4 
מיליון שקל והפסד של 9.6 מיליון שקל )57.5 
מיליון ורווח של 0.6 מיליון בהתאמה לרבעון 
החולפת  בשנה  וינוגרד  השפעת  מקביל(. 
הייתה 6.3 מיליון שקל והחברה הציגה רווח 
שהיה יוצא דופן בהתייחס לתוצאות השוק. 
עם זאת, השנה חלה הרעה חיתומית הנובעת 
מהתפתחות לרעה של תביעות גדולות בביטוחי 

צד ג’ ובחבות המוצר.
עם תפוקה בסדר  הכשרה  במקום השמיני 
גודל של 46.7 מיליון שקל ורווח של 2.6 מיליון 
)41.9 מיליון והפסד 1.4 מיליון בהתאמה(. 
החברה במגמת גידול בתחום העסקי )וזה כולל 
גם חבויות( כחלק ממדיניות החברה. השפעת 
וינוגרד ברבעון מקביל הייתה כ-5 מיליון שקל, 
כך שהתוצאות דומות לשנה החולפת )הרעה 

של 1 מיליון שקל בנטרול וינוגרד(.
AIG עם תפוקה  במקום התשיעי חברת 
בסדר גודל של 32.9 מיליון שקל והפסד של 
5.5 מיליון שקל )34.6 מיליון ורווח של 1.5 
מיליון בהתאמה(. התפוקה של AIG מורכבת 
מ-18.6 מיליון אחריות מקצועית )הפסד 

)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

)המשך בעמוד הבא(

הרעה מסוימת בתחום ביטוח חבויות
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של 9.5 מיליון שקל( ו-14.2 מיליון חבויות 
אחרים )רווח של 4.4 מיליון שקל(. באחריות 
על התפתחות  מקצועית החברה מדווחת 
ביטוח  בתחום  תביעות  כמה  של  שלילית 
דירקטורים ונושאי משרה, ובמיוחד תביעה 
אחת שהשפיעה בשייר לשלילה ב-8 מיליון 
שקל. לעומת זאת, יש שיפור והגדלת רווח 

בחבויות אחרים.
החברות האחרות אינן פעילות בתחום זה 
ביטוח  והשפעתן על התחום שולית ביותר: 
ישיר עם תפוקה בסדר גודל של 6.9 מיליון 
ורווח של 0.2 מיליון שקל )8.1 מיליון ורווח 
של 2.4 מיליון בהתאמה(. החברה מדווחת 
על גידול הנובע בעיקר מתת תחום אחריות 

מקצועית וכן הרעה בתוצאות חיתומיות.
 3.8 גודל של  שירביט עם תפוקה בסדר 
מיליון ורווח של 1.8 מיליון שקל )2.9 מיליון 
גידול   - בהתאמה(  מיליון   0.2 של  ורווח 
בתפוקה וברווחיות. הגידול ברווחיות נובע 
ישנות  תביעות  של  חיובית  מהתפתחות 

בעיקר.
 0.5 של  גודל  בסדר  תפוקה  עם  שלמה, 
0.1 מיליון, היא החברה  מיליון והפסד של 
הקטנה ביותר בתחום )0.4 מיליון ורווח של 
0.2 מיליון בהתאמה(. לשלמה אין פעילות 
עסקית בחבויות ולכן עיקר התפוקה קשור 
כנראה לחלק של החבויות בביטוחי הדירות.

סיכום 

תחום החבויות מהווה רק כ-15% מתפוקת 
האלמנטרי ותרומתו לרווח בשנים האחרונות 

שלילית בדרך כלל.
ברבעון מקביל אשתקד חברו יחד ממצאי 
וינוגרד ושוק הון חלש ביותר והתוצאה הייתה 

מהגרועות ביותר.
בהתחשב בעובדה שההפרשות בגין וינוגרד 
פעמיות  חד  ברובן  היו  המקביל  ברבעון 
ניתן  הנוכחי,  הרבעון  לנתוני  ובהשוואה 

להבחין בהרעה מסוימת.
עיקר הבעיה בתתי תחום חבות מעבידים 
וצד ג’ ואילו באחריות מקצועית ומוצר המצב 
טוב יותר לאורך זמן )ולמרות שמספר חברות 
דיווחו על הרעה בתוצאות חיתומיות של 

אחריות מקצועית(.
שנעשו  החיתומים  המאמצים  למרות 
כגון  רבים,  חיתומיים  בהיבטים  בחברות 
הגדלת אקססים, טיפול בעסקים הפסדיים, 
וכן סיקורים  והדרכות  הנחיות חיתומיות 
ויש  יחסית  - קצב השינוי איטי  מיוחדים 
צורך להתאים פרמיות לסיכון בתתי תחום 

המפסידים.
כנראה שבחלק מן החברות עדיין לוקחים 
חיובי, המלווה במדד  הון  בחשבון ששוק 
או  לקוי  יכול לתת מענה לחיתום  שלילי, 
לפחות לתעריפים שאינם מתאימים לסיכון.

בנוסף, תחום החבויות אינו עומד בפני עצמו 
ולכל עסק יש גם כיסוי חבות )בעיקר צד ג’ 
וחבות המעביד( וגם כיסוי רכוש במסגרת 
האוגדן, ולפיכך בחלק ניכר מהחברות בודקים 

את התוצאות במצרף.
בתתי תחום אחריות מקצועית ואחריות 
וההתייחסות קצת שונות,  מוצר התחרות 
שהרי לא תמיד יש קשר בין ביטוחים אלו 
לביטוחי רכוש והתוצאות בדרך כלל טובות 
זמן. לכן, כאשר מתייחסים לתתי  ולאורך 
תחום אלו, העיקרון המנחה מספר חברות, 
שאין פוליסות חבויות stand alone - לא 

קיים לגבי אחריות מקצועית ומוצר.
הגדולות  )חמש  הגדולות  החברות  שש 
שקל  מיליון   922.4 כ- מהוות  ואיילון( 

מתפוקת התחום, המהווים כ-86.2%. בהמשך 
השנה חלקן עשוי לגדול, מאחר שתפוקות 
רבות של החברות האחרות ברבעון הראשון 
מהווה את רוב התפוקה השנתית )כגון ביטוח 

חקלאי(. 
מבחינת מבטחי המשנה, עיקרו של הגיבוי 
מגיע באמצעות הסכמים חוזיים בלתי יחסיים 
יתר” )אקסס אוף  המבוססים על “הפסד 
יחסיים. בחוזים  לוס( ומקצתן בעסקאות 
הלא יחסיים מעניקים מבטחי המשנה הגנה 
לחברות בגין נזקים גדולים במיוחד ורמת 
האקסס שונה בדרך כלל בין החברות. חלקם 
של מבטחי המשנה בתפוקה ברבעון הנסקר 
265.7 מיליון )במקום השני, לאחר תחום 
24.8% מתפוקת  רכוש אחר( והם מהווים 
התחום. חלקם של מבטחי המשנה בתביעות 
ברבעון דומה (187.7 מיליון מתוך 690 מיליון 

שקל – כ-27.2%(.
המאפיין המרכזי של הסכמי “אקסס אוף 
לוס” הוא שבגין כשלי חיתום, החברה היא זו 
שסופגת את הנזק העיקרי )הראשוני( ואילו 
מבטח המשנה נכנס לתמונה רק כאשר הנזק 

עובר את גבולות האקסס.
המשנה  מבטחי  של  חלקם  זמן,  לאורך 
בתפוקה ובתביעות מתיישר, אך יש מקרים 

חריגים.
 בשנה החולפת )בנוסף להשפעת ממצאי 
וינוגרד( הייתה תביעה חריגה )בחברת הראל( 
שהשפיעה גם על השייר וגם על השתתפות 

מבטחי המשנה.
אנו מקווים שהשיפורים  החיתומים שאפיינו 
יימשכו  את מרבית רבעוני השנה החולפת 
בהמשך השנה. החברות חייבות לעשות מאמץ 
ולהתאים את הפרמיות לסיכון ולא לסמוך 
על שוק ההון ו/או על ביטוחי הרכוש שיאזנו 

את הליקויים או הכשלים החיתומיים.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

הרעה מסוימת בתחום ביטוח חבויות

בשירותי דרך אין בערך
רק
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עיתון הביטוח Business Insurance מפרסם 
המשכורות  שיאני  של  הפותחת  החמישייה  את 

של תעשיית הביטוח של ארה”ב )כל המספרים 
בדולר אמריקאי, שכר לשנה(. 

גרינברג, יו”ר ומנכ”ל  איוון  במקום הראשון – 
Chubb, עם שכר שנתי בסך כ-24.5 מיליון דולר.

 Safety & Shipping 2017 של  מהדורת 
 Allianz Global Review, המופק על ידי 
)Corporate & Specialty SE (AGCS )זו 
השנה החמישית(, מצביעה על שנת 2016 כשנה 
בה נמשכה מגמת הירידה של תאונות ימיות. 
85 אירועים שבהם נגרם  2016 היו  בשנת 
אובדן גמור )Total Loss( לאניות - ירידה 

 23% .2015 בשיעור של 16% לעומת שנת 
מהאירועים היו באזורים דרום סין, אינדונזיה 
 30 85 מקרי אובדן גמור,  ופיליפינים. מתוך 
אניות היו אניות מטען. מתוך 85 האירועים, 

46 אניות טבעו. 
2016 היו 2,611 נפגעים באירועים  בשנת 
ב-2015(,  מקרים   2,706 )לעומת  ימיים 

563 פגיעות היו באזור הים התיכון  מתוכם 
485 מקרים ב-2015(  והים השחור )לעומת 
ו-370 מקרים )לעומת 340 מקרים ב-2015( 
באזור האיים הבריטיים, הים הצפוני, התעלה 

האנגלית ומפרץ ביסקיה. 
בכתובת  למצוא  נוכל  המלא  הדוח   את 
http://tinyurl.com/gilad-marine17losses

שיאני המשכורות בתעשיית 
הביטוח של ארה”ב

שיפור בניהול סיכונים בתחום הימי הקטין נזקים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

Business Insurance החמישייה הפותחת על פי נתוני עיתון הביטוח

בשנת 2016 נמשכה מגמת הירידה של תאונות ימיות – 16% פחות מב-2015

אלן שניצר )5(ויליאם ברקלי )4(מייק מקגאביק )3(דויד לונג )2(איוון גרינברג )1(שם
מנכ”ל Travelersיו”ר פעיל ברקלימנכ”ל XLנשיא ומנכ”ל ליברטייו”ר ומנכ”ל Chubbתפקיד

1,400,0001,186,7311,250,0001,000,0001,000,000שכר
12,850,0516,600,0263,875,0043,575,3963,000,013תגמול במניות

2,406,8373,875,0032,000,015תגמול באופציות
6,600,0008,905,0132,812,5007,347,2005,200,000תמריצים /בונוס

280,194תשלומים פנסיוניים
1,162,598304,528840,668514,35477,897שונות
24,419,48616,996,29812,653,17512,436,95011,558,119סה”כ

http://tinyurl.com/gilad-marine17losses
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יותר מ-600 סוכנים 
וע  ר י א ב ו  פ ת ת ש ה
בנוכחות  שהתקיים 
יוחנן דנינו - יו”ר מגדל, 
- מנכ”ל  עופר אליהו 
וינשל -  אמיל  מגדל, 
מגדל  למנכ”ל  משנה 
וראש חטיבת הלקוחות 
וערוצי ההפצה, גד מילר 
– מנהל מערך המכירות 
ליאור רביב -  הארצי,  
התפעול  מערך  מנהל 
לי  ה נ מ  , ת ו ר י ש ה ו
המרחבים במגדל וצוותי 

מערכי המכירות והשירות של החברה.
במהלך האירוע קיבלו הסוכנים המצטיינים, חברי מועדוני הכסף, 
הזהב והפלטינה של מגדל, תעודות הוקרה. כמו כן חולקו מגני הוקרה 
לחברי מועדון - נשיאי 

הכבוד.
ני  פ ב ו  י ר ב ד ב
מר  א ם  י נ כ ו ס ה
המנכ”ל עופר אליהו: 
“במציאות התובענית 
שבה אנחנו פועלים, 
מגדל עוצרת לרגע מדי 
לכם  לומר  כדי  שנה 
מילה אחת, שאיננה 
מובנית מאליה, והיא - תודה. שיתוף הפעולה העסקי בינינו עומד 
בפני אתגרים רבים, אשר רק ממחישים את הקשר החזק בין החברה 
לבינכם.  אנחנו בוחנים בכל יום  את הפעילות שלנו דרך העיניים 
שלכם, הסוכנים. אתם החזית ואנחנו נמשיך לעשות הכול כדי להיות 
לכם לעורף תומך ובטוח. פנינו קדימה, ויחד נפעל לעבור כל משוכה 

או קושי, להפוך את האתגרים של היום להזדמנויות של מחר”.
אמיל וינשל הוסיף ואמר לסוכנים: “למרות כל האתגרים, הצלחנו 
יחד לרשום בשנה החולפת שורה של הישגים בולטים וצמיחה מרשימה 
מאוד בהיקפי פעילותנו בתחומים השונים. בשנה שחלפה גם הצטרפו 
אלינו למעלה מ-400 סוכנים חדשים ואנו משקיעים מאמצים מיוחדים 
לטובת הצמחת דור צעיר של סוכנים, שיבטיח את ההמשכיות לדורות 
הבאים. בראיה קדימה, אין לי ספק שביחד נגיע לשיאים חדשים. 
אף אחד לא ישבור את נחישותנו להעניק ללקוחות את השירות 
והמוצרים הטובים ביותר, אלו שהם זקוקים להם ומאפשרים לנו 
להתפרנס בכבוד. כולנו יחד נשכיל לחזק את המרקם המיוחד בינינו, 

מרקם שבבסיסו שותפות, נאמנות, הוגנות וחברות”.

כ-600 סוכנים השתתפו 
באירוע ההוקרה 
השנתי של מגדל 

לסוכניה המצטיינים 

הפניקס ערכה טקס 
הוקרה למועדון 

הסוכנים המצטיינים 
 מנכ”ל מגדל עופר אליהו: שיתוף הפעולה העסקי 
בינינו עומד בפני אתגרים רבים, אשר רק ממחישים 

את הקשר החזק בין החברה לסוכנים  אמיל וינשל, 
משנה למנכ”ל: למרות כל האתגרים, הצלחנו יחד 
לרשום בשנה החולפת שורה של הישגים בולטים 

וצמיחה מרשימה בהיקפי פעילותנו בתחומים השונים

 באירוע נכחו כ-400 סוכני הפניקס  מנכ”ל 
הפניקס אייל לפידות הדגיש את חשיבות 

הקשר בין הפניקס לסוכניה  המשנה למנכ”ל 
אורן אל-און הודה לסוכנים על השותפות 

ארוכת השנים ועל המחויבות הגבוהה להצלחה

מבטחים ומבוטחים

ה  כ ר ע ס  ק י נ פ ה
השבוע את האירוע 
השנתי של “הפניקס 
ון  ד ע ו מ  , ”C l u b
רה  ב ח ה י  נ כ ו ס
המצטיינים, הפעם 
רבין  יצחק  במרכז 

בתל אביב. 
שאותו  האירוע, 
אירחו אייל לפידות 
קס  י נ פ ה ל  ” כ נ מ
ואורן אל און משנה 
הל  נ מ ו ל  ” כ נ מ ל
הלקוחות,  חטיבת 
נערך במטרה להוקיר 
את סוכני הפניקס 

הבולטים החברים במועדון הפניקס Club המחולק לארבע קטגוריות 
הצטיינות.

בדברי הברכה לסוכנים הדגיש אייל לפידות מנכ”ל הפניקס את 
חשיבות הקשר בין הפניקס לסוכניה, ואורן אל-און, המשנה למנכ”ל, 
הודה לסוכנים על השותפות ארוכת השנים ועל המחויבות הגבוהה 

להצלחה.
באירוע נכחו כ-400 סוכני הפניקס ובני/בנות זוגם, שנהנו מהופעה 
אינטימית של הזמרת ריטה שהוכרזה לאחרונה כזמרת הישראלית 
האהובה בכל הזמנים. ריטה שיתפה את הקהל בהתרגשות הגדולה 
ביציאת שיר חדש שלה באותו היום לאחר תשע שנים בהם לא הוציאה 

חומרים חדשים. 
בתחילת הערב נחשפו האורחים למיצג מיוחד שנפתח לאחרונה 
במרכז רבין, לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים, ובו מיצגים נדירים 

ומסמכים היסטוריים מהתקופה.

אמיל וינשל, משנה למנכ”ל מגדל
וראש חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה

מגני הוקרה לחברי מועדון נשיאי הכבוד

אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס

הזמרת ריטה
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שביתת עובדי כלל ביטוח נמשכת - הפגנת 
מחאה תיערך מול בית המנכ”ל איזי כהן

אסיפת בעלי המניות של הפניקס אישרה 
את תנאי כהונתו של המנכ”ל אייל לפידות

השביתה הכללית של כ-4,000 עובדי קבוצת כלל ביטוח נמשכת 
גם היום )ד’( - זה היום הרביעי, ונכון למועד זה אין צפי לסיומה. 
 23 מההסתדרות נמסר, כי במקביל לשביתה, ביום ו’ הקרוב, 
ביוני, יפגינו העובדים מול ביתו של מנכ”ל כלל ביטוח איזי כהן 
בהרצליה. פרטים נוספים לגבי מועד ההפגנה ומיקומה תפורסם 

ההסתדרות בהמשך. 
הצעדים הארגוניים בהם נוקטים העובדים מתקיימים במחאה 
על כך שהמשא ומתן על הסכם קיבוצי חדש לא קודם, לאחר 

שתוקף ההסכם הקודם פג בדצמבר 2016.
גורף שירותי החברה  ניתנים באופן  במסגרת השביתה לא 
השונים, לרבות קבלות קהל וטיפול בפניות באמצעות מוקדי 
שירות הלקוחות. כמו כן, לא ניתן שירות למעסיקים, לא נשלחים 
דוחות, מכתבים ומסמכים אל הלקוחות ולא מבוצעות פעולות 
השקעה הקשורות לכספי העמיתים. בנוסף לכך סוכנים לא 
יכולים להנפיק פוליסות של החברה ולא מתאפשרים פדיונות 

של כספי פנסיה.

אישרה  הפניקס  אסיפת בעלי המניות של 
אתמול )יום ג’( את תנאי כהונתו והעסקתו 
אייל לפידות, בכפוף לתקרת  של המנכ”ל 
הגמול בחוק - כך דיווחה הפניקס היום )יום 

ד’( לבורסה. 
עוד הוחלט כי החברה תמשיך לקיים את 
תנאי ההתקשרות, שאושרו בנובמבר 2014, 
בכפוף לכך שהעלות השנתית הכוללת של 

העסקת המנכ”ל לא תעלה על תקרת התגמול 
החברה  של  התגמול  במדיניות  הקבועה 

ובהוראות הדין. 
השכר שאושר ב-2014 לשנים 2015, 2016 
ו-2017 עמד על כ-3.4 מיליון שקל. ב-2013 
עמד התגמול של לפידות, שכלל מענק בסך 
של כ-4.5 מיליון שקל, על כ-9.1 מיליון שקל 

וב-2014 על כ-4.4 מיליון שקל. 

על פי החוק החדש, השכר הגבוה ביותר שיוכל 
בכיר בחברה פיננסית להרוויח - כשהוצאות 
השכר שהחברה משלמת עבורו מוכרות לצורכי 
מס - יעמוד על 2.5 מיליון שקל, ולא יותר 
מפי-44 משכרו הריאלי של העובד בעל השכר 
הנמוך ביותר בחברה או פי-35 מעלות השכר 
של אותו עובד )פוליסה, גיליון 2087 מה-30 

במרץ 2016(.

מבטחים ומבוטחים

החברה תמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות שאושרו בנובמבר 2014, בכפוף לכך שהעלות השנתית 
הכוללת של העסקתו לא תעלה על תקרת התגמול הקבועה במדיניות התגמול של החברה ובהוראות הדין 

מדובר ביום הרביעי של השביתה ונכון למועד זה אין צפי לסיומה
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ועד עובדי כלל ביטוח
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