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 במכתב שהועבר לרשות שוק ההון, מסביר אייזיק: אי מתן מענה לאוכלוסיית מבוטחי 
הפרט מהווה פגיעה אנושה באפשרות של לקוחות אלו לבטח עצמם בכיסוי של פוליסת 
ביטוח ולהסתפק במענה חלקי של כיסוי ביטוחי במקרה של נכות במסגרת קרן הפנסיה 
 לדבריו, זו שערורייה שעוברת מתחת לרדאר, כיוון שאזרחי המדינה לא בקיאים בתחום
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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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איש הביטוח שלמה אייזיק לרשות שוק ההון:

www.polisa.news

"ללא האפשרות לכיסוי ביטוחי המשחרר את 
פוליסת הביטוח מתשלום פרמיות במקרה של 
אובדן כושר עבודה, ניתן לסגור את שוק ביטוחי 
החיים והביטוח הפנסיוני במדינת ישראל", כך 
יונט, לפוליסה,  שלמה אייזיק, מנכ"ל  אומר 
בהתייחסות לטיוטת תיקון החוזר "קווים 
מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר 
עבודה" מה-24 באוגוסט השנה. לדבריו, "זו 
שערורייה אשר עוברת 'מתחת לרדאר', כיוון 
שאזרחי המדינה לא בקיאים בתחום וזה גובל 
בחוסר אחריות מוחלטת של רשות שוק ההון".

במכתב שהפנה אייזיק לרשות ההון, ביטוח 
וחיסכון, בעקבות החוזר, הוא כותב כי מטרת 
התיקון המוצע בחוזר היא לאפשר רצף ביטוחי 
למבוטחים שבוטחו בתכנית ביטוח לכיסוי 
במסגרת  עבודה,  כושר  אובדן  של  מקרה 
פוליסות קבוצתיות לאובדן כושר עבודה וכן 
לשווק פוליסת המשך לביטוח אובדן כושר 
עבודה למבוטחים להם חייב המבטח להעניק 
המשכיות - וכל זאת לתקופת ביניים נוספת 

כמפורט בחוזר. 
למעשה, לדבריו, המשמעות של מתן פתרון 
זה הינה הארכת תקופת ההיערכות לשינויים 
שעוגנו בחוזר המקורי כלפי חלק מהמבוטחים 

בלבד, ובעיקר כלפי אוכלוסיות 
קבוצתית.  מפוליסה  הנהנות 
לטענתו, "התיקון המוצע אינו 
נותן מענה כלפי יתר אוכלוסיית 
המבוטחים, ובכלל זאת עובדים 
חדשים שאינם זכאים לפוליסה 
שאינם  עצמאיים  קבוצתית, 
קבוצתית,  פוליסה  על  נמנים 
שתוקף  קיימים  ומבוטחים 
הפוליסה הקיימת שלהם פגה". 
בנוסף, כותב אייזיק בפנייתו, 
כי "בהעדר הוראה מתקנת, לא 
ניתן כיום להוסיף רכיב לביטוח 

למיניהם  הפרט  במוצרי  הביטוח  פרמיות 
ביטוחי משכנתה, מוות מתאונה,  )לרבות 
בריאות וכדומה( לתשלום במקום המבוטח 

במקרה של א.כ.ע".
לטענת אייזיק, "ברור כי אי מתן המענה 
לאוכלוסייה זו מהווה פגיעה אנושה באפשרות 
של לקוחות אלו לבטח עצמם בכיסוי של 
פוליסת ביטוח ולהסתפק רק במענה החלקי 
של כיסוי ביטוחי במקרה של נכות במסגרת 
קרן הפנסיה, אשר הינו נחות באופן משמעותי 
כלפי ביטוח א.כ.ע  במסגרת פוליסת ביטוח, 

וכפי שהובהר בחוות דעת הממונה 
על שוק ההון בעניין ליאור מועלם 
נ' מנורה מבטחים פנסיה וגמל".
אייזיק סבור, כי יש לתקן את 
החוזר ולקבוע הוראות המשך, 
לפיהן יתאפשר לשווק פוליסות

שאושרו לפני מועד התחילה גם 
כלפי יתר אוכלוסיית המבוטחים 
העצמאיים,  כלל  זאת,  ובכלל 
או  מבוטחים  שאינם  שכירים 
שטרם בוטחו בביטוח קבוצתי, 
של  אישורן  למועד  עד  וזאת 
הפוליסות המותאמות להוראות 
מוגבלת  לתקופה  הפחות  לכל  או  החוזר, 

נוספת בזמן.
סוגי  שני  בין  "האבחנה  אייזיק,  לדברי 
אוכלוסיות מבוטחים, היוצרת פגיעה דווקא 
באוכלוסיותהחלשות יותר, שאינן מאוגדות 
ואינן בעלות יכולת ליהנות מתנאי פוליסות 
קבוצתיות - מהווה אפליה אסורה ופוגעת 
בזכויות היסוד של המבוטחים, לרבות הזכות 
להגן על קניינן וכבודן, ומאידך גיסא, עלולה 
לגרום דווקא לאוכלוסיות אלו להיות נטל על 
החברה במקרה של העדר כיסוי ביטוחי נאות".

מתן מענה חלקי בביטוח א.כ.ע למבוטחי 
הקולקטיבים בלבד – אפליה אסורה

שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99/
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nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  חברת מילגם, שיצאה מהתחום לפני כשנה, החליטה לחזור במודל של חברת ניהול 
שרברבים, והיא תפעל עם הראל ואיילון חברת ניהול השרברבים נץ, שהוקמה על ידי יזם 
הביטוח נהוראי נתיב, תעבוד מול חברות הביטוח מנורה מבטחים, הראל, הכשרה ושירביט

הרפורמה בתחום נזקי המים, 
)יום  היום  לתוקף  שנכנסה 
3 בספטמבר( חייבה את  א', 
היערכותן מחדש של כל חברות 
נזקי המים,  השירות בתחום 
וצפויה לגרום לשינוי משמעותי 

בשוק.
הבולטים  השינויים  אחד 
הוא חזרתה של חברת מילגם 
לשוק, לאחר שזו יצאה לפני 
כשנה מהתחום. מילגם תפעל 
בתחום כחברת ניהול, ותנהל 
חברת  מטעם  הפעילות  את 
כי  מסרה  מילגם  הביטוח. 

תעבוד מול הראל ואיילון. 
סמנכ"ל  אשכנזי,  אריק 
במילגם ומי שאחראי בחברה 

על תחום הביטוח, מסר לפוליסה כי החברה 
לא הייתה מעוניינת לפעול במתכונת הישנה בה 
פעל הענף, עם רמת השירות הנמוכה ללקוחות 
"הרפורמה  לדבריו,  התחום.  את  שאפיינה 

מוכיחה כמה בעיות היו בתחום". עוד הבהיר 
אשכנזי, כי מילגם תדבר עם הלקוח בשם חברת 
"כל הרעיון הוא שחברת הביטוח  הביטוח: 
תיקח אחריות על השירות שניתן ללקוחות, 

כאשר הלקוח יוכל לבחור את 
השרברב". 

חברה נוספת שתפעל במודל 
שהקים  נץ,  חברת  היא  זה 
נתיב.  נהוראי  הביטוח  יזם 
פעילות החברה  עם השקת 
נץ אינה  מסר נתיב: "חברת 
חברת שרברבים. היא חברה 
על  ובקרה  פיקוח  לניהול, 
השירות שיוענק למבוטחים. 
הבשורה שלנו טמונה בגיוס 
מתקדמות,  ות  גי ולו טכנ
ובקרה  המאפשרות שליטה 
ובזמן אמת ומהפכה  בפועל 
בשירות". נץ, כך נמסר, תפעל 
מול החברות מנורה מבטחים, 

הראל, הכשרה ושירביט. 
חברת ש.כ.ל., מקבוצת שגריר, בחרה לפעול 

בתחום כחברת שרברבים. 
שחר לא נמסרה  מפמי פרימיום וקבוצת 

התייחסות עד למועד סגירת הגיליון.

הרפורמה בתחום נזקי המים 
הובילה לכניסת שתי חברות לענף
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http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99-%D7%A6%D7%A0%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%9D/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99-%D7%A6%D7%A0%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%9D/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99-%D7%A6%D7%A0%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%9D/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99-%D7%A6%D7%A0%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%9D/
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להרשמה on-line לחץ כאן 
אפשר להירשם גם בטלפון אצל גיטה לביא - 03-5407884

gita@polisa.news  - או במייל

• אריה לביא – עורך פוליסה 
• ח”כ זוהיר בהלול 

• ח”כ ד”ר יוסף ג'בארין 
• ח”כ איתן כבל – יו”ר ועדת הכלכלה של הכנסת

דברי פתיחה וברכות בהנחיית חגי שפירא ועאדל מחאג’נה.
יישאו דברים:

10:00

התכנסות, כיבוד קל09:30

מושב ראשון10:30
היבטים שונים לתפקידו, מעמדו ובעיותיו של הסוכן במגזר, בהנחיית חגי שפירא:

• חגי שפירא - יועץ ומנהל שפירא פרויקטים ביטוחיים - הצגת הבעיה 
• סוהיל משרקי - סוכן ביטוח ממנהלי מאבק סוכני הביטוח מהמגזר 

• אמיל וינשל – יו”ר הפול לביטוח חובה
• אריאל מונין – יו”ר הוועדה האלמנטרית של לשכת סוכני הביטוח 

• ח”כ איתן כבל – יו”ר וועדת הכלכלה של הכנסת 
• ניר ברטל - מנהל תחום חובה וחבויות בפיקוח על הביטוח 

• ארז קיטה - מנכ”ל עמותת “אור ירוק” - תאונות דרכים, מאפיינים כלליים למגזר

הפסקה  )עד 12:10(

מושב שני12:10
עו”ד חאלד תיתי - פאנל בנושא פתרונות אפשריים לעתיד - בהשתתפות:

ח”כ איתן כבל, אמיל וינשל, עאדל מטאלקה )סוכן ביטוח מייצג(, אריאל מונין, ניר ברטל 
ניר כהן, מנכ”ל זברה - ריידרים בביטוחי רכב כמנוף שיווקי לסוכנים 

אלדד הלוי מנכ”ל HealthCast Int, על Cancierge – שירות חדשני מסוגו בעולם 
במלחמה בסרטן

•

•
•

ארוחת צהריים בניצוחו של  ג’וני גוריק, שף רשת מלונות לגאסי14:00

על יחסי חברות הביטוח
מול סוכנים מהמגזר הערבי 

יום ג’, 12 בספטמבר 2017
מלון לגאסי, רח’ פאולוס השישי, נצרת

save the date

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

כנס   

מספר המקומות מוגבל, נא הירשמו בהקדם האפשרי

http://polisanews.activetrail.biz/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94
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תביעת תגמולי ביטוח חיים של יורשים 
נדחתה לאחר שלא הוצגה אסמכתה 

לתשלומי פרמיה של המנוח

נדונה  גת  בקרית  השלום  משפט  בבית 
תביעתם של יורשי המנוח אליהו בן חיים ז"ל  
דוד בן חיים, כנגד  )"התובעים"( על ידי עו"ד 
כלל חברה לביטוח בע"מ )"הנתבעת", "כלל 
ביטוח"( על ידי עו"ד שמואל קזס. פסק הדין 
ניתן ביולי 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט 

אבישי זבולון.
מדובר בתביעה כספית בסך 167,962 שקל 
שהוגשה בגין תגמולי ביטוח על פי פוליסה 
לביטוח חיים. התובעים הם יורשיו של המנוח, 

שבוטח בביטוח חיים בכלל ביטוח.
טענות הצדדים: התובעים טענו, כי הפוליסה על 
תנאיה היא בגדר הסכם בין הצדדים ולכן התניות 
בה מחייבות את כלל ביטוח וכי אין להתנות על 
החוק אלא לטובת המבוטח. במקרה זה נקבעה 
תקופת התיישנות לפוליסה לשבע שנים ולכן יש 
לדחות את טענת ההתיישנות. לטענת התובעים, 
אף אם טענת כלל ביטוח תתקבל, לפיה תקופת 
ההתיישנות הינה שלוש שנים כפי שקובע חוק 
חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, הרי שיש למנות 
את תקופת שלוש השנים מיום מתן צו הירושה 
שניתן בעניין עזבון המנוח, ב-13 בספטמבר 2012. 
התובעים טענו, שיש לדחות את טענת כלל 
ביטוח, לפיה יש לשלם את תגמולי הביטוח 
למוטבים בפוליסה, הוריו של המנוח בלבד, 
שכן המוטבים נפטרו ועל כן זכאים יורשיהם 
כי הפוליסה  לתשלומים. כלל ביטוח טענה, 
הופקה על ידי חברת הסנה ב-1978  וב-1993, 
לאחר פירוק הסנה, הועברה פעילותה לניהולה 
ולכן לעובדיה אין ידיעה אישית לגבי הפוליסה 
בודדים שנשמרו  גובש ממסמכים  והמידע 
בסריקה. תשלום הפרמיה בגין הפוליסה הועבר 
לחברת הסנה מחברת למושב איזור גת בעבור 
המנוח, באמצעות גבייה מרוכזת עבור חברי 

התאגיד.
פסק הדין: בית המשפט דן בטענת ההתיישנות 
וציין, שסעיף 31 לחוק חוזה ביטוח, המסדיר את 
תקופת ההתיישנות לעניין תביעות לתגמולי 
ביטוח, קובע: "תקופת ההתיישנות של תביעה 
לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה 
מקרה ביטוח". ההסדר הקבוע בו הוא מיוחד 
וקובע תקופת התיישנות של שלוש שנים ולא 
שבע שנים כאמור בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, 
תשי"ח-1958, וכי מועד תחילתה של תקופה זו 
הוא מועד התרחשותו של מקרה הביטוח ולא 
מכאן, כי  המועד שבו נולדה עילת התביעה. 
בתביעת ביטוח תקופת ההתיישנות מקוצרת 
לשלוש שנים ממועד מקרה הביטוח, במקרה 
הנדון, מועד פטירת המנוח ב-16 בפברואר 
2016. בית המשפט דחה את טענת כלל ביטוח, 
מועד  הינו  ההתיישנות  לחישוב  המועד  כי 
צו הירושה, שהינו דקלרטיבי בלבד, והמועד 
הרלוונטי הוא מותו של המנוח. בית המשפט 
קיבל את טענת התובעים, כי על הצדדים לנהוג 
על פי תנאי הפוליסה, שהינה בגדר הסכם בין 
הצדדים, כאשר בסעיף 13 לתנאים הכללים של 
הפוליסה צוין, כי כל תביעה על פי הפוליסה 
מתיישנת ככל שלא תוגש לנתבעת בתוך שבע 
שנים מהמועד בו נתהוותה התביעה, כלומר 

פטירת המנוח במקרה זה. 
בית המשפט ציין, כי אין חולק, כי במועד 
הקמת הפוליסה בשנת 1978 טרם חוקק חוק 
חוזה הביטוח, ולפיכך, בהתאם לסעיף 75)ב( 
לחוק זה, חלים על הצדדים התנאים הקבועים 
בתנאים הכלליים של הפוליסה "על חוזה ביטוח 
שנעשה לפי תחילתו של חוק זה, ימשיך לחול 
הדין הקודם, לעניין התחולה רואים חידוש 
חוזה ביטוח כעשייתו". לנוכח מועד כריתת 

המשפט,  בית  קבע  ב-1978,  הביטוח  חוזה 
כי תנאי  יש לקבל את טענת התובעים,  כי 
הפוליסה הם אלה שיש ללכת לפיהם, לרבות 
לעניין תקופת ההתיישנות, שבהתאם לסעיף 
 7 13 לתנאי הפוליסה האמורים היא למשך 
שנים, שתחילתן במועד פטירת המנוח, ולפיכך 
טרם חלפה תקופת ההתיישנות במועד הגשת 

התביעה ב-2014.
משנקבע, כי אין לדחות את התביעה בטענת 
התיישנות והיעדר יריבות, הרי שיש לבחון אם 
עלה בידי התובעים להוכיח את תביעתם כנגד 
כלל ביטוח ואת טענתם, כי הם זכאים לתשלום 
סכום הביטוח על פי תנאי פוליסת הביטוח. 
בית המשפט ציין, כי המחלוקת העיקרית היא 
האם הפוליסה הייתה בתוקף או סולקה וכי 
הנטל להוכחת המחלוקת מוטל על התובעים. 
בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת, כי הפוליסה 
הוקמה על שם המנוח. כן נמצא, כי הפרמיות 
בגינה לא שולמו כלל על ידו אלא באמצעות 
חברת למושב אשר המנוח נמנה על עובדיה או 
חבריה. בדומה, הוכח כי חברת למושב פנתה 
מספר פעמים לחברת הסנה בדרישה לחדול 
מזיכוי פוליסת המנוח וכי זו בוטלה. בעקבות 
כך, הודיעה הסנה למנוח, כי בגין אי תשלום 

הפרמיה הפכה הפוליסה למסולקת.
בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי לא 
עלה בידי התובעים להציג אסמכתה, כי המנוח 
המשיך לשלם את הפרמיה בגין הפוליסה, אם 
וכי לא  באמצעות חברת למושב או בעצמו 
עלה בידי התובעים להוכיח את תביעתם נגד 

כלל ביטוח.
התביעה  כי  קבע,  המשפט  בית  לסיכום: 
לא הוכחה ודינה להידחות. התובעים יישאו 

בהוצאות כלל ביטוח בסך 8,000 שקל.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

לעניין התיישנות התביעה, בית המשפט דחה את טענת כלל ביטוח, כי המועד לחישוב ההתיישנות 
הינו מועד צו הירושה, שהינו דקלרטיבי בלבד, והמועד הרלוונטי הוא מותו של המנוח
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ההוראות החדשות בביטוח נסיעות לחו"ל 
נכנסו היום לתוקף, במסגרתה פרסמה הממונה 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, 
את המחירים החדשים של כל החברות בשוק. 
מהפיקוח על הביטוח נמסר, כי "ההוראות 
החדשות, שנכתבו לאחר ניתוח פניות ציבור 
שהצביעו על ליקויים במוצר הישן, משפרות 
את הליך רכישת הביטוח כך שיתאים לצרכי 
המבוטח". בפיקוח מבהירים, כי התעריפים 
שמאשרת הממונה הם מחירי המקסימום, 
כאשר מומלץ לבצע סקר שוק טרם רכישה. 
מרביתן  החברות,  בין  התחרות  במסגרת 
יותר  מציעות למבוטחים תעריפים מוזלים 

מהתעריפים המוצהרים. 
בהתאם לרפורמה, הפוליסה של כל חברות 
הביטוח כוללת רובד ראשון בסיסי עם כיסוי 
ביטוחי אחיד, ועליו ניתן יהיה לרכוש הרחבות 

שונות. 
של  הכיסויים  את  כולל  הבסיסי  הרובד 
בעת  רפואיות  הוצאות  הבאות:  ההוצאות 
אשפוז ושלא בעת אשפוז, פינוי ממקום האירוע 
הביטוחי לבית חולים, הטסה רפואית לישראל, 

תרופות וטיפול חירום בשיניים, הטסת מלווה 
למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת 

שהות בחו"ל מעבר לתקופת 
הביטוח בעקבות מקרה ביטוח, 
הטסה של גופה וכיסוי הכולל 
12 שאובחן  היריון עד שבוע 

לראשונה בחו"ל.
עוד  כולל  הבסיסי  הרובד 
שני כיסויים אותם המבוטח 
יכול לבקש להסיר בתמורה 
והם:  עלות הביטוח  להוזלת 
חבות כלפי צד שלישי וכיסוי 

לאיתור וחילוץ. 
על  להוסיף  רשאי  מבוטח 
כוש  לר ו סי  סי הב ובד  הר
ביטול  של  למקרה  הרחבות 
חופשה  נסיעה,  קיצור  או 
או  אתגרי  ספורט  שכוללת 
כבודה  ביטוח  ספורט חורף, 
נייד, כיסוי  או ביטוח מחשב 
למקרה של החמרה של מצב 
של  במקרה  או  קיים  רפואי 

היריון או כל הרחבה אחרת שאושרה על ידי 
רשות שוק ההון.

בפיקוח מבהירים כי התעריפים שמאשרת הממונה הם מחירי המקסימום כאשר מומלץ לבצע סקר שוק טרם רכישה

הרפורמה נכנסה לתוקף

הרשות פרסמה את התעריפים המלאים 
של החברות בביטוח נסיעות לחו"ל

דוגמאות לתעריפים שפורסמו על ידי הפיקוח

מקור: רשות שוק ההון

הפניקס היא החברה הרווחית ביותר בענף 
הביטוח בחציון הראשון של 2017, כך עולה מסיכום 
שערך פוליסה בתום עונת הדוחות של החציון. 
הפניקס רשמה רווח חציוני כולל של 491 מיליון 
שקל, כאשר אחריה דורגה מגדל, שהרוויחה 450 
מיליון שקל, ושלישית הראל - עם רווח של 437 

מיליון שקל. 
בשורה התחתונה, כל הענף שיפר מאוד את 
התוצאות, ומבחינת הרווח המצרפי שמציגות 
 1.7 חמש החברות הגדולות – הוא עומד על 
מיליארד שקל, בהשוואה להפסד של 827 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המצרפי 
השנתי של 2016 עמד על 1.6 מיליארד שקל – 

פחות מהרווח החציוני של 2017. 
שתי השפעות מרכזיות שהשפיעו על רווחיות 
הענף, כפי שדיווחו החברות: עלייה בריבית 
חסרת סיכון, בעקבותיה הקטינו החברות את 
ההתחייבויות הביטוחיות. לצדה – הפרשות 
וינוגרד, שפגעו  תקנות  שבוצעו ב-2016 עקב 

ברווחיות החברות. 
בחלוקה לתחומי פעילות – התחום הרווחי ביותר 
הוא תחום החא"ט וביטוח חיים, שרשם רווח 
כולל  מצרפי )לפני מס( של  1.5 מיליארד שקל 
)בהשוואה להפסד של 1.4 מיליארד שקל בתקופה 
המקבילה ב-2016(. החברה שרשמה את הרווח 
הגבוה ביותר בתחום היא מגדל – רווח של 498 

מיליון שקל, ואחריה הראל – 346 מיליון שקל. 
תחום הביטוח הכללי רשם רווח כולל מצרפי 
)לפני מס( של 426 מיליון שקל )בהשוואה להפסד 
של 245 מיליון שקל אשתקד(, כאשר החברה 
שרשמה את הרווח הגבוה ביותר היא הפניקס, 
מנורה  עם רווח של 195 מיליון שקל. אחריה 

מבטחים – 86 מיליון שקל.  
בתחום ביטוח בריאות נרשם רווח כולל מצרפי 
)לפני מס( בסך 205 מיליון שקל )לעומת הפסד של 
118 מיליון שקל ב-2016(, כאשר גם פה, החברה 
הרווחית ביותר היא הפניקס – עם רווח של 83 
מיליון שקל, ואחריה כלל ביטוח – עם רווח של 

40 מיליון שקל.

הפניקס – החברה הרווחית ביותר בענף 
הביטוח בחציון הראשון של 2017

סיכום החציון ה-1 בקרב חמש קבוצות הביטוח הגדולות

חברה
רווח כולל )לפני מס(רווח כולל 

H1/2017H1/20162016
 ביטוח כלליביטוח בריאות  חא”ט וביטוח חיים 

H1/2017H1/2016H1/2017H1/2016H1/2017H1/2016

491160708223-9683-119557הפניקס
450-475162498-60035-1259-147מגדל
43742423346-109319582-3הראל

208-540125292-70440-169422כלל ביטוח
143-142001217316-3186-174מנורה מבטחים

1,729-82716181,480-1,436205-118426-245רווחי קבוצות הביטוח הגדולות

סיכום תוצאות חמש קבוצות הביטוח הגדולות בחציון הראשון של 2017

ת
רו

חב
 ה

חי
וו

די
ר: 

קו
מ
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החברה מסרה כי השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח היו שינויים בריבית חסרת סיכון, שיפור 
חיתומי בענף רכב רכוש, ירידה במרווח הפיננסי וגידול בהכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

האישור נדרש בעת מעבר בין קופות חולים והמפקחת על הביטוח 
מעוניינת, באמצעות הנחייה זו - להקל על המעבר בין הקופות

מנורה מבטחים רשמה רווח חציוני כולל של 143 מיליון 
שקל לעומת הפסד של 14 מיליון שקל אשתקד

החברות יידרשו להציג באזור האישי באתר אישור 
שהמבוטח נכלל בביטוח הסיעודי הקבוצתי בקופת החולים

מדווחת על רווח  קבוצת מנורה מבטחים 
כולל במחצית הראשונה של שנת 2017 בסך של 
143 מיליון שקל, מול הפסד כולל של 14 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני 
של שנת 2017 מדווחת הקבוצה על רווח כולל 
בסך של 85 מיליון שקל, אל מול רווח כולל של 

15 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2016. 
העיקריים  השינויים  כי  מסרה  החברה 
שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח היו 
שינויים בריבית חסרת סיכון, שיפור חיתומי 
בענף רכב רכוש, ירידה במרווח הפיננסי וגידול 
ביטוח חיים  ניהול במגזר  בהכנסות מדמי 

וחיסכון ארוך טווח.
ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך  בתחום 
לפני מס הסתכם, במחצית  הרווח הכולל, 
הראשונה של שנת 2017 לכ-121 מיליון שקל, 
מול רווח כולל לפני מס בסך של כ-73 מיליון 

שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הפנסיה  מעסקי  מס  לפני  הכולל  הרווח 
הסתכם   2017 במחצית הראשונה של שנת 
לסך של כ-60 מיליון שקל, מול כ-67 מיליון 

שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה 
ברווח בתקופת הדוח נובעת בעיקרה מגידול 
רכישה  והוצאות  הוצאות שיווק  בעמלות, 
אחרות והוצאות הנהלה וכלליות אחרות, בסך 
של כ-6 מיליון שקל וירידה בהכנסות מדמי 

ניהול בסך של כ-2 מיליון שקל.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי 
הסתכם   2017 במחצית הראשונה של שנת 
לעומת הפסד  שקל  מיליון  כ-86  של  בסך 
כולל לפני מס בסך של כ-174 מיליון שקל, 
בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח 
נובעת מעלייה ברווח הכולל בתחום פעילות 
רכב חובה בסך של כ-116 מיליון שקל, מעלייה 
ברווח הכולל בתחום ביטוח רכב רכוש בסך 
של כ-85 מיליון שקל, מעלייה ברווח הכולל 
בענפי רכוש אחרים, בסך של כ-2 מיליון שקל 
ומקיטון בהפסד בענפי חבויות אחרים, בסך 

של כ-57 מיליון שקל.
הרווח הכולל לפני מס  בתחום הבריאות, 
2017 הסתכם  במחצית הראשונה של שנת 
בסך של כ-16 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל 

לפני מס בסך של כ-31 מיליון שקל, בתקופה 
המקבילה אשתקד. השינוי ברווח נובע בעיקר 
הסיכון  חסרת  בריבית  השינוי  מהשפעת 
בתוספת פרמיית אי נזילות בתקופת הדוח 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בסך של 

כ-50 מיליון שקל.
חלוקת  על  הוכרז   2017 אוגוסט  בחודש 
דיבידנד בסך של 50 מיליון שקל, כך שהיקף 
חלוקות הדיבידנד מתחילת השנה מסתכם 

ב-100 מיליון שקל. 
התשואה שהושגה על ההון העצמי, במונחים 
שנתיים, במחצית הראשונה של שנת 2017 

עמדה על כ-8.5%. 
 )Solvency( על פי מבחן כושר הפירעון
לשנת 2016, לחברות הביטוח בקבוצה, מנורה 
ושומרה, קיים יחס כושר  מבטחים ביטוח 
פירעון בשיעור של 124% ו-97% בהתאמה, 
ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה. 
עוד מסרה החברה, כי יחס הכושר של מנורה 
מבטחים ביטוח הינו הגבוה מבין חמש חברות 

הביטוח הגדולות.

"מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי הנערך 
לחברי קופת חולים, נדרש, במקרה של מעבר 
שונים  קבוצתיים  סיעודיים  ביטוחים  בין 
בקופות חולים שונות, להציג אישור בדבר 
היותו מבוטח בביטוח הסיעודי הקבוצתי 
הנערך לחברי הקופה שאותה עזב", כך כותבת 
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר במסגרת 

טיוטת חוזר שפרסמה היום )יום א'(.

א'(  )יום  היום  בטיוטת תיקון שפורסמה 
לחוזר "אחזור מידע אישי", מוצע להוסיף 
את אישור הביטוח לפרטי המידע הנדרשים 
להצגה על ידי חברת הביטוח, באזור האישי של 
המבוטח באתר האינטרנט. זאת, בנוסף לפרטים 
האחרים שפורטו בחוזר מה-1 בפברואר 2017. 
כאמור מטרת ההצעה היא להקל על המבוטח 

להציג אישור. 

בתיקון מוצע כי במקום "טופס גילוי נאות" 
נאות;  גילוי  "טופס  יבוא  המדובר  בחוזר 
בביטוח סיעודי קבוצתי שנערך לחברי קופות 
חולים - אישור ביטוח מורחב, כהגדרתו בסעיף 
12 להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת 

חולים(, התשע"ו-2015".
הוראות חוזר זה יחולו מה-1 בינואר 2018. 

דוחות כספיים לחציון 1 2017
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איילון פרסמה בסוף השבוע 
את הדוחות הכספיים לחציון 
הראשון של שנת 2017 והציגה 
מיליון   37 של  כולל  רווח 
כולל  הפסד  לעומת  שקל, 
24 מיליון שקל בתקופה  של 
המקבילה אשתקד. החברה 
מסרה כי התשואה השנתית 

להון הינה 12.2%.
הסתכמו  הדוח  בתקופת 
הפרמיות שהורווחו בסך של 
כ-1.5 מיליארד שקל, גידול 
של כ-9.4% בהשוואה לתקופה 
הרווח  אשתקד.  המקבילה 

הכולל מתחומי הביטוח הסתכם בסך של 
כ-58 מיליון שקל לעומת הפסד כולל של 28 

מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במרווח הפיננסי חל שיפור לעומת התקופה 
המקבילה אשתקד, הן כתוצאה משינויים 
של עקום הריבית לטווח ארוך, אשר השליך 
על חישובי ההפרשות ל-LAT והקטין את 

הביטוחיות,  ההתחייבויות 
הניהול  בדמי  מגידול  והן 
המשתנים. בשל נתח השוק 
ביטוח  בענף  החברה  של 
השפיעו  השינויים  החיים, 
פחות על שורת הרווח, לעומת 
חברות הביטוח שיש להן נתח 
שוק גדול יותר בביטוח חיים. 
בביטוח כללי מציגה החברה 
שיפור משמעותי ברווח הכולל 
בכל מגזרי הפעילות שלה. רווח 
מיליון   77 בכ-  הסתכם  זה 
כולל  הפסד  לעומת  שקל, 
6 מיליון שקל בתקופה  של 
החברה  דיווחה  עוד  אשתקד.  המקבילה 
באחרונה על שינוי ארגוני, במסגרתו הוקם 

אגף פרט בביטוח כללי.
גידול בפרמיות  נרשם  בריאות  בביטוח 
בשיעור של 36% מול התקופה המקבילה 
אשתקד, והתכנית האסטרטגית של החברה 
מכוונת להמשך הגידול המואץ בתחום ביטוחי 

הבריאות. 
ההון הקיים של החברה מסתכם לכ-1.1 
מיליארד שקל והחברה ממשיכה להציג שיפור 
עקבי בעודף ההון, העומד היום בשיעור של 
12.1% מעל ההון הנדרש. בנוסף מדווחת 
11% מעל ההון  הון של  עודף  על  החברה 
 הנדרש לפי משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס
SOLVENCY, וזאת אף לפני ההתחשבות  II
בהקלות הנובעות מהארכת התקופה עד 
למועד בו על החברות יהיה לעמוד בדרישות 

ההון לפי משטר זה. 
המגמות והתוצאות הללו הן פרי תכנית 
אסטרטגית מקיפה, אותה מוביל מנכ”ל 
ובתמיכת  בשיתוף  יוגב,  אריק  החברה, 
והדירקטוריון  יוגב  דירקטוריון החברה. 
כי החברה, לקוחותיה, סוכניה,  מעריכים 
עובדיה ובעלי המניות שלה רק מתחילים 
ליהנות מאותם פירות ותועלות של יישום 
האסטרטגיה, ומכיוון שמדובר בתהליכים 
ארוכי טווח, "בעתיד פירות ותועלות אלו 

עוד יתעצמו" – כך מסרה החברה. 

התשואה שנתית להון: 12.2% 

איילון רשמה רווח חציוני כולל של כ-37 מיליון 
שקל, לעומת הפסד של 24 מיליון שקל אשתקד

אריק יוגב, מנכ"ל איילון 
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רווח חציוני  שלמה רשמה 
שקל  מיליון   26 של  כולל 
10 מיליון  לעומת הפסד של 
שקל אשתקד. ברבעון השני 
רשמה החברה רווח כולל של 
כ-16 מיליון שקל לעומת רווח 
של 215 אלף שקל – גידול של 
.  ב-2016 כולה נרשם  7,118%

רווח של 16 מיליון שקל. 
בחברה מציינים, כי הרווח 
נובע בעיקר מענף רכב חובה, 
לרווחיות בענף רכב  ומעבר 

רכוש. 
נרשמו  רכב חובה  בתחום 
פרמיות ברוטו בסך 324 מיליון 

שקל – גידול של כ-40%, שנובע מגיוס סוכנים 
ולקוחות חדשים וגידול בהיקף הפעילות עם 
סוכנים. הרווח בתחום עמד על 22 מיליון שקל 
10 מיליון שקל בתקופה  לעומת הפסד של 
נבע   2016 ב- ההפסד  אשתקד.  המקבילה 

בשל הפרשה בעקבות תקנות 
וינוגרד. 

בתחום רכב רכוש נרשמה 
פרמיה ברוטו של 212  מיליון 
שקל – גידול של 64% ביחס 
לאשתקד. הרווח בתחום עומד 
לעומת  שקל  מיליון   18 על 
שקל  מיליון   6 של  הפסד 
בתקופה המקבילה אשתקד. 

כי הרווח  בחברה מציינים 
בתקופת הדוח נובע משיפור 
ות  א צ ו ת ב י  ת ו ע מ ש מ
בזכות  שהושג  החיתומיות, 
ושחרור  תעריפים  עליית 

רזרבות. 
נרשמה  ותאונות אישיות  דירות  בביטוח 
פרמיה ברוטו של 19 מיליון שקל – גידול של 
כ-57% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח בתחום עומד על 1.9 מיליון שקל לעומת 

רווח של כמליון שקל בתקופה המקבילה. 

על פי חישוב שערכה החברה לבחינת עמידתה 
במשטר כושר הפירעון החדש, לחברה עודף הון 
של 88 מיליון שקל בהתאם להוראות המעבר, 
וגירעון של 3.2 מיליון שקל ללא התחשבות 

בהוראות המעבר. 
אורי אומיד, מנכ"ל שלמה, אמר: "תוצאות 
החציון, נוסף לעובדה שהן מרשימות, הן הוכחה 
שניתן וצריך לנהל את חברות הביטוח ברמת 
הוצאות נמוכה מהנורמה המקובלת, שעומדת 
ולעמוד  לגדול  על כ-14%. שלמה מצליחה 
בסטנדרטים של שירות וכל זאת בהיקף הוצאות 

של כ-7% - שיעור הוצאות שהוא חריג. 
רווח מסורתיים  כיום מקורות  "אין בענף 
הכנסה  )למעט  הביטוח  מעסקי  הנובעים 
מהשקעות שהיא אלמנט עונתי(, המאפשרים 
את רמת הוצאות בשיעורים הנהוגים בענף. אנו 
בשלמה מבינים שהיכולת לנהל את החברה 
בשיעור הוצאות מינימלי מאפשר לנו גמישות 
חיתומית לתקופות פחות טובות שלבטח עוד 

צפויות לנו בעתיד".

 אורי אומיד, מנכ"ל שלמה: אין בענף מקורות רווח מסורתיים המאפשרים את רמת הוצאות 
בשיעורים הנהוגים בענף  אנו בשלמה מבינים שהיכולת לנהל את החברה בשיעור הוצאות 
מינימלי מאפשר לנו גמישות חיתומית לתקופות פחות טובות שלבטח עוד צפויות לנו בעתיד

שלמה רשמה רווח חציוני כולל של 26 מיליון 
שקל לעומת הפסד של 10 מיליון שקל אשתקד

*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה
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האתר החדש של איילון

חברות הביטוח יידרשו 
להצהיר האם הן משקיעות את 

כספי העמיתים באופן אחראי

איילון השיקה אתר אינטרנט תוך דגש 
על הרחבת ערוצי השירות ללקוחותיה

השקעות אחריות, על פי הגדרתה רשות שוק ההון:  השקעות המתחשבות ברווחה חברתית בנוסף לשיקולי הרווח הכלכלי, 
ובמסגרת זאת כללי ממשל תאגידי התומכים בשמירה על איכות הסביבה, צדק חברתי ושמירה על זכויות אדם

אריק יוגב, מנכ"ל איילון: האתר חדשני ונבנה מתוך מטרה 
להיות ידידותי, קל לתפעול ונותן ערך מוסף אמיתי ללקוחותינו

לצורך כך, מציעה המפקחת לתקן את חוזר 
שעניינו   ,2015-439 מס'  מוסדיים  גופים 
"הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים 
המוסדיים". במסגרת התיקון מוצע לצרף 
סעיף, לפיו גוף מוסדי יצהיר במסגרת המדיניות 
שאותה הוא מפרסם, האם בקביעת מדיניות 
ההשקעה הוא מתייחס להיבטים של השקעות 
אחראיות, ואם כן, יפרט היבטים אלה. בסעיף 

כ"השקעות  אחראיות  השקעות  מוגדרות 
המתחשבות ברווחה חברתית בנוסף לשיקולי 
הרווח הכלכלי, ובמסגרת זאת כללי ממשל 
תאגידי התומכים בשמירה על איכות הסביבה, 
צדק חברתי ושמירה על זכויות אדם, לדוגמה:

1. שילוב נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי 
בניתוחי ההשקעות ובתהליכי קבלת החלטות.

2. שקיפות בנושאי סביבה, חברה וממשל 

תאגידי.
ליישום  הנוגעת  הפעילות  על  דיווח   .3

העקרונות.
במכתב נלווה לטיוטת התיקון, ששלח יואב 
גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, נכתב כי 
חברות הביטוח יכולות להגיב לחוזר עד ל-2 
באוקטובר, כאשר דיונים יתקיימו ב-16-17 

באותו חודש.

איילון השיקה בימים אלה אתר אינטרנט, 
המציע פלטפורמה דיגיטלית חדשנית וכלים 
צוות  ידי  על  ועוצב  פותח  מעשיים. האתר 
ייעודי מאגף השיווק והמכירות ואגף מערכות 
המידע של החברה ושם דגש על נושא השירות 

והנגשתו לקהל הרחב. 
בחברה מציינים, כי האתר מציע למבוטחים 
תמונת לקוח עדכנית על הביטוחים באיילון, 
מידע אישי מקיף, בירור סטטוס תביעה, ריכוז 
התשלומים ועוד - כל זאת בתהליכים פשוטים 
וידידותיים. באתר תכנים ומאמרים מקצועיים, 
מידע על פתרונות הביטוח הייחודיים של 
החברה במגוון תחומי הפעילות וכן חידושים 

בתחום.
אריק יוגב, מנכ"ל איילון: "אתר איילון החדש 
מציע ערך אמיתי למבוטחי החברה וסוכניה, עם 
דגש על שירות זמין ומקצועי וחווית משתמש. 
להיות  מטרה  מתוך  ונבנה  חדשני  האתר 

ידידותי, קל לתפעול ונותן ערך מוסף אמיתי 
ללקוחותינו. איילון מציגה תנופת צמיחה בכל 
תחומי העשייה שלה וממשיכה בהשקעה של 

תשומות משמעותיות בכל הנוגע לפתרונות 
חדשניים, בהתאם לאסטרטגיית החברה הרב 

שנתית למיקוד בדיגיטציה".

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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היקף החשיפה לקרנות השקעה 
פרטיות של המוסדיים בישראל 
קטן בכ-80% מהממוצע העולמי 

היקף ההשקעות של המוסדיים הישראלים 
בקרנות השקעה פרטיות נמוכה משמעותית 
מהמקובל בעולם. כך עולה מנתונים שהוצגו 
והנתונים  המחקר  חברת  שערכה  בכנס 
הבינלאומית פרקין Preqin, המספקת נתונים 
וניתוחים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות 
 HA למשקיעים מוסדיים בעולם, בשיתוף עם
בייצוג קרנות השקעה  Global, המתמחה 

בישראל. 
מהנתונים שהוצגו בפני מנהלי ההשקעות 
ומנהלי התחום האלטרנטיבי של  הבכירים 
הגופים המוסדיים בישראל עולה, כי היקף 
החשיפה לקרנות השקעה פרטיות )פרייבט 
אקוויטי, תשתיות נדל"ן, הון סיכון וכדומה( 
עומד על כ-5.32% בלבד מסך הנכסים שמנהלים 
המוסדיים בישראל. מדובר בהיקף כספי של 
כ-24.5 מיליארד דולר )כולל התחייבות( מסך 

נכסים כולל של כ-491 מיליארד דולר. 
מהנתונים עולה כי המוסדיים 
 5.32% משקיעים  המקומיים 
הגופיים  אצל   27.5% לעומת 
המוסדיים בארה"ב המושקעים 
בקרנות השקעה פרטיות מתוך 
סך הנכסים המנוהלים וממוצע 
 .)1 28.9% )ראו גרף  עולמי של 
האחוז הגבוה שמקצים הגופים 
המוסדיים בעולם לטובת השקעה 
נובעת  אלטרנטיביים  בנכסים 
מהתשואה העודפת שמציג התחום 
אל מול מדד S&P 500 )ראו גרף 
2(. מהנתונים עולה כי תשואות 
מדד S & P 500 לשנים 200-2015 
השיג תשואה מצטברת של 208%. 
 PREQ In Private לעומתו מדד
Capital Quarterly השיג באותה 
של  מצטברת  תשואה  תקופה 
322%. מדד זה עוקב אחר תשואה 
של כלל קרנות ההשקעה הפרטיות.

כי  ד,  עו ה  ל עו ם  ני ו נת ה מ
יחסית  הנמוך  ההיקף  למרות 
של ההשקעות בקרנות השקעה 
פרטיות של המוסדיים בישראל, 
בעשור האחרון חל גידול משמעותי 
של  מרמה  ההשקעות:  בהיקף 
ב-2007  הנכסים  0.79% מכלל 
לרמה של 5.32% כיום. מבחינת 
היקף הנכסים, ובשל צמיחת היקף 
הנכסים שמנהלים המוסדיים, 

מדובר בזינוק חד של יותר מ-820%: מהיקף 
השקעות כולל בקרנות השקעה פרטיות של 
כ-1.4 מיליארד דולר ב-2008 להיקף של כ-11.5 

מיליארד דולר ב-2016.
עוד עולה מהדוח, כי המוסדיים מעדיפים נדל"ן 
בחו"ל והון סיכון בישראל. 7% מההשקעות 
האלטרנטיביות של המוסדיים היא בקרנות 
הון סיכון. בתחום זה ישנה הטיה משמעותית 
להשקעות בישראל: כ-84% מהכספים )כ-2.4 
מיליארד  שקל( מושקעים בקרנות הון סיכון 
16% בלבד )פחות  ישראליות. זאת, לעומת 
מחצי מיליארד  שקל( המושקעים בקרנות הון 
סיכון זרות. כ-14.5% מהכספים האלטרנטיביים 
מושקעים בקרנות נדל"ן. מרבית ההשקעות 
בתחום זה )כ-92% - 5.5 מיליארד שקל( הוא 
בקרנות נדל"ן זרות המשקיעות בנכסים ברחבי 
העולם. עוד עולה, כי כ-93% מההשקעות בנדל"ן 
הם בנדל"ן מניב ורק כ-7% מההשקעות הם 

בנדל"ן למגורים.
אפיק נוסף בו מושקעים המוסדיים בארץ 
הוא בתחום קרנות הגידור. באפיק זה כ-77% 
מההשקעות )כ-4 מיליארד  שקל( הוא בקרנות 
גידור זרות וכ-23% )כ-1 מיליארד  שקל( הוא 

בקרנות גידור מקומיות.
על פי סקר שערכה פרקין בקרב עשרות אלפי 
משקיעים מוסדיים בעולם עולים הנתונים 

הבאים:
 private-40% מתכננים להגדיל חשיפה ל
equity בשנה הקרובה מול כ-11% בלבד 
שמתכוונים להקטין. 38% מתכננים להגדיל 
חשיפה לקרנות תשתיות מול כ-12% שמתכננים 

להקטין.
24% מתכננים להגדיל חשיפה לקרנות נדל"ן 

מול 25% שמתכננים להקטין.
הצפי הגדול ביותר נרשם בתחום החוב הפרטי, 
בו כ-57% מהנשאלים מתכננים להגדיל חשיפה 

אל מול 11% בלבד.
המפסידות הגדולות הן קרנות 
הגידור, כאשר רק כ 20% צופים 
 38% מול  אל  בהקצאה  גידול 
הצופים הקטנת חשיפה לתחום 

בשנה הקרובה. 
איציק קבסה, מנכ"ל משותף 
HA  Global: “הריבית הנמוכה 
והעדר תשואה מייצרים קרקע 
האלוקציה  לת  להגד פוריה 
בהיקף  נכסים  שמנהל  לתחום 
בעולם.  דולר  טריליון   7.7 של 
אנחנו מתחילים להרגיש שינוי 
גם בישראל, אך הדרך עוד ארוכה. 
הגופים המוסדיים בישראל מגלים 
עניין גובר בתחום, מגדילים כוח 
תהליך  ומנהלים  בתחום  אדם 
בדיקה רציני ומקצועי של מוצרי 

ההשקעה".
 HA איתי אלנתן, מנכ"ל משותף
Global: "קצב הגידול בנכסים 
הפקדות  זרם  של  תולדה  הינו 
שוטף שמוצא בחלקו את דרכו אל 
התחום האלטרנטיבי. להערכתנו, 
הפער של ישראל אל מול העולם 
ככל  הבאות  בשנים  יצטמצם 
יכירו  בעולם  מובילים  שגופים 
בצורה טובה יותר את הפוטנציאל 
הגלום בשוק המקומי ויפעלו בצורה 
רחבה אל מול השחקנים בארץ". 

HA Global בשיתוף עם Preqin בדיקה של חברת הנתונים

 איציק קבסה מנכ"ל משותף HA Global: הריבית הנמוכה והיעדר תשואה מייצרים 
קרקע פורייה להגדלת האלוקציה לתחום שמנהל נכסים בהיקף של 7.7 טריליון דולר בעולם 

 אנחנו מתחילים להרגיש שינוי גם בקרב המוסדיים בישראל, אך הדרך עוד ארוכה

השוואה בין ההשקעות האלטרנטיביות
של המוסדיים בישראל מול המוסדיים בחו"ל

 PREQIn מול מדד S&P 500 השוואת תשואות מדד
Private Capital Quarterly לשנים 2000-2015

פוליסה פיננסים



3  בספטמבר 2017                                                                                                                   עמוד 11 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 שמואל תורג'מן

תורג'מן: קנט נחשבת לאחת מחברות הביטוח המובילות בעולם בתחום נזקי הטבע בחקלאות והאתגר 
יהיה להמשיך להעניק לחקלאים את הביטוח המיטבי בעולם של חוסר ודאות ותנאי אקלים משתנים

 שמואל תורג'מן מונה למנכ"ל חברת קנט

שמואל תורג'מן מונה 
למנכ"ל חברת הביטוח 
לביטוח  קנט – הקרן 
בחקלאות,  טבע  נזקי 
לאחרונה  שעד  לאחר 
כיהן כסמנכ"ל החברה. 
תורג'מן יחליף בתפקיד 
דודי גינזבורג, מי  את 
קנט  כמנכ"ל  שכיהן 
ויוצא  21 שנים  במשך 

כעת לגימלאות.
קנט, המציינת בימים 
אלה 50 שנות פעילות,  
פועלת מ-1967 כחברת 
ית  ת ל ש מ מ ח  ו ט י ב
עסקית בשותפות של 
ארגונים  עם  המדינה 
ם,  ספי נו ים  לאי חק
התאחדות  ביניהם: 
האיחוד  ים,  האיכר

מועצת הצמחים וארגוני מגדלים  החקלאי, 
נוספים, ונחשבת בין המובילות בעולם המערבי 
במתן פתרונות ביטוחיים לענפי החקלאות 

השונים. 
אגרונום  לתורג'מן, 
בהשכלתו, ניסיון וידע 
רב בתחומי החקלאות 
השונים והביטוח בדגש 
נזקים.  הערכת  על 
דרכו  את  החל  הוא 
כמנהל  המקצועית 
ענפי החקלאות בקיבוץ 
משאבי שדה. בהמשך 
ת  ו מ ז י ב ד  ק מ ת ה
חקלאית, בארץ ובחו"ל, 
ובין השאר ניהל פרויקט 
גדול של גידול תפוחי 

אדמה בקזחסטן.
הן  כ מ ן  מ ' ג ר ו ת
כסמנכ"ל החברה מאז 
1999 והוביל מהלכים 
קי  ס ע ח  ו ת י פ ל  ש
ואסטרטגיה, ותכניות 
ביטוח מתקדמות בענפים המרכזיים ובכלל 
זה פירות וירקות, ענפי הלול והבקר. כמו כן 
הוביל תורג'מן שורת מהלכים מול משרדי 

הממשלה ומועצות הייצור והגידול החקלאיות 
ומול מבטחי המשנה הבינלאומיים, במקביל 

להטמעת תהליכים ונהלים שונים בחברה. 
תורג'מן: "כבוד גדול הוא בשבילי להוביל את 
החברה בה גדלתי ובה מילאתי שורה ארוכה של 
תפקידים. למרות שהחקלאות קיימת משחר 
האנושות, בפועל מדובר באחד מענפי המשק 
המתקדמים והמתפתחים ביותר, וללא ספק 
אחד מהחשובים ביותר. אמשיך  להוביל את 
החברה ואדאג כי תהיה לאחת המתקדמות 

מסוגה בעולם. 
"האתגר יהיה להמשיך להעניק לחקלאים את 
הביטוח המיטבי בעולם של חוסר ודאות ותנאי 
אקלים משתנים. בכוונתי לשים דגש על מספר 
תחומים ובכלל זה התאמת תכניות הביטוח 
השונות לשינויי האקלים ולצרכים המשתנים 
של החקלאים, שמירה על רמת שירות גבוהה 
ועל מקצועיות ללא פשרות. אני רואה את 
תפקידי ואת תפקיד קנט, לעשות ככל הניתן 
על מנת לאפשר לחקלאים הישראלים לבצע 
את עבודתם ולהיות הגב הכלכלי שמאפשר 
להם לעמוד בחוד החנית העולמית בתחום 

החקלאות".

מבטחים ומבוטחים

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


