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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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סך הדיבידנדים שחילקו חברות הביטוח ב-2016-2017

הגבוה  הדיבידנד  את  שחילקה  החברה 
מיליון   257 שחילקה  הראל,  היא  ביותר 
שקל בחציון הראשון של 2017. הדיבידנד 
ב-2017 מצטרף לדיבידנד בסך 171 מיליון 
שקל שחולק ב-2016. על פי הדוח הכספי של 
הראל, החלטת הדירקטוריון בנוגע לדיבידנד 
התקבלה לאחר אישורו של הפיקוח ולאחר 
שהובאו בחשבון התוצאות הכספיות של 
 4 ב- בנוסף,   .2016 לשנת  ביטוח  הראל 
בספטמבר הודיעה החברה כי תחלק דיבידנד 
שמביא  שקל,  מיליון   203 של  בסך  נוסף 

כה(  עד  )הצפוי  את סך החלוקה ב-2017 
ל-460 מיליון שקל. הדיבידנד יחולק ב-25 

בספטמבר. 
מגדל חילקה דיבידנד בסך של 110 מיליון 
100 מיליון שקל  שקל במרץ 2017, כאשר 
מגדל שוקי  הון שביצעה  הגיעו מהפחתת 
הון. זאת, לאחר שב-2015 הוחלט על חלוקת 
דיבידנד בסך 185 מיליון שקל, אך ההחלטה 
הושהתה ולבסוף החליט דירקטוריון החברה 
בעקבות  בא  הביטול  את החלוקה.  לבטל 
פניית המפקחת על הביטוח, שהעלתה חשש 

שחלוקת הדיבידנד תפגע ב"ניהול התקין 
של עסקי מגדל ביטוח ובהיערכותה ליישום 

משטר כושר הפירעון החדש". 
מנורה מבטחים חילקה בחציון הראשון של 
2017 דיבידנד בסך 50 מיליון שקל. החברה 
כי תחלק  הודיעה במסגרת הדוח הכספי, 
לאחר תקופת הדוח דיבידנד נוסף בסך 50 
מיליון שקל, שמביא את סך החלוקה ב-2017 
)הצפוי עד כה( ל-100 מיליון שקל. הדיבידנד 

חברות הביטוח הגדולות חילקו דיבידנד 
בסך 467 מיליון שקל בחציון 1 של 2017 

לעומת 171 מיליון שקל בכל 2016

)המשך בעמוד הבא(

מקור: דיווחי החברות

לענת ואורלי נשיץ,
איתכן בכאבכן העמוק

במות האב

גיטה ואריה לביא

פטר גד נשיץ
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

דיבידנד שחולק במחצית חברת ביטוח
הראשונה של 2017

דיבידנד שהוכרז
אך טרם שולם

דיבידנד שחולק 
בשנת 2016

171 מיליון שקל203 מיליון שקל257 מיליון שקל הראל השקעות
לא חילקה110 מיליון שקלמגדל אחזקות

לא חילקה50 מיליון שקל50 מיליון שקל מנורה מבטחים אחזקות
לא חילקהלא חילקההפניקס אחזקות

לא חילקהלא חילקהכלל החזקות
171 מיליון שקל253 מיליון שקל467 מיליון שקלסה”כ 
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nir@oren-ins.co.il

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

מנכ"ל איילון אריק יוגב: אין לי ספק כי פעילותנו למען הסוכנים בכל 
המישורים תורמת להידוק הקשר ואנו רואים את התוצאות ההדדיות

איילון מובילה מהלך להגברת השקיפות בתשלום 
העמלות לסוכני הביטוח שלה ולחיזוק הקשר ושיתוף 
הפעולה עם סוכני החברה. במזכר שפרסמה החברה 
ביום ד' בשבוע שעבר לסוכנים, היא הודיעה כי פיתחה 
דוחות מפורטים בכל הנוגע לעמלות הסוכנים בכל תחומי 
הפעילות. זאת, בהמשך לכלים המקצועיים העומדים 

לרשות סוכני החברה בפורטל.
החברה מסרה, כי "הדוחות מאפשרים לסוכני החברה 
לבדוק את עמלותיהם בכל רגע נתון, לפי מגוון חתכים: 

ענפים, תקופות, מספר סוכן ועוד". 
אריק יוגב לסוכנים, כי  עוד הודיעה מנכ"ל החברה 

איילון הקדימה את תשלום העמלות לסוכניה לאור 
בקשות בנושא. מעתה, העמלות ישולמו החל מתפוקת 
חודש אוקטובר בכל 10 בחודש )במקום ב-15 לחודש(.
יוגב: "ערכי איילון מושתתים על שקיפות והגינות ואנו 
פועלים בהתאם, הלכה למעשה. אין לי ספק כי פעילותנו 
למען הסוכנים בכל המישורים תורמת להידוק הקשר 
ואנו רואים את התוצאות ההדדיות. נתוני הצמיחה 
האמון  על  מעידים  האחרון  החציון  של  החיוביים 
שהסוכנים רוחשים לנו, אנו נמשיך ונפעל להעניק לכל 
סוכן וסוכנת את השירות הטוב ביותר, להמשך צמיחה 

עסקית משותפת".

איילון: שקיפות מוחלטת בדוחות העמלות 
לסוכנים והקדמת תשלום העמלות החודשי

כדאי לדעת

אריק יוגב, מנכ"ל איילון

חברות הביטוח הגדולות חילקו דיבידנד בסך 467 מיליון שקל 
בחציון 1 של 2017 לעומת 171 מיליון שקל בכל 2016

לרבעון הבא ישולם ב-18 בספטמבר 2017. 
כלל ביטוח לא חילקה דיבידנד מאז 2015. 
החברה ציינה בדוח הכספי של החציון הראשון 
של 2016, כי "לאור יחס כושר הפירעון של כלל 
2016, מנועה החברה מלחלק  ביטוח משנת 

דיבידנד עד שיחס כושר הפירעון הכלכלי 
שלה יעלה על השיעור הנדרש". גם הפניקס 
לא חילקה דיבידנד בשנה הנוכחית ובשנה 
הקודמת, במטרה לחזק את ההון עד לעמידה 

בדרישות משטר כושר הפירעון החדש.
ממנורה מבטחים נמסר: "החברה הכריזה 

על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל, אשר 
מצטרפים לדיבידנד נוסף של 50 מיליון שקל 
משטר  תוצאות  פי  על  השנה.  חולק  אשר 
כושר הפירעון, נראה שיחס כושר הפירעון 
של מנורה מבטחים הינו הגבוה מבין חמש 

חברות הביטוח הגדולות".

)המשך מעמוד 1(
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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

2 ימים לכנס

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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האם הצתה עצמית שהתרחשה שלא 
במתכוון היא אירוע תאונתי שמכוסה 

בפוליסה לביטוח תאונות אישיות?
בבית משפט השלום בטבריה נדונה תביעתם 
של חסוי באמצעות אפוטרופסותיו )"התובעת" 
אפרים כהן, נגד  ידי עו"ד  "הכשרה"( על   –
AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ )"הנתבעת" 
- "AIG”( על ידי עו"ד עומר צ'פניק. פסק הדין 
ניתן ביולי 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט 

סאמר ח'טיב.
התובעים הגישו נגד הנתבעת תביעה כספית 
בסך 165 אלף שקל לתשלום תגמולי ביטוח על 
פי שלוש פוליסות לביטוח תאונות אישיות, 
שהונפקו לתובע – חסוי שסובל מדמנציה, 
כי במועדים  ידי הנתבעת. התובע טען,  על 
הרלוונטיים לכתב התביעה הוא נכווה בחלקי 
גוף שונים שנגרמו לו מאש. פניותיו של התובע 
לנתבעת בדרישה לפצותו בגין האירוע נדחו 
בטענה, כי אין המדובר באירוע תאונתי אלא 

בניסיון אובדני. 
AIG כי אין מדובר  התובע טען, כי טענת 
בניסיון אובדני היא  באירוע תאונתי אלא 
חסרת יסוד ובסיס, כי הוא סבל מדמנציה ולא 
מסיכון אובדני, ולראיה, שוחרר מאשפוז ונקבע 
 AIG  ,כי אין צורך באשפוז פסיכיאטרי. לטענתו
מנועה מלטעון טענות נוספות מאלו שנטענו 
בהזדמנות הראשונה, קרי במכתב הדחייה אליו. 
כמו כן, לטענתו, לא הדגישה AIG  בהבלטה 
מיוחדת כנדרש את החריגים בפוליסות בהתאם 
 AIG .3 לחוק חוזה הביטוח להוראות סעיף 
טענה, כי דין התביעה להידחות מכוח סעיף 26 
לחוק חוזה הביטוח, מאחר שמדובר באירוע, 
וכן האירוע  שנגרם על ידי התובע במתכוון, 
אינו מהווה "תאונה" כהגדרתה בפוליסות. 
לחלופין, לטענתה, האירוע מוחרג מכל כיסוי 

ביטוחי בפוליסות. 
פסק הדין: בית המשפט דן בשאלה האם 
עסקינן בתאונה? הלכה פסוקה היא, כי על 

רובץ הנטל להוכיח את אירועו של  התובע 
והוסכם  הוגדר  כפי שזה  "מקרה הביטוח" 
בחוזה הביטוח, אשר לפי תנאי הפוליסה מקנה 
למבוטח עילה לקבלת תגמולי הביטוח. בענייננו, 
אירוע התאונה אינו מפורט דיו, והתובע נמנע 
מלפרט את נסיבות האירוע. עם זאת קבע 
בית המשפט, כי הוכח בפניו, שהאירוע הינו 
אירוע הצתה עצמית. נוכח קביעת המומחה 
מטעם בית המשפט, לפיה אירוע ההצתה איננו 
מעשה מתוכנן ומחושב של אדם שפוי בשיפוטו 
ואחראי למעשיו או של אדם הלוקה בדיכאון 
לא פסיכוטי, שהחליט מרצונו החופשי לשים 
כי אם מעשה של חולה  ולחייו,  קץ לסבלו 
הלוקה בדמנציה פסיכוטית, קבע בית המשפט 

שהאירוע, הצתה עצמית, לא היה במתכוון. 
בית המשפט קיבל באופן חלקי, את תביעת 
התובע לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסות 
לביטוח תאונות אישיות וקבע, כי אירוע הצתה 
כוונה, מודעות,  עצמית שהתרחש בהיעדר 
שפיות ושיפוטיות מטעם המבצע, הוא אירוע 
תאונתי, שמכוסה על פי הפוליסה. בית המשפט 
פסק, כי "מעשה" של חולה הלוקה בדמנציה 
לרבות  זהה,  להיות  יכול  אינו  פסיכוטית, 
מבחינה לשונית, למעשה של אדם שתכנן את 
המעשה, ביצע אותו מרצונו החופשי, כשהוא 
שייתן  מעשה,  לאותו  מטרה  מראש  מציב 
מענה לרצונותיו. במקרה זה ניתן לקבוע, הן 
על סמך לשון הפוליסות והן על סמך הגיונן, כי 
צדדים הוגנים להסכם מעין זה מתכוונים, כי 
המבוטח יהא מבוטח בשל כל אירוע תאונתי, 
שבמהלכו ייגרם לו נזק כתוצאה ממעשים שאין 
לו שליטה עליהם, לא תכנן אותם ואף לא היה 
מודע להתרחשותם. לאותה תוצאה ניתן להגיע 
באמצעות השימוש בכללים שהותוו בפסיקה 

לפרשנות פוליסת ביטוח. 

בית המשפט קבע, כי התובע אכן נפגע על 
ידי אמצעי אלימות חיצוני, וכי האירוע הינו 
"תאונה" כהגדרת מונח זה על פי הפוליסות. בית 
המשפט ציין, כי חוזה הביטוח כולל מאפיינים 
ייחודיים, המבדילים אותו מחוזים אחרים, 
ובתי המשפט התוו כללים מסוימים לפרשנות 
פוליסות ביטוח, ובהם הכלל, שלפיו מקום שבו 
נוסח הפוליסה אינו בהיר וברור די צורכו, יש 
לפרשה כנגד מנסחה, או הכלל שלפיו בפירוש 
הפוליסה יש לשאוף לכיבוד ציפיותיו הסבירות 
של המבוטח. במקרה של ספק, ראוי להעדיף 
את הפירוש התומך בזכאות המבוטח, פירוש 

אשר בהכרח יפעל לרעת המנסח.
בית המשפט הבהיר, כי קבלת טענות התובע, 
ולפיה תהא הנתבעת מנועה מלטעון להיעדר 
כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם של התובע, 
זו בהזדמנות  רק משום שלא העלתה טענה 
הראשונה, תרחיב את הכיסוי הביטוחי על 
סיכונים שמלכתחילה לא היו מבוטחים על פי 
חוזה הביטוח. על כן, יש לאסור על הנתבעת 
לטעון להיעדר כיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי 
קודם. הנתבעת הרימה את הנטל לקיומו של 
חריג לכיסוי הביטוחי בפוליסה א' ואילו באשר 
לפוליסות ב' ו-ג', לא הורם הנטל להוכחת קיומו 
של חריג לכיסוי הביטוחי, היינו, האירוע איננו 
מכוסה על ידי פוליסה א' אלא על ידי פוליסות 

ב' ו-ג' בלבד.
בית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי 
והורה לנתבעת לשלם לתובע סך של 46,576 
שקל בגין שתי הפוליסות וכן הוצאות משפט 

ושכר טרחת עו"ד בסך 11,500 שקל.

תגובת AIG לבקשת פוליסה: ״מכיוון, שהוגשו 
ערעורים לבית המשפט המחוזי, החברה תמתין 

להכרעה בהם״.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע
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בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי 
כלל  100 מיליון שקל הוגשה נגד  מוערך של 
בתל אביב.  לבית המשפט המחוזי  ביטוח 
זאת, בטענה לפיה החברה מפירה את הוראות 
הפוליסה ונוהגת כלפי מוטביה בחוסר תום לב 
כאשר היא מנכה מאחוזי הנכות שנקבעו להם 
על בסיס הליקויים הרפואיים שנמצאו בעקבות 
תאונה, בהתאם לתקנות המל"ל, על ידי רופא 
החברה או מומחה אחר שאת חוות דעתו אימצה, 
אחוזי נכות ממחלה בגין אותם ליקויים רפואיים 
אשר לא הוכחו לפי נטל ההוכחה במשפט האזרחי 

ולא נקבעו בהתאם לתקנות המל"ל.
לדברי המבקשת, חנה גולדברג, היא הייתה 
מבוטחת אצל כלל ביטוח בפוליסה לביטוח 
תאונות אישיות לתלמידים בשנת הלימודים 
2009-2010, וכי במהלך שיעור התעמלות, תוך 
כדי ריצה, היא נתקלה בשולחן, נחבלה ונגרם 

לה שבר בירך.
לדבריה, בעקבות התאונה נותחה שלוש פעמים 
בירכה, אושפזה מספר פעמים בבית החולים, 
והייתה מוכרת כנכה זמנית. בבקשה נאמר, כי 
בשלב של פניית המבקשת באמצעות הוריה, 
דחתה כלל ביטוח את התביעה לתשלום תגמולי 
ביטוח כתוצאה מהתאונה, מחמת החריג הקבוע 

בפוליסה של תאונה שנגרמה בשל מחלה. בשלב 
מאוחר יותר חזרה בה כלל ביטוח מדחייתה 
והכירה בתאונה והמבקשת הוכרה כנכה זמנית 
הזכאית ל"תשלום מלא" כלשונה של כלל ביטוח 

בגין נכות זו בסכום של כ-11 אלף שקל.
אולם בעוד כלל ביטוח הכירה בנכותה הזמנית 
כמזכה ב"תשלום מלא", הרי שבנוגע לנכות 
החברה  אותה  חילקה  והקבועה  החלקית 
הנכות שלפני החלוקה  כך פחתה  לשתיים. 
שעברה מעל לסף הנכות המזכה בפוליסה )5%( 
אל מתחת לסף זה )2.5%( ומשום כך נדחתה 
תביעת המבקשת לתשלום תגמולים בגין הנכות 
החלקית והקבועה. את חלוקת הנכות, נאמר 
בבקשה, ביססה כלל ביטוח על חוות דעתו 
גד ביאליק ושל המומחה מטעמה,  של ד"ר 
אך לטענת התביעה, שאלת חלוקת הנכות 
היא לעולם עניין משפטי טהור החורג מתחום 
מומחיותם של המומחים הרפואיים. נטען כי 
כלל ביטוח אינה יכולה לסמוך על כך שד"ר 
ביאליק )בתביעת נזיקין( והמומחה מטעמה 
חילקו את הנכות לשתיים, כאשר החלוקה 

נעדרת בסיס משפטי.
לטענת המבקשת, כלל ביטוח מקפחת את 
מבוטחיה כאשר היא מנכה מן הנכות שנמצאה 

נכות נטענת ממחלה שלא  בעקבות תאונה, 
נטל ההוכחה במשפט האזרחי,  לפי  הוכחה 
ובהפעילה מנגנון שרירותי המנכה מן הנכות 
שנמצאה בעקבות תאונה, נכות ממחלה שלא 
הוכחה, דחתה כלל ביטוח תביעות לתשלום 
תגמולי ביטוח בגין נכות תאונתית או שילמה 

תגמולי ביטוח מופחתים.
כך, אם הנכות שנמצאה בעקבות תאונה עמדה 
לאחר הפעלת מנגנון שרירותי על פחות מ-5% 
נדחתה התביעה לתשלום תגמולים. זאת, מאחר 
שסף הנכות המזכה בפוליסה עומד על 5%, 
ואם הנכות שנמצאה בעקבות תאונה עמדה 
לאחר הפעלת מנגנון שרירותי על יותר מ-5%, 
היה המבוטח מקבל תגמולי ביטוח מופחתים 
ביחס למה שהיה זכאי לקבל בהתאם לפוליסה. 
בעשותה כן, נטען בבקשה שהוגשה באמצעות 
עו"ד מרי ימין, מפרה החברה את הפוליסה ואת 

חובתה לנהוג בתום לב כלפי מבוטחיה. 
בית המשפט מתבקש לחייב את כלל ביטוח 
לשלם לכל מי שהיה מוטב בפוליסת ביטוח 
תאונות אישיות לתלמידים את תגמולי הביטוח 

בהתאם לפוליסה, שנגרעו ממנו שלא כדין.
תגובת כלל ביטוח: "המקרה נדון בבית המשפט 

ואנו מנועים מלהגיב".

 כך, אם הנכות שנמצאה בעקבות תאונה עמדה לאחר הפעלת מנגנון הניכוי של כלל ביטוח על פחות מ-5%, נדחתה 
התביעה לתשלום תגמולי ביטוח  לטענת התובעים, הנכות הנטענת ממחלה לא הוכחה לפי נטל ההוכחה במשפט האזרחי

ייצוגית נגד כלל ביטוח: מנכה אחוזי נכות 
ממחלה מאחוזי הנכות שנמצאו בעקבות תאונה

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
הטבות אטרקטיביות בביטוח דירה:

● כל הסיכונים לתכשיטים עד 20% בכל הקומות
    ללא פרמיה

● כל הסיכונים לתכולה עד לסכום של 30,000 ש"ח
    ללא פרמיה

● תכשיטים עד לסכום של 120,000 ש"ח יבוטחו 

    ללא דרישה לכספת

פרטים נוספים במחוזות החברה

*בכפוף לתנאי הפוליסה. *בתוקף עד 31/12/2017.
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הינו  רכוש  רכב 
הפעילות  תחום 
תר  ו י ב ל  ו ד ג ה
באלמנטרי ובשנים 
הוא  האחרונות 
סד  פ ה ן  י ב ע  נ
ב"סייקל"  לרווח 
של  )מחזוריות( 

שנתיים.
בשנתיים שקדמו 
ום  ת החי שנת  ל
הנוכחית )2017(, דהיינו בשנים 2015-2016, 
התחום ייצר הפסדים ואפילו ניכרים ובשנים 
שנת  רווחים.  ייצר  התחום   2014 ו-  2013
2017 מבשרת כנראה תקופה טובה יותר של 
רווחים ונקווה שהמסורת תישבר והרווחיות 
תחזיק יותר משנתיים - הכול תלוי במשמעת 
החיתומית ובתגובות מהירות של החברות 

למתרחש סביבנו בתחום זה.
מן הטבלה ניתן להבחין שבשנת 2016 ולאחר 
הבינו את המשמעות של  שברוב החברות 
ההידרדרות החיתומית, בוצעו מספר מהלכים 
משפרי חיתום, שהביאו בסופו של דבר לשינוי 

חיובי רק ב-2017.
בתחום רכב רכוש קיים תהליך איטי והדרגתי 
מהרגע שמבוצעים אותם תהליכים משפרי שינוי 
ועד שהתוצאות נראות במאזן )בסביבות שנה(.

המסקנה המתבקשת היא ששנת 2017 נראית 
טוב יותר מקודמותיה בגלל השינויים שבוצעו 

במהלך 2016 ועיקרה - הגדלת התעריפים.
 4.511 2017 הגיעה לכדי  התפוקה בחציון 
מיליארד שקל )4511 מיליון שקל(, לעומת 
4.323 מיליארד שקל אשתקד )גידול של כ-188 

מיליון שקל המהווים כ-4.3%(.

ביותר מבין תחומי  התחום שהינו הגדול 
הפעילות מהווה כ-38.4% מתפוקת האלמנטרי 

)11.74 מיליארד בחציון הנסקר(.
מאחר שהיו הקדמות ביטוח רבות )בעיקר 
בקולקטיבים כגון עובדי המדינה והסמוכים 
אליהם( עקב חוזר הפיקוח בנושא אי אפליית 
המבוטח הבודד ביחס לקולקטיב בביטוח חובה 
ועקב הקשר בין ביטוחי חובה לרכוש בהקשר 
זה - הנתון של הפרמיה מעוות במידת מה את 
נתוני האמת. הפרמיה הגבוהה יחסית של שנת 
2016 נרשמה כבר ברבעון האחרון על חשבון 

הפרמיה של 2017.
מאחר שהיה גידול של כ-5% במצבת כלי 
הרכב )קצב של כ-300 אלף כלי רכב חדשים 
בשנה( וכ-7.5%-5% בתעריפי רוב החברות – 
נתוני האמת מראים גידול של כ-10.9% ביחס 
לאשתקד )כמחצית בגין גידול במספר כלי הרכב 

וכמחצית בגלל עליית התעריפים(.
ראוי לציין, שלא כל הגידול בתחום רכב רכוש 
בא לידי ביטוי בפרמיה, שהרי קיימת גריטה 
של קרוב ל-200 אלף כלי רכב בשנה )כלי רכב 
היורדים מן הכביש( ובנוסף, רוב חברות הליסינג 
וחברות ההשכרה מנהלות את ביטוח הרכב 
בניהול עצמי וללא תרומה כלשהי לפרמיות 

של תחום פעילות זה.
בפרמיה המרווחת של שנת 2017 )המנטרלת 
את רוב הבעיות הנובעות מהקדמת ביטוח( 
הגענו לפרמיה של 3.958 מיליארד שקל לעומת 
3.569 מיליארד אשתקד, הנותנת אינדיקציה 
שהגידול בתחום רכב רכוש הוא כ-10.9% ביחס 
לאשתקד, בשקלול של גידול במצבת כלי הרכב 

והפרמיה הממוצעת.
בשורת הרווח, התחום עשה מהפך והציג רווח 
של 265.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של 98.8 

מיליון אשתקד )הפרש חיובי של 364.2 מיליון 
שקל בתוצאות(.

הפער ברווח החיתומי מהווה כ-95% מהשיפור 
– כ-346.8 מיליון )רווח חיתומי של 169.1 מיליון 
ל ב-2017 לעומת הפסד של 177.7 מיליון  שק
בחציון אשתקד(. ואילו הפער ברווחי השקעה 
מסביר את יתרת ה-5% - כ-17.4 מיליון שקל 
גידול ברווחי השקעה )רווחי השקעה של 96.3 
מיליון שקל בחציון 2017, לעומת רווח השקעתי 

של 78.9 מיליון בחציון 2016(.
העובדה שעיקרו של השיפור מקורו בתוצאות 
החיתומיות )כ-95%(, מסביר היטב את השינוי 
במשמעת החיתומית ברוב חברות הביטוח וכן 

מהלכים אחרים משפרי חיתום.
התאמת התעריף לסיכון היה גורם מספר 
1 בשיפור, אך בנוסף הייתה פעילות אל מול 
התמקדות  וכן  הפסדיים  ועסקים  סוכנים 
הרגולטוריות  לדרישות  התעריפי  במענה 
משרד  הפיקוח על הביטוח והן של  )הן של 
התחבורה( שהביאו את חברות הביטוח לשלם 

יותר בעבור תביעות.
שיפור נוסף שהתרחש בשנה האחרונה קשור 
להתנהלות של מחלקות התביעות ואשר כולל 
שמאים  הסדר,  מוסכי  על  ושליטה  מעקב 
וספקים אחרים. כאשר בחברות הבינו שיש 
על מקורות הרווח  ובקרה  להגביר שליטה 
בתחום כה בעייתי, התוצאות לא איחרו להגיע 

חרף התחרות.
מצוי  ושמאים  הסדר  מוסכי  של  הנושא 
היום בתהליך של הסדרה בין חברות הביטוח 
והפיקוח ומעורבים בו גם גופים נוספים ) כגון 
איגוד השמאים, משרד התחבורה, יבואני הרכב 
והגורמים המייצגים את איגודי המוסכים(. 

רכב רכוש - מהפך לטובה של 
364 מיליון שקל שעיקרו חיתומי
 בקרוב נתבשר על חברות חדשות )עם טכנולוגיות דיגיטליות חדשניות( שייכנסו לתחום זה 

וישפיעו על קטעי התנהלות רבים גם בחברות המסורתיות  תוצאות רכב רכוש - ינואר-יוני 2017

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(
 

 חברות

2017 2016 

פרמיות  
 ברוטו 

רווחי 
 השקעות

רווח 
בנטרול 

רווח 
 השקעה

סה"כ 
 רווח כולל

LOSS 
RATIO 

COMBINED 
RATIO 

פרמיות  
 ברוטו 

רווחי 
 השקעות

רווח 
בנטרול 

רווח 
 השקעה

סה"כ 
 רווח כולל

LOSS 
RATIO 

COMBINED 
RATIO 

 106.00% 79.50% 20,794- 41,480- 20,686 868,666 94.90% 69.30% 63,863 42,186 21,677 921,968 מנורה החזקות
 101.80% 73.70% 4,557 7,881- 12,438 497,876 92.50% 64.40% 51,971 37,344 14,627 536,229 הפניקס

 98.20% 81.20% 14,884 8,238 6,646 529,493 91.30% 75.30% 49,335 44,709 4,626 608,585 ביטוח ישיר
 119.30% 92.60% 54,096- 62,662- 8,566 412,965 97.20% 76.30% 26,499 12,631 13,868 429,566 מגדל

 106.80% 80.20% 6,426- 7,423- 997 129,192 93.10% 68.20% 17,904 10,700 7,204 211,582 שלמה
  AIG 178,393 3,430 14,361 17,791 70.30% 91.20% 161,290 2,289 -5,710 -3,421 79.60% 103.90% 
 103.80% 78.90% 4,414 1,967- 6,381 421,818 99.40% 76.30% 15,775 6,807 8,968 384,979 הראל

 102.60% 74.70% 4,247- 8,149- 3,902 345,247 98.10% 71.30% 11,926 6,183 5,743 401,297 כלל ביטוח
 107.60% 84.70% 7,554- 14,522- 6,968 216,214 99.10% 75.80% 5,874 1,824 4,050 203,893 הכשרה

 93.70% 71.40% 5,522 4,651 871 113,617 96.80% 75.70% 3,989 2,541 1,448 102,949 ביטוח חקלאי
 110.50% 90.40% 27,757- 34,825- 7,068 443,875 102.30% 83.10% 877 7,787- 8,664 379,551 איילון

 104.30% 85.50% 3,942- 6,022- 2,080 183,418 101.90% 81% 330- 2,364- 2,034 152,075 שירביט
 105.40% 81.20% 98,860- 177,752- 78,892 4,323,671 95.90% 72.80% 265,474 169,135 96,339 4,511,067 סה"כ

 LOSS RATIO - סה"כ תביעות בשייר/פרמיה מורווחת
 COMBINED RATIO – סה"כ הוצאות )תביעות, עמלות הנהלה וכלליות(/פרמיה מורווחת )ללא זקיפת רווחי השקעות(

סיכום תוצאות תחום רכב רכוש ב-2016-2017
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ההצעות הנוכחיות העומדות על הפרק עלולות 
להביא לגידול משמעותי בעלויות של התביעות, 
דבר שעלול להביא גם להתייקרות של הפוליסה 

הממוצעת.
נושא השמאים ומוסכי ההסדר נמצא על סדר 
היום זמן רב ומאחר שמדובר על ויכוח שמהותו 
עשרות ואולי מאות מיליוני שקל, אנו צפויים 
להמשך המאבק אם אחד או יותר מהצדדים 

לא יהיו מרוצה מהתוצאה שתתקבל.
הניצחון )כביכול( של חברת כלל ביטוח בבג"ץ 
השמאים בהקשר לפוליסת "נבחרת המוסכים" 
כנראה שהיה מוקדם מדי והוא עדיין לא מבשר 

על תחילתו של כיוון חדש.

הגדולה והרווחית ביותר בחציון – מנורה 

2017 היא  החברה הגדולה ביותר בחציון 
מנורה מבטחים החזקות )הכוללת את מנורה 
ושומרה( ותפוקתה בחציון 921.9  מבטחים 
מיליון שקל )868.6 מיליון בחציון אשתקד 
– גידול של 6.1%(. הגידול בעיקרו כתוצאה 

מגידול בתעריפים.
בשורת הרווח מנורה עשתה מהפך ובחציון 
)כולל  הנסקר היא החברה הרווחית ביותר 
החברות הישירות( עם רווח של 63.8 מיליון 
)הפסד של 20.7 מיליון אשתקד – שינוי של 

84.5 מיליון שקל(.
חיתומיות,  תוצאות  שיפור  על  מדובר 
התפתחות חיובית בתביעות ועדכוני הנחות 
ואומדנים אקטואריים ביחס לשנה החולפת, 
הגידול  בגלל  )גם  בהוצאות  גידול  ומנגד 

בפרמיות(.
ביטוח ישיר  החברה השנייה בגודלה הינה 
מיליון   608.5 של  גודל  בסדר  תפוקה  עם 
שקל )529.4 מיליון בחציון אשתקד – גידול 
של 14.9%(. אם ננטרל את העובדה שהשנה 
עובדי  קולקטיב  את  חידשה  לא  החברה 
המדינה )החברה החזיקה כ-21% מהפרמיה 

של הקולקטיב( ,שיעור הגידול כ-24%. 

בשורת הרווח החברה הגדילה את הרווח 
 49.3 בצורה משמעותית והרווח הגיע לכדי 
מיליון שקל )14.8 מיליון בחציון אשתקד – 

יותר מפי שלושה(.
אין ספק שההשפעה השלילית של קולקטיב 
עובדי המדינה על תוצאות 2016 מחזיר ב-2017 
את החברה לתוצאות אליהן הורגלנו בעבר, 
ויחסית לגודלה, היא מציגה שיעור רווחיות 

עדיף על פני רוב החברות.
השיפור בתוצאות מהווה שקלול של שיפור 

תוצאות חיתומיות והגידול בתיק.
הפניקס  היא  בגודלה  החברה השלישית 
536.2 מיליון שקל  ותפוקתה מגיעה לכדי 
)497.8 בחציון אשתקד – גידול של 7.7%( 
וכן גידול מסוים  - גידול בפרמיה ממוצעת 

במספר מבוטחים.
בשורת הרווח החברה נמצאת במקום השני 
)אחרי מנורה ולפני ביטוח ישיר( עם רווח של 
51.9 מיליון שקל )רווח של 4.5 מיליון בחציון 
אשתקד –פי 11.5(, שיפור בפרמיה ממוצעת 

ובנוסף - שיפור תוצאות חיתומיות.
החברה הרביעית בגודלה היא מגדל ותפוקתה 
בחציון 429.5 מיליון שקל )412.9 מיליון בחציון 
אשתקד – גידול של 4%(. עיקר השינוי כתוצאה 
מהקדמת ביטוח קשור בביטוח חובה ולפיכך 
השינוי בביטוח רכב רכוש קשור בגידול של 

פרמיה ממוצעת.
בשורת הרווח שיפור משמעותי: רווח של 
26.5 מיליון שקל )לעומת הפסד של 54 מיליון 
שקל – שיפור מדהים של 80.5 מיליון שקל(. 
המנוע המרכזי לשינוי ברווחיות הינו הגידול 

בפרמיה והתאמת הפרמיה לסיכון.
החברה החמישית בגודלה היא כלל ביטוח 
עם תפוקה של 401.3 מיליון שקל )345.2 מיליון 
בחציון אשתקד – גידול של 16.2% המבשר את 
חזרתה של כלל ביטוח לגידול בביטוחי הפרט, 
לאחר טיפול הדרגתי של כמה שנים בעסקים 

הפסדיים כולל קולקטיבים.
בשורת הרווח, החברה מציגה מעבר מהפסד 
של 4.2 מיליון שקל אשתקד לרווח של 11.9 

מיליון בחציון 2017. שיעור השינוי כ-16.1 מיליון 
ונובע משיפור חיתומי בנוסף לתהליך  שקל 

ההדרגתי של טיוב התיק.
איילון  היא  בגודלה  השישית  החברה 
ותפוקתה 379.5 מיליון שקל )443.8 מיליון 
בחציון אשתקד – ירידה של כ-14.5%(. הירידה 
נוצרה בעיקר עקב ירידת חלקה של איילון 
בביטוח עובדי המדינה ביחס לאשתקד )עם כי 
הוא עדיין גבוה ועומד על יותר מ-40% בשנה 
הנסקרת. עיקר התפוקה של עובדי המדינה עבר 
לחברת מגדל(. ראוי לציין, שהפרמיה המרווחת 
הינה זהה לשנה החולפת וזה מסביר שבשנה 
החולפת החברה גדלה בתחום רכב רכוש, כך 
שלמרות שהפסידה חלק ניכר מתפוקת עובדי 
המדינה )בינואר(, אין שחיקה בפעילות של 

החברה גם בתחום זה.
בשורת הרווח ניכרת השפעת הקולקטיבים 
ואיילון מציגה רק רווח מזערי )0.9 מיליון שקל 
לאחר זקיפת רווחי השקעות של 7.8 מיליון 
שקל ולעומת הפסד של 27.7 מיליון בחציון 
עדיין  למרות השיפור, התוצאה  אשתקד(. 
פחות טובה מממוצע השוק גם לאחר השיפור 

)ב-2017 – כ-83% יחס תביעות בשייר(.
הראל  היא  בגודלה  השביעית  החברה 
ותפוקתה בחציון 384.9 מיליון שקל )421.8 
מיליון בחציון אשתקד – ירידה של 8.7%(. 
עיקר הירידה נובעת מהקדמת פוליסות של 
עובדי המדינה וקולקטיבים סמוכים או דומים. 
בשורת הרווח החברה הציגה רווח של 15.7 
מיליון שקל )4.4 מיליון בחציון אשתקד – פי 
3.6( - שיפור תוצאות חיתומיות תוך הגדלת 

פרמיה ממוצעת.

תחרות משוכללת

סך חלקם של חמש הגדולות באלמנטרי 
)מנורה מבטחים, מגדל, הפניקס, כלל ביטוח 
שקל,  מיליארד   2.674 רק  מהווה  והראל( 
המהווים כ-59.2%. התוצאה מסבירה שיותר 

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

www.ayalon-ins.co.il מידע 
אישי

פתרונות 
ביטוח

מידע 
מקצועי

עדכון 
פרטים

קבלת 
שרות

אתר איילון החדש עלה לאוויר!

רכב רכוש - מהפך לטובה של 
364 מיליון שקל שעיקרו חיתומי
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ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

הבינוניות  החברות  בידי  מצוי  מ-40% 
והקטנות ולפיכך מדובר בתחרות גדולה 

ומשוכללת ביניהן.
תמוה בעינינו כיצד הראל, שהייתה במשך 
זה, הפכה  שנים בחוד החנית של תחום 
7 בגודלה בתחום רכב  להיות רק מספר 
יכולות  )וגם הקדמות ביטוח אינן  רכוש 

להסביר את המיקום הנמוך יחסית(.
במקום ה-8 מבחינת הגודל נמצאת חברת 
שלמה, שכנראה הבינה כבר באמצע השנה 
החולפת שהתחום הולך לכיוון של רווחיות 
והגדילה תפוקה תוך כדי גידול ברווחיות. 
תפוקת שלמה בחציון כ-211.5 מיליון שקל 
גידול   – מיליון בחציון אשתקד   129.1(

של 63.8%(.
 בשורת הרווח החברה הציגה רווח של 
 6.4 17.9 מיליון שקל )לעומת הפסד של 
 24.3 של  חיובי  פער   – אשתקד  מיליון 
חיתומי  משינוי  הן  הנובע  שקל(  מיליון 
מתיקוני  והן  הנוכחית  החיתום  בשנת 
העבר  מן  תלויות  תביעות  בגין  רזרבות 
ושאינן קשורות לשנת החיתום הנסקרת. 
הכשרה  היא  בגודלה   9 ה- החברה 
שקל  מיליון  כ-203.8  בחציון  ותפוקתה 
)216.2 מיליון בחציון אשתקד – ירידה של 
5.7%(. ראוי לציין שבשנה החולפת הוקדם 
חידוש קולקטיב גדול בשנת חיתום 2016 
ולפיכך קיים  הנוכחית  על חשבון השנה 
עיוות מסוים בהתייחס למגמת הקיטון 

בפרמיה.
רווחיות  בשורת הרווח החברה שיפרה 
ועברה מהפסד של 7.5 מיליון שקל )בחציון 
אשתקד( לרווח של 5.8 מיליון שקל בשנה 
בתשלומי  קיטון  על  מדובר  הנוכחית. 
תביעות, בנוסף לטיוב תיק וטיפול בגורמי 

הפסד מהעבר.
החברה ה-10 בגודלה בחציון 2017 היא 
 178.4 גודל של  AIG עם תפוקה בסדר 
מיליון שקל )161.3 מיליון בחציון אשתקד 
במספר  גידול  יש   .)10.6% של  גידול   –

לקוחות וגידול בפרמיה הממוצעת.
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 
3.4 מיליון שקל לרווח של 17.8 מיליון – 
שיפור )אפילו משמעותי( של כ-21.2 מיליון 
נובע מירידה גדולה  שקל. עיקר השיפור 
לשחרור  הביא  שאף  התביעות,  ביחס 

רזרבה שעמדה בגין פרמיה בחסר בעבר.
לחברה יש פוטנציאל גידול בתחומי הפרט 
ולא ברור מיקומה בטבלה רק במקום ה-10 

מבחינת הגודל.
החברה ה-11 בגודלה בחציון הנסקר היא 
שירביט, שהשילה מעצמה השנה את עובדי 
המדינה וקולקטיב סמוך ותפוקתה הגיעה 
לכדי 152 מיליון שקל )183.4 מיליון בחציון 
17.1% בתפוקה(.  ירידה של   – אשתקד 

בשורת הרווח ההפסד קטן מ-3.9 מיליון 
הנוכחית(.  מיליון בשנה  ל-0.3  אשתקד 
החברה הציגה שיפור חיתומי ניכר והמעבר 

לרווחיות יגיע כנראה ברבעונים הבאים.
החברה הקטנה ביותר בביטוח רכב רכוש 
בחציון  ותפוקתה  חקלאי  ביטוח  היא 
הנסקר כ-102.9 מיליון שקל )113.6 מיליון 
בחציון אשתקד – ירידה של 9.4%(. בשורת 
הרווח החברה הציגה רווח של 3.9 מיליון 
שקל )לעומת רווח של 5.5 מיליון אשתקד(. 

עיקר ההרעה נובעת מפעילות הסוכנים.

סיכום 

תחום רכב רכוש הפך להיות הלהיט של 
החציון הנוכחי לאחר שעבר מהפסד ניכר 
של 98.8 מיליון שקל לרווח )כמעט שיא 
265 מיליון שקל –  ברמה חציונית( של 
מהפך של 364 מיליון שקל, שעיקרו חיתומי 
ורק מקצתו קשור לגידול ברווחי השקעות.
 2015 אין ספק שהתוצאות של השנים 
על  גרמו לדירקטוריונים ללחוץ  ו-2016 
ההנהלות של החברות לשיפור מיידי של 

התוצאות והתאמת הפרמיות לסיכון.
השאר, מהעובדה  בין  נובע,  לחץ  אותו 
שבחברות הבינו שאין לסמוך על "רווחיות 
ביטוח החובה" כבעבר כגורם מאזן ודרשו 
שהתוצאות של רכב רכוש יהיו ללא תלות 

בגורמים אחרים.
החיתומית  שהמשמעת  תקווה  כולנו 
יידעו להתאים את  וכי החברות  תימשך 
עצמן למצבים המשתנים מדי יום בתחום 

זה.
 787 כ- מהווים  הישירים  הביטוחים 
כל  מתפוקת   17.4% כ-  – שקל  מיליון 
נתעלם מהקדמות  החברות בחציון. אם 
פעילים  אינם  שהישירים  מהעובדה  וכן 
)מוניות,  נישות  רכבי  בקולקטיבים, 
השפעתם   - וכו'(  משאיות  אוטובוסים, 
כבר עולה על 20% בתת תחום רכב פרטי 

ומסחרי עד 3.5 טון.
פעילויות  כוונות לשפר  יש  בימים אלו 
טכנולוגיות  הפעלת  ידי  על  זה  בתחום 
ואנו צפויים שבקרוב  דיגיטליות חדשות 
נתבשר על חברות חדשות )עם טכנולוגיות 
דיגיטליות חדשניות( שייכנסו לתחום זה 

וישפיעו על 
בחברות  גם  רבים  התנהלות  קטעי 

המסורתיות ולא רק בחברות הישירות.
הסוכנים ממשיכים להתלונן על "פגיעות 
בגין הנחות, אך ברוב החברות  בעמלה" 
כמעט לא מתפשרים בנושא זה ועל מנת 

לשמר את הרווחיות שאינה יציבה.
הצלחה גדולה יחסית של הסוכנים קשורה 
בהתנהלות מול חברות הליסינג והתנהלותן 

בביטוחי צד ג'.
על  בפיקוח  חיובי  לשינוי  צפויים  אנו 
התנהלות חברות הליסינג בתביעות צד ג' 
על ידי משרד התחבורה )בדומה לחברות 
הביטוח המפוקחות על ידי רשות הפיקוח(. 
לתוצר  אנו ממתינים  באשר להסדרה, 
הסופי הקשור בשמאים ומוסכי הסדר – 
אין ספק שיהיו לכך השפעות והשלכות על 

התוצאות וההתנהלות בעתיד.

)המשך מעמוד קודם(

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

רכב רכוש - מהפך לטובה של 
364 מיליון שקל שעיקרו חיתומי
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מבטחים ומבוטחים

שמעון גליל מצטרף 
לקבוצת שחר 

מאות ליוו את 
גד נשיץ בדרכו 

האחרונה

סוכן הביטוח גורי 
יעקב מצטרף לכוורת 

של ליאור רוזנפלד

שורת סוכני ביטוח 
בולטים הביעו 

תמיכה באורי צפריר

שמעון גליל, לשעבר סמנכ"ל 
עובר  שגריר,  של  השיווק 
ישמש  הוא  לקבוצת שחר. 
בקבוצה  למנכ"ל  כמשנה 
ויטפל בשיווק, מכירות ופיתוח 
עסקי בכל החברות הבנות של 
צנרת,  דרכים,  הקבוצה בהן 
סרוויס,  פריים  אמינות, 

מדיקס וחברות נוספות.
גליל שימש בתפקידים שונים 
בקבוצת שגריר במשך 33 שנים. 

הוא הצטרף לשגריר ב-1984 במחלקת 
שורת  מילא  ובהמשך  הטלמרקטינג, 
תפקידים בתחום השיווק ומהכירות, עד 
12 שנים לסמנכ"ל שיווק  שמונה לפני 

ומכירות. 

גליל צפוי להיכנס לתפקידו 
בקבוצת שחר ב-4 באוקטובר, 
לאחר שיסיים את תפקידו 
באוקטובר.  3 ב-  בשגריר 
גליל כסמנכ"ל  מחליפו של 
שי  השיווק של שגריר הוא 

אנגלר.   
אבי אלקיים, מנכ"ל ובעלים 
של קבוצת שחר מסר: "אני 
על  גליל  שמעון  את  מברך 
הצטרפותו להנהלת הקבוצה. 
שמעון הוא אחד מהמנהלים המנוסים 
והוותיקים בתחום השירותים לענף הביטוח. 
קבוצת שחר עומדת בפני אתגרים רבים, ואני 
בטוח כי תהיה לשמעון תרומה רבה להמשך 

חיזוקה ומובילותה של הקבוצה".

ישמש כמשנה למנכ"ל בקבוצה, ויטפל בשיווק, מכירות 
ופיתוח עסקי בכל החברות הבנות, בהן דרכים, צנרת, אמינות, 

פריים סרוויס, מדיקס וחברות נוספות

המרוץ לנשיאות הלשכה

סוכן הביטוח גורי יעקב מצטרף 
לכוורת של ליאור רוזנפלד, במרוץ 
של האחרון לנשיאות לשכת סוכני 
הביטוח. יעקב עוסק בענף הביטוח  
ש"צמח  לאחר  שנה,   18 כ- זה 
מלמטה" במגדל והגיע עד לניהול 
מרחב סוכנויות ומנהל מרחב צפון 
של החברה. בשנתיים האחרונות 
משמש יעקב כשותף וכמנהל סוכנות 

"תמורה מלאה".
יעקב: "אני סמוך ובטוח כי ככל  
שענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים 
מתקדם – כך על הסוכנים לבחור 
במנהיגות רעננה, עדכנית ומנוסה, 

בראשות ליאור רוזנפלד, המחויבת לשנות מסלול ולבנות מערכות 
יחסים חדשות בענף, אל מול כל הגורמים"

ליאור רוזנפלד: "אני משוכנע כי כולנו גם יחד נזכה ליהנות מחיזוק 
משמעותי מאוד לטובת הצלחתנו, הן על רקע ניסיונו הרב בצד 

היצרנים והן מניסיוני הרב בקשר ובחיבור עם הסוכנים".

שורת סוכני ביטוח בולטים, בהם יניב כרייף, 
ואחרים הביעו  דריה אבדייב  ג'ינה פלד, 
תמיכה באורי צפריר, במרוץ לנשיאות לשכת 

סוכני הביטוח. 
יניב כרייף: "אני מאמין ותומך באורי צפריר 
מהיכרות רבת השנים. אני חושב שהוא בעל ידע 
וניסיון רב שנים ומתאים ומיועד לתפקיד נשיא 
לשכת סוכני הביטוח. בעזרת הידע, הכישורים 
והיכולת שלו, הוא סייע רבות לפרנסת הסוכנים 
בעבר ואני בטוח שימשיך לעשות כך. עתיד 

הסוכנים ועתיד הלשכה בטוחים אתו". 
ג’ינה פלד: "מתוך רצון להמשיך להוביל 
את מחוז השפלה, לסייע לפרנסת הסוכנים 
ולהבטיח את עתידם, החלטתי להתמודד 

לתפקיד יו"ר המחוז בבחירות הקרובות. אני תומכת באורי צפריר לנשיאות 
הלשכה ואני גאה ללכת יד ביד עם אדם שהאכפתיות שלו כלפי הסוכנים 

ועתיד המקצוע היא גבוהה לאין שיעור". 
סוכנים נוספים שהביעו תמיכה בצפריר: ויטלי בורובסקי ואהוד כהן – 

בעלי אל-אורי ביטוח ופיננסים.

אורי צפרירליאור רוזנפלד

שמעון גליל

גד פטר נשיץ ז"ל

מאות אנשי ביטוח ועסקים, 
משפטנים וקונסולים מכל קצות 
תבל ליוו ביום שישי את עו"ד 
פטר גד נשיץ בדרכו האחרונה. 
נשיץ נטמן בבית העלמין של 
לצד  השלושה,  קיבוץ גבעת 
איתן  ובנו  נחמה  רעייתו 

אלכסנדר. 
נשיץ  נשיץ, ממייסדי משרד 
ברנדס אמיר, ייסד ב-1957 את 
משרד עורכי הדין, שהפך ברבות הימים לאחד ממשרדי 
עורכי הדין הגדולים בישראל. כמו כן שימש כקונסול כבוד 
כללי של איסלנד, נשיא האיגוד הישראלי לדיני ביטוח - 
AIDA, נשיא עמותת ארתור רובינשטיין, נשיא לשם כבוד 
של ארגון קונסולי הכבוד העולמי FICAC, נשיא מועדון 

הרוטרי לשעבר, יו”ר האגודה למשפט ימי ועוד.
מקורביו ספדו לו ואמרו כי הוא היה מחלוצי עולם המשפט 
בישראל, איש רב פעלים, שהבנתו המשפטית הקיפה את 
כל תחומי המשפט. "ממניחי אבני היסוד של דיני הביטוח, 
המשפט הימי בישראל, דיני הנזיקין, דיני המכרזים והחוזים 
והמשפט הבינלאומי, מגדולי הליטיגטורים, שהופעותיו 
בבתי המשפט ניחנו בהבנה מבריקה, בנועם ובנחישות, 
תוך ייצוג לקוחותיו הרבים בהוגנות וביושרה" – נאמר 

על אודותיו.

עודד בושמי מונה 
לסמנכ"ל הנדסה בפוינטר

עודד בושמי מונה לסמנכ"ל הנדסה 
את  החל  בושמי  ישראל.  בפוינטר 
עבודתו בחברה בשנת 2000 כסטודנט 
שונים  בתפקידים  כיהן  מכן  ולאחר 
בחברה כמנהל פרויקטים, פיתוח תוכנה 

ואפליקציות ועוד. 
במסגרת תפקידו החדש ינהל בושמי 
  Connected Car ה-  פרויקט  את 
וה-Big Data של פוינטר וכמו כן את 

נושא פיתוח אפליקציות ושירותי ענן.

file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
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מבטחים ומבוטחים

הושלם סבב המינויים במגדל: שלמה מנור 
מונה למנהל שיווקי ביטוחי אלמנטר - פרט 

מגדל השלימה בימים אלה את סבב המינויים 
בחטיבת הלקוחות ובתחום הביטוח הכללי. 

בסבב הנוכחי עובר שלמה מנור לתפקיד מנהל 
שיווקי ביטוחי פרט במטה הביטוח הכללי של 
מגדל. מנור שימש בהצלחה רבה כמנהל מרחב 
צפון בשנתיים וחצי האחרונות ולרשותו ידע וניסיון 

בענפי הביטוח הכללי. 
יחליפו בתפקיד מנהל מרחב צפון  יוסי אביב, 
ששימש בתפקידו האחרון כמנהל המכירות של 
המרחב ובעל רקורד של 18 שנה במגוון תפקידים, 
החל ממפקח, דרך מנהל מכירות חא"ט ופיננסים, 

ועד למנהל המכירות המרחבי.
זיו, ששימש עד עתה כמנהל  יוסי  במקביל, 
שירות סוכנים ארצי, יעבור לתפקיד מנהל מכירות 

במרחב צפון ויחליף את אביב. זיו עבד כ-18 שנה 
במגדל ועם למינויו למנהל המכירות המרחבי, הוא 
משלים מעגל וחוזר לתחום שממנו החל את דרכו 

בקבוצה - המכירות. 
עמית אלבז, ששימש עד עתה כמנהל תפעול 
הפנסיה והגמל במערך תפעול מגדל שכירים, יעבור 
לחטיבת הלקוחות. אלבז, כ-9 שנים במגדל, יחליף 
את עמית אורון כמנהל פיתוח עסקי של חטיבת 
הלקוחות וערוצי ההפצה. נמסר כי אורון  קודם 
בסבב המינויים באוגוסט לתפקיד מנהל מערך 

תפעול חיסכון ארוך טווח ובריאות. 
וערוצי  במסגרת פעילות חטיבת הלקוחות 
תחום  מנהל  הרוש,  אלי  גם  קודם  ההפצה 
הביטוחים הקבוצתיים ונסיעות לחו"ל ב-5 השנים 

האחרונות. הרוש 
ימשיך בתפקידיו 
הנוכחיים ובמקביל 
ל  ה נ מ ל ה  נ ו מ
 – מגדל"  "קול 
המכירות  מוקד 
 , ת ו י נ ו פ ל ט ה
במתן  המתמחה 
של  רחב  מגוון 
שירותים התומכים 
בפעילויות המכירה 
של סוכני הקבוצה. 

בחברה מציינים, כי הרוש, שהוביל את התפתחותה 
של מגדל בתחומים שתחת ניהולו,  יחליף את יוגב 
איחוד וכמנהל  יוחנן, ששימש כמנכ"ל סוכנות 
"קול מגדל". יוחנן הודיע לאחרונה על רצונו לצאת 

לדרך חדשה. 
סבב זה הוא לאחר סבב מינויים קודם בצמרת 
הקבוצה, שהושלם באוגוסט, עם קידומם בין השאר 
ליאור רביב לתפקיד משנה למנכ"ל ומנהל  של 
חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה, ושל נטע איכר 

לתפקיד סמנכ"לית ומנהלת תחום ביטוח כללי. 
עם השלמת סבב המינויים מסר ליאור רביב: 
"המינויים החדשים יאפשרו למגדל לפרוץ קדימה 
ולהוסיף ולפתח עסקים חדשים, תוך חתירה 
מתמדת למיצוי הפוטנציאל העסקי העצום הטמון 
בקשר המיוחד של מגדל עם סוכניה, במגוון תחומי 

הפעילות המשותפים". 
לדברי עופר אליהו, מנכ"ל מגדל, "אני מלא אמונה 
וגאווה במינויים האחרונים, המעידים פעם נוספת 
על העוצמות והאיכותיות שבהון הניהולי שלנו. 
אין לי ספק כי רענון השורות ביחידות השונות 
בחטיבת הלקוחות ובתחום הביטוח הכללי, יעניק 
רוח גבית להמשך צמיחתה העסקית של מגדל 
ולהעצמת שיתוף הפעולה עם סוכניה. אני מאחל 
הצלחה רבה למנהלים בתפקידיהם החדשים ומודה 
ליוגב יוחנן על תרומתו לפעילות מגדל בממשקי 

תמיכתה בסוכנים".  

מנהל ההשקעות  אילן ארצי, 
הראשי של הלמן-אלדובי, וקודם 
לכן מנהל ההשקעות הראשי של 
בית  עם  שמוזגה  הדס-ארזים 
מתפקידו  יפרוש  ההשקעות, 
לאחר 11 שנים. בהסכמת הצדדים 
הוחלט שארצי ימשיך בתפקידו 
וילווה את  בחודשים הקרובים 
החברה עד ה-30 באפריל 2018 

או עד למינוי מחליף.
רבות,  שנים  "לאחר  ארצי: 

אינטנסיביות ופוריות מאד בהלמן אלדובי 
לפנות לאתגרים  והדס ארזים, החלטתי 
ברצוני להודות למנהלי החברה  חדשים. 
ועובדי אגף השקעות על האמון, העבודה 

ושותפות  יחדיו  המקצועית 
צוות  אלדובי  בהלמן  הדרך. 
עובדים ומנהלים מצוין ואני בטוח 
שיצעידו את החברה להישגים 

רבים". 
רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: 
"לאילן ארצי היה נדבך משמעותי 
בפעילות בתי ההשקעות הדס 
ארזים ולאחר מכן הלמן-אלדובי. 
ברצוני להודות לו מכל הלב  על 
לבית  השנים  ארוכת  תרומתו 
ויכולותיו. למרות  ההשקעות ועל כישוריו 
שאנו מקבלים בצער את רצונו לפרוש, אנו 
מכבדים את רצונו להמשיך הלאה ומאחלים 

לו הצלחה רבה בהמשך הדרך".

אילן ארצי, מנהל ההשקעות 
הראשי של בית ההשקעות 

הלמן-אלדובי פורש מתפקידו 

אילן ארצי

שלמה מנור

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

 יישאר בתפקיד עד אפריל 2018 או עד אשר ימצא מחליף  ארצי: לאחר 
שנים רבות, אינטנסיביות ופוריות מאוד החלטתי לפנות לאתגרים חדשים

"צ
יח

ם: 
לו

צי

 מנור שימש כמנהל מרחב צפון בשנתיים וחצי האחרונות ובמקומו ימונה  יוסי אביב, ששימש בתפקידו האחרון כמנהל 
המכירות של המרחב  יוסי זיו, ששימש עד עתה כמנהל שירות סוכנים ארצי, יעבור לתפקיד מנהל מכירות במרחב צפון
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גיא קריגר

 זאת בעקבות מחלוקת באיגוד המתכננים הפיננסיים שנסובה בין היתר על תוקף 
ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית של האיגוד  יו"ר האיגוד עומר גטניו טוען כי 

האסיפה פוזרה עם עזיבתו את האולם   נשיא האיגוד דן דוברי: האסיפה הייתה חוקית

גיא קריגר מונה למנכ"ל 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של איגוד 
המתכננים הפיננסיים: אין תוקף ל"החלטות" 

שהתקבלו לאחר פיזור האסיפה

יחליף בתפקיד את יהודה בן אסאייג שמונה למנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח

גיא קריגר מונה למנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל 
מבטחים החדשה ויחליף  המנהלת את קרן הפנסיה 
למנכ"ל  יהודה בן אסאייג אשר מונה  בתפקידו את 
מנורה מבטחים ביטוח החל מ-1 בספטמבר 2017. 
רשות שוק ההון  מינויו יכנס לתוקף בכפוף לאישור 

ביטוח וחיסכון.
קריגר, הצטרף למנורה מבטחים פנסיה בשנת 2004 
וכיהן במגוון תפקידים בחברה, ומכהן החל משנת 2009 
כמשנה למנכ"ל. הוא בעל ניסיון רב וידע מקצועי רחב 

בעולם הפנסיה והביטוח.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל מנהלת את מבטחים 
החדשה, עם היקף נכסים מנוהל של כ-97 מיליארד שקל. 
בנוסף, החברה מנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות, 
כך שסך הנכסים המנוהל על ידי החברה מסתכם בכ-

120 מיליארד שקל.
נמסר כי החברה ביססה בשנים האחרונות את מעמדה 
של הקבוצה כמובילת שוק הפנסיה בישראל, תוך הצגת 
גידול משמעותי בהיקף ההפקדות והיקף הנכסים בקרן. 

בעקבות המחלוקת על תוקף ההחלטות 
איגוד  שהתקבלו באסיפה הכללית של 
הפיננסיים בתחילת השבוע,  המתכננים 
היועץ המשפטי של הארגון עו"ד ג'ון גבע 
ד' בשבוע שעבר את חוות  ביום  פרסם 
דעתו על ההחלטות שהתקבלו באותה 
כל  "אין  כי  ישיבה. לדבריו, הוא סבור 
תוקף ל'החלטות' כלשהן, ככל שהתקבלו 
כאלה לאחר פיזור האסיפה" ותולה זאת 
בכך שהאסיפה דה פאקטו פוזרה טרם 

ההצבעה על ההחלטות. 
בתחילת השבוע שעבר התכנסה האסיפה 
הכללית של איגוד המתכננים באופן מיוחד 
לדון בטענות של בכירים באיגוד נגד נשיא 
דן דוברי, אולם לאחר שעורך דינו  האיגוד 
של דוברי סירב לצאת מן האולם, עזב עומר 
גטניו, יו"ר האיגוד, את האסיפה. מקורבים 
לגטניו טענו, כי יציאתו מן האסיפה משמעותה 
פיזור האסיפה, אך דוברי גרס כי החלטתו 
של גטניו לצאת מן האסיפה אינה מחייבת 
את פיזור האסיפה, ולכן האסיפה המשיכה 
להתנהל כרגיל. לדברי דוברי, לו הייתה עוברת 
בהצבעה החלטה לפזר את האסיפה – הדבר 

היה נחשב כפיזור האסיפה.
לדברי עו"ד גבע, לאחר עזיבת גטניו "קמו 
חברי איגוד והחלו נוהרים אל מחוץ לאולם, 
'ברגלים' בתמיכה  מה שעולה כדי הצבעה 
וסיום  עזיבת  על  גטניו  )הודעת  להודעתך 
האסיפה( ובפועל הביא לפיזור האסיפה". 
כמו כן מוסיף היועץ המשפטי, כי "לא נקראו 
חברי האיגוד לאולם לצורך קבלת החלטות או 
לניהול דיון לכאורה במסגרת אסיפה כללית, 
כיו"ר  גטניו(  )יציאת  וביציאתך מהמקום 
האסיפה וכיו"ר האיגוד היה בכך גם אקט ברור 

לנוכחים שהאסיפה פוזרה. גם אני, כיועמ"ש 
של האיגוד, לא נקראתי חזרה לאולם ואף אני 

סברתי כי אכן האסיפה פוזרה".
בבוקר יום ה' שלח יו"ר הארגון מייל, שכלל 
את השקפתו האישית על הקרע המתרחש 
באסיפה  כי  גטניו,  מציין  במייל  באיגוד. 
שהתקיימה בתחילת השבוע "הצליחו מספר 
חברים באמצעי בריונות, לחשוף את פרצופה 
המכוער )של העמותה(, תוך כדי מאבק לא 
מובן על תארים כאלה ואחרים" וגם הוא שולל 

את ההחלטות שנעשו בישיבה לאחר לכתו.
באותה  צעדיו  את  גטניו  הסביר  במייל 
הישיבה. לדבריו "במקום לנהל דיון שקוף, 
הנותן במה לחברים להשמיע קולם ולהביע 
בוועד המנהל  דעתם, החליטו שני חברים 
לפוצץ את הישיבה, ולפגוע, עבור כל שאר 
החברים, בעתיד האיגוד". כמו כן הזכיר גטניו 
את חשיבותה של אותה ישיבה, לאור הצורך 
לבאר את השאלות הרבות שעלו בחודש 

האחרון בתוך האיגוד. 
טרם הישיבה, בכירים באיגוד, בהם היו"ר 
גטניו, טענו לליקויים בהתנהלותו של דוברי 
במסגרת האיגוד. נטען, כי קיימים בין היתר 

ליקויים בהתנהלות הכספית של המכללה 
עד לאחרונה  )שהייתה  פיננסי  לתכנון 
בבעלותו של דוברי( מול האיגוד. הליקויים 
עוסקים בהתחשבנות של הלוואה שנתנה 
המכללה לאיגוד, והכנסים שערכה המכללה 

עבור האיגוד. 
במייל הסתמך גטניו על חוות דעת של 
מבקר הפנים ועל דברי גבע וטען כי עזיבתו 
ולדבריו,  הישיבה  לפיזור  הביאה  אכן 
להחלטות שהתקבלו לאחר עזיבתו אין 
תוקף משפטי. מתוך כך, טען כי  "מעשיהם 
של שני חברי הוועד, הכוללים בחלקם שינוי 
מורשי החתימה באיגוד ובחשבון הבנק שלו, 
פנייה יזומה ותמוהה לרשם העמותות בניסיון 
וכן התחזות למייצגים את  לחטוף תארים 
הוועד המנהל של האיגוד, הינם בגדר חתירה 
וניסיון  נגד כל חברי האיגוד, נגד העמותה 
ניתן להם על  לזכות בכבוד מפוקפק שלא 

ידי אף אחד".
לאחר יציאתו של גטניו, האסיפה כאמור 
הבחירות  את  להקדים  והחליטה  נמשכה 
ל-22 בנובמבר, בהן ייבחר ועד מנהל חדש 
וסיו"ר חדש, שישמש כסגנו של היו"ר הנכנס 
נועם הירשקורן, שצפוי להיכנס לתפקיד ב-1 
בנובמבר, במקום היו"ר הנוכחי גטניו. כאמור, 
על פי היועץ המשפטי אין להחלטות אלו תוקף. 
דוברי מסר בתגובה: "יש לנו אישור על כך 
שהאסיפה הייתה חוקית, והיא כבר דווחה 
דוברי  התייחס  עוד  העמותות".  לרשם 
לחוו"ד של היועץ המשפטי ואמר: "עו"ד גבע 
ידע שהאסיפה המשיכה  לא  אומר שהוא 
בוגוט יוציא חוו"ד  אחרי יציאתו. אם עו"ד 
שהאסיפה חוקית, אז כנראה שהוא יודע על 

מה הוא מדבר". 

מבטחים ומבוטחים

יו"ר האיגוד עומר גטניו ונשיא האיגוד דן דוברי

http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D/
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יחסי חברות הביטוח וסוכני המגזר 
הערבי יידונו בכנס פוליסה בנצרת

כנס פוליסה, שיתקיים ביום ג' השבוע )ה-
בנצרת, יעסוק  לגאסי  12 בספטמבר( במלון 
ביחסים בין חברות הביטוח לסוכני המגזר 
חגי  וייערך בהנחיית אנשי הביטוח  הערבי 
שפירא ועאדל מחאג'נה. ישאו דברים בפתיחת 
זוהיר  אריה לביא עורך פוליסה, ח"כ  הכנס: 
בהלול )המחנה הציוני(, ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין 
ועדת הכלכלה  )הרשימה המשותפת( ויו"ר 

של הכנסת ח"כ איתן כבל )המחנה הציוני(. 
ניר ברטל - אחראי  כמו כן ישתתפו בכנס: 
אריה  על חבויות וחובה ברשות שוק ההון, 
אברמוביץ נשיא לשכת סוכני הביטוח, אריאל 
מונין יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה, אמיל 

וינשל יו"ר הפול לביטוח חובה, סוכן הביטוח 
סוהיל משרקי - ממנהלי המאבק של סוכני 
הביטוח מהמגזר הערבי, סוכן הביטוח עאדל 

מטאלקה ועו"ד חאלד תיתי.
ניר כהן, מנכ"ל חברת  עוד ישתתפו בכנס: 
רכב  בביטוחי  ריידרים  על  שידבר  זברה, 
מנכ"ל  אלדד הלוי  כמנוף שיווקי לסוכנים. 
 – Cancierge HealthCast Int, ירצה על 
שירות חדשני מסוגו בעולם במלחמה בסרטן. 
ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק, ידבר על 
הנושא: תאונות דרכים - מאפיינים כלליים 

למגזר.
במושב הראשון יתקיים דיון בהנחיית חגי 

שפירא על היבטים שונים לתפקידו, מעמדו 
ובעיותיו של הסוכן במגזר. במושב השני יתקיים 
פאנל, בהנחיית עו"ד תיתי, בנושא פתרונות 

אפשריים לעתיד.
בענף,  מסוגו  ראשון  העיון,  ליום  היוזמה 
שפירא,  של  מאמרו  בעקבות  התעוררה 
שכותרתו: "אפליית סוכני הביטוח מהמגזר 
2281 מה-12 ביולי(,  הערבי" )פוליסה, גיליון 
שבו הוסברו הבעיות הקשות של סוכני ביטוח 
במגזר הערבי בהשגת מבטחים בביטוח חובה.
לשחקנים  במה  לתת  הינה  הכנס  מטרת 
וכן  השונים להבהיר את עמדתם הנוכחית 

לבדוק פתרונות עתידיים לבעיה.

 בכנס צפויים להשתתף ח"כ איתן כבל, ח"כ זוהיר בהלול, ח"כ יוסף ג'בארין, ניר ברטל, אריה אברמוביץ, 
אריאל מונין, אמיל וינשל, עאדל מטאלקה, סוהיל משרקי וארז קיטה  מנחים: חגי שפירא ועאדל מחאג'נה

מבטחים ומבוטחים

ח"כ איתן כבל
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אמיל וינשלאריאל מוניןאריה אברמוביץח"כ יוסף ג'באריןח"כ זוהיר בהלול


