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ח”כ מיקי זוהר ישתתף בפגישתם של בכירי לשכת 
סוכני הביטוח עם נציגי הפיקוח על הביטוח באשר 
לסוגיית התפעול הפנסיוני – כך מסר מ”מ נשיא 
לפוליסה. זאת, בעקבות  אורי צפריר,  הלשכה, 
הנחייתו של יו”ר ועדת הכספים, כי הצדדים יעשו 
מאמץ נוסף להגיע להסכמות באשר למגבלות 
שהוטלו על סוכני הביטוח בקשר לתפעול פנסיוני, 
ולא הוטלו על כל גורם אחר העוסק בתפעול פנסיוני. 
צפריר מסר לפוליסה, כי הלשכה ממתינה בימים 
אלה לתיאום הפגישה המשולשת, על מנת שזוהר, 
חבר בוועדת הכספים ומרכז הקואליציה בוועדה, 

יוכל לדווח לוועדה ממקור ראשון על המגעים, ולוודא 
שאכן מתקיימת נכונות אמיתית מצד הפיקוח להגיע 
להסכמות עם סוכני הביטוח, וכי הפיקוח לא מקובע 
בעמדתו הראשונית, שפוגעת, לדברי צפריר, בשירות 

ללקוחות של סוכני הביטוח ובפרנסת הסוכנים. 
עמדת הלשכה, שהוצגה בדיון שהתקיים בשבוע 

שעבר בוועדת הכספים, היא שאין להפלות את תנאי 
סוכני הביטוח המתפעלים, שכידוע פועלים תחת 
רגולציה, לעומת המתפעלים שאינם בעלי רישיון 

ואינם מפוקחים על ידי גורם כלשהו. 
בלשכת סוכני הביטוח מסרו כי נכון למועד זה טרם 

נקבע מועד לפגישה. 

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

ח”כ מיקי זוהר ישתתף בדיונים של בכירי 
הלשכה עם נציגי הפיקוח על רפורמת 

התפעול הפנסיוני
אורי צפריר, מ”מ נשיא הלשכה, מסר לפוליסה כי ח”כ זוהר, החבר בוועדת הכספים, צפוי להשתתף 
בפגישה על מנת לוודא כי קיימת נכונות אמיתית מצד הפיקוח להגיע להסכמות עם בכירי הלשכה

לשולי וניר 
עובדיה

גילי
ברכות להולדת הבת

והפיננסיםגיטה ואריה לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 

עמוד 2
ההסתדרות וועד עובדי כלל ביטוח עתרו

לבית הדין האזורי נגד החברה

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.

מימין: הראל שרעבי, ח”כ מיקי זוהר, אריה אברמוביץ ואורי צפריר
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ההסתדרות וועד עובדי כלל ביטוח הגישו היום 
)יום א’( בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב 
עתירה נגד כלל ביטוח, להורות לה להקפיא את 
החלטתה לנכות את ימי השביתה משכרם של 
העובדים. בנוסף מתבקש בית הדין, באמצעות 
וכפיר זאב, להורות לחברה  מור שני  עוה”ד 
לשלם לעובדים את מלוא השכר המגיע להם 

בגין עבודתם בתקופה הקלנדרית.
עוד מבקשים העותרים לאפשר את כניסת 
חברי ועד העובדים לבניין החברה ללא הפרעה 
ולחייבה לפצות את נציגות העובדים בסך של 1.4 
מיליון שקל בגין הפגיעה בחופש ההתארגנות 

וזכות ההתאגדות. 
במסגרת השביתה, שנמשכת כבר שמונה ימים, 
הפגינו ביום שישי שעבר עובדים מול ביתו של 
המנכ”ל איזי כהן בהרצליה פיתוח. לדברי הוועד 
נכחו בהפגנה מאות עובדים, שהניפו שלטים 
הקוראים לחברה להגיע להסכם המיוחל. בנוסף 

הונפו שלטים הקוראים לכהן להתפטר.   
רוני רז: “כל עובדי כלל  יו”ר ועד העובדים, 
ונחושים  העוצמה  במלוא  שובתים  ביטוח 
במאבקם לשיפור תנאי ההעסקה בחברה. לא 

נפסיק לשבות עד אשר ההנהלה תשב עמנו 
להמשך המשא ומתן ותדון עמנו באופן כן וענייני 

בהסכם קיבוצי חדש”.
המחלוקת בין הצדדים היא סביב חידוש 
הסכם השכר ודרישת העובדים לתוספת שכר 
שנתית של 4%-3%. ההנהלה טוענת כי מדובר 
בהגדלת הוצאות שכר בהיקף של 100 מיליון 

שקל בממוצע לשנה. 
בהודעה שפרסמה כלל ביטוח לבורסה ביום 
ה’ שחלף נאמר כי החברה הציעה תוספת של 
3%-1% לשכר תוך הבטחה כי השכר לא יישחק 
ריאלית, הגדלת תקציב הבונוס ב-25% והגדלת 
תקציב הרווחה ותוספות נוספות. עוד הציעה 
החברה תכנית פרישה מרצון לעובדים מבוגרים 
בתנאים מועדפים. כלל ביטוח התייחסה למשא 
ומתן מול הוועד וציינה: למיטב ידיעת החברה, 
קיימים פערים גדולים בעמדות ההנהלה והוועד 
לגבי התנאים הכלכליים של ההסכם הקיבוצי. 
כי צעדי ההשבתה שנוקט  החברה מודיעה 
ועד העובדים עדיין נמשכים וכי החברה אינה 
יכולה בשלב זה להעריך את תוצאות הצעדים 

האמורים.

מכלל ביטוח נמסר: “אנו לומדים את הבקשה 
ונגיב לבית הדין בהתאם”. 

כהן יסגור את כלל ביטוח? 

ביטוח  כלל  קולם של סוכני הביטוח של 
כמעט ואינו נשמע בכל הקשור לשביתת עובדי 
החברה, וגם לשכת סוכני הביטוח אינה ממהרת 
להתייחס פומבית לנושא. למעט משאלת לב 
שהביע סוכן בודד, כי עובדי החברה יילחמו גם 
למען הסוכנים, סוכני הביטוח מפגינים קור רוח, 
ומניחים לעובדים וההנהלה להסדיר בעצמם 

את הסכסוך ולא נוקטים עמדה. 
איזי כהן  אולם, אמירתו של מנכ”ל החברה 
לעובדים שהפגינו מול ביתו - “לא אתקפל, 
מבחינתי אני אסגור את החברה”, קוממה לא 
מעט סוכנים. סוכן בכיר בענף אמר לפוליסה, 
כי מדובר בביטוי שמדגים את הזחיחות של 
כהן - “הוא שכח שהחברה לא שלו. מדובר 
בחברה ציבורית, שמשרתת מיליוני לקוחות. 
מוטב שיושג פתרון במהירות האפשרית על 

מנת להפסיק את הפגיעה בלקוחות”.

היום השמיני לשביתת עובדי כלל ביטוח

ההסתדרות וועד עובדי כלל ביטוח 
עתרו לבית הדין האזורי נגד החברה 

 העותרים מבקשים מבית הדין להורות לחברה להקפיא את החלטתה לנכות את ימי השביתה משכר 
העובדים ולאפשר את כניסת חברי הוועד לבניין החברה ללא הפרעה  בנוסף מתבקש בית הדין 

להורות לחברה לפצות את נציגות העובדים בסך של כ-1.4 מיליון שקל בגין הפגיעה בחופש ההתארגנות 

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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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בזמן מענה טלפוני

ממון 23.06.2017

יש עם מי לדבר!
בדק ומצאגם 

  במקום הראשון
שוב
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בבית משפט השלום בתל אביב-יפו נדונה 
הפניקס חברה לביטוח בע”מ  תביעתה של 
בע”מ  רכב  ציי  אלבר  נגד  )“התובעת”( 
)“אלבר”(. שמות באי כוח הצדדים לא נזכרו 
בהיעדר   ,2017 ביוני  שניתן  הדין,  בפסק 

הצדדים, מפי הרשמת הבכירה נעמה פרס.
מדובר בתביעה בסדר  עובדות המקרה: 
דין מהיר, בגין נזקי רכוש, שנגרמו לרכב של 
נגרמו  בתאונת  מבוטח התובעת. הנזקים 
דרכים )“התאונה”(, שבה היו מעורבים רכב 
המבוטח על ידי התובעת, עת נהג בו שטורפל 
ורכב הנמצא בבעלות  מנדל )“המבוטח”(, 
אלבר, שהושכר לאגודת השוחטים בע”מ 
שקולניק )“נהג  )“שוכרת הרכב”(, שבו נהג 
הרכב הפוגע”(. התביעה הוגשה במקורה נגד 
3 נתבעים: נהג הרכב הפוגע, אלבר, ושוכרת 
הרכב. התובעת שילמה למבוטחה תגמולי 
ביטוח, מכוח פוליסת ביטוח מקיף שהייתה 
בתוקף במועד התאונה. התובעת טענה, כי 
היא זכאית להשבת תגמולי הביטוח ששילמה 
זכות  וזאת מכוח  למבוטחה, מן הנתבעים, 
חוזה  לחוק   62 בסעיף  הקבועה  התחלוף 

הביטוח, התשמ”א-1981. 
טענות הצדדים: התובעת טענה, כי על אלבר 
לה את תגמולי הביטוח ששילמה  להשיב 
למבוטחה, מהטעמים הבאים: היא בעלת 
ו/או מתירת השימוש ברכב הפוגע,  הרכב 
והיא התחייבה כלפי המשתמש ברכב הפוגע, 
לכסות את חבותו כלפי צדדים שלישיים, 
בבחינת חוזה לצד שלישי. לפיכך, משנמצא, 
כי האחריות לגרם התאונה רובצת לפתחו 
של נהג הרכב הפוגע, שעבד במועד התאונה 
בחברה ששכרה את הרכב ממנה, רשאית 

אלבר  ממנה.  נזקיה  את  לתבוע  התובעת 
כי דין התביעה להימחק או  מצידה טענה, 
להידחות בשל היעדר עילה או היעדר יריבות. 
לשיטתה, אין היא אחראית לנזקים שנגרמו 
לרכב התובעת, משום שמי שנהג ברכב שלה 
הוא אדם שאינו מורשה לנהוג ברכב על פי 
חוזה ההשכרה ומכאן שאין כל כיסוי ביטוחי 

לנהיגתו מטעמה.
פסק הדין: בית המשפט קבע, כי דין התביעה 
להידחות ממספר טעמים: אין לראות משכירת 
רכב אחראית אוטומטית לנזקי רכוש שנגרמו 
לצד שלישי על ידי שוכר הרכב או מי מטעמו, 
מתירת  או  הרכב  בעלת  היותה  מכוח  רק 
השימוש. עקרון יסוד בדיני נזיקין הוא, כי 
בדרך כלל אחראי אדם לעוולתו שלו בלבד, 
ואין הוא אחראי לעוולות הזולת. טעם נוסף 
הינו, כי אף אם ניתן לראות באלבר “כמעין 
מבטח”, היא השכילה להראות, כי בנסיבות 
תיק זה, לא קיים כיסוי ביטוחי לנהיגתו של 

נהג הרכב הפוגע.
בפסיקת בתי המשפט, יש חוסר אחידות 
בשאלה, האם ניתן לראות בחברת השכרה 
ביטחה  לא  היא  אם  גם  מבטח”,  “כמעין 
את עצמה בביטוח צד שלישי לנזקי רכוש. 
לא  ידיעתו,  למיטב  כי  ציין,  המשפט  בית 
ניתנה הכרעה מחייבת בשאלה זו בפסיקת 
העליון. לשיטתו הדוקטרינה  בית המשפט 
המשפטית של “מעין מבטח”, המהווה חקיקה 
שיפוטית לכל דבר ועניין, הינה ראויה וצודקת 
ונכונות. אולם,  ומובילה לתוצאות ראויות 
בנסיבות תיק זה, צודקת אלבר בטענתה, כי 
לא קיים כיסוי ביטוחי לנהיגתו של נהג הרכב 
הפוגע. אלבר צירפה לכתב ההגנה מטעמה 

לבין  בינה  שנחתם  שכירות  הסכם  העתק 
שוכרת הרכב. על פי ההסכם, הרכב הושכר 
לנהג נקוב בשם אליעזר מרדכי קליימן, שחתם 
על הסכם השכירות ואישר את תוכנו ולפיו הוא 
בלבד רשאי לנהוג ברכב. לא זו אף זו, בתנאים 
הכלליים שבהסכם השכירות, נקבע באופן 
מפורש: “רשאים לנהוג ברכב נהגים מגיל 23 
עם וותק של שנה אחת לפחות, הרשומים על 
גבי החוזה”. אולם, מי שנהג ברכב הפוגע הוא 
שקולניק ולא קליימן. מעדותו של שקולניק 
בית המשפט התרשם, כי שוכרת הרכב עשתה 
שימוש ברכב בניגוד לתנאי הסכם השכירות. 
נהג הרכב הפוגע אישר בעדותו, כי הרכב היה 
מלכתחילה בשימוש קליימן, אך בהמשך 
העבירה שוכרת הרכב את השימוש בו אליו 
למשך שנה שלמה. שקולניק העיד, כי במשך 
שנה שלמה לא טרח לבדוק אם הוא רשאי 

לנהוג ברכב ואם קיים לו כיסוי ביטוחי. 
נקבע, כי בהינתן העובדה שנעשה שימוש 
ההשכרה  להסכם  בניגוד  אלבר  ברכב 
ובהתחשב בכך שהיא התירה את השימוש 
ברכב לנהג ספציפי בשם קליימן בלבד, לא 
קיים כיסוי ביטוחי לנהיגתו של שקולניק, 
כי  נקבע,  עוד  מורשה.  נהג  היה  לא  אשר 
בניגוד לקבוע  נהג ברכב הפוגע,  שקולניק 
בחוזה ההשכרה ושלא בהרשאת אלבר. לפיכך 
הוכח, כי אין להעניק בנסיבות העניין כיסוי 

ביטוחי לנהיגת שקולניק. 
לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה 
כי התובעת תישא בהוצאות אלבר  וקבע, 

בסכום של 1,500 שקל.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: אין לראות משכירת רכב כאחראית אוטומטית לנזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי 
על ידי שוכר הרכב או מי מטעמו, רק מכוח היותה בעלת הרכב או מתירת השימוש  עקרון 

יסוד בדיני נזיקין: בדרך כלל אחראי אדם לעוולתו שלו בלבד, ואין הוא אחראי לעוולות הזולת 

הרכב הושכר לנהג ספציפי –
האם חברת ההשכרה אחראית 

לתאונה שנגרמה על ידי נהג אחר?

אנשים לשרות אנשים

גם רכב שני במשפחה
     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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בכתבה השישית 
ת  מ כ ס מ ה ו
קה  ו פ ת ה ת  א
והרווחיות ברמת 
חברות של הרבעון 
)ינואר- הנסקר 

מרץ 2017( לעומת 
יל  ב ק מ ן  ו ע ב ר
רץ  מ - ר א ו נ י (
2016( יהיה צורך 
לשים לב למספר 
עובדות שמקשות על ההשוואה בין החברות 
לעיוות  לגרום  עלולות  מהמקרים  ובחלק 

בניתוח המגמות. 
להלן העובדות המקשות על ההשוואה:

א. תפוקה רבה הוקדמה לשלהי 2016 )רבעון 
רביעי( על חשבון 2017. רבעון ראשון( בגלל 
כניסת חוזר הפיקוח לתוקף ב-1 בינואר 2017, 
אשר מונע הפליית מבוטחי קולקטיב לעומת 
המבוטח הבודד. אי לכך הוקדמו קולקטיבים 
וציי רכב ל-2016, דבר שגרם עיוות  רבים 

במספר חברות.  
עובדי מדינה  כגון  הכוונה לקולקטיבים 
ואחרים, וכן ציי רכב גדולים שתפוקת 2017 
נרשמה כבר ב-2016.)גרם לעיוות בדיווחי 
תפוקה של 2016 כלפי מעלה ושל רבעון ראשון 
2017 – כלפי מטה(. מדובר בתפוקות בסדרי 
200-250 מיליון שקל לפחות בכל  גודל של 
החברות בתחומי הרכב )לא כל החברות דיווחו 

על הקדמות שבוצעו ולכן הסכום שרשמנו הינו 
הערכה בלבד בתחומים רכב חובה ורכב רכוש(.

חובה  בביטוחי  וינוגרד  דוח  השפעת  ב. 
שגרמו  אשתקד,  ראשון  ברבעון  וחבויות 
להפרשות חד פעמיות בשיעור של 878 מיליון 
 670( שקל בגין ההתחייבויות הביטוחיות 
מיליון שקל בביטוחי חובה וכ-208 מיליון 
בחבויות(. למרות שההפרשות בגין ממצאי 
דוח וינוגרד השפיעו על הרווח הכולל בצורה 
מהותית במאזני 2016 בביטוחי חובה וחבויות, 
יש צורך לנטרל אותן )עקב היותן חד-פעמיות 
ברובן( ועל מנת שההשוואה בין החברות תוכל 

להבליט את ההיבט החיתומי.
ג. ההשפעות של ביטוח המשנה. בשנתיים 
האחרונות אנו עדים להרחבת השימוש בחוזים 
סטטיסטי  בענף  )משמעותיים(  יחסיים 
וכן בעסקאות מיוחדות,  כגון ביטוח חובה 
והקטנת  התביעות  מכירת  שמשמעותן 
ההתחייבויות הביטוחיות בשייר. אותן תופעות 
)חדשות( בשימוש בביטוח המשנה - מטרתן 
העיקרית היא להגדיל את הון החברות, אך יש 
להן השפעות גם על התפוקה בשייר והרווח, 

דבר שמקשה ברמה ההשוואתית.
חובה,  בביטוח  האוצר  של  הרפורמה  ד. 
שכללה הכנסת הפול כגורם תחרותי על מנת 
לדרבן את החברות להוריד מחירים בצורה 
דראסטית, לא צלחה בהתייחס לרכב פרטי 
ומסחרי עד 3.5 טון.  אמנם קיימת מגמה של 
הוזלה לקבוצות מבוטחים מסוימות )כגון 

נשים וצעירים הנוסעים בכלי רכב מאובזרים 
באמצעי בטיחות מתקדמים(, אך בסך הכול 
היו גם תיקונים הפוכים, שהצורך שלהם הגיע 
וינוגרד  כנראה כתוצאה מפרסום ממצאי 
והצורך של החברות להעלות תעריף בניגוד 
למגמות האוצר ולמרות הכנסת שחקן החיזוק 

לתחרות – הפול.
העיוות הקיים בהשוואה לרבעון מקביל 
נגרם כתוצאה מכך שחלק מהפרמיה הרשומה 
 2017 במאזן החברות מתקבל החל מינואר 
מכספי קרנית )13% מהפרמיה נטו( ולפיכך 
המבוטחים לא משלמים מכיסם את מלוא 
הפרמיה )כפי שהיה אשתקד(. עובדה זאת 
מעמעמת את ההשוואתיות של הפרמיה ביחס 

לאשתקד וכן את הרפורמה.  
סך תפוקת כל החברות הגיעה לכדי 6.796 
מיליארד שקל )6.767 ברבעון מקביל – גידול 
של 0.4% בלבד המהווים כ29 מיליון שקל(. אין 
בנתון זה להצביע על מגמות, עקב ההקדמות 

של פוליסות רכב רכוש וחובה בעיקר. 
לעומת זאת, ניכר שינוי דראסטי ברווחיות 
)רווח של 328.2 מיליון שקל, לעומת הפסד 
מקביל  ברבעון  מיליון   592.2 של  שיא 
920.4 מיליון שקל(.  אשתקד – שינוי של 
וינוגרד הייתה כ-878 מיליון שקל  השפעת 
ובנוסף היה גידול ברווחי השקעות. אי לכך, 
במצרף ולאחר נטרול המלצות וינוגרד )ורווחי 
ההשקעות שגדלו( ברוב החברות היה שינוי 

חרף מגמת השיפור הנראית 
במאזנים, יש נסיגה ברווחיות 

החיתומית בביטוח חובה
  כמעט בכל החברות ניכר שינוי חיובי בביטוחי רכב רכוש

 סיכום התפוקה והרווחיות לפי חברות ברבעון ראשון 2017

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

פרמיה ברוטו חברה
Q1 2017

פרמיה ברוטו 
Q1 2016

רווח כולל  
Q1 2017

 Q1 רווח כולל
2016

שיעור השיפור 
2017 לעומת 

2016

השפעת 
וינוגרד 
Q1 2016

שינוי 
Q1- בהשקעות
2017 לעומת 

Q1-2016

שינוי ברווח 
בנטרול 
וינוגרד 

והשקעות 

63,396 3,519- 169,000 228,877 196,545- 32,332 1,043,383 1,056,676 מנורה החזקות
62,226- 28,948 150,000 116,722 73,358- 43,364 966,203 992,807 הראל

7,186 7,964- 119,000 118,222 47,335- 70,887 782,075 812,237 הפניקס

26,687 43,586 103,000 173,273 135,956- 37,317 720,980 691,595 מגדל

21,367- 8,110 80,800 67,543 29,799- 37,744 772,934 678,012 איילון

23,852- 2,636 118,000 96,784 87,090- 9,694 642,590 670,560 כלל ביטוח

7,595- 1,821 30,500  24,726 6,286 31,012 485,212 522,879 ביטוח ישיר

19,129- 11,381- 41,500 10,990 6,734- 4,256 398,555 373,507 הכשרה

10,848 8,023 16,200 35,071 14,997- 20,074 257,835 352,555 שלמה

25,679- 6,248 24,300 4,869 11,202 16,071 272,877 259,496 ביטוח חקלאי

AIG 212,516 208,816 20,233 -6,153 26,386 11,000 2,598 12,788

2,644 233 14,200 17,077 11,811- 5,266 215,507 173,334 שירביט

36,299- 79,339 877,500  920,540 592,290- 328,250 6,766,967 6,796,174 סה”כ

ניתוח תוצאות חברות הביטוח
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לרעה בתוצאות החיתומיות. ב-6 חברות היה 
שיפור וב-6 חברות הייתה הרעה, אך במצרף 
הייתה הרעה בנטרול השפעת וינוגרד ורווחי 

ההשקעה.

הגדולה ביותר: מנורה מבטחים
הרווחית ביותר: הפניקס 

מנורה  החברה הגדולה ביותר היא חברת 
מנורה  את  )הכוללת  החזקות  מבטחים 
ושומרה( ותפוקתה ברבעון הנסקר 1056.6 
מיליון שקל )1.056 מיליארד שקל, המהווים 
כ-15.5% מתפוקת כל החברות(. בשורת הרווח 
החברה עשתה מהפך ועברה מהפסד בסדר 
גודל של 196.5 מיליון ברבעון מקביל אשתקד 
לרווח של 32.3 מיליון ברבעון הנוכחי – שיפור 

של 229 מיליון שקל.
גם אם ננטרל את השפעת וינוגרד מאשתקד 
)169 מיליון שקל(, עצמת השיפור מורגשת 
ובמיוחד ניתן לציין את השיפור ברכב רכוש 
)ברבעון הנסקר מנורה היא הרווחית ביותר 
בתחום זה(. מנורה הינה החברה הגדולה ביותר 
ברכב חובה ורכב רכוש, אך במיקום נמוך יותר 

בתחומים האחרים.
החברה השנייה בגודלה היא הראל, שהינה 
ולפיכך  הגדולה  עתירת ביטוחים עסקיים 
בתחומים הללו )רכוש אחר וחבויות(, ואילו 
במקום  רק  ממוקמת  היא  בתחומי הרכב 
השלישי ברכב חובה ובמקום השישי בביטוחי 
רכב רכוש. החברה חזרה השנה לבטח את 
עובדי המדינה אך באחוזים בודדים בלבד. 
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 73.3 
מיליון שקל אשתקד לרווח של 43.3 מיליון 
116.6 מיליון  בשנה הנוכחית –שיפור של 
מתחומי  אחד  בכל  רווחית  החברה  שקל. 

הפעילות ועיקרו של הרווח מקורו 
ברכוש אחר וביטוח חובה. עם זאת, 
בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד 
)150 מיליון שקל(  והגידול ברווחי 
השקעות – קיימת הרעה חיתומית.

החברה השלישית בגודלה היא 
812.2 מיליון  הפניקס ותפוקתה 
שקל )782 מיליון ברבעון מקביל 
של  עיקרו   .)3.8% של  גידול   –
הגידול ברכב רכוש ורכוש ואחרים 
ומקצתו בתחומים האחרים. בשורת 
הרווח הפניקס הינה הרווחית ביותר 
ורווחיותה הגיעה  ברבעון הנסקר 
לכדי 70.8 מיליון שקל )הפסד 47.3 
מיליון אשתקד( - שיפור של 118.1 
מיליון שקל. עיקר השיפור בביטוח 
רווחיות  הנסקר  וברבעון  חובה 
הפניקס בתחום החובה היא הגדולה 
השפעת  את  ננטרל  אם  ביותר. 
מיליון   119( מאשתקד  וינוגרד 

שקל( וכן את הירידה ברווחי השקעות )בניגוד 
למגמת השוק(, התוצאות דומות לאשתקד.

מגדל עם  החברה הרביעית בגודלה היא 
691.5 מיליון שקל  תפוקה בסדר גודל של 
 .)4% ירידה של  )720.9 מיליון אשתקד – 
מדובר על עיוות בהתייחס לתפוקה, מאחר 
שמגדל זכתה השנה ב-47% מציבור עובדי 
)וכן  תפוקה  מאותה  ניכר  וחלק  המדינה 
של קולקטיבים/ציי רכב נוספים במתכונת 
דומה( נרשמו בתפוקת 2016 על חשבון 2017. 
בהתייחס לתפוקה שאינה קולקטיב, אכן 
הייתה ירידה בחודשים הראשונים )בעיקר 
בביטוח חובה(, אך בסך הכול מגדל בכיוון 
של גידול בתפוקה. גם בביטוחי חבויות ניכרת 
ירידה הנובעת מאי חידוש ביטוחי אחריות 

מקצועית ללשכת עורכי הדין. 
בשורת הרווח יש שינוי מהותי ומגדל עברה 
מהפסד של 135.9 מיליון ברבעון מקביל, לרווח 
של 37.3 מיליון ברבעון הנסקר – שיפור של 
173.3 מיליון שקל, שעיקרו בחבויות וחובה 
ומקצתו בתחומי הרכוש. למרות השיפור, 
מגדל עדיין מציגה הפסד בחבויות, אך בכל 
שאר התחומים )כולל רכב רכוש( הציגה רווח. 
בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד )103 מיליון 
שקל( והשיפור ברווחי השקעות, עדיין ניכר 

השיפור חיתומי.
איילון  היא  בגודלה  החמישית  החברה 
ותפוקתה הגיעה לכדי 678 מיליון שקל )772.9 
מיליון ברבעון מקביל – ירידה של 12.2%( 
במכרז  חלקה  מצמצום  בעיקרה  הנובעת 
עובדי המדינה )השפעה בתפוקת רכב חובה 
ורכוש(. ראוי לציין שגם לאחר הצמצום החברה 
עדיין מחזיקה יותר מ-40% מאותו קולקטיב 
)אשתקד - 65%(. בתחומים האחרים החברה 
שומרת על מיקומה ואף גדלה בהם, כאשר 
בתחום החבויות היא ממוקמת במקום השני 

אחרי הראל.
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 
29.7 מיליון לרווח של 37.7 מיליון – שיפור 
של 67.5 מיליון שקל. עיקרו של השינוי הוא 
בביטוח חובה ורכב רכוש )אם כי ברכב רכוש 
החברה עדיין בהפסד(. בתחומים האחרים 
יש ירידה ברווחיות, למרות שהחברה מציגה 
בהם רווח. בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד 
)80.8 מיליון שקל( וגידול ברווחי השקעות, 

ניתן להבחין בהרעה חיתומית.
כלל ביטוח  החברה השישית בגודלה היא 
מיליון   670.5 גודל של  עם תפוקה בסדר 
שקל )לעונת 642.5 מיליון אשתקד – גידול 
של 4.3%(. החברה סיימה את שלב “טיוב 
התיק” וטיפול בעסקים הבעייתיים )כולל 
קולקטיבים( וחזרה למסלול של גידול בעסקים 
לאחר תקופה. הגידול בכל תחומי הפעילות 
)למעט רכוש אחר ואחרים, שייתכן שהוא נובע 

מהפרשי עיתוי(.
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 87 
מיליון שקל לרווח של 9.7 מיליון שקל – שיפור 
של 96.7 מיליון. עיקרו של השינוי ברכב חובה 
וחבויות )למרות שבחבויות החברה מציגה 
הפסד(. בתחומים האחרים קיים שיפור קטן 
יותר וראוי לציין שבתחום רכב רכוש החברה 
עברה לאיזון. בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד 
והגידול הקטן ברווחי  )118 מיליון שקל( 

השקעות – קיימת הרעה קטנה בתוצאות.
החברה השביעית בגודלה היא ביטוח ישיר 
עם תפוקה בסדר גודל של 522.8 מיליון )485.2 
מיליון אשתקד - גידול של 7.7%(. החברה לא 
חידשה את קולקטיב עובדי המדינה )אשתקד 
זכתה ב-21% ממכרז החשב הכללי( ובנטרול 
אותה השפעה הגידול של החברה הוא יותר 

מ-20%.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

חרף מגמת השיפור הנראית במאזנים,
יש נסיגה ברווחיות החיתומית בביטוח חובה

רווח כולל פרמיה ברוטו חברה
לפני מס

רווח רכב 
רכוש 

רווח רכב 
חובה 

רווח רכוש 
רווח חבויות אחר 

13,155-  14,934  4,472  26,081  32,332  1,056,676  מנורה החזקות

477  22,591  14,369  5,927  43,364  992,807  הראל

7,491-  18,257  43,780  16,341  70,887  812,237  הפניקס

9,922-  20,557  20,185  6,497  37,317  691,595  מגדל

5,998  11,579  21,677  1,510-  37,744  678,012  איילון

6,585-  15,701  204  374  9,694  670,560  כלל ביטוח

261  12,690  1,964-  20,025  31,012  522,879  ביטוח ישיר

2,622  9,079  10,457-  3,012  4,256  373,507  הכשרה

105-  1,502  11,896  6,781  20,074  352,555  שלמה

9,619-  7,658  14,679  3,353  16,071  259,496  ביטוח חקלאי

  AIG  212,516  20,233  9,028  10,858  5,402  -5,055

1,884  3,505  1,679  1,802-  5,266  173,334  שירביט

40,690-  143,455 131,378  94,107  328,250  6,796,174  סה”כ

תוצאות חברות הביטוח ברבעון 1 - 2017, בחלוקה לתחומי פעילות
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בשורת הרווח החברה הציגה רווח של 31 
6.2 מיליון  )ולעומת רווח של  מיליון שקל 
מיליון שקל,   24.8 - שיפור של  אשתקד( 
שעיקרו ברכב חובה ורכוש )בביטוח חובה 
החברה עדיין הציגה הפסד קטן(. בתחום רכב 
רכוש החברה נמצאת במקום השני )אחרי 
מנורה( מבחינת גודל התפוקה והרווחיות. 
ברבעון הנוכחי היתרון היחסי שיש לחברה 
ברווחיות רכב רכוש על פני החברות האחרות 
הצטמצם, אך הוא בהחלט קיים. ג בנטרול 
השפעת וינוגרד )30.5 מיליון שקל( החברה 

הציגה הרעה בתוצאות החיתומיות.
החברה השמינית היא הכשרה עם תפוקה 
בסדר גודל של373.5 )398.5 מיליון אשתקד 
– ירידה של 6.2%(. עיקרו של הקיטון מוסבר 
בהקדמת ביטוח של קולקטיב גדול לשלהי 
2016. בשורת הרווח החברה עברה מהפסד 
)קטן( אשתקד לרווח )קטן( השנה – השיפור 

כ-11 מיליון שקל. 
מעבר  )כולל  רכוש  ברכב  השיפור  בצד 
לרווח( קיימת הרעה ברכב חובה. ההרעה 
יותר מאחר שאשתקד השפעת  ניכרת עוד 
וינוגרד הגיעה )בחובה( ל-36.5 מיליון שקל 
ברבעון. .בחבויות יש מעבר לרווח קטן, אך 
בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד )5 מיליון 

שקל(, התוצאות דומות. 
שלמה ותפוקתה  החברה התשיעית היא 
352.5 מיליון שקל )257.8 מיליון אשתקד 
הגידול  של  עיקרו   .)36.7% של  גידול   –
חובה  )ביטוח  רכוש  ורכב  חובה  בביטוח 
של  מהפעילות  כ-61.6%  ברבעון  מהווה 

החברה(. בביטוח חובה היא החברה השנייה 
בגודלה ברבעון הנוכחי )לאחר מנורה(, אך 
אם נתייחס למנורה ושומרה בנפרד, חברת 
שלמה היא הגדולה ביותר בביטוחי חובה 

ברבעון הנסקר.
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 
כ-15 מיליון שקל לרווח של 20 מיליון שקל 
– שיפור של כ-35 מיליון שקל. עיקרו של 
השיפור ברכב חובה ומקצתו ברכב רכוש. 
רווח בכל תחומי הפעילות  החברה מציגה 
)למעט חבויות – הפסד זניח ולא משמעותי(.

נוכחות יתר של רכבי  יש  ברבעון הנוכחי 
הקבוצה )משפיע בביטוח חובה(,  בנוסף יש 
גידול משמעותי ביותר של פעילות סוכנים. 
גם בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד )16 
מיליון שקל( ניתן להבחין בשיפור חיתומי.

החברה ה-10 בגודלה היא ביטוח חקלאי 
מיליון   259.5 גודל של  עם תפוקה בסדר 
שקל )272.8 מיליון שקל אשתקד – ירידה 
של 4.8%(. הירידה קלה ומאפיינת את כל 
החברה  הרווח  בשורת  הפעילות.  תחומי 
הציגה רווח של 16 מיליון שקל )לעומת 11.2 
מיליון שקל אשתקד( ושיפור בכל התחומים 
)למעט חבויות שם ניכרת הרעה(. בנטרול 
מיליון   24.3( מאשתקד  וינוגרד  השפעת 
קיימת   - השקעה  ברווחי  והגידול  שקל( 

הרעה בתוצאות החיתומיות.
החברה ה11 בגודלה היא AIG ותפוקתה 
212.5 )208.8 מיליון אשתקד(. בצד גידול 
בתפוקת רכב רכוש וחובה, יש קיטון בתחום 
רכוש ואחרים, בעיקר בתת תחום העסקי. 
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 6.1 

מיליון שקל לרווח של 20.2 מיליון שקל – 
שיפור של 26.3 מיליון שקל. 

עיקרו של השינוי ברכב רכוש וחובה )כולל 
מעבר מהפסד לרווח( ואילו בתחום חבויות 
יש הרעה ניכרת )באחריות מקצועית( ומעבר 
 11( וינוגרד  בנטרול השפעת  גם  להפסד. 
מיליון שקל( החברה מציגה שיפור חיתומי.
החברה ה-12 והקטנה ביותר היא שירביט 
)215.5 אשתקד  מיליון   173.3 ותפוקתה 
מאי  נובע  הקיטון   .)19.5% של  ירידה   –
חידוש עובדי מדינה וקולקטיב קשור נוסף. 
כל הירידה בתפוקה מקורה ברכב  לפיכך, 
רכוש וחובה. בשורת הרווח החברה הציגה 
הפסד  לעומת  שקל,  מיליון   5.2 של  רווח 
 17 11.8 מיליון אשתקד – שיפור של  של 
מיליון שקל. עיקרו של השיפור בתחום חובה 
וחבויות, כולל מעבר לרווח. בנוסף, שיפור 
ברווחיות רכוש ואחרים. בתחום רכב רכוש 
החברה עדיין מציגה הפסד בתום הרבעון. 
גם בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד )14.2 

מיליון שקל( ניתן להבחין בשיפור.  

סיכום 

 4.22 ל- הגיעה  הגדולות  חמש  תפוקת 
מיליארד, המהווים 62.1% מהתפוקה, ואם 
נוסיף לרשימת הגדולות את איילון )678 
היא  הגדולות  שש  תפוקת  שקל(,  מיליון 
כ-4.9 מיליארד שקל, המהווים כ-72.1% 

מתפוקת כל החברות.
בביטוחי רכב )רכוש וחובה( השפעת חמש 
ואילו בתחומי  55% ל-60%  בין  הגדולות 
העסקיים(,  )בעיקר  האחרים  הפעילות 
השפעתן מתקרבת ל-80% וביחד עם איילון 

הן מתקרבות ל-90%.
המבטחים הישירים מהווים 735 מיליון – 

כ-10.8% מהתפוקה.
הישירות  החברות  של  ההשפעה  עיקר 
מבחינת התפוקה בביטוחי רכב )בעיקר רכב 
רכוש עד 3.5 טון( - בנטרול הקולקטיבים 
ל-20%.  קרוב  מהווים  הם  נישות  ורכבי 

ההשפעה בביטוחי דירות כ-15%.
כמעט בכל החברות הבחנו בשינוי חיובי 
בביטוחי רכב רכוש, אך לעומת זאת, ואם 
ננטרל את השפעות וינוגרד מאשתקד, נוכל 
להבחין שבחברות רבות וחרף מגמת השיפור 
ברווחיות  נסיגה  יש  במאזנים,  הנראית 

החיתומית בביטוח חובה.
החברות צריכות להמשיך במגמת השיפור 
לסיכון  התעריף  ולהתאים  רכוש  ברכב 

בביטוחי החבויות.
הדרגתית  ירידה  קיימת  חובה  בביטוח 
ברווחיות ועל החברות להעריך את הסיכון 
וכן  וינוגרד  בהשפעות  בהתחשב  העתידי 
מהעובדה שקיימת עלייה ברמת התאונות 

הקשות.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

חרף מגמת השיפור הנראית במאזנים,
יש נסיגה ברווחיות החיתומית בביטוח חובה

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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לאורך עשרות שנים מעסיקים בישראל 
נהגו להפקיד ולצבור כספים בקופות 
מרכזיות לפיצויים,  כספים ששימשו 
לעובדים  פיצויים  כדי לשלם  אותם 
שהיו זכאים לקבל פיצויים בעת סיום 
עבודתם. המעסיק היה זוכה להטבת 
מס כבר במועד ההפקדה לקופה, כי 
ההפקדה הייתה מותרת כהוצאה למרות 
שהכספים טרם שולמו לעובד. הכספים 
בקופה הופקדו על שם המעסיק, ללא 
שיוך לעובדים, ולקופה לא היה כל מידע 

על עובדיו של המעסיק ועל הסכום המיועד לכל עובד. 
בעת סיום העסקת עובד המעסיק היה רשאי, אך לא חייב, לבקש 
למשוך כספים מחשבונו בקופה כדי לשלם פיצויים לעובד. דרך 
2007, כאשר עם ביצוע תיקון  פעילות זו הייתה נהוגה עד שנת 
3 לחוק קופות גמל נאסר על צירוף מעסיקים חדשים לקופות 

מרכזיות לפיצויים.
מעסיקים שהיו כבר עמיתים בקופות מרכזיות לפיצויים יכלו 
2011 עבור עובדים שהיו  להמשיך ולהפקיד בקופה עד שנת 

מועסקים על ידם לפני שנת 2008. 
במקביל, לאורך שנים הייתה אפשרות למעסיקים להפקיד את 
כספי הפיצויים בקופות אישיות על שם העובד ודרך התנהלות 
זו לא נחסמה ונותרה ללא הגבלה גם כאשר בוצע תיקון 3 לחוק 
קופות גמל. או אז הפכה קופה אישית לפיצויים המכשיר היחיד 
להפקדת כספים בידי מעסיק לצורך תשלום פיצויים עתידי 
לעובדים. יתרה מכך, הסדר פנסיית חובה הכתיב את דרך הפעולה 

גם למרכיב הפיצויים - קופה אישית על שם העובד.
בקופות מרכזיות לפיצויים נצברו בסוף שנת 2016 יותר מ-16.7 
מיליארד שקל , כאשר בשנת 2010 היו בקופות מרכזיות לפיצויים 

הסכומים הגבוהים ביותר, 22.9 מיליארד שקל.
כספי קופות מרכזיות לפיצויים מושקעים בשוק ההון, כאשר 
38.5% מושקעים באגרות חוב ממשלתיים, 22% במניות ו-21% 

באגרות חוב קונצרניות סחירות.
בשנת 2016 דמי הניהול הממוצעים בקופות מסוג זה הסתכמו 
ב-0.53%. משמע, קופות מרכזיות לפיצויים הניבו לחברות 
המנהלות קופות מסוג זה ב-2016 הכנסות בהיקף של כמעט 

90 מיליון שקל.
בעקבות ההוראה החדשה של רשות המיסים )פוליסה, גיליון 
2270 מה-18 ביוני 2017( עתידים כספים אלו להתחיל ולהימשך 
בקצב גדול הרבה יותר מקצב המשיכות עד כה, דבר שעלול להסב 
נזק כלכלי גדול להכנסות הגופים המנהלים. מצד אחד, הירידה 
בהכנסות ודאית וצפויה, ומצד שני, ההוצאות בגין ניהול הקופות 
המרכזיות מסוג זה והפעלתן לא יקטנו בכלל, ואפילו יגדלו בטווח 
הקצר עקב הצורך להעניק שירות למעסיקים שיאלצו לפעול בהתאם 
להוראות רשות המיסים. במקביל, עלולה להיות להוראות החדשות 
השפעה על הבורסה לניירות ערך, כאשר הגופים המוסדיים יאלצו 
להנזיל את השקעותיהם ולממש בשוק ההון מניות ואגרות חוב.

חברות הגמל אשר מנהלות את היקף הכספים הגדול בשוק קופות 
הפיצויים המרכזיות הן: פסגות המנהלת כמעט 3.3 מיליארד שקל 

וכלל ביטוח המנהלת 2.4 מיליארד שקל.

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

בעקבות ההוראה החדשה של רשות המיסים עתידים כספים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים להתחיל 
ולהימשך בקצב גדול יותר מהקצב עד כה - דבר שעלול להסב נזק כלכלי גדול להכנסות הגופים המנהלים

האיום החדש על חברות הגמל
זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

היקף הכספים בקופות מרכזיות לפיצויים 
)במיליארדי שקלים( לאורך זמן:

הרכב השקעות - קופות מרכזיות לפיצויים  
)נכון ל-30 באפריל 2017(

היקף הנכנסים המנוהל בקופות מרכזיות 
לפיצויים, לפי גופים מנהלים, נכון ל-30 

באפריל 2017 )במיליוני שקלים(
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הארגנטינאי  הביטוח  על  הפיקוח 
 The Argentinean Insurance
שינויים  יוצר   )Superintendent )SSN

מהותיים בתחום ביטוח המשנה. 
החלטה  התקבלה   2011 פברואר  בחודש 
שמחייבת   SSN-ה של   No. 35.615
לערוך  הארגנטינאיים  המבטחים  את 
באמצעות  שלהם  המשנה  ביטוחי  את 
המשנה  מבטחי  לאומיים.  משנה  מבטחי 

הלאומיים יהיו רשאים לערוך ביטוחי משנה 
זרים  משנה  מבטחי  עם   )retrocession(
ובתנאי שהם אושרו על ידי ה-SSN. מבטחי 
ולא  הון  של  למינימום  נדרשו  אלו  משנה 

הוגבלו בתחום השייר העצמי. 
 26 בארגנטינה  פועלים  שבו  מצב,  נוצר  כך 
של  עבודה  עושים  שבפועל  משנה,  מבטחי 
 )No. 40.422( האחרונה  ההחלטה  ברוקר. 
פותחת את שוק ביטוח המשנה של ארגנטינה 

מבטחי  את  ומחייבת  זרים  משנה  למבטחי 
לחזק  כדי  מינימלי  בהון  הלאומיים  המשנה 
הפירעון.  ויכולת  כלכלית  מבחינה  אותם 
מבטחי  מ-16  יותר  לסגירת  תביא  ההחלטה 
ארגנטינה  של  הראשוניים  המבטחים  משנה. 
יוכלו לערוך ביטוחי משנה ישירות אצל מבטחי 
 )SSN-משנה בינלאומיים )שאושרו על ידי ה
עד ל-50% מהפרמיה. שיעור זה יגדל ל-60% 

בשנת 2018 ול-75% בשנת 2019.

ארגנטינה: שינוי בחקיקה בתחום 
ביטוח המשנה יביא לסגירה של 

יותר מ-16 מבטחי משנה לאומיים

גידול בתביעות 
הביטוחיות במדינות 
שאושר בהן השימוש 

במריחואנה

שוק הביטוח הבריטי 
מפגר בתחום הדיגיטציה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הפיקוח על הביטוח הארגנטינאי פותח את שוק ביטוח המשנה של ארגנטינה 
למבטחי משנה זרים ומחייב את מבטחי המשנה הלאומיים בהון מינימלי 

רשת הטלוויזיה CNBC הדגישה שהמחקר 
לא הצביע במפורש כי הגידול נגרם במישרין 

על ידי נהגים שהיו תחת השפעת הסם

בשלוש  מבוטחות  בתאונות  גידול  מצא  חדש  מחקר 
מדינות בארה”ב, אשר אישרו שימוש חוקי במריחואנה. 
קולורדו,  במדינות  ב-3%  גדל  הדרכים  תאונות  מספר 
נתוני  פי  על  וזאת  הצפוי,  לעומת  וושינגטון  אורגון 

.Highway Loss Data Institute
הרוצות  נוספות  שמדינות  אמר,  המכון  מטעם  דובר 
להתייחס  צריכות  במריחואנה  חוקי  שימוש  לאפשר 
 ,CNBC הטלוויזיה  רשת  במחקר.  המוצגים  לנתונים 
הצביע  לא  שהמחקר  הדגישה  המחקר,  את  שסיקרה 
במפורש כי הגידול בשיעור התביעות נגרם במישרין על 

ידי נהגים שהיו תחת השפעת הסם.

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news

http://tinyurl.com/gilad-lexUK2017
http://tinyurl.com/gilad-lexUK2017


25  ביוני 2017                                                                                                                   עמוד 11 / מתוך 14
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

לף
ש

ון 
 ר

ם:
לו

צי

איך  לדעת  קשה 
המשבר  ים  יסתי
ההמטו  במחלקה 
אונקולוגית במרכז 
הרפואי הדסה. אבל 
לצד המשבר הקשה, 
מגיע  אחד  לאדם 
השכם  על  טפיחה 
הבריאות,  לשר   –

יעקב ליצמן. 
זה לא פשוט לתת 
גיבוי למנהל בית חולים שנמצא תחת אש צולבת 
של התקשורת, של ההורים ושל הרופאים. 
לעמוד לימינו ולהגיד, אומנם בקול רפה: הוא 

המנהל!
ובלי להגיד  מבלי להיכנס לפרטי המשבר 
מי צודק, לא יעלה על הדעת שמנהל מחלקה 
ינהל את בית החולים, ולא יכול להיות שהורי 
החולים ינהלו את בית החולים ובוודאי שלא 
יכול להיות שהתקשורת תנהל את בית החולים. 
רק מנהל בית החולים רואה את התמונה 
במלואה. רק מנהל בית החולים מכיר את 

המשבר הכלכלי שבית החולים 
שרוי בו ואת הדרכים לצאת ממנו 
לטובת כל תושבי ירושלים. רק 
בית החולים הסכמות  למנהל 
לנהל את בית החולים ולכן רק על 
מנת מנהל בית החולים האחריות 

לתוצאות. 
אפשר להתווכח, אפשר להשיא 
עצות, אפשר להטיח ביקורת אבל 
אי אפשר לעשות דה-לגיטימציה 
למערכת, זו בגידה, בגידה בציבור 
שלם של חולים שנשמעים לקול 
כלי  להיות  והופכים  הרופאים 

שרת של ציבור רופאים, להשגת מטרות כלשהן 
ולא חשוב מה הן.

אם צוות הרופאים מתנגד למדיניות המנכ”ל, 
תמיד הוא יוכל לפנות לדירקטוריון, להסתדרות 
הרפואית, למשרד הבריאות, אבל לעשות 
צעדים חד צדדיים, כוחניים וסחטניים? זה לא! 
אני כולי תקווה שימצא פתרון למשבר, ואין 
ספק שמנכ”ל בית החולים פרופ’ זאב רוטשטיין 
רוצה בכך יותר מכל אחד אחר, אבל בניגוד 

לרופאים ולתקשורת, עליו מוטלת גם האחריות 
הכבדה לכך שכל בית החולים וכל המחלקות 

ימשיכו להתקיים ולשרוד.
כל הכבוד לך שר הבריאות - סוף סוף מישהו 

נותן גיבוי במדינה שלנו. 

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

חברת הייעוץ “פרש קונספט”

טפיחה על השכם לשר הבריאות
בלי להיכנס לפרטי המשבר במרכז הרפואי הדסה ובלי להגיד מי צודק, לא יעלה על 
הדעת שמנהל מחלקה ינהל את בית החולים, ולא יכול להיות שהורי החולים ינהלו 

את בית החולים ובוודאי שלא יכול להיות שהתקשורת תנהל את בית החולים

בריא לדעת

מאת ד”ר אודי פרישמן

פרופ’ זאב רוטשטיין שר הבריאות, יעקב ליצמן
מנכ”ל הדסה 
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ייצוגית: שומרה מעכבת הוראות לרכישת 
פוליסה באשראי ומחייבת מבוטחים בדמי טיפול

סוכנות עטרת ביטוח און ליין תובעת 170 אלף שקל 
מעובדת לשעבר, לאחר שמעלה בכספי הלקוחות

 )1986 ( ליין  און  ביטוח  עטרת  סוכנות 
הגישה תביעה בסך 170 אלף שקל נגד עובדת 
לשעבר )השם שמור במערכת( ממושב נהלל. 
בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה 
ידי  על  כי העובדת הועסקה  בנצרת נאמר 
והייתה אחראית  התובעת כמנהלת הסניף 
במסגרת תפקידה על ריכוז וטיפול בכל נושא 
וגיוס מבוטחים חדשים,  התביעות, חידוש 
ושיווק פוליסות למבוטחים קיימים, ביישוב 

ומשפחותיהם.
עוסקת  היא  כי  נאמר,  לתביעה  במבוא 
במעשי מרמה, הונאה, גניבה חוזרת ונשנית 
בידי עובד, ומעילה באמון התובעת כמעסיקה 
ובמבוטחיה. התביעה הוגשה על ידי משרד 

עורכי דין קן דרור & הראל.
באופן  פעלה  הנתבעת  התובעת,  לדברי 
ערמומי ובחוסר תום לב משווע עת ביצעה 
באופן שיטתי מעשי גניבה חוזרים ממבוטחי 
התובעת “קולקטיב נהלל”, עת שלשלה לכיסה 
ידם  על  הפרטי את דמי הביטוח ששולמו 
במזומן עבור רכישת ביטוחי רכוש שונים, 
כאשר התובעת נותנת בה את אמונה המלא.

עוד נאמר בתביעה, כי הנתבעת עשתה שימוש 
ציני בסמכויות שהוענקו לה במסגר תפקידה 
כמנהלת הסניף והצליחה להסתיר במשך שנים 
את מעשי המרמה, ההונאה והגניבה שבצעה 

כלפי מבוטחי הקולקטיב.
התובעת מציינת, כי משך תקופה של כ-12 
שנה טיפלה הנתבעת בחידושים של ביטוחי 
הרכוש אצל מבוטחי הקולקטיב, בתביעותיהם 
ובכל הכרוך בהתנהלות אל מול חברות הביטוח 
כלל ביטוח ואיילון שביטחו את הקולקטיב. 
לדברי התובעת, הנתבעת ניצלה את היכרותה 

עם תושבי נהלל ואת הידע שצברה על לקוחות 
אלו, גם מניסיונה בתפקידיה הקודמים.

בתביעה מצוין, כי מבוטחי הקולקטיב נהגו 
לשלם עבור יקיריהם או עובדיהם את ביטוחי 
הרכוש השונים שלהם, כך שלמעשה מבוטח 
של הקולקטיב שילם עבור מספר ביטוחים 
כאשר אין לו כל זיקה לרכוש המבוטח - נתון 
ניצלה הנתבעת על מנת להכשיר את  אותו 

מעשי ההונאה.
לדברי התובעת, מעשי הגניבה נעשו מתוך 
השלכות  לתוצאות  באשר  ואדישות  זדון 
מעשיה על מבוטחי הקולקטיב ותוך גרימת 
למבוטחיהם  ממש  של  כלכליים  נזקים 

ולתובעת.
נאלצה   2015 במאי  כי  נאמר,  בתביעה 
התובעת לסיים את הטיפול בקולקטיב בשל 
מחלוקת עם הנהלת המושב לעניין דרישתם 
דרישה  הקולקטיב,  מרווחי  חלק  לקבלת 
שסורבה על ידי התובעת. במועד זה הודיעה 
כי היא מתפטרת מתפקידה,  לה הנתבעת 
על מנת שתוכל להמשיך ולטפל בקולקטיב 
באמצעות סוכנות הביטוח החדשה שקיבלה 

על עצמה לטפל בקולקטיב.
לדברי התובעת, רק לאחר מועד עזיבתה 
נתגלתה  עבודתה אצלה  של הנתבעת את 
המעילה שלה במלוא מערומיה והתחוור כי 
היא גנבה ושלשלה לכיסה הפרטי את דמי 
הביטוח ששילמו במזומן מבוטחי הקולקטיב 
עבור ביטוח רכושם. בחלק מהמקרים שילמה 
הנתבעת את הביטוח של הלקוח שאת כספו 
גנבה, באמצעות כרטיס אשראי של לקוח אחר 
בקולקטיב, ובמספר מקרים מצומצם היא 
כלל לא טרחה לשלם את תגמולי הביטוח, 

כך שאותו לקוח ששילם במזומן נותר ללא 
כי הנתבעת  נטען,  כיסוי ביטוחי. בתביעה 
על עצמה  ונטלה  בגניבת הכספים  הודתה 
להשיב את כספי המבוטחים שנגנבו על ידה 
ישירות למבוטחים, וכי היא שילמה למבוטחי 
הקולקטיב שבוטחו בחברת כלל ביטוח את 

הכספים אותם גנבה מהם.
התובעת מציינת, באמצעות עו”ד מיכאלה 
הררי, כי נאלצה לחתום על הסכם מול חברת 
בו היא מתחייבת לשאת בהשבת  איילון, 
הכספים של מבוטחי הקולקטיב על סך 94 
אלף שקל וכי היא פעלה להפעלת האחריות 
AIG את  המקצועית שלה והעבירה לחברת 
החמורות  העבירות  לעניין  התיעוד  מלוא 
שטיפלה  בעת  הנתבעת  ידי  על  שבוצעו 

במבוטחי הקולקטיב.
בית הדין מתבקש על ידי התובעת להורות 
לנתבעת להשיב לה את מלוא הכספים של 
פיצויי הפיטורין אותם שילמה לה  בסך כ-76 
אלף שקל, ובנוסף לקבוע כי היא זכאית לשיפוי 
בגין חיובה בהחזר תשלומי פרמיה למבוטחי 
איילון על סך כ-94 אלף שקל. עוד מתבקש בית 
הדין להצהיר, כי הנתבעת תחוב בשיפוי מלא 
ו/או פיצוי לכל דרישה עתידית או חבות אשר 
תוטל על התובעת בעניין השלכות הגניבות 
ככל שתוטל. דהיינו, כל שהתובעת תידרש או 
תחויב לשלם למי ממבוטחי הקולקטיב, תשפה 

אותה הנתבעת בגין כספים אלו.
התובעת מציינת, כי בראשית אוגוסט 2015 
הגישה תלונה כנגד הנתבעת במשטרת עפולה 
וחקירת המשטרה עודנה מתנהלת וטרם הוגש 

כתב אישום בפרשה.
את תגובת הנתבעת לא ניתן היה להשיג.

בירושלים הוגשה  בבית המשפט המחוזי 
בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ-3 
מיליון שקל נגד שומרה בטענה כי היא מעכבת 
הוראות לרכישת פוליסה באשראי ומחייבת 
את המבוטחים בדמי טיפול בגין חיוב חוזר – 
כך דיווחה היום )יום א’( החברה האם מנורה 

לבורסה. 
בבקשה שהוגשה נטען, כי שומרה מעכבת 
הוראות חיוב של רכישת פוליסה באמצעות 
כרטיס אשראי עד לסוף אותו חודש בו בוצעה 
הרכישה, כאשר במרווח הזמן שבין מועד 
הרכישה לבין מועד העברת הוראת החיוב 

לחברת כרטיס האשראי, מתמלאת מסגרת 
האשראי כך שהתשלום בגין הפוליסה נדחה, 
ובשל כך היא מחייבת את המבוטח בדמי 

טיפול בגין אותו חיוב שחזר.
בתביעה שהוגשה ב-22 ביוני 2017 מבקש 
בידי  שחויבו  הלקוחות  את  לייצג  התובע 
הנתבעת בהוצאות דמי טיפול. הנזק לתובע 
הייצוגי הוא בסך של 30 שקל ולכלל הקבוצה 
כ-3  בסך של  ידי התובע  על  הנזק  הוערך 

מיליון שקל. 
השבת  הם:  התובע  עתר  להם  הסעדים 
דמי הטיפול ודמי הטיפול העודפים שנגבו, 

לחברי הקבוצה; צו המורה לנתבעת לחדול 
מהפרקטיקה או לחלופין ליתן גילוי למבוטח 
על פרקטיקה זו, טרם בחירת אמצעי התשלום; 
צו המורה לנתבעת לחדול מגביית דמי טיפול 
יוסדר בהסכמים שבינה לבין  בלי שהדבר 
המבוטחים; לחלופין, להורות לנתבעת להתאים 
את שיעור דמי הטיפול להוצאותיה הראליות. 
במנורה מציינים, כי בשל העובדה שהתובענה 
הוגשה בימים אלו, לא ניתן להעריך את סיכוייה 

והסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית. 
תגובת שומרה לא התקבלה עד לסגירת 

הגיליון. 

לדברי התובעת, הנתבעת פעלה באופן ערמומי ובחוסר תום לב כאשר ביצעה באופן שיטתי 
מעשי גניבה ממבוטחי התובעת, ושלשלה לכיסה את דמי הביטוח ששולמו על ידם במזומן

 דמי הטיפול נגבים עקב אותו חיוב שחזר לטענת התובע, החיוב מבוצע לאחר 
שבמרווח הזמן שבין מועד הרכישה לבין מועד העברת הוראת החיוב לחברת 

כרטיס האשראי, מתמלאת מסגרת האשראי כך שהתשלום בגין הפוליסה נדחה  
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כ-250 נציגים מחברות הביטוח והסוכנויות הגדולות 
השתתפו בכנס של משרד עוה”ד לויתן, שרון ושות’

הראל אישרה מענקים שנתיים לבכירים

משרד עורכי הדין לויתן, שרון ושות’ המתמחה 
בענף הביטוח, ערך ביום ה’ שחלף את הכנס 
השנתי לאנשי חברות הביטוח ולסוכנים בתחום 

האלמנטרי.
נכחו כ-250 איש, ממרבית חברות  בכנס 
הביטוח והסוכנויות הגדולות העוסקות בענף 
האלמנטרי. עו”ד רחל לויתן שפתחה את הכנס 
כלל ביטוח, שלמרות  ציינה לחיוב את נציגי 

השביתה השתתפו בכנס.
שותפי המשרד הרצו בנושאים מגוונים מתחומי 
עיסוקו של המשרד: עוה”ד לויתן ויעל נבון על  
חידושים בתחום הסייבר ועו”ד פגי שרון נשאה 
הרצאה על הפסיקה העדכנית בנושא נזק תוצאתי 

בתחומי ביטוחי הרכוש וביטוחי החבויות.
פאנל שותפים של המשרד )רחל לויתן, משה 

עבאדי, עדי מרגלית, קרן מרקו ורונית ורשאי( 
ניתח את פסק הדין בעניין כפר תקווה והשלכותיו 
על תחומים שונים: אחריות רו”ח, דירקטורים, 

העברת נטל הראיה ונושא הקשר הסיבתי. 
עו”ד תמי גרינברג, המתמחה בתחום הרגולציה 
והתביעות הייצוגיות, סיפרה על פסק הדין שבו 
זכתה עבור מספר חברות הביטוח בתביעה 
ייצוגית בנושא רכבי פנאי שטח )תחום רכב חובה 
ורכוש(, בה קבע בית המשפט שניתן לסווג רכב 
לצרכי ביטוח סיווג שונה מהסיווג התחבורתי, 

ודחה את התביעה.
עו”ד דרור זמיר, שלאחרונה הפך להיות מגשר 
בתחום הביטוח, סיפר על ניסיונו  – מדוע עדיף 
למבטח לסיים תיקים בגישור מאשר בפסק 
דין בבית המשפט, והרצה יחד עם עו”ד עודד 

צדרבוים על חידושים בפסיקת בית המשפט 
בתחום ביטוחי קבלנים.

שרון שפר הרצתה יחד עם תמי גרינברג על 
סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח )חילוקי דעות בין 
מבטח למבוטח(, וגם על פסק דין פולק, אשר 
דחה תביעת המבוטח בגין הפרת אמצעי מיגון. 
במסגרת זו, נתנה שפר טיפים שונים לנוכחים 

כיצד יש לנהוג בטענת החמרת סיכון.
הכנס הסתיים בהרצאות על העולם העתידני: 
פגי שרון הרצתה על ההיערכות הנחוצה בתקופת 
המעבר עד שנגיע למכונית האוטונומית, ורחל 
לויתן תיארה את עולם הביטוח העתידי ללא 
אנשי חיתום וללא אנשי תביעות, בו יחליפו 
הרובוטים ומקורות המידע את הפרקטיקות 

הנוכחיות בשוק.

2016 ליאיר  הראל אישרה מענקים לשנת 
יו”ר החברה ומבעלי השליטה,   - המבורגר 
גדעון המבורגר - המכהן כדירקטור ונשיא 
 - ויואב מנור  החברה ומבעלי השליטה בה 
נורית  המכהן כדירקטור בחברה ובעלה של 
מנור, מבעלי השליטה בחברה – כך הודיעה 

החברה ביום ה’ לבורסה. 
תנאי ההעסקה המעודכנים של השלושה 
אושרו בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי 
המניות ב-17 בנובמבר 2014. בהתאם לתנאי 
ההעסקה זכאים “נושאי המשרה שהינם בעלי 
השליטה” למענק שנתי המחושב לפי שלושה 
פרמטריים השוואתיים לתוצאות של קבוצות 

הביטוח הגדולות האחרות. 
 2016 הראל מציינת, כי ב-22 בספטמבר 
ויתור מאת  התקבלו אצל החברה הודעות 
נושאי המשרה שהם בעלי השליטה, כי לאור 
חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, 

הם מוותרים על המענק השנתי לו הם זכאים 
בהתאם לתנאי העסקתם, וכן על זכותם לגילום 
מלא של עלות החזקת רכב, וזאת החל מה-12 

באוקטובר 2016.
ב-21 ביוני 2017 אישר דירקטוריון החברה, 
נושאי המשרה  בהחלטה בה לא השתתפו 

את  השליטה,  בעלי  שהם 
המענק  חישוב  תוצאות 
בגין שנת  לבעלי השליטה 
2016. סעיף המענק הנכלל 
בעלות השכר כולל: א( את 
 ,2015 שנת  בגין  המענק 
 ;2016 שסכומו חושב ביוני 
שנת  בגין  המענק  את  ב( 

.2016
שנערך  לחישוב  בהתאם 
ישולם ליאיר המבורגר מענק 
בסך של 1,070 אלפי שקל; 

636 אלפי  לגדעון המבורגר מענק בסך של 
שקל; וליואב מנור מענק בסך של 636 אלפי 
שקל. סכום מענק זה נמוך מהאומדן הנכלל 
בתקנה 21 הכלולה בדוחות הכספיים לשנת 
2016 בסך של 115 אלפי שקל, 68 אלפי שקל 

ו-68 אלפי שקל בהתאמה.

מבטחים ומבוטחים

 פאנל שותפים של המשרד ניתח את פסק הדין בעניין כפר תקווה והשלכותיו 
על תחומים שונים: אחריות רו”ח, דירקטורים, העברת נטל הראיה ונושא הקשר 

הסיבתי  במיוחד צוינו לחיוב נציגי כלל ביטוח שלמרות השביתה השתתפו בכנס

המענקים חושבו בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים

מענק בגין 2016 לנושאי משרה בכירים אחרים:

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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לירון זהר מונה לתפקיד סמנכ”ל דיגיטל 
וחדשנות באורן מזרח. זהר עובד בחברה 
כ-4 שנים, במהלכן הוביל בהצלחה רבה 
על  והדיגיטל, בדגש  את תחום המחשוב 

.Best price פרויקט
כהן, מנכ”ל אורן  אורן  בהודעה ששלח 

מסר:  וסוכניה,  הקבוצה  לעובדי  מזרח, 
“בשנים האחרונות, הפכה אורן מזרח לגוף 
טכנולוגי מוביל בענף הביטוח וללירון זהר 
חלק משמעותי בכך. הוא איש מקצוע ומנהל 
באופן  הארגון  לצרכי  דואג  אשר  נאמן, 
יוצא דופן. בעולם בו הטכנולוגיה צועדת 

בקדמת הארגון, אנחנו גאים למנות את זהר 
לסמנכ”ל דיגיטל וחדשנות. אני מאמין, כי 
הכשרה, קידום וטיפוח העובדים הקיימים, 
צריכים להיות אבן יסוד בכל ארגון. נמשיך 
ולטפח ולקדם עובדים ומנהלים בתוך אורן 

מזרח”.

 , ד ל פ נ ז ו ר ר  ו א י ל
לנשיאות  המתמודד 
לשכת סוכני הביטוח, 
השבוע  בסוף  הודיע 
תו  נ ו ו כ ל  ע ר  ב ע ש
דה  ע ו - ת ת ם  י ק ה ל
דו- רכבים  לביטוח 

רת  ג ס מ ב ם  י י ל ג ל ג
הוועדה האלמנטרית 
ייבחר  אם  בלשכה, 
הקרובות.  בבחירות 
בראשות תת הוועדה 
יובל בר,  צפוי לעמוד 
סוכן אופנועים, בעליה 
בר  יובל  סוכנות  של 
וחבר לשכה  ביטוחים 

משנת 2011. 
רוזנפלד הסביר כי מטרת תת-הוועדה תהיה, בין השאר, לקדם את החקיקה 
בתחום, לרבות הכרה באופניים חשמליים כרכב מנועי, דבר שיחייב רכישת ביטוחי 
חובה ויהווה ערוץ הכנסה נוסף לסוכן הביטוח. כמו כן תפעל תת הוועדה לקדם 
את החזרת ביצוע ביטוחי החובה לאופנועים באמצעות סוכן הביטוח, פעילות 

שתוסיף ותרחיב את מקורות ההכנסה שלו.  
בר: “רעיון תת-הוועדה לביטוח הרכבים הדו-גלגליים הינו ביטוי לרוחות 
השינוי, החדשנות והיצירתיות שמוביל רוזנפלד וכוורת ההנהגה שאיתו, לטובת 
קידום וחיזוק הקשר בין הלשכה לכלל חבריה ולטובת העצמת מעמדם המקצועי 

ויכולת התפרנסותם”.
נאוה ויקלמן, המיועדת לתפקיד סגנית נשיא הלשכה בכוורת של רוזנפלד: “אנו 
קשובים כל העת לשטח וחותרים ליצור מציאות חדשה בלשכה, שבה הרכב פעילות 
הלשכה ובעלי התפקידים הנמנים על שורותיה, ישקף נאמנה את קשת החברים”. 

לירון זהר מונה לסמנכ”ל 
דיגיטל וחדשנות באורן מזרח

יפית תמיר הודיעה 
על תמיכתה
באורי צפריר

לאחר הבחירות: 
רוזנפלד מתכוון להקים 
תת ועדה לתחום ביטוח 

רכבים דו-גלגליים 

קורח ועדתו

אורן כהן, מנכ”ל אורן מזרח: בשנים האחרונות, הפכה אורן מזרח לגוף טכנולוגי מוביל בענף הביטוח 

תמיר: התפקידים בהם כיהן צפריר 
לאורך הקריירה נתנו לו את הכלים 

והיכולת לנהל יחסים עם גורמים רבים  בראשות תת-הוועדה צפוי לעמוד יובל בר, סוכן אופנועים 
וחבר לשכה  מטרתה, בין היתר, להכיר באופניים חשמליים 

כרכב מנועי, דבר שיחייב רכישת ביטוחי חובה

המירוץ לנשיאות הלשכה

מבטחים ומבוטחים

סוכנת הביטוח יפית תמיר 
תמיר סוכנות לביטוח,  בעלי 
הודיעה על תמיכתה באורי 
לנשיאות  בבחירות  צפריר 

לשכת סוכני הביטוח.
תמיר: “את אורי אני מכירה 
למעלה מ-25 שנה. ראיתי את 
עצמאי  כסוכן  גם  יכולותיו 
וגם כמנהל בחברות ביטוח. 
השילוב בין האופי לניסיון שלו 
יוביל את הלשכה  הוא אשר 

לאן שאנחנו רוצים שתגיע”.
“התפקידים בהם כיהן לאורך 
הקריירה נתנו לו את הכלים 
עם  יחסים  לנהל  והיכולת 

גורמים רבים, להגיע  להבנות ויחד עם זאת לשמור על 
האינטרסים של עמיתיו למקצוע.  האמון, האחריות, 
המחויבות וקיום המילה שלו הם המרכיבים שאנו צריכים 

בנשיא שלנו”.

לשכת סוכני הביטוח  במסגרת המרוץ לנשיאות 
מתחדדים ברשתות החברתיות הפולמוסים לגבי 

תפקודה של הלשכה במגוון הנושאים שעל הפרק. 
“כל אותם סוכנים שתוקפים את הלשכה, מוזמנים 
לפתוח את פרשת השבוע ולקרוא על פרשת קורח 
ועדתו” – כך אמר לפוליסה סוכן בכיר, שהביע צער על 
אלה מבין הסוכנים המשתלחים בנציגיהם הנלחמים 
למענם בכל החזיתות – מול הפיקוח על הביטוח, 

בחברות הביטוח ובכנסת.
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יובל בר וליאור רוזנפלד


