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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.

www.polisa.news / E-mail: news@polisa.news / 03-5407884 .המול: תקשורת כלכלית בע"מ / נחשון 14 רמה"ש 47301 / טל

יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי אריאל מונין, לפוליסה:

www.polisa.news

"בתחילת הקדנציה שמנו 
פל  ט ל ה  ר ט מ ל ו  נ מ צ ע ל
בעיוותים הקשים שהיו בשוק 
כאשר  האלמנטרי,  הביטוח 
שאנחנו  שבהם  המרכזיים 
השירות  בעיית  הם  זיהינו 
בנזקי המים, טיפול בתביעות 
הליסינג,  חברות  נגד  ג'  צד 
גניבת תכשיטים  על  הפיצוי 
והעיוות בביטוח קולקטיבים. 
בנינו תכנית עבודה לטיפול 
ואני שמח  בליקויים האלה, 
שהצלחנו להציף את הבעיות". 
יו"ר  אריאל מונין,  כך אומר 
לביטוח אלמנטרי  הוועדה 
הביטוח,  סוכני  לשכת  של 
בראיון לסיכום הקדנציה שלו 

כיו"ר הוועדה. 

• האם אתה מרוצה מהאופן בו האוצר טיפל 
בתחום נזקי המים והצנרת?

מונין: כל פתרון שיביא למצב חדש – יביא 
בהכרח לשיפור, כי המצב היה כל כך גרוע, כך 

יותר  יהיה  אחר  דבר  שכל 
טוב. עצם העובדה שחברת 
הביטוח הוגדרה כאחראית 
שהטיפול  יבטיח  לטיפול 
יהיה יותר טוב. בגדול, האוצר 
הגיע למסקנה שהמודל של 
מוסכי הסדר טוב והעתיק 

אותו למים.

• כיצד באופן כללי אתה 
רואה את העומס הרגולטורי 

שחווית במהלך הקדנציה?
סוכני  ענף  זקני  מונין: 
כזו  זוכרים  לא  הביטוח 
כמות של חוזרים. התמודדנו 
חוזר  חוזר החידושים,  עם 
הצירוף, כתבי השירות, חוזר 
השרברבים. בנוסף התמודדנו 
נית  ק ת ה ה  ס י ל הפו ם  ע
החדשה, כניסת המחוללים בביטוח דירה ומדדי 
השירות שהשפיעו בעקיפין על הסוכנים. ואלו 
רק החוזרים שהשפיעו ישירות על הסוכנים. 
אני חושב שהלשכה חייבת כעת להקים מערך 

שיוכל לתמוך בעבודה הרגולטורית שיש על 
הכתפיים של יושבי ראש הועדות המקצועיות.

• מה עוד נראה לך שנכון לעסוק בו בעתיד ?
וגם תפקידו  מונין: השוק עצמו משתנה, 
של הסוכן ישתנה בעתיד. חשוב שמצד אחד 
נרחיב את סל השירותים לסוכן האלמנטרי 
כדי לאפשר לו למכור ללקוח מוצרים נוספים. 
מצד שני לקיים שיתופי פעולה עם סוכני ביטוח 
נוספים מעולמות החיים, הבריאות והפיננסים.
העיקרון של One stop shop, במציאות 
שלנו, מחייב שיתופי פעולה. אני לא חושב 
שבנאדם אחד יכול להבין בכל הנושאים ברמת 
מומחיות גבוהה ואינו יכול לעשות הכל. אי 

אפשר להתמחות בכל התחומים לעומק. 
יש חשיבות בלהבין שלאט לאט, ברבות הזמן, 
נדע להעמיד את הלקוח במרכז ונדע להבין 
אותו יותר לעומק ולהיות עבורו אנשי ידע. כך 
נוכל להעניק לו הידע בתחומים רחבים יותר 
של החיים, ונדע לגבות על זה גם תשלום הוגן. 
עלינו להמציא מחדש את תפקיד הסוכן המתווך.
)הריאיון המלא עם אריאל מונין יפורסם 
במהדורה המיוחדת לכנס אלמנטר 2017(

הצפנו את העיוותים בתחום 
נזקי המים והובלנו שינוי

אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח 
אלמנטרי בלשכת סוכני הביטוח
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nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח
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nir@oren-ins.co.il - או צור קשר: ניר עובדיה, נייד - 050-3613610, מייל
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  העברת המניות מהווה חלק מהמהלך לגיוס הון שביצע אליהו  המניות ישמשו כביטחונות לאחר 
הנפקת האג"ח למוסדיים בשבוע שעבר  אליהו יפעל בימים הקרובים להעביר את מניותיו במגדל

קיבל אור ירוק

סלינגר אישרה לשלמה אליהו להעביר 
את מניותיו במגדל לחברת אליהו הנפקות

ההון,  שוק  על  הממונה 
ביטוח וחסכון דורית סלינגר 
לשלמה אליהו, בעל  אישרה 
אחזקות,  במגדל  השליטה 
להעביר את מניותיו לחברת 
כך הודיעה  אליהו הנפקות. 
לבורסה  מגדל  )א'(  היום 
יפעל  אליהו  כי  והוסיפה 
להעברת מניותיו כבר בימים 
הקרובים, תוך שחרור השעבוד 
החל כיום על חלק מהמניות 
מאשרת  בכך  בנק.  לטובת 
סלינגר בפועל את מהלכו של 

אליהו לגייס הון תוך שימוש במניות מגדל 
כבטחונות. האישור התקבל אצל אליהו ביום 
העסקים האחרון של שנת תשע"ז – יום ג', 

ה-19 בספטמבר. 
שעבר בשבוע  גייסה  הנפקות   אליהו 

1.3 מיליארד שקל מהמוסדיים 
קת  ו ל ח ו ח  " ג א ת  ק פ נ ה ב
מניות  לרכישת  אופציות 
מגדל. באותה הנפקה נרשמו 
מיליארד   2.2 של  ביקושים 
עה  ב ק נ ש ת  י ב י ר ה ו ל  ק ש
על  הערכות,  פי  על  עומדת, 
המהלך   .3.85% של  שיעור 
כולו היה כפוף לאישורה של 

סלינגר. 
לאליהו  המניות  העברת 
הנפקות, מצריכה שינוי בהיתר 
השליטה הקיים במגדל. ההיתר 
החדש כולל תנאים ומגבלות בחברת הבת 
מגדל חברה לביטוח   - של מגדל אחזקות 
והחברות הנכדות מגדל מקפת קרנות פנסיה 
וקופות גמל, ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים. 
פי היתר השליטה המחודש, שיעורי  על 

מאליהו  שיידרשו  המינימליים  ההחזקה 
יותר מ-50% מכלל אמצעי השליטה  יהיו 
בכל החברות שבשרשרת האחזקות. במגדל 
אחזקות עצמה יצטרך אליהו להחזיק יותר 
מ-30% באופן ישיר. במקביל נדרש מאליהו 
לשמור על שיעור החזקה משורשר לפי שיטת 
המכפלות של לפחות 20% מהזכויות ההוניות 
בחברות מגדל חברה לביטוח, מקפת קרנות 
ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים. עוד  פנסיה 
נדרש, כי החברות בשרשרת יחזיקו בשיעור 

הון עצמי של 50% לפחות.
כי מספר  היום,  עדכנה  כך, מגדל  בתוך 
האופציות שיונפקו למוסדיים יהיה בסך של 
159.9 מיליון – ולא 158 מיליון כפי שפרסמה 
יונפקו בשלוש סדרות  בשבוע שעבר. אלו 
השנים  וארבע  שלוש  בשנתיים,   - שונות 
הקרובות ובמחיר של 4.32 שקל למניה, מחיר 
הגבוה בכ-17% ממחיר המניה הנסחר כיום.

שלמה אליהו,
בעל השליטה במגדל

http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1-1-3-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%a7-%d7%9c%d7%a8/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1-1-3-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%a7-%d7%9c%d7%a8/
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מנורה מבטחים מובילה את חודש אוגוסט 
בתשואות הפוליסות הישנות והחדשות. כך 
עולה מדיווחי חמש חברות הביטוח הגדולות 

לחודש זה. 
מנורה מבטחים הציגה תשואה של 0.58% 
בחודש  החדשה  י'  ובקרן  הישנה  י'  בקרן 
האחרון. הפוליסות רשמו תשואה של 11.86% 
ו-41.7% בשלוש ובחמש השנים האחרונות 
בהתאמה. יצוין כי גם בקרנות הפנסיה רשמה 
מבטחים החדשה – קרן הפנסיה של מנורה 

מבטחים, את התשואה החודשית הגבוהה 
ביותר לחודש אוגוסט, לצד קרן הפנסיה של 

אלטשולר שחם.
כלל ביטוח דורגה שנייה באוגוסט, כאשר 
קרן י' הישנה שלה הניבה תשואה של 0.34% 
והפוליסה החדשה - במסלול הכללי, רשמה 
הניבה  הישנה  הקרן   .0.31% של  תשואה 
תשואה של 12.22% ו-42.24% בשלוש וחמש 
השנים האחרונות בהתאמה. הפוליסה החדשה 
במסלול הכללי רשמה תשואה של 10.42% 

ו-38.98% באותם הזמנים. 
בהסתכלות ארוכת טווח, הפניקס מובילה 
י' הישנה הניבה  את הסקטור, כאשר קרן 

תשואה 
וחמש  בשלוש   48.99% ו-  16.71% של 
השנים האחרונות בהתאמה. מבין הקרנות 
החדשות, פוליסת המסלול הכללי של הפניקס 
מובילה בטווח הארוך, כאשר השיגה תשואה 
של 14.8% ו-43.5% בשלוש וחמש השנים 

האחרונות.

תשואות ביטוח המנהלים לחודש אוגוסט 2017

מקור: דיווחי החברות

ביטוח מנהלים: מנורה מבטחים מובילה 
את תשואות הפוליסות לחודש אוגוסט

 קרן י' הישנה והחדשה של מנורה מבטחים הניבו תשואה חודשית של 0.58% כל אחת  במקום השני בתשואות 
לחודש אוגוסט נמצאת כלל ביטוח  הפניקס מובילה את הטבלה בהסתכלות ארוכת טווח ל-3 ו-5 שנים

תשואהחברה
אוגוסט  2017

תשואה
תשואהתשואה 12 חודשיםמתחילת 2017

לשלוש שנים
תשואה

לחמש שנים
היקף התיק 

)במיליוני שקלים(

הקרנות הישנות

0.58%4.47%5.98%11.86%41.70%11,234מנורה מבטחים

0.34%5.24%6.51%12.22%42.24%34,192כלל ביטוח

0.32%5.45%6.65%14.64%42.59%20,624הראל

0.24%5.46%7.06%16.71%48.99%26,101הפניקס

0.17%4.89%6.75%13.31%40.09%60,082מגדל

הקרנות החדשות

0.58%4.47%5.98%11.86%41.70%9,000מנורה מבטחים

0.31%4.96%5.82%10.42%38.98%5,575כלל ביטוח

0.27%5.23%6.26%13.09%40.70%14,391הראל

0.21%5.10%6.46%14.83%43.51%7,990הפניקס

0.15%4.66%5.87%10.47%35.01%23,693מגדל

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90/
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ירידת ערך רכב בעקבות תאונה היא בגדר 
"נזק ישיר" שעל המבטחת לשאת בו

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: מקום שמדובר ברכבי יוקרה או רכבים יקרי ערך או רכבים בעלי תכונות ייחודיות, הרי ניתן לשער, 
כי הנטייה תהיה להכיר בקיומה של ירידת ערך מסחרית בשיעור גבוה יחסית, בהשוואה לרכב משפחתי

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו 
של אלון בלגה )"התובע"(, על ידי עו"ד שמעון 
מנורה מבטחים  נגד  תומר זרחין  כץ ועו"ד 
חברה לביטוח בע"מ )"הנתבעת" – "מנורה"(, 
על ידי עו"ד מני בכר. פסק הדין ניתן באוגוסט 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי הרשם הבכיר 

קייס נאשף.
עובדות המקרה: התובע, בעלים של רכב 
מסוג מרצדס, תבע ממנורה, שביטחה במועד 
הרלבנטי לתאונה את הרכב בביטוח מקיף, 
לפצותו בגין ירידת הערך המסחרית שנגרמה 
לכאורה לרכב. זאת, להבדיל מעלות התיקון 
בגין הנזקים הישירים לרכב, שאינה שנויה 
מלא.  באופן  בה  נשאה  ומנורה  במחלוקת 
השמאי מטעם התובע העמיד את שיעור ירידת 
בעוד שהשמאי   ,13% על  הערך המסחרית 
מטעם מנורה העמיד את שיעור ירידת הערך 

על 5% בלבד.
פסק הדין: בית המשפט ציין, כי המחלוקת 
מושא תיק זה עניינה אך ורק ביחס לנזק העקיף, 
ובשיעור ירידת הערך המסחרית, שהוסבה, 
לכאורה, לרכב התובע בעקבות  תאונת דרכים 
עצמית, בה היה מעורב. ממחלוקת זו נגזרות, בין 
היתר, שלוש שאלות מרכזיות: הראשונה - מה 
המשמעות של אי התייצבות המומחה/השמאי, 
שערך חוות דעת, לבקשת צד במשפט; השנייה 
- האם המבטחת נהגה כדין בעת שהעמידה 
את שיעור ההשתתפות העצמית בגין ירידת 
הערך בפוליסה על 5%, וזאת בשים לב לאמור 
בתקנה 3א' לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
)תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, תשמ"ו-1986; 
השלישית - מה המשמעות של אי התייצבות 
עדה, שתצהירה צורף בשעתו לכתב ההגנה 

שהוגשה במסלול סדר דין מהיר. 
בית המשפט קבע, כי על מנת להכשיר את 
עדותו של מומחה כעד מומחה, עליו לערוך 
בעצמו את חוות הדעת, לחתום עליה, וכן למלא 
אחר האמור בתוספת הראשונה, בהיבט של ציון 
העובדה, כי חוות דעתו ניתנת במקום עדותו 
בבית המשפט, וכן היותו ער ומודע לכך, כי לעניין 
הוראות החוק הפלילי דין חוות דעתו כדין עדות 
בשבועה בבית המשפט. על המומחה לציין גם 
את פרטי ניסיונו המקצועי והשכלתו. במקרה 
זה, המומחה אינו יכול להיבנות מהעובדה, כי 
מישהו אחר ערך את חוות הדעת וחתם עליה, 
והיה עליו לערוך בעצמו את חוות הדעת, לחתום 
עליה, וכן להצהיר כי חוות דעתו ניתנת במקום 
עדותו במשפט, תוך ציון העובדה שהוא ער 

להוראות החוק הפלילי.
בית המשפט קבע, כי ירידת ערך בעקבות 
תאונה היא בגדר "נזק ישיר", שיש לשאת בו. 
במקרים המתאימים, בית המשפט מוסמך 

לפסוק פיצוי בגין ירידת ערך מסחרית, שחורגת 
במידה לא מבוטלת מירידת הערך הטכנית, 
ייעשה כפוף להוכחה בפועל של  אולם זאת 
ירידת הערך המסחרית. לאמור יש להוסיף, כי 
מקום שמדובר ברכבי יוקרה או רכבים יקרי 
ייחודיות, הרי  ערך או רכבים בעלי תכונות 
ניתן לשער, כי הנטייה תהיה להכיר בקיומה 
של ירידת ערך מסחרית בשיעור גבוה יחסית, 
בהשוואה לרכב משפחתי שאין בו מאפיינים 

ייחודיים כלשהם.
ההלכה  עמדת  את  הזכיר  המשפט  בית 
אשר  העליון,  המשפט  בית  של  הפסוקה 
הכירה באופן חד משמעי  בשורה של פסקי 
דין בקיומה של ירידת ערך מסחרית, להבדיל 
מירידת ערך טכנית, חרף האמור בדוח ועדת 
ששון. פסק הדין המכונן בסוגיה זו היה הפניקס 
נ' מוריאנו, בו נפסק, כי ירידת ערך של רכב 
אינה רק ירידת ערך "טכנית", אובייקטיבית, 
אלא גם ירידת ערך מסחרית. ירידת הערך של 
רכב בעת התאונה משקפת גם את הפיחות של 
הרכב בעיני רוכשים פוטנציאליים בשל התאונה. 
כמו כן נפסק לא אחת, כי דוח ועדת ששון או 
הנחיות איגוד השמאים אינם בבחינת ראיה 
מכרעת שאין לסטות ממנה,  ובוודאי שבית 
המשפט רשאי לשקול חוות דעת המסבירות 
מדוע במקרה ספציפי העומד לפני המומחה, 
ירידת ערך, שנקבעה בדבקות לפי אמות המידה 

של הנחיות איגוד השמאים, אינה מוצדקת.

בית המשפט לא מצא לנכון לפסוק לתובע 
ריבית מיוחדת, שכן אין מחלוקת  בין הצדדים, 
כי הרכב תוקן לשביעות רצונו המלאה של 
התובע ובהסכמתו המפורשת. התובע הודה, 
כי אין לו כל טענה לעניין עצם התיקון ואיכותו, 
ומנורה נשאה במלוא עלות תיקון הנזק הישיר. 
לגבי פיצוי בגין ירידת הערך, הרי בעניין זה 
ניטשה מחלוקת קשה בין הצדדים, והמשפט 

התנהל לבירור מחלוקת קונקרטית זו.
בית המשפט לא התעלם מהדרך בה מנורה 
בחרה לנהל את ההליך, לרבות האשמות שווא 
נטולות בסיס שהטיחה בתובע, וציין, כי לא 
יעלה על הדעת להכתים את שמו של בעל דין 
ולייחס לו כוונה או רצון להערים, חלילה, על 
מבטחת, מבלי  להניח את המסכת העובדתית 
העומדת ביסוד הטיעון. בית המשפט הדגיש, 
כי אין, ולא היה כל מקום, להעלות טיעונים 
ממין זה, ודבר נלקח בחשבון במסגרת פסיקת 
את  המשפט  בית  ציין  כן  כמו  ההוצאות. 
העובדה, שמנורה לא טרחה כלל להשיב על 
מכתב הדרישה של התובע, וכך פעלה בניגוד 
גמור לחוזר המפקח על הביטוח, המחייב מתן 

מענה בתוך 30 יום.
לסיכום, בית המשפט חייב את מנורה לשלם 
לתובע 11% מערך הרכב נכון למועד התאונה, 
בסך 62,752 שקל וכן שכ"ט שמאי והוצאות. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

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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וש  כ ר ם  ו ח ת
ים  ר ח א ו ר  ח א
שי  י ל ש ה ו  נ י ה
כל  מבין  בגודלו 
הפעילות  תחומי 
וה  ו ה מ א  ו ה ו
מתפוקת   22.2%
האלמנטרי בחציון 
 2017 ן  ו ש א ר ה
)2.61 מתוך 11.74 
קל  ש ד  ר א י ל מי

המהווים את תפוקת האלמנטרי בחציון(.
ביחס   3% של  קיטון  על  אמנם  מדובר 
 86 לאשתקד )2.69 מיליארד – קיטון של 
מיליון שקל(, אך מאחר שתחום זה מורכב 
מפוליסות / כיסויים רבים, יש לבדוק כל תת 
תחום בנפרד. למרות זאת, ניתן להסיק מנתוני 
התפוקה שבענפים התחרותיים )עקב הרווחיות( 
קיימת שחיקת תעריף, שהרי אין מענה לשיעור 
הצמיחה והפרמיה לא עלתה כמצופה. בתתי 
ענפים מסוימים אף נרשמה ירידה בפרמיה 

)כגון אבדן רכוש /בתי עסק(.
בחברות מסוימות, ובעיקר בפוליסות גדולות, 
ייתכנו עיוותים השוואתיים בגלל הפרשי עיתוי 
)והכוונה לפוליסות שהן לתקופה שונה משנה(.

הפוליסות / הכיסויים העיקריים המרכיבים 
תחום זה קשורים ברכוש )אובדן רכוש, בתי 
עסק, דירות, משכנתאות והנדסי(. תתי תחומים 

אלו מהווים יותר מ-85% מתפוקת התחום. 
/ הכיסויים מקורם בימי,  יתרת הפוליסות 
ואפילו  מטענים בהעברה, תאונות אישיות 
מחלות ואשפוז )בעיקר בחברות שאין להם 
מגזר בריאות בנפרד לצורך דיווח על פוליסות 

נסיעות לחו"ל(.
בשורת הרווח והחל מ-2016 התחום הינו 
הרווחי ביותר באלמנטרי ובחציון 2017 התחום 
הציג רווח שיא של 279.4 מיליון שקל )204.9 
 36.3% גידול של   - מיליון בחציון אשתקד 

ברווחיות(.
חלקו של התחום ברווחי האלמנטרי בחציון - 
43.6% )279.4 מתוך 639.8 – רווחי האלמנטרי 
רווחיות  את  מוביל  כאמור  והוא  בחציון( 
לתקופה  להשוות  ניתן  )לא  האלמנטרי 
מקבילה, שהרי בשנת 2016 כל תחומי הפעולה 
האחרים הציגו הפסד(. בעשור שקדם ל-2016, 
התחום היה גורם מספר 2 בתרומתו לרווחיות 
האלמנטרי )הרבה אחרי ביטוח חובה, שהיה 

מספר 1 בתרומתו לרווח(.
התחום מאופיין ברווחיות חיתומית מסורתית 
והינו עתיר ביטוח משנה )כ-60% מהפרמיה 

ברוטו - 1.58 מתוך 2.6 מיליארד שקל(.
בשנה הנוכחית לא היו אירועים מיוחדים כגון 
נזקי חורף והצפות ולכן הרווחיות הגיעה לשיא. 
גם בהתייחס להסכמי ביטוח משנה, החברות 
הצליחו ברוב המקרים לשפר עמדות וגם זה 

תרם לגידול ברווחיות.

בחציון 1 2017 כל החברות ללא יוצא מן הכלל 
הציגו בתחום זה רווח כולל וכן רווח חיתומי. 
השפעת רווחי ההשקעות אינה גדולה בתחום 
זה )שאינו עתיר כספי השקעה( ובחציון הנוכחי 
תרמו כ-35 מיליון, המהווים כ-12.5% מהרווח 

)279.4 מיליון שקל(.

הגדולה והרווחית ביותר - הראל 

הראל הינה החברה הגדולה ביותר  חברת 
והרווחית ביותר בתחום זה בחציון הראשון 
2017. תפוקת התחום בהראל כ-500.2 מיליון 
שקל ושורת הרווח 48.5 מיליון שקל )בחציון 
מיליון  ו-29.6  שקל  מיליון   521.1  -  2016
בהתאמה(. זהו קיטון של 4% בתפוקה וגידול 

של 63.85% ברווחיות.
חלקה של הראל בתחום זה כ-19.2% מתפוקת 
כל החברות וביחד עם תחום החבויות היא 

המובילה בתחומים העסקיים.
השיפור ברווחיות נובע משיפור בתוצאות 
החיתומיות, שהרי בחציון 2016 החברה דיווחה 
על נזקי חורף שלא חזרו בשנה הנוכחית. בנוסף, 

יש שיפור בתוצאות החיתומיות.
החברה השנייה בגודלה היא מגדל עם תפוקה 
בסדר גודל של 387.9 מיליון שקל ורווח בסך 34 
מיליון )406.4 מיליון ורווחיות של 30.6 מיליון 
שקל בהתאמה – לחציון 2016(. זהו קיטון של 

4.5% בתפוקה וגידול של 11.1% ברווח.
הקיטון בתפוקה נובע בעיקרו מהפרשי עיתוי 
)פוליסות לתקופה של פחות משנה( ובנוסף, 
אי חידוש פוליסות שהציגו הפסד לאורך זמן. 
בהתייחס לרווחיות קיים שיפור הנובע מעלייה 
בתוצאות חיתומיות כתוצאה מהתפתחות 
חיובית בניסיון התביעות שהובילה לקיטון 
בהערכה אקטוארית )בעיקר ברבעון הראשון(.
הפניקס  היא  בגודלה  החברה השלישית 
ותפוקתה בחציון 371.8 מיליון שקל עם רווחיות 
בסדר גודל של 37.1 מיליון שקל )362.2 מיליון 
שקל ורווח של 47.7 מיליון בהתאמה(. זהו גידול 
של 2.6% בתפוקה מלווה בקיטון ברווחיות של 
22.2%. בחציון אשתקד הפניקס הייתה החברה 

הרווחית ביותר בתחום.
נובעת בעיקר מהתפתחות  הירידה ברווח 
שלילית בתביעות בשייר של תת תחום בתי 
תחום  בתת  ובמקצת  רכוש  אובדן   / עסק 

הדירות.
כלל ביטוח,  החברה הרביעית בגודלה היא 
ותפוקתה 338.1 מיליון שקל ורווחיות בסדר 

תחום רכוש ואחרים הופך להיות 
הגורם המוביל ברווחיות

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

 עלייתו של תחום זה למקום הראשון בתרומה לרווח מוסברת בעובדה שהתחום רווחי באופן מסורתי וגם 
בימים של נזקי חורף התחום מגובה היטב על ידי מבטחי משנה  רכוש אחר ואחרים – חציון ראשון 2017

רווחי פרמיות  ברוטו ערכים
השקעות

רווח בנטרול
רווח כוללרווחי השקעה

500,2896,94541,58348,528הראל

371,8335,14931,95937,108הפניקס

387,936-2734,04234,015מגדל

295,0276,09926,40732,506מנורה החזקות

338,1517,12122,21429,335כלל ביטוח

92,28286222,50723,369ביטוח ישיר

220,9783,20618,54221,748איילון

133,3161,47915,24316,722הכשרה

123,2411,78213,05914,841ביטוח חקלאי

  AIG75,2771,3448,88010,224

48,2091,1107,3008,410שירביט

24,2514162,1812,597שלמה

2,610,79035,486243,917279,403סה”כ

תוצאות תחום רכוש אחר ואחרים, חציון 1 2017
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גודל של 29.3 מיליון שקל )תפוקה של 395.7 
מיליון והפסד של 11מיליון בהתאמה(. זהו קיטון 
בתפוקה של 14.5% ושיפור ברווחיות בשיעור 
של 40.3 מיליון שקל. הקיטון בתפוקה נובע 
מהפרשי עיתוי )פוליסות לתקופה הקטנה משנה 
– בעיקר פוליסות גדולות בתפוקה( וכן מאי 
חידוש פוליסות תאונות אישיות לתלמידים. 
השיפור ברווח נובע מטיוב עסקי, שהביא שיפור 
חיתומי, ובנוסף, בגין ירידת ההשפעה של תת 
תחום תאונות אישיות שאשתקד תרם להפסד 

משמעותי.
מנורה  היא  בגודלה  החמישית  החברה 
 295 בחציון  ותפוקתה  החזקות  מבטחים 
מיליון שקל עם רווחיות של 32.5 מיליון שקל 
)324.9 מיליון ורווחיות של 30.5 מיליון שקל 
בהתאמה לחציון 2016(. זהו קיטון של 9.2% 
בתפוקה וגידול של 6.4% ברווחיות. הירידה 
בפרמיה נובעת מקיטון בתיק הלקוחות. הגידול 
ברווח אינו משמעותי, אך בשקלול הפרמטרים 

החיתומים והאחרים קיים שיפור.
כ-1.89  הגדולות  חמש  תפוקת  הכול  סך 
כל  המהווים כ-72.5% מתפוקת  מיליארד, 

החברות )2.61 מיליארד(.
בשנה החולפת חלקן של חמש הגדולות הגיע 
לכדי 2.01 מיליארד שקל, שהיוו 74.6% מתפוקת 
החברות – אכן יש ירידה חלקית בחלק מהן 
וגם בביטוחי דירות(.  )גם בביטוחי עסקים 
הפניקס היא החברה היחידה מבין הגדולות 

שמציגה גידול חציוני.

שש הגדולות – 81% מתפוקת התחום

החברה השישית לאורך זמן רב היא איילון. 
עם תפוקה בסדר גודל של 220.9 מיליון שקל 
ורווחיות של 21.7 מיליון )215.6 מיליון שקל 

ורווחיות של 15 מיליון שקל בהתאמה לחציון 
ראשון 2016(. זהו גידול מתון בתפוקה של 2.4% 
וגידול ברווחיות של 44.6%. החברה מדווחת על 
שיפור במרווח הפיננסי וכן על גידול ברווחים 
הנובע מירידת שער החליפין, בשיעור גבוה 
מאשתקד )הרווח נוצר בגין שיערוך התחייבויות 

צמודי מט"ח(.
ברמה החיתומית, יש הטבה חיתומית בהנדסי 
ומנגד - הרעה בתוצאות חיתומיות של תת 

תחום דירות.
לחברה פעילות גדולה במגזר המוניציפלי, 
ולפיכך, לצד הפרמיה בתחום הנסקר יש גם 

סיכונים עתירי חבויות.
ביחד עם איילון מהוות שש הגדולות 81%- 

מתפוקת החברות בתחום זה.
החברה ה-7 בגודלה היא הכשרה עם תפוקה 
בסדר גודל של 133.3 מיליון שקל ורווחיות 
של 16.7 מיליון שקל )122.9 מיליון ורווחיות 
של 14.4 מיליון שקל בהתאמה ב-2016(. זהו 
גידול של כ-8.5% בתפוקה ו-15.9% ברווחיות. 
החברה מגדילה את פעילותה בתחום בהתאם 
למדיניות אסטרטגית של החברה. הגידול 
ברווח נובע משיפור חיתומי מצד אחד ומגידול 

התיק מצד אחר.
ביטוח חקלאי  החברה ה-8 בגודלה היא 
עם תפוקה בסדר גודל של 123.2 מיליון שקל 
ורווחיות של 14.8 מיליון שקל )132.7 מיליון 
שקל ורווחיות של 10.1 מיליון שקל בהתאמה(. 
זהו קיטון בתפוקה של 7.1% וגידול ברווחיות 
של 46.5%. הקיטון בתפוקה בגין ירידת מספר 
הלקוחות הקיבוציים והגידול ברווח עיקרו 

משיפור עמלות משנה.
החברה ה-9 בגודלה בתחום זה היא ביטוח 
ישיר ותפוקתה 92.2 מיליון שקל עם רווחיות 
שקל  מיליון   85.4( שקל  מיליון   23.3 של 
21.8 מיליון שקל בהתאמה(.  ורווחיות של 

זהו גידול של 8% בתפוקה ו-7% ברווחיות. 
החברה הגדילה היקף פעילות )בעיקר בתת 
תחום דירות(. הגידול ברווחיות נובע בעיקרו 
מאותו גידול וחרף ירידה קלה בתוצאות של 
תת ענף דירות ברבעון השני.לחברת יש יתרון 
מובהק ביחס לשאר החברות )בביטוחי דירות( 
בהתייחס לחיתום וטיפול בתביעות )בנוסף לאי 
תשלום עמלה למשווקים( והיא מנצלת את 
היתרונות לגידול מבוקר והגדלת נתח השוק 

לאורך השנים.
 75.2 AIG שתפוקתה  החברה ה-10 היא 
10.2 מיליון שקל  מיליון שקל ורווחיות של 
)70.5 מיליון שקל ורווחיות של 10.8 מיליון 
בהתאמה(. זהו גידול של 6.6% בתפוקה וירידה 
קלה ברווחיות )הירידה הקלה היא ברווחיות 

דירות, אך אינה משמעותית(.
החברה ה-11 בגודלה היא שירביט ותפוקתה 
48.2 מיליון עם רווחיות נאה של 8.4 מיליון שקל 
)40.4 מיליון ורווח של 3.3 מיליון בהתאמה(. זהו 
גידול של 19.3% בתפוקה ו-154.5% ברווחיות.

לחברה פעילות בתחום הדירות, הנדסי וכן 
בנסיעות לחו"ל ופעילות קטנה בתת תחום 
אובדן רכוש / בתי עסק. התחום עתיר ביטוח 
משנה )כ-40% בשקלול כל הפעילויות מהפרמיה 
ונתמך  ברוטו(. השיפור ברווח הינו חיתומי 

בגידול ובעמלות משנה.
החברה ה-12 והקטנה ביותר בתחום זה היא 
שלמה עם תפוקה בסדר גודל של 24.2 מיליון 
שקל ורווחיות של 2.6 מיליון שקל )18.1 מיליון 
שקל ורווחיות של 1.7 מיליון שקל בהתאמה 
בחציון אשתקד(. זהו גידול של 33.7% בתפוקה 

וכ-53% ברווחיות.
עיקר הפעילות בביטוחי דירות )קיימת גם 
והחברה  זניחה בתאונות אישיות(  פעילות 
)פעילות סוכנים  פעילות  להגדיל  מצליחה 

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

תחום רכוש ואחרים הופך להיות 
הגורם המוביל ברווחיות
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ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

בהכוונה מלמעלה( תוך כדי שיפור ברווחיות. 
התחום עתיר ביטוח משנה, שגם אחראי לרווחיות 
ובנוסף, מהגידול  הנוצרת מעמלות משנה, 
בתפוקה המועצם ברווח חיתומי. תיק הדירות 
ואין ספק שהחברה  עדיין בשלב ההתהוות 
בונה את תת תחום דירות בצורה הדרגתית 

כאסטרטגיה.

סיכום 

תחום רכוש ואחרים הופך להיות הגורם המוביל 
ברווחיות והחל משנת 2016 הוא ניצב במקום 
הראשון בתרומתו לרווח. עלייתו של תחום זה 
למקום הראשון בתרומה לרווח מוסברת בעובדה 
שהתחום רווחי באופן מסורתי וגם בימים של 
נזקי חורף / הצפות התחום מגובה היטב על ידי 

מבטחי משנה ומצליח להרוויח.
בשנה הנוכחית לא היו נזקי טבע משמעותיים. 
רוב החברות שיפרו עמדות אל מול מבטחי 
המשנה, ובנוסף, רווחי ההשקעה היו דומים 

לאשתקד )ירידה קטנה בלבד(.
בשלהי השנה החולפת חווינו שריפה גדולה 
שהשפיעה בעיקר על קופת המדינה ובמקצת 
על מבטחי המשנה וכמעט ללא השפעה בשייר 

החברות.
בשנה הנוכחית )בתום שני הרבעונים הראשונים( 
אין תקלות מיוחדות והתחום מצליח להגיע 
לרווחי שיא. עיקר הרווח מחולק בין ביטוחי 

בתי העסק / אובדן רכוש, הדירות וההנדסי.
בחברות הישירות עיקר הרווח נובע מביטוחי 
 6.4% דירות. החברות הישירות מהוות רק 
מתחום זה, אך חלקן בביטוחי הדירות מהווה 
כ-15% מהתפוקה ותרומתן לרווחי הדירות היא 

יותר מ-30% .
נסיגה  קיימת  הגדולות  החברות  ברוב 
ואילו  מהעסקים הגדולים ועתירי החבויות 
בחברות כלל ביטוח ומנורה מבטחים הכיוון 
הכללי של תחום זה מוטה לביטוחי הפרט – 

בעיקר לכיוון ביטוחי הדירות. 
זה, יש לקחת  למרות הרווחיות של תחום 
בחשבון שלכל עסק יש גם חבות שלא תמיד 
מייצרת רווח ובוודאי שלא בתתי תחום חבות 
המעביד וצד ג'. ברבעון זה ולראשונה זה זמן 
רב רווחי רכב רכוש מתקרבים לרווחי תחום 

רכוש ואחרים.
נזקי  )ובעיקר  בעולם  האחרונים  הנזקים 
ההוריקן בארצות הברית( מבשרים שאנו לקראת 
סוף עידן בביטוח משנה )ירידות תעריפים ושוק 
רך( וייתכן שלאחר התייצבות נחוש גם החמרה 

בתנאים.
בביטוחי דירות ועסקים שאינם עתירי חבויות 
קיימת תחרות בין כל החברות והיא בוודאי 
תחריף אם וכאשר ייכנסו למשחק חברות חדשות 

עתירות טכנולוגיה.
לסוכנים יש עמלות יפות בביטוחי דירות, אך 
הם מודאגים מהגידול של החברות הישירות 
עלול  הדירות  תחום  שתת  מהעובדה  וכן 
מבחינתם להיפגע מהעידן הדיגיטלי והשיפורים 
הטכנולוגים, המאיימים גם לפגוע בעמלתם. 
החברות הדיגיטליות )אם וכאשר יקומו( יפעלו 
חזק בתת תחום זה וכל החברות המסורתיות 

צריכות להיערך לכך.
בימים אלו נכנסנו לעידן חדש בהתייחס לאופן 
הטיפול בתביעות הנובעות מנזקי מים, שכנראה 
בצד השינוי המהותי  לגידול תעריפי  יביא 
הפיקוח  בשירות. אין ספק שהפעילות של 
על הביטוח הייתה מבורכת בהתייחס למצב 

שקדם לנוכחי.
בביטוחים עסקיים - חמש הגדולות ואיילון 
שולטות גם בשל העובדה שהן נותנות מענה 
ביטוחי בתחום החבויות המקביל. אנו מקווים 
שייווצרו התנאים לכך שגם חברות אחרות 
ייכנסו לפעילות ויגדילו את התחרות בתחומים 

העסקיים.

)המשך מעמוד קודם(

תחום רכוש ואחרים הופך להיות 
הגורם המוביל ברווחיות
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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

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Hannover  הגרמני המשנה  מבטח 
יעד  את  להחמיץ  עלול  שהוא  הודיע   Re
תשלומי  עקב   2017 לשנת  שלו  הרווחיות 
הודעה  זו  הטבע.  נזקי  בגין  התביעות 
ראשונה מאז 2008. הודעה דומה פורסמה 

 .Munich Re בשבוע שעבר על ידי
בשנת  פורסמה  דומה  אזהרה  הודעת 
בעקבות   Munich Re ידי  על   ,2011
ביפן.  שפגעו  והצונאמי  האדמה  רעידת 
נראה שמבטחי המשנה צריכים לעדכן את 

המודלים שלהם, שחזו כי ב-2017 כולה סך 
הנזקים יהיו בגבולות של הסערה קתרינה, 
 )2005 )שנת  אורלינס  בניו  פגעה  אשר 
מיליארד   47 של  בהיקף  לנזקים  וגרמה 

דולר. 
 ,Air Worldwide של  נתונים  פי  על 
של  המצטברים  המבוטחים  הנזקים 
ארה"ב(,  בטקסס,  )פגע  הארווי  ההוריקן 
ארה"ב(  בפלורידה,  )פגע  אירמה  ההוריקן 
ורעידת האדמה שפגעה במקסיקו מגיעים 

בלי  זאת,  דולר.  מיליארד   61 של  לסכום 
לקחת בחשבון את ההוריקן מרינה ורעידת 

האדמה שאירעו בשבוע שעבר במקסיקו.  
 ,Morgan Stanley של  התחזיות  פי  על 
קטסטרופליים  מאירועים  הנזקים  היקף 

יכול להגיע ל-100 מיליארד דולר. 
כי  הודיעו,  המשנה  מבטחי  של  מנהלים 
הנזקים  את  לספוג  יכולים  המשנה  מבטחי 
האחרונים, בלי שתהיה השפעה כלשהי על 

ההון הבסיסי שלהם.

על פי התחזיות של Morgan Stanley, היקף הנזקים מאירועים קטסטרופליים השנה יכול להגיע ל-100 מיליארד דולר

על פי המודל של המבטח, אם כמות הגשם גבוהה מסף מסוים, תקבל המדינה הנפגעת תשלום נוסף

 CCRIF ישלם כ-30 מיליון דולר 
ל-6 מדינות באזור הקריביים

האם אסונות הטבע מתחילים 
להשפיע על מבטחי המשנה?

המבטח האמריקאי 
Allstate ישלם 576 

מיליון דולר בגין 
הוריקן הארווי

מבטח המשנה הרוסי 
מרחיב את פעילותו
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כלל שיקול הדעת העסקי בישראל - 
צפירת הרגעה לנושאי המשרה בישראל? 

משרה  נושא  כל 
ין  ני מעו ה  בר בח
או  הגנה  בקבלת 
"גיבוי" בעת ביצוע 
רך  ו צ ל ו  ד י ק פ ת
החלטות,  קבלת 
סיכונים  לת  נטי
וקידומה  עסקיים 
שכן,  החברה,  של 
בלבו  שיהיה  ככל 
חשש שמי מאנשי החברה, או צדדים שלישיים, 
נגדו על תפקודו, עשוי הדבר לפגום  יטענו 
בהתנהלותו. נזכיר שעל הפרק עומדים נכסיו 
הפרטיים של נושא המשרה, העומדים בסיכון 
היה וייפסק כי עליו לשפות את התובעים או 

את החברה.
 Business( העסקי  הדעת  שיקול  כלל 
Judgment Rule(, אשר מקורו בדיני החברות 
של מדינת דלאוור בארה"ב, ממתן את חובת 
הזהירות של נושאי המשרה באופן המעניק להם 
מעין "חסינות" מפני הפרה של חובת הזהירות 
- בקבעו כי התערבותו של בית המשפט תהיה 
מוגבלת בכל הקשור לשיקול דעתם של נושאי 
המשרה לגבי החלטות עסקיות שיקבלו תוך 

כדי ועקב תפקידם. 
כלל שיקול הדעת העסקי מספק מעין "חזקה 
תקינות" בקבעו כי פועלם של נושאי המשרה, 
גם אם מדובר בטעות בשיקול דעת עסקי, היה 
תקין, ואין מקום להשיג עליו. הרציונל להגנה זו 
הוא מניעה של תמריץ שלילי לנטילת סיכונים 

על ידי נושאי משרה.
 עם זאת, החזקה תחול רק ככל שיתקיימו 

במצטבר שלושה תנאים: 
1. ההחלטה התקבלה בהיעדר ניגוד עניינים;

2. ההחלטה התקבלה בתום לב;
3. ההחלטה התקבלה באופן שקול ומיודע.

דין  1984, בדלאוור, התקבל פסק  בשנת 
 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d( תקדימי
Del. 1985( בו נפסק כי חברי הדירקטוריון 
יחויבו באופן אישי בפיצוי לבעלי המניות עקב 
ליקוי בתהליך קבלת ההחלטות. במקרה זה, 
הדירקטוריון קיבל החלטה בדבר מיזוג לאחר 
דיון קצר וללא בחינה מעמיקה של הנושא. 
בפסק דין זה לא מיהר בית המשפט לבטל 
את קיומו של כלל שיקול הדעת העסקי, אולם 

צמצמם אותו במידה רבה. 
פסק דין זה עורר סערה בקרב נושאי משרה, 
אשר מיהרו להפעיל לחץ שהביא לשינוי חקיקה 
שאפשר לחברות להחיל על נושאי המשרה פטור 
מחבותם בשל הפרת חובת הזהירות כלפיהן. 

ניראה שבמקום צמצום ההתערבות בשיקול 
הדעת, אותו ניסה בית המשפט להשיג, הושגה 
תוצאה הפוכה, לפיה הפטור שניתן לנושאי 

המשרה בחברות הינו רחב יותר.
בישראל, עד שנת 2016, לא הייתה ודאות 
באשר לקליטת כלל שיקול הדעת העסקי 
בדין. שופטים שונים פסקו באשר לנפקותו 
של כלל זה בדין הישראלי. חלקם התייחסו 
לחלק ממנו ודחו חלקים אחרים, וחלקם אף 

התעלמו ממנו כליל. 
לאחרונה, התקבל בישראל פסק דין תקדימי 
)ע"א 7735/14 אילן ורדינקוב נ' שאול אלוביץ 
- פורסם בנבו, 2016(, הקולט באופן "רשמי" 
את כלל שיקול הדעת העסקי לתוך המשפט 

הישראלי. 
עמית:  בפסק דינו בעניין זה כותב השופט 
"נכריז חגיגית כי עקרונותיו )של כלל שיקול 
הדעת העסקי( חלחלו אל המשפט הישראלי 
מדיני  נפרד  בלתי  חלק  כיום  מהווים  והם 

החברות בישראל..".
אולם, השופט עמית מסתייג מקליטתו באופן 
מלא בקבעו כי: "תיתכנה נסיבות שתחייבנה 
ביצוע התאמות מסוימות במתווה של מבחני 
הביקורת השיפוטית, ואף תיתכנה נסיבות בהן 
עשוי להידרש סטנדרט ביקורת מחמיר יותר". 
הרציונל לעיקרון שיקול הדעת העסקי הינו 
כי לדירקטוריון, ולא לבית המשפט, מומחיות 
בקבלת החלטות עסקיות ובשיקול דעת עסקי, 

ולפיכך בית המשפט לא יתערב בהחלטה עצמה 
ובבחינת "נכונותה", אלא בדרך קבלתה. 

הדבר קשור בשאלה רחבה יותר, והיא האם 
על בית המשפט להיות מומחה בכל תחום בו 
הוא פוסק. יש הטוענים שהתשובה היא "כן", 
אך לדעתנו, טענה זו אינה מעשית. על פי גישה 
אחרת, בית המשפט אינו אמור להיות מומחה 
בכל תחום ולפיכך, לצורך קבלת החלטה – זה 
מסתייע במומחים חיצוניים העורכים חוות דעת 
ואף קובע לעצמו כללים בתחום בו התמצאותו 
לוקח בחסר. כלל שיקול הדעת העסקי הוא 

אחד מאותם כללים.  
כלל שיקול הדעת העסקי הינו מכשיר מהותי 
בהגנה על נושאי משרה,  והשימוש בו אמור 
להביא ל"צפירת הרגעה" בקרב נושאי משרה 
כפוף לחריגים  המקבלים  החלטות. הכלל 
המאפשרים לשופטים מרחב תמרון ואפשרות 
לעריכת דיון בבחינת השאלות הקיימות בעניינו. 
במסגרת הדיון, יוכל בית המשפט לבחון האם 
קוימו הכללים לעיל והאם במצב דברים מסוים 

יחול הכלל או החריגים לו. 
לסיכום,  ניתן לקבוע שכלל שיקול הדעת 
העסקי נקלט בדין הישראלי על דרך הפרשנות 
המשפטית, אך היקפו ודרך יישומו ייבחנו בכל 

מקרה לגופו.

המאמר פורסם לראשונה בעלון של משרד עו"ד 
אורי אורלנד, יועצים לניהול סיכונים.

מאת עו"ד מירב ברזילי כהן

פוליסה מארח

john@geva-hadar.co.il

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות
ו/או בתי השקעות מובילים

נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:

סודיות מובטחת

ג’ון גבע, הדר ושות’ - 
עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח 
בכל ענפי הביטוח
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ס  ק י ג' נר א ו ס  ק י פנ ה
חתמו על הסכם מימון בסך 
240 מיליון שקל להקמת 
וולטאים  פרויקטים פוטו 
לאריות(.  סו )מערכות 
המימון יינתן על ידי הפניקס 
לצורכי  בחלקים בהתאם 
את  המקימה  השותפות 
ההלוואה  הפרויקטים. 
תועמד ותוחזר בתשלומים 
רבעוניים לתקופה של עד 
22 שנה )מח"מ 9-10 שנים( 
בריבית שנתית קבועה של 
כ-3% לשנה למשך כל חיי 

ההלוואה.
הקמת הפרויקטים צפויה 
להתחיל ברבעון הרביעי של 

זכייתה של אנרג'יקס  והיא במסגרת   2017
במכרז הראשון של רשות החשמל למתקנים 
פוטו-וולטאים בינוניים בתעריף מובטח ל-23 
שנה של 19.9 אגורות ל-1KWh, צמוד מדד. 
עלות הקמה כוללת של הפרויקטים, לרבות 
עלות רכישה, דמי ייזום והוצאות מימון, מוערכת 

ב-300 מיליון שקל. 
חנה הולנדר, סמנכ"ל, מנהלת מערך המימון 
מראה  אנרג'יקס  עם  "העסקה  בהפניקס: 
שאנו ממשיכים להאמין בתחום ההשקעות 
בפרויקטים לתשתיות בכלל ובפרט באנרגיות 
מתחדשות, בשלל אפיקים ואמצעים פיננסיים. 

לנו  ש ה  ע ק ש ה ה ף  ק י ה
ומגוון,  מפוזר  בתשתיות 
וגורמים בתחום רואים בנו 
שותף אסטרטגי עוד משלב 
יציבות  המספק  ההקמה, 
זה  פרויקטים מסוג  עבור 
הדורשים, כידוע, השקעה 

ארוכת טווח".
הערכת החברה לביצועי 
שנת  במונחי  הפרויקטים 

פעילות: 
• הכנסות ממכירת חשמל: 

30-33 מיליון שקל.
 EBITDA: רווח תפעולי •

23-26 מיליון שקל. 
• תזרים מזומנים מפעילות: 

16-19  מיליון שקל.
מנכ"ל  לוינגר,  אסי 
אנרג'יקס מסר: "אנחנו 
ה  ד בעבו ממשיכים 
האינטנסיבית לקראת 
ים  ט ק י ו ר פ ת  מ ק ה
בתחום הפוטו וולטאי 
רך  ו צ ל  . ל א ר ש י ב
יה  ו פ צ ש  , ה מ ק ה ה
להתחיל ברבעון האחרון 
של 2017, אנו מממשים 
הטובים  יחסינו  את 
עם השחקנים השונים 

בשוק ושיתופי הפעולה שיצרנו בפרויקטים 
קודמים, ועסקת המימון מהווה נדבך משמעותי 
במסגרת זו. הסכם המימון עם הפניקס הינו 
המשך של שיתוף פעולה פורה שהחל במימון 

פרויקט 'נאות חובב' ב-2014
שרק לאחרונה הורחב בסך נוסף של 80 מיליון 
שקל ומעיד על האמון וההערכה ההדדית בין 
הצדדים. אני שמח על מערכת היחסים הנמשכת 
עם גוף מוביל בתחום המימון הפרויקטאלי 
ומקווה להמשך שיתוף פעולה פורה גם בעתיד.
פעולה אסטרטגי  "בנוסף, הקמנו שיתוף 
 First עם ספקית הפנלים המובילה בעולם 
Solar, אשר צפויה לספק את הפנלים להקמת 
הפרויקטים האמורים ולפרויקטים נוספים של 
החברה, אותם אנו מקווים להקים במסגרת 
המכרזים העתידיים שרשות החשמל צפויה 

לפרסם".

פוליסה פיננסים

הפניקס ואנרג'יקס חתמו על הסכם מימון בסך 240 
מיליון שקל להקמת פרויקטים פוטו וולטאים

חנה הולנדר, סמנכ"ל ומנהלת מערך המימון בהפניקס: היקף ההשקעה שלנו בתשתיות 
מפוזר ומגוון, וגורמים בתחום רואים בנו שותף אסטרטגי עוד משלב ההקמה
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רוזנפלד הודיע לפני כחודשיים כי בכוונתו להקים ועדה כזו, בה יהיו חברים 
נשיאי לשכה לשעבר, המפקחים על הביטוח לשעבר ופונקציות נוספות בענף

הבוקר דיווחה המטיילת לחברה על מחלת גבהים והובלה באמצעות המסוק לבית חולים בקטמנדו בירת נפאל

מחליפה את מוטי מור 
שכיהן עד לאחרונה 

בתפקיד זה ועבר להראל

שוקי מדנס יצטרף 
לוועדה המייעצת לנשיא 

של ליאור רוזנפלד

צוות החילוץ של הפניקס חילץ מטיילת 
מנפאל שנמצאה בסכנת חיים

מיכל כובני 
מונתה 

לסמנכ"ל 
ומנהלת 

מטה ותכנון 
במנורה 
מבטחים

צוות של הפניקס חילץ בשעות האחרונות היום )יום א'(, 
באמצעות מסוק, מטיילת ישראלית מאזור טרק האנפורנה 
בנפאל. הצוות, בניהול חיליק מגנוס, דיווח כי המטיילת 
הייתה בסכנת חיים מאחר שנקלעה עקב הטיפוס, למצב 

של מחלת גבהים. 
דודי עוז, מנהל תחום ביטוחי חו״ל בהפניקס, סיפר כי 
״הבוקר דיווחה המטיילת לחברה על היותה במצוקה, 
ומאותו הרגע התנהלה הפניקס במהרה על מנת להביא 
את המטיילת לטיפול רפואי. הבנו שמדובר בסימפטומים 
מסכני חיים ועל כן נדרשה תגובה מהירה והוראה מיידית 
לצוות המקצועי לצאת לחילוץ. אני שמח לדווח שהמטיילת 
הוטסה לבית חולים בקטמנדו בירת נפאל והיא כעת תחת 

השגחה״.

מבטחים ומבוטחים

שוקי מדנס יצטרף לוועדה המייעצת לנשיא, שאותה מתכנן ליאור רוזנפלד 
להקים אם ייבחר לנשיאות לשכת סוכני הביטוח. בפגישה שהתקיימה בשבוע 
נאווה ויקלמן המיועדת לסגנית הנשיא וסוכן הביטוח  שעבר בין רוזנפלד, 
שוקי מדנס ,הוחלט כי מדנס יהיה חבר בוועדה המייעצת, שאמורים להקימה 

מיד לאחר הבחירות.
רוזנפלד הודיע לפני כחודשיים כי בכוונתו להקים ועדה כזו, בה יהיו חברים 
נשיאי לשכה לשעבר, המפקחים על הביטוח לשעבר ופונקציות נוספות בענף. 

מטרתה תהיה סיעור מוחות וגיבוש דרכי פעולה בסוגיות שונות. 
רוזנפלד: "לכבוד הוא לנו. שוקי עתיר רעיונות ושופע יכולות וקשרים אותם 
נתעל למציאת פתרונות שיבטיחו את המשך פרנסתו של סוכן הביטוח. מדנס 

יוכל להוסיף לוועדה ערך מוסף ענק. הוא איש של ביצוע ותוצאות". 

לסמנכ"ל  מונתה  כובני  מיכל 
מבטחים ביטוח. כובני  במנורה 
תשמש כמנהלת מטה ותכנון באגף 
לביטוח אלמנטרי פרט. בכך היא 
מחליפה את מוטי מור שכיהן עד 
לאחרונה בתפקיד זה, וסיים אותו 

על רקע מעבר להראל.  איש הביטוח שוקי מדנס

צוות הפניקס בעת חילוץ המטיילת הישראלית

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news

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%9E%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A3-%D7%9C%D7%94/

