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ישיבה ראשונה של המועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח
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בהתכנסות הראשונה של המועצה הארצית החדשה, תחת הנשיא הנכנס ליאור 
רוזנפלד, אושר סופית הוועד המנהל, נבחרו חברי וועדת הביקורת ואורי צפריר ניצח 
את אריה אופיר בהתמודדות על ראשות ועדת התקנון וזכה במושב במועצה הארצית

המועצה אישרה את הוועד המנהל;
אורי צפריר נבחר ליו"ר ועדת התקנון

חגיגית וסוערת – כך נראתה ישיבת המועצה 
הארצית הראשונה של לשכת סוכני הביטוח 
לנובמבר.  ב-22  מאז הבחירות, שהתקיימו 
תוצאות מרבית הצבעות היו ידועות מראש, 
הוועדות –  ולראשי  המנהל  לוועד  בעיקר 
ליאור  שנקבעו בהסכמה בין נשיא הלשכה 
לבין אורי צפריר. ההצבעות שלא  רוזנפלד 
נקבעו מראש היו ליו"ר ועדת תקנון, ולחברי 

ועדת ביקורת.
לבחירת  הדיון התקיים ההליך  בראשית 
יו"ר מועצה. לתפקיד זה הגישו ארבעה חברי 
קובי  מקסים דרעי,  מועצה את מועמדותם: 
צרפתי, זהבה פורת ויצחק זילברמן. לכל אחד 
מהמועמדים ניתנה הזדמנות להציג את עצמו. 
זילברמן וצרפתי הציגו את עצמם, אך בשם 
הממלכתיות וההסכמה שנוצרה, הסירו את 
מועמדותם. צרפתי ניצל את הבמה כדי לשאת 
דברים בפני המועצה. הוא בירך את רוזנפלד 
על בחירתו וקרא לצפריר לפנות את הבמה: 
"תן להנהגה החדשה לעבוד... פעילי הלשכה 
מאז ומעולם ידעו ויכוחים, מחלוקות וחוסר 
הסכמות. אבל פעילי הלשכה גם הבינו כי אם 

לא נהיה תלויים זה בזה, נמצא עצמנו תלויים 
זה לצד זה". בהצבעה שנעשתה נבחר מקסים 

דרעי – כפי שפורסם לראשונה בפוליסה. 
לאישור  הלשכה  נשיא  הביא  בהמשך 
המנהל.  הוועד  אנשי  את  המועצה  חברי 

נשיא  שאושרו:  כפי  המנהל,  הוועד  חברי 
ליאור  נשיא  רוזנפלד, מ"מ  ליאור  הלשכה 
יו"ר ועדה פנסיונית מיקי נוימן,  הורנצ'יק, 
יו"ר  אלמנטרית ישראל גרטי,  ועדה  יו"ר 

לפני שהשנה מסתיימת, ספרו ללקוחותיכם על 

פסגות גמל להשקעה

טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קרנות נאמנות

חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך לנצל את תקרת ההפקדה של 70,000 ₪ 1 עוד השנה בקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה" 
המאפשרת להם להצטרף דיגיטלית וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. 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.

)המשך בעמוד הבא(
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נמאס לך להתמודד לבדך עם חברות הביטוח, הלקוחות, היועצים, הסוקרים?

www.oren-ins.co.il
שי זהר, סמנכ"ל, מנהל מערך ביטוח כללי -

shayz@oren-ins.co.il | 054-4555955

"אנו מתחייבים לקחת אותך אישית 
ולקחת איתך עסקים חדשים!

סוכן ביטוח, רוצה לקחת עסקים חדשים?
להחזיר עסק שעבר למתחרה?

שי זהר

!דצמבר הגדול כבר כאן
ואם יש צורך נגיע עד לונדון

כדי לתת לך פתרונות!"

עופר שמאי, חתם ראשי מערך ביטוח כללי -
ofers@oren-ins.co.il | 050-4460191

לפנייה אישית:

ישיבה ראשונה של המועצה 
הארצית של לשכת סוכני הביטוח

ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  בריאות  ועדת 
צעירים דביר רפ, יו"ר ועדת כספים סמי זילכה, 
סגן נשיא יוסי אנגלמן ויו"ר המועצה מקסים 
דרעי. אלו מצטרפים לראשי המחוזות שנבחרו 

בבחירות.
ועדת  חברי  את  המועצה  בחרה  בהמשך 
הביקורת, שהצטרפו ליו"ר הוועדה ראובן רפ, 
שהיה היחיד שהתמודד על תפקיד זה. למרות 
מה שנראה כחוסר עניין בוועדה )התמודדות 
של רפ לבדו על ראשות הוועדה( – 28 סוכנים 
)שניים  בוועדה  לחברות  הגישו מועמדות 
הסירו בהמשך את מועמדותם(. חברי הוועדה 
שנבחרו: אריק לבנוני, אשל יעקב, בועז קידר, 

יחיאל סלוטניק, ראול פולק ורוני קפלן.

הקרב על הוועד

יו"ר הוועדה היחיד שלא נקבע מראש היה 
יו"ר ועדת תקנון – תפקיד עליו התמודדו 
שניים: אורי צפריר והיו"ר הנוכחי אריה אופיר. 
עצמם,  להציג  זמן  למועמדים  ניתן  כאשר 
תקף אופיר את צפריר על הגשת המועמדות 
לתפקיד ואמר כי התקנון שגובש על ידו טוב 
יותר מהתקנון הקודם, וקרא לחברי  הרבה 
המועצה לבחור בו. צפריר, מנגד, תקף את 

אופיר על כך שקבע במסגרת התקנון כי יו"ר 
ועדת תקנון לא ייבחר בבחירות הכלליות אלא 
על ידי המועצה, וטען כי אופיר מנסה לשריין 

לעצמו את התפקיד. 
לקראת ההצבעה עצמה התעורר דיון סוער 
על אופי ההצבעה, כאשר קבוצה של כ-20-25 
סוכנים הגישו בכתב דרישה לקיים הצבעה 
חשאית. יו"ר המועצה דרעי נטה לדחות את 
הבקשה, אך ניאות לתת ליו"ר ועדת הבחירות, 
עו"ד איתן הברמן, להציג חוות דעת משפטית. 
הברמן הדגיש כי אין לו סמכות להכריע, אך 
אמר כי כאשר מיעוט מבקש לקיים הצבעה 
חשאית – נהוג להיעתר לבקשה על מנת להגן 

על המיעוט מפני עריצות הרוב. 
בעקבות הצעה של מספר חברי המועצה, 
לוועד  דרעי להעביר את ההחלטה  החליט 
המנהל, כדי שימליץ על מועמד. אולם לאחר 
הודיע   – המנהל  בוועד  שנערך  קצר  דיון 
רוזנפלד כי הוועד ממליץ על שני המועמדים. 
תערוך  המועצה  כי  הכריע  דרעי  לבסוף, 
הצבעה גלויה על אופי ההצבעה על ראשות 
ועדת תקנון. לאחר שני סיבובים של הצבעה 
גלויה )עקב חשש לאי דיוק בספירת הקולות( 
נקבע כי תיערך הצבעה גלויה ובה זכה צפריר 
14 קולות לאריה  45 קולות מול  ברוב של 
אופיר. בחירת צפריר הקנתה לו מקום במועצה. 

אופיר אמר בשיחה עם פוליסה, כי ישקול 
להגיש ערעור על ההליך בפני בית הדין של 
הלשכה, בדרישה לפסול את הבחירה ולקיים 

הצבעה חשאית. 

מינויים נוספים

במסגרת  הוכרז  עליהם  נוספים  מינויים 
ישיבת המועצה: 

• נאוה ויקלמן - סגנית נשיא בכירה ואחראית 
רגולציה בתחום הבריאות. 

• צביקה ויינשטיין - סגן נשיא ויו״ר ליסוב 
החברה הכלכלית.

• עוזי ארגמן - סגן נשיא ויו״ר ליסוב ביטוח.
• עדאל מטאלקה - סגן נשיא לענייני המגזר 

הערבי.
• אודי אביטל - יו״ר ועדת פיננסים.
• קובי ורדי - יו״ר אירועים וכנסים.
• אודי הוד - יו״ר סניפים ומחוזות.

• אלי שטרק - יו״ר ועדת קשרי קהילה. 
• מאיר רוטברג - יו״ר ועדת רווחה. 

• מיכל וינצר - יו״ר ועדת העצמת נשים.
ועדת  יו״ר   - סויסה  וקובי  עמוס גואטה   •

טכנולוגיה ברוטציה. 
• חוה פרידמן וינרב - יו״ר המכללה לפיננסים 

וביטוח. 

)המשך מעמוד 1(
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 החברה תחל לפעול בחודש מרץ הקרוב עם פרסום האסדרה בתחום  מטרת ההשקעה 
 במדדים, שבנויים מסלים של מאות הלוואות, היא להקטין את הסיכון של המשקיעים

 לדברי מנכ"ל החברה, יובל שלו:  סוכני הביטוח יהיו השותפים העסקיים שלנו

 Ourland מתכוונת להשיק מדדי 
השקעה בתחום ההלוואות החברתיות 

ולוטשת עיניים לענף הביטוח

P2P-שוק ה

תחום ההלוואות מעמית לעמית )P2P(, המכונה 
גם הלוואות המונים, צמח בשנים האחרונות 
בישראל בקצב של עשרות ואף מאות אחוזים 
מדי שנה. התחום מאפשר למשקיעים לספק 
הלוואות בריבית למשקיעים ועסקים פרטיים 

בצורה אינטרנטית.
ביולי שחלף נרשם צעד הכרחי כדי למסד את 
התחום, כאשר הכנסת אישרה בקריאה שנייה 
כי  ושלישית את חוק ה-P2P. החוק קובע, 
החל מחודש פברואר הקרוב האסדרה בתחום 
על  והממונה  ההון  שוק  רשות  תחת  תהא 
הביטוח דורית סלינגר, אשר לא פרסמה עדיין 
את המתווה בו היא רואה כיצד יש על השוק 
לפעול. כך, למשל, קיימות עדיין שאלות פתוחות 
בנושאים כמו המס על הריבית )האם הרווחים 
ימוסו בשיעור של 15% כאג"ח או ב-25% בדומה 
לרווח על מניות(, ביטחונות, דמי הניהול וגובה 

ריבית מקסימלי. 
חברת  היא  לנד(  )אוור   Ourland חברת 
הלוואות P2P חדשה בתחום, שנמצאת ממש על 
הקווים וממתינה לפרסומי הרשות כדי להשיק 
את פעילותה ולחבור לחמש החברות שכבר 
פועלות בתחום. על פי מנכ"ל חברת אוור לנד, 
יובל שלו, "אנחנו כרגע עובדים על ההתאמות 
עם הרגולטור.  כל התאמה שתעשה בפלטפורמת 
ההשקעה לאחר פרסום תקנות הרגולציה עשויה 
לכן אנו ממתינים לפרסום  רב,  לעלות כסף 

התקנות הסופיות". 
שלו עצמו אינו מגיע מתחום הטכנולוגיה, אלא 
מתחום האשראי. השילוב שלו בתחום נעשה 
דרך חבירה שלו אשתקד לחברת פיפלביז, אשר 
עוסקת בהלוואות חברתיות ומבצעת גיוס הון 

לסטארטפים בהקמה.
החידוש שאוור לנד תבקש להציג עם כניסתה 
לשוק הוא דרך השקעה שונה מזו המוכרת עד 
כה והיא השקעה במדדים בעלי מאפייני תשואה 
וסיכון אחידים, שייקבעו על ידי החברה ויהיו 
מובנים מסך ההלוואות שנלקחו עד כה. אם תרצו, 
אוור לנד הולכת להיות תעודת הסל של עולם 
ה-P2P. ההשקעה במדד מעיקרה נעשית כדי 
להקטין את הסיכון, ליצור סוג של סטנדרטיזציה 
בתחום ההשקעה ולדמות את ההשקעה באשראי 

צרכני פרטי להשקעה באג"ח חברות. 

מכוון גבוה

על פי השקפתו של מנכ"ל אוור לנד, הבניית 
ההשקעה למדד מותאמת לספק אלטרנטיבה 
להשקעות הקיימות בשוק, גם לחברות הביטוח 
וניהול כספי הפנסיה, גמל והשתלמות בשוק 

הישראלי. 

לטענת שלו: "תחום ההלוואות 
החברתיות גדל מדי שנה. מצד 
שני, גם חברות הביטוח מכניסות 
בממוצע כל חודש בין 250 ל-300 
מחפשותם  והם  שקל  מיליון 
זו  פתרונות השקעה. אוור לנד 
דרך מצוינת של חברות הביטוח 
להיות חשופות ללא גבול לאשראי 
שאינו  מה  במשק,  הצרכני 
מתאפשר להם עד כה אלא דרך 
הלוואות ישירות של עמיתים. 
אנחנו נרוויח מכך בהגדלת כמות 

המשקיעים והנכסים".  

• האם תפנו לסוכני ביטוח כדי שישווקו 
השקעות אלו?

לתקנות  מחכים  עדין  אנחנו  כרגע,   שלו: 
לכמה  בנוגע  הסופיות של רשות שוק ההון 
נושאים,  ביניהם תקשורת ישירה מול הסוכנים. 
אם לא תהיה בעיה רגולטורית לתקשורת ישירה 
מולם,  הם בהחלט יהיו שותפים עסקיים שלנו.

• איך נראה תהליך ההשקעה? 
שלו: הלווה נכנס לאתר או אפליקציה ומבקש 
הלוואה. משך החיתום )קליטת הבקשה להלוואה 
והאפיון שלה מבחינת סיכון ותשואה(, אמור 
ידי המערכת.  על  תוך כמה דקות  להימשך 
המערכת בודקת את מצבו הפיננסי של מבקש 
ההלוואה והיא מאשרת את הנתונים שהוא העיד 
עליהם ברישום. לאחר מכן הוא נכנס למאגר 
הלווים המתאים לו מבחינת הסיכון. הלווה/

משקיע מהצד השני נכנס לאתר או האפליקציה 
ובוחר במדד שמתאים לו מבחינת סיכון ותשואה.

• יהיו לקוחות שתסרבו לתת להם הלוואה?
מעט  לא  שיהיו  שלי  הבטן  תחושת  שלו: 
מסורבים. רמת החיתום היא אמנם טכנולוגית, 
אך עדיין בנקאית, מבחינת המודל הסופי. אין 
לי עניין להגדיל את מאגר הלקוחות על חשבון 
חדלות פירעון עתידית. המטרה היא להציג 
זמן. ככל שגודל  כלי אשראי איכותי לאורך 
ההלוואה יהיה גדול יותר, כך הבדיקות יהפכו 

יותר מדוקדקות. 

• מה קורה במצב של חדלות פירעון אצל 
הלווה?

שלו: השקה במדד שמורכב מעשרות או מאות 
לווים גורמת לכך שאם אחד הלווים לא הצליח 
להשיב את הכסף מתוך הקבוצה, זה לא שהנושה 
ייוותר ללא הכסף, אלא התשואה של הריבית 
שנגזרת מהסיכון במדד נפגעת.  כמו כן, למן הרגע 

שיש לווה שהגיע לחדלות פירעון, 
יש לי את הזכות לחשוף את השם 
שלו ולבצע תהליך תביעה לקבלת 

הכסף באופן פרטי. 

• בואו נדבר במספרים, מה 
תהיה סקלת תשואת הריבית 

שאפשר לקבל על הלוואות?
שלו: מ-4% עד 15.1% לשנה. 
רוצה  בהשקפתי הכללית אני 
שהמשקיעים ייהנו מתשואה של 
כ-6% בשנה בביטחון די מובהק. 

יה  העלי תשפיע  צד  כי  •
בריבית? 

שלו: ההצעות שאנחנו נותנים על בסיס ריבית 
הפריים. המערכת תוכל להגיב בהתאם לשינויים 

בריבית. 

• האם אין פה כלי נוסף שיגדיל את האשראי 
הצרכני בישראל וינפח בועה צרכנית?

שלו: אני נותן אלטרנטיבה למצב הקיים. אני 
הופך את המשקיע לבנק. אנחנו לא מגדילים את 
האשראי, אלא מחליפים אשראי יקר באשראי 
זול. לצורך הדוגמה, סך משיכות היתר בישראל 
מוערך ב-480 מיליארד שקל, אך על הריבית 
של מסגרת האשראי בעו"ש איש אינו מתווכח. 
אנחנו נציע הלוואה בריבית נמוכה משמעותית, 
כדי לסגור את משיכת היתר ולחסוך ללווים את 

הריבית היקרה.

• האם תשקלו להיכנס לתחום הנדל"ן?
שלו: ברגע שהרגולציה תיכנס לתוקף אנחנו 
נשקול את זה. כרגע הרגולציה בתחום הלוואות 
עמית לעמית מאפשר הלוואות רגילות והלוואות 
לרכב. להיכנס לתחום המשכנתאות יצריך ללמוד 
את השוק הזה, אך אנחנו בהחלט מוצאים עניין 

להיכנס אליו בטווח הארוך. 

 P2P-במסגרת החוק שעבר בכנסת, חברות ה •
נהנות ממעמד ינוקא, כלומר בשלוש השנים 
הבאות, הבנקים וחברות האשראי הוותיקות 
לא יוכלו לקחת חלק בתחום. עד כמה המלחמה 

שלהם בכם תהיה אימתנית?
שלו: אין לי שום עניין להתחרות באופן ישיר 
עם שוק הבנקים, אלא לתת אלטרנטיבה. היכולת 
להלוות תוך מספר דקות היא שכלול שאמור 
להגדיל את הרווחה במשק. לדוגמה, אם איבדתי 
את הארנק בחו"ל ואני צריך הון זמין שכרגע לא 
נמצא בעובר ושב שלי – לקיחת הלוואה תוך 

מספר דקות יכולה להוות פתרון מצוין.

יובל שלו, מנכ"ל חברת אוור לנד
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אין די בשליחת הודעה ללקוח על 
סיום הפוליסה ויש לוודא קבלתה

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: על המבטח והסוכן לוודא, כי הלקוח מקבל את ההודעה ומודע לסיכון אליו הוא חשוף
נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתם של חנה תורגמן )התובעת 1 – התביעה 
הסתיימה( על ידי עו"ד קרן בן יוסף והמוסד 
לביטוח לאומי )התובע 2 – התביעה הסתיימה( 
שולמית הראל  אירית כהן כנגד  על ידי עו"ד 
קרנית -  אילן קנר,  )הנתבעת 1( על ידי עו"ד 
קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים )הנתבעת 
2, קרנית – התביעה הסתיימה( על ידי עו"ד 
גלית ביק ו-AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ 
)הנתבעת AIG ,3( על ידי עו”ד גילה ערד. פסק 
הדין ניתן בנובמבר 2017, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופט רמי חיימוביץ, סגן נשיא.
הנתבעת 1 )הנהגת( נהגה ברכב ופגעה בתובעת 
1, שהייתה הולכת רגל. לאחר התאונה התברר, כי 
לרכב הפוגע אין תעודת ביטוח חובה משולמת. 
עובדה זו גרמה לסיבוך ההליכים, והיא שעמדה 
 AIG במוקד פסק הדין, שכן הנהגת טענה, כי
ביטחה את הרכב בביטוח חובה. כל הצדדים 
למעט AIG הגיעו להסכמי פשרה ופסק הדין 

.AIG-דן במחלוקת שבין הנהגת ל
טענות הצדדים: הנהגת טענה, כי AIG לא 
התריעה בפניה באופן נאות על סיום תקופת 
ביטוח החובה ולכן עליה לשפותה על הסכומים 
ששילמה לקרנית. לטענתה, שוחחה עם נציג 
המקיף  הביטוח  את  לחדש  וביקשה   AIG
וביטוח החובה, הסתמכה על שיחה זו והניחה 
שהיא מבוטחת, ורק לאחר התאונה גילתה, 
 AIG להפתעתה, כי לרכב אין ביטוח חובה, וכי
התרשלה משום שלא התריעה בפניה, כי ביטוח 
כי האחריות  AIG טענה,  החובה לא חודש. 
לרכוש ביטוח חובה היא על בעלי הרכב ולא 
על המבטחת. הביטוח המקיף לנהגת כן חודש 
באופן אוטומטי, ללא שיחה, אך לא ניתן לחדש 
את ביטוח החובה באותו אופן. לכן שלחה לנהגת 
בדואר ערכה לחידוש ביטוח החובה, ואף פנתה 
אליה במסרון ובטלפון, אך הנהגת התעלמה 
מפניותיה. לטענתה, לא נעשה ביטוח כלשהו 

והיא לא התרשלה.
בית המשפט דן במחלוקת שבין הנהגת לבין 
AIG. בית המשפט ציין, כי חידוש הביטוח המקיף 
נעשה באופן אוטומטי ללא שיחה עם המבוטחת, 
ולכן נשמרו הכרטיס, מועד החידוש והפריסה, 
ואילו חידוש ביטוח החובה נעשה באופן פרטני 
בכל שנה מחדש. בית המשפט קבע, כי הראיות 
אינן תומכות בגרסת הנהגת, כי התקיימה שיחה 
טלפונית שבה ביקשה לחדש את ביטוח החובה, 
וכתוצאה מכך תביעתה במישור הביטוחי נדחית, 
ונקבע כי הרכב לא היה מבוטח בביטוח חובה. 
הנהגת טענה לקיום עילה חלופית לפי פקודת 
הנזיקין, מאחר ש-AIG לא התריעה בפניה על 
חסרונו של ביטוח החובה. בית המשפט קיבל 
את תביעתה בעילה זו אך ייחס לה אשם תורם 

בהיקף של 33%.

גם  AIG שימשה  כי  בית המשפט הדגיש, 
כמבטח וגם כסוכן יחיד – ולכן שניהם חבים 
חובת זהירות מקצועית כלפי המבוטח. כחלק 
מחובה מקצועית זו מוטל עליהם להודיע למבוטח 
על סיום הפוליסה, ולהבהיר לו, כי אינו מבוטח 
עוד. חובה זו חזקה במיוחד כשמדובר בביטוח 
חובה הנעשה מכוח החוק. מקור החובה בנוהג 
של מבוטחים רבים להסתמך על המבטח או 
הסוכן, כי יודיעו להם על פקיעת הביטוח והצורך 
לחדשו. למבטח ולסוכן אינטרס עסקי בחידוש 
הפוליסה ומנגנונים המאפשרים להם מעקב 
אחרי מועדי הפוליסות וסיומן, כך שהם "מונע 
אגף שוק  נזק" זול ויעיל. מטעמים אלו הוציא 
ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר את חוזר 
"חידוש חוזה ביטוח" ונקבע בו, כי על חברת 
על  מועד  מבעוד  למבוטח  להודיע  הביטוח 
סיומה של תקופת הביטוח. החוזר יצא אמנם 
אחרי התאונה, אולם הוא מעגן חובה שהייתה 
קיימת עוד לפניו, ואף נפסק, שהמבטח אינו 
יכול לצאת כדי חובתו במשלוח הודעה סתם, 
וכי הסתמכות המבוטח יוצרת חובה מוגברת 
לוודא, כי הוא מודע לכך שהפוליסה הסתיימה 
ולמשמעות הדבר. רק אם מילא חובתו זו ווידא 
שהמבוטח מבין את המצב לאשורו, עובר הנטל 

מן המבטח והוא פטור מאחריות.
כי חובתם של המבטח  בית המשפט קבע, 
והסוכן אינה באה לידי מיצוי במשלוח הודעה 
על סיום הפוליסה, ועליהם לוודא, כי הלקוח 
מקבל את ההודעה ומודע לסיכון אליו הוא חשוף. 
כובד האחריות גדול יותר בביטוח חובה לרכב 

מנועי, שכן מדובר בהוראה חוקית ולא בביטוח 
וולונטרי של המבוטח.

לפי בית המשפט,  AIG לא עמדה בנטל זה, ולא 
קיימה את חובתה המקצועית כלפי הנהגת, שכן 
לא וידאה שהנהגת יודעת שאינה מבוטחת ולא 
הסבירה לה את הסיכונים. בית המשפט ציין, כי 
גם אם נניח שהנהגת קיבלה את ההודעות, הן 
נשלחו כשבועיים לפני סוף הפוליסה. מדובר 
בפרק זמן סביר ונכון, שמאפשר ללקוח להיערך 
ולבחון חלופות ביטוחיות, אולם גם בפרק זמן 
ארוך יחסית שעשוי לגרום למבוטח לשכוח את 
הצורך בחידוש. התנהלות מקצועית סבירה 
מחייבת, לכל הפחות, ניסיון פנייה נוסף סמוך 
לפקיעת הפוליסה, כדי להתריע בפני המבוטח 
כי ממועד זה ואילך אינו מבוטח ובמידת הצורך 

השארת הודעה מתאימה. 
 AIG כי  לנוכח האמור, קבע בית המשפט, 
הפרה את חובתה המקצועית כלפי הנהגת בכך 
שלא התריעה בפניה במידה מספקת על סיום 
פוליסת הביטוח, ולא וידאה כי הלקוחה מודעת 
לכך שאינה מבוטחת בביטוח חובה, ומאחר 
שהתרשלה כלפי הנהגת, עליה לשפותה בגין 
הנזקים שנגרמו לה, בניכוי חלקה של הנהגת 

באחריות בשיעור 33%.
לסיכום, AIG חויבה לפצות את הנהגת בסכום 
שעליה לשלם לקרנית, לרבות שכר טרחת עו"ד 

והוצאות משפט.

תגובת AIG לבקשת פוליסה: "איי אי ג'י קיבלה 
את פסק הדין, בימים הקרובים יוגש ערעור".

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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פוליסת ביטוח למשרדים ובתי עסק קטנים

שלמה ביטוחשלמה
shlomo-bit.co.il
ש. שלמה חברה לביטוח בע“מ

שלמה ביטוח משיקה את 

שלמה ביטוח לעסקים
ואתם יכולים לזכות בפרס עם מעוף!

יש הרבה ביטוחים לעסקים אבל יש כנראה גם כמה 
שעוד לא חשבו עליהם... 

שתפו אותנו ברעיון/הצעה מבריקים לפוליסת ביטוח לעסקים שעדיין 
לא קיימת או עדיין אף חברת ביטוח לא חשבה עליה. 

שלושת הרעיונות היצירתיים והפרקטיים ביותר יזכו בחבילת קידום 
ופרסום מקצועי ב-              בשווי 5,000 ש״ח!

* המבצע בתוקף עד ה-31.12.17 * על פי תקנון התחרות * ט.ל.ח

חפשו בגוגל ״היציאה הבאה״ או סרקו את הברקוד

הקמפיין יקדם בגוגל את סוכנות הביטוח/הסוכן/הסוכנת הזוכים!
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חבויות  ביטוח 
ע  רב א מ ב  כ ר ו מ
פוליסות/כיסויים 
חבות  עיקריים: 
ג',  צד  מעבידים, 
ר  צ ו מ ת  ו י ר ח א
ואחריות מקצועית.

על  ו ן  ו ר ק י ע ב
פני זמן התוצאות 
"אינן  בחבויות 
)בלשון  טובות" 
המעטה( כאשר תתי התחומים חבות המעביד 
וצד ג' בעייתיים חיתומית ואילו חבות המוצר 
רווח,  וחבות מקצועית מייצרים בדרך כלל 
אך הוא לא ברמת ההפסד של תתי התחומים 

הבעייתיים. 
בסך התוצאות של החבויות ההפסד החיתומי 
מצוי בסבירות גבוהה, אך ניתן להתגבר עליו 
ואף להציג רווחיות כתוצאה מרווחי השקעות. 
רווחי ההשקעות  והחולפת  בשנה הנוכחית 
מיתנו את שיעור ההפסד. ראוי לציין שבתחום 
זה יש לרווחי ההשקעות משמעות רבה ביותר 
ומקורם ממרווח זמן ניכר בין קבלת הפרמיות 
ועד להשלמת הטיפול בתביעות )כמו בביטוח 

חובה(.
תפוקת החבויות ב-9 חודשים כ-2.4 מיליארד 
שקל )2.27מיליארד שקל בתקופה מקבילה( - 
גידול של 5.6% והם מהווים כ14.3% מתפוקת 
האלמנטרי )2.4 מיליארד שקל מתוך 16.78 

מיליארד שקל(.
נותן מענה לגידול  שיעור עליית התפוקה 
נותן אינדיקציה  וכן למדד ואפילו  בצמיחה 
לעלייה מסוימת בתעריפים, אך זה רחוק מהרצוי 

על מנת להיות מאוזנים חיתומית.
בשורת הרווח התחום הפסיד 28.4 מיליון שקל 
חרף הגידול ברווחי השקעות )279.5 מיליון 
לעומת 234.9 מיליון שקל אשתקד( - גידול 
18.9%. בנטרול רווחי השקעות התחום  של 
מציג הפסד של 307.9 מיליון שקל הכולל גם 
את הבעיות החיתומיות. בתקופה הנסקרת 

התחום הינו היחידי שהציג הפסד.
בשנה החולפת תוצאות התחום הושפעו לרעה 
עקב ממצאי דוח וינוגרד ולפיכך הופרשו על 
ידי החברות לטובת ההתחייבויות הביטוחיות 
כ-250 מיליון שקל, שהביאו את התחום להפסד 
של 166.8 מיליון שקל. בנטרול ממצאי וינוגרד 
התחום היה יכול להציג רווח של 83.2 מיליון 

שקל בתקופה מקבילה אשתקד.
ביחס  השנה  בתוצאות  השיפור  לפיכך, 
לאשתקד, כ-138.4 מיליון, הינו מאזני בלבד, אך 
אם ננטרל את ממצאי וינוגרד והגידול ברווחי 
השקעה, קיימת  הרעה )שעיקרה חיתומי( 
העומדת על 156.2 מיליון שקל ) 111.6 מיליון 
שקל הפרש בתוצאות בנטרול וינוגרד ו-44.6 

מיליון ההפרש ברווחי השקעות(.
עיקר הבעיה בביטוח צד ג' וחבות המעבידים.

הגדולה - הראל 
הרווחית - איילון 

החברה הגדולה ביותר בתחום החבויות היא 
הראל ותפוקתה 616.7 מיליון שקל והפסד קטן 
של 1.4 מיליון שקל )585 מיליון שקל והפסד 
46.4 מיליון בתקופה מקבילה אשתקד(. השפעת 
וינוגרד אשתקד הייתה כ-69 מיליון שקל )השנה 
עדכון של 8 מיליון( ולפיכך ניתן להבחין בהרעה 
בתוצאות חיתומיות. הגידול ברווחי השקעות 

תרם לכך שההפסד היה מזערי.
הוא  המוביל  התחום  תת  הראל  בחברת 
 malpractice -אחריות מקצועית גם בזכות ה
)אחריות מקצועית למקצועות הרפואה( שבה 

יש לה יתרון משמעותי.
החברה השנייה בגודלה היא איילון עם תפוקה 
בסדר גודל של 351.8 מיליון שקל ורווחיות 
של 20.6 מיליון שקל, המציבים אותה במקום 
מיליון   301.3( לרווחיות  הראשון בתרומה 

ורווח של 52.7 מיליון בהתאמה(. גם בתקופה 
המקבילה איילון הייתה מספר 1 ברווח.

אשתקד הרווח היה יוצא דופן ונבע מעדכונים 
בגין שנים קודמות )בעיקר באחריות מקצועית( 
וינוגרד מאשתקד  ננטרל את השפעת  ואם 
)20.2 מיליון(, שיעור הירידה ברווחיות דרמטי 
יותר, אך עדיין מציב אותה במקום הראשון. גם 
באיילון יש השפעה גדולה לתת-תחום אחריות 

מקצועית למקצועות הצווארון הלבן.
הפניקס  היא  בגודלה  החברה השלישית 
ותפוקתה 317.4 מיליון שקל עם רווחיות של 
ורווח  )306.3 מיליון שקל  19.9מיליון שקל 
38.9 מיליון שקל בהתאמה(. בנטרול השפעת 
)24 מיליון שקל(, שיעור  וינוגרד מאשתקד 

ההרעה שעיקרו חיתומי כ-43.9 מיליון שקל. 
 גם בהפניקס לאחריות מקצועית יש משקל 

גדול בתפוקה וברווחיות.
לאחר שלוש הגדולות בחבויות ניתן להבחין 
ששאר שלוש הגדולות נמצאות בתפוקה דומה 
)כמעט זהה(. כל שלוש החברות הללו מציגות 

הפסד.
גודל  בסדר  תפוקה  עם  מבטחים  מנורה 
מיליון   24.1 של  והפסד  מיליון   272.4 של 
שקל )266.6 מיליון והפסד 67.8 מיליון שקל 
 37  - וינוגרד אשתקד  בהתאמה(. השפעת 
מיליון שקל, כך שהיא מציגה שיפור חיתומי 
)קטן( שנבע מהתפתחות חיובית בתביעות 

עבר ועדכוני אומדנים אקטואריים.

תחום ביטוח החבויות לא הצליח להגיע 
לרווחיות ב-9 החודשים הראשונים של השנה

מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך בעמוד הבא(

 זאת, חרף הגידול ברווחי השקעות והתמתנות בהשפעת וינוגרד  ברוב 
החברות אובחנה החמרה במצב  ביטוח חבויות ינואר-ספטמבר 2017

ענפי חבויות ואחרים - 1-9/2017

פרמיותערכים
 ברוטו 

רווחי
השקעות

רווח בנטרול  
רווחי השקעה

סה”כ רווח 
כולל

14,1125961,4502,046ביטוח ישיר
108,9208,2093,05411,263הכשרה

262,21330,999-62,429-31,430כלל ביטוח
271,21252,256-71,604-19,348מגדל

272,42222,429-46,529-24,100מנורה החזקות
351,82836,094-15,40120,693איילון
616,74058,093-59,574-1,481הראל

317,41050,076-30,17519,901הפניקס
94,23413,090-21,784-8,694ביטוח חקלאי

AIG77,7936,548-6,389159
1,47045-358-313שלמה

12,2481,1001,7522,852שירביט
2,400,602279,535-307,987-28,452סה”כ
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מגדל עם תפוקה בסדר גודל של 271.2 מיליון 
שקל והפסד של 19.3 מיליון שקל )280.4 מיליון 
והפסד 54 מיליון בהתאמה(. השפעת וינוגרד 

מאשתקד 36 מיליון שקל.
וינוגרד, התוצאות דומות  בנטרול השפעת 
לאשתקד, אך אם ניקח בחשבון את ההשפעה 
החיובית של עקום הריבית על ההתחייבויות 
בעלייה  ניתן להבחין  הביטוחיות אשתקד, 
בהפסד החיתומי ביחס לאשתקד, בעיקר בצד 

ג' וחבות מעבידים.
כלל ביטוח עם תפוקה של 262.2 מיליון שקל 
31.4 מיליון שקל )241.4 מיליון  והפסד של 
שקל והפסד של 79.8 מיליון שקל(. השפעת 
וינוגרד אשתקד 50 מיליון שקל )לעומת 37 

בשנה הנוכחית(. 
ראוי לציין שהשנה היה עדכון חריג ביחס לשוק 
בגין וינוגרד. אי לכך, בנטרול השפעות וינוגרד 
)2016 ו-2017( עברו מהפסד 30 מיליון לרווח 
של 5 מיליון, דהיינו שיפור חיתומי הנובע מהרעה 

יוצאת דופן אשתקד בחבות המעביד וצד ג'. 
בהתייחס לתפוקה, החברה חזרה למסלול של 
גידול מבוקר, לאחר שבשנים האחרונות ביצעו 
תהליך שיפור והתנתקות מעסקים הפסדיים 

לאורך זמן.
תפוקת שש הגדולות )חמש הגדולות ואיילון( 
מיליון שקל, המהווים כ-87.2%  כ-2091.8 
מתפוקת החברות. לפיכך, עיקר התחרות היא 

בין שש הגדולות.
היא  האחרות  החברות   6 של  ההשפעה 

כ-12.8% בלבד.
ביטוח חקלאי )החברה השביעית בגודלה( עם 
תפוקה של 94.2 מיליון המלווים בהפסד של 8.6 

מיליון שקל )94.7 מיליון שקל ורווח 8.3 מעליון 
שקל בהתאמה(. השפעת וינוגרד אשתקד 8.2 
מיליון שקל ולפיכך בנטרול וינוגרד יש מעבר 
מרווח להפסד הנובע מהתפתחות לרעה של 
מספר תביעות גדולות. עיקר פעילותה בחבויות 

של התעשייה הקיבוצית.
הכשרה עם תפוקה בסדר גודל של 108.9 
מיליון שקל ורווח של 11.2 מיליון שקל )93.5 
מיליון שקל והפסד 12.9 מיליון שקל בהתאמה(. 
6 מיליון שקל.   - וינוגרד אשתקד  השפעת 
וינוגרד, שיפור ניכר ברווח החיתומי  בנטרול 
לפעול  מאסטרטגיה  כחלק  גידול  ומגמת 

בתחום העסקי.
חברת AIG עם תפוקה בסדר גודל של 77.7 

מיליון שקל ואיזון ברווח )77.5 מיליון שקל 
עיקר  בהתאמה(.  שקל  מיליון   8.2 והפסד 
הפעילות באחריות מקצועית, שם קטן ההפסד 
מ-10 מיליון שקל ל-7.5 מיליון שקל. לעומת 
זאת, שיפור בחבויות האחרות הביא לאיזון 
)רווח 7.7 מיליון שקל לעומת 1.8 מיליון שקל(. 
בתחום  פעילות  אינן  האחרות  החברות 
ולפיכך הרווחיות והתוצאות שלהן אינן  זה 
שירביט  משפיעות במצרף. ייאמר מיד שגם 
)רווח 2.8 מיליון שקל( וגם ביטוח ישיר )רווח 2 
מיליון שקל( השיגו רווחים שמבחינתם גדולים 
ביחס לתפוקתם בתחום ונובעים מחבויות של 
תת ענף דירות ו/או עדכונים לחיוב בגין שנים 

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

סוכן יקר,
טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה 
מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח  הראל,  כלל, 
הביטוח. בחברת  לחתם/ת  פנה  לפרטים  וסקוריטס.  חתמים  ק"ש 

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
*בהתאם לתנאי כתב השירות.

ענפי חבויות ואחרים - 1-9/2016
פרמיות  ערכים

ברוטו 
רווחי 

השקעות
רווח בנטרול  
רווחי השקעה

סה”כ 
רווח כולל

השפעת 
וינוגרד 

14,5545122,4522,9640ביטוח ישיר
93,5299,221-22,187-12,9666,000הכשרה

241,44430,132-110,016-79,88450,000כלל ביטוח
280,42033,054-87,108-54,05436,000מגדל

266,57723,121-91,001-67,88037,000מנורה החזקות
301,37134,43518,33352,76820,200איילון
585,05745,503-91,924-46,42169,000הראל

306,33248,958-10,02538,93324,000הפניקס
94,7806,0592,2638,3228,200ביטוח חקלאי

AIG77,5763,077-11,364-8,2870
1,237161271430שלמה

9,741869-1,323-4540שירביט
2,272,618234,957-401,773-166,816250,400סה”כ

תחום ביטוח החבויות לא הצליח להגיע 
לרווחיות ב-9 החודשים הראשונים של השנה
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קודמות. בשתי החברות לא נכנסים לסיכונים 
עתירי חבויות. תפוקת שירביט כ-12.2 מיליון 

שקל ותפוקת ישיר כ-14.1 מיליון שקל.
שלמה, עוסקת  החברה הקטנה בתחום, 
בעיקר בחבויות שבמסגרת הדירות )תפוקה 
1.4 מיליון שקל והפסד של 0.3 מיליון שקל(. 
גידול  מבין שש החברות הקטנות מגמת 
גם חבויות קיימת  התחום העסקי הכולל 

בעיקר בהכשרה.

סיכום 

תחום החבויות לא הצליח להגיע לרווחיות 
ב-9 החודשים הראשונים חרף הגידול ברווחי 

השקעות 
והתמתנות בהשפעת וינוגרד )250 מיליון 
שקל אשתקד, והשנה - עדכונים בלבד, למעט 

כלל ביטוח(. 
החמרה  ניכרת  וינוגרד  השפעת  בנטרול 
בתוצאות החיתומיות במצרף ולמרות שיש 
ברוב  שיפור,  להראות  שהצליחו  חברות 

החברות אובחנה החמרה.
הגידול בפרמיות בשיעור 5.6% אינו נותן 
מענה לבעיות האמיתיות של חבות המעביד 
ולכן יש צורך ברוב החברות לפעול  ג'  וצד 
בתתי ענפים אלו להתאמת הפרמיה לסיכון.
לפני כשנה היו סימנים של טיוב תוצאות 
החיתום  צוותי  של  עבודתם  שיפור  עקב 
בחברות, אך מתברר שקצב השיפורים אינו 

מספיק על מנת לתת מענה לבעיות.
התוצאות החיתומיות של החבויות לאורך 
ג'( מהוות  וצד  מעביד  חבות  )בעיקר  זמן 
חסם כניסה לתחום העסקי, שהרי אין עסק 

ללא חבויות.
נשלט  מהשוק  ל-87%  שקרוב  העובדה 
ואינו תורם  ידי שש חברות אינו בריא  על 

לתחרות.
ניתן להבחין שמעט  גם בין שש הגדולות 
מאוד עסקים עוברים מחברה אחת לאחרת, 
כי ברובן יש מגמה או מדיניות שלא לגדול 
ג'(  וצד  בחבויות הרגילות )בחבות מעביד 
ולכן עיקר התחרות מופנה לתתי הענפים 

האחרים )מקצועית ומוצר(.

מבטחי המשנה פעילים בתחום זה בעיקר 
במתכונת חוזית של הפסד יתר )אקסס אוף 
לוס(. בתת-תחום אחריות מקצועית ואחריות 
נושאי משרה וכן בחבות מוצר ניתן להבחין 
פרופורציונליים בעסקאות  גם בהסכמים 

ספציפיות.
  החלק של מבטחי המשנה בתפוקת התחום 
נמצא בקו עלייה בגלל שבשנים האחרונות 
בוצעו מספר עסקאות פרופורציונליות גם 

בביטוחי החבויות הרגילים )בעיקר צד ג'(.
החלק של מבטחי המשנה בתפוקת התחום 
כ-31% )741 מיליון שקל מתוך 2.4 מיליארד 
)ושינוי בתלויות(  וחלקם בתביעות  שקל( 
דומה – כ-29.4% - 617 מיליון שקל מתוך 
2,097.7 מיליון שקל. )בשנה החולפת: 28.2% 
יש  המשנה  בהתאמה(.למבטחי  ו-34.2% 
חשיבות רבה בתחום, אך היא אינה דומה 

להשפעתם בתחום רכוש ואחרים.
על  רבות  דיווחו בחברות  במהלך השנה 
שינויים חיתומיים רבים שבוצעו בתחום זה 
ואשר יתנו כנראה תוצאות רק ב-2018. אנחנו 

נמשיך לעקוב.

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

תחום ביטוח החבויות לא הצליח להגיע 
לרווחיות ב-9 החודשים הראשונים של השנה

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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סוגרים שנה: קופת הגמל להשקעה 
במסלול המנייתי של אלטשולר 
שחם מובילה את הענף בתשואה

קופת הגמל להשקעה במסלול המניות של 
אלטשולר שחם היא הקופה המצטיינת לשנת 
הפעילות הראשונה של קופות הגמל להשקעה. 
כך עולה מבדיקת הנתונים של הענף באתר 
 18.3% גמל נט. הקופה הניבה תשואה של 

מאז תחילת חודש דצמבר 2016. הקופה 
נכסים בסך של כ-263 מיליון  מנהלת 
שקל, כאשר הצבירה נטו )הגיוסים פחות 
הפדיונות( של הקופה מסתכמים ב-246 

מיליון שקל. 
הקופה השנייה בתשואה היא אקסלנס 
גמל בהשקעה פאסיבית. הקופה הניבה 
האחרונה.  בשנה  כ-14%  של  תשואה 
כ-23  של  נכסים בסך  הקופה מנהלת 
מיליון שקל, 21 מהם הגיעו בצבירה נטו. 
קופת הגמל להשקעה של הראל במסלול 
המנייתי הניבה תשואה של 12.1% בשנה 
האחרונה והיא נמצאת במקום השלישי. 
הקופה מנהלת 10 מיליון שקל ו-9.5 מיליון 

מתוכם הגיעו מצבירה נטו.
גודל, קופת הגמל להשקעה  מבחינת 
של אלטשולר שחם במסלול הכללי, היא 
הקופה הגדולה ביותר בענף. הקופה מנהלת 
796 מיליון שקל, כאשר 757 מיליון מתוכם 
מקורם בצבירה נטו. הקופה הניבה תשואה 
השנה של 8.3% והיא הקופה שהניבה את 
התשואה הגבוהה ביותר במסלול הכללי 
בתקופה זו. הקופה השנייה בגודלה היא 
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות )ראה 
פתיחה(.  הקופה השלישית בגודלה היא 
גמל להשקעה במסלול הכללי  פסגות 
אשר מנהלת 145 מיליון שקל, 138 מיליון 
מתוכם הגיעו מצבירה נטו. הקופה הניבה 

תשואה של 6.2% בשנה האחרונה.
על קופות גמל להשקעה: רשות שוק 
ההון בנובמבר 2016 השיקה לראשונה 
גמל  קופת  בשם  חדשה  גמל  תכנית 
להשקעה. קופות מסוג אלו מאפשרות 
לציבור לחסוך באופן עצמאי )ללא קשר 
למעסיק( בקופת גמל להשקעה. כל אדם 

יכול לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה, 
להפקיד כספים בחשבונו בכל עת שירצה 
יעלה  )ובלבד שסכום ההפקדה השנתי לא 
נזילים, משמע  על 70 אלף שקל(. הכספים 
ניתנים למשיכה בכל עת תוך תשלום מס על 

הרווח הריאלי שהניבו ההשקעות של הקופה 
25%.  אם הכספים יישמרו בקופה  בשיעור 
עד גיל הפרישה מעבודה ואז יימשכו בדרך 
של קצבה, יזכה החוסך בפטור ממס, הן על 

הרווחים והן על הקצבה שיקבל מדי חודש.

עשר המצטיינות: שנה להשקת קופות הגמל להשקעה: הקופות לפי תשואה

עשר הגדולות: קופות הגמל להשקעה לפי גודל

 הקופה הניבה תשואה של  18% הקופה של אקסלנס במסלול המנייתי בהשקעה פאסיבית 
הציגה תשואה של  14% הקופה הגדולה ביותר היא הקופה של אלטשולר שחם במסלול הכללי

תשואה שנה קופה 
צבירהנכסיםאחרונה

נטו

18.32%262.9246אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 
13.99%23.420.6אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי

12.14%10.19.5הראל גמל להשקעה מניות 

10.32%3.43.2מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

S&P500 9.53%4.13.9אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד

9.51%31.429.6פסגות גמל להשקעה מניות 
9.32%14.213.4מגדל גמל להשקעה מניות 

8.30%796.1757אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
7.64%112108.5חיסכון טופ כללי 

7.46%73.970.8הראל גמל להשקעה כללי
7.24%62.359.5אקסלנס גמל להשקעה כללי 

תשואה שנה צבירה נטונכסיםקופה 
אחרונה

796.17578.30%אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
262.924618.32%אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

145.1138.16.16%פסגות גמל להשקעה כללי
*134.7129.7ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

133.6129.94.44%אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג”ח עד 15% במניות
112108.57.64%חיסכון טופ כללי

*77.674.3אנליסט קופת גמל להשקעה כללי
73.970.87.46%הראל גמל להשקעה כללי

71.4695.12%מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

*63.561.2ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

נט
ל 

מ
: ג

ור
מק

נט
ל 

מ
: ג

ור
מק

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

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

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

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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ביטוח הנסיעות היחיד 
שמשלם מזומן במקום

באמצעות פספורטכארד ישראל - סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף 
לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

משתמשים בכרטיס, בלי להוציא כסף מהכיס!

 המאגר יכסה סיכונים עד 700 מיליון אירו לאתר  הממשלה 
הטורקית מתכננת, עד שנת 2030, להקים שלושה מתקנים גרעיניים

 על פי הדוח החדש של ה-the Financial Inclusion Commission - FIC, ל-35% מהאוכלוסייה הכללית 
אין ביטוח תכולה  בעיה נוספת המודגשת בדוח היא הקושי של המבוגרים להבין את הפוליסות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 )POOL( הוקם מאגר ביטוח
לביטוח גרעיני בטורקיה

ל-60% מבעלי ההכנסות הנמוכות 
בבריטניה אין ביטוח תכולת דירה

סיכוני  לביטוח  הטורקי   )POOL( המאגר 
הקמת  את  יזם   DASK קטסטרופליים  טבע 
גרעין  סיכוני  לביטוח  הראשון  הטורקי  המאגר 
 Akkuyu -ב הגרעיניים  המתקנים  את  ויבטח 

 .Sinop-וב

סיכונים  יכסה  בעולם(  במספר   28( המאגר 
עד 700 מיליון אירו לאתר. הממשלה הטורקית 
מתכננת, עד שנת 2030, להקים שלושה מתקנים 
גרעיניים. המתקן הראשון, בו יושקעו 22 מיליון 
דולר, יוקם ב Akkuyu ובנייתו תסתיים בשנת 

ואילו   Sinop-ב יוקם  השני  המתקן   .2023
.Igneada-המתקן השלישי ימוקם ב

סיכונים  לביטוח  מאגרים   27 פועלים  בעולם 
גרעיניים  מתקנים   440 המבטחים  גרעיניים, 

ב-31 מדינות. 

 the ידי  על  בבריטניה  שפורסם  חדש  דוח 
 Financial Inclusion Commission - FIC
ברחבי  בביטוח  הגדולים  הפערים  את  מדגיש 
 35%( איש  מיליון  ל-16  הדוח,  פי  על  בריטניה. 
מאוכלוסיית בריטניה( אין ביטוח תכולת דירה. 
עוד מצא הדוח כי ל-60% מאלה המרוויחים עד 

דירה  תכולת  ביטוח  אין  לשנה  ליש"ט  אלף   15
ורק לחלק קטן מאוכלוסייה זו יש את האמצעים 

והאפשרות לרכוש רכוש חדש. 
כלל,  בדרך  הם,  הנמוכות  ההכנסות  בעלי 
צעירים הגרים בדירות שכורות או הגרים בדיור 
ציבורי באזורים נגועי פשיעה - דבר המגדיל את 

הסיכונים לרכושם, אולם אין להם את האמצעים 
לרכוש ביטוח.

של  הקושי  היא  בדוח  המודגשת  נוספת  בעיה 
המבוגרים להתמודד עם פוליסות הביטוח שלהם 
ועם המבטחים. 19% מהמבוגרים אמרו שהמידע 

המוצג על ידי המבטחים  הוא קשה להבנה. 
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הרחבת ההשקעות של חברות הביטוח בתחום הנדל"ן מעוררת גם סימני שאלה

השקעות נדל"ן בנכסי תעסוקה 
בישראל - הערת אזהרה

י  ת י י ה א  ל
משקיע היום כסף 
סך  ו מ ת  ש י כ ר ב
אלו  כי  פחחות, 
ייעלמו בתוך עשור 
בזכות הטכנולוגיה 
פח  נזקי  שתהפוך 
לאירועים נדירים כל 
כך עד שהמוסכים 
ט  ע מ כ ו  מ ל ע י י

לחלוטין.
גם לא הייתי משקיע היום בנדל"ן לתעסוקה, 
שכן שטחי המסחר והמשרד של העתיד נמצאים 

היום בענן.
המיקום היום בגוגל קובע יותר מהמיקום 
הפיזי. המרכזיות של בזק עומדות כאנדרטאות 
לאחר שהטכנולוגיה הכניסה את שהיה בהן 
לארונות סעף בגודל מטר וארכיונים שתפסו 
שטחים פיזיים וקלסרים נעלמו מהנוף והם 

כולם בענן.
יש אין ספור דוגמאות לכך שהטכנולוגיה 
מייתרת שטחי מסחר ומשרד. בארה"ב לבדה יש 
שטחי קניונים נטושים ששטחם כפול משטחה 

של מדינת ישראל.
רבים ממרכזי המסחר היום בארץ משלמים 
דמי שכירות לשוכרי העוגן, כדי שאלו ייכנסו 
לשטחים שבנו על מנת למשוך שוכרים רגילים. 
דמי השכירות בירידה, התפוסות בירידה ושווי 
נכסי התעסוקה יורד. שטחי המסחר מסבים את 
הפעילות לפנאי, תרבות ובידור, והמסחר נעלם. 
המשבר בנדל"ן המסחרי מתגלגל ומתרחש 
מולנו ודי להרים את הראש ולראות את שפע 

השלטים המחפשים שוכרים. 
חגיגת אתרי המכירות והרעש התקשורתי 
סביבם יוצרים קרנבל שלם של מכירות וקניות, 
כאשר את המחיר האמיתי משלמת הכלכלה 

הישנה. 
כן  שטחי המסחר של העתיד עוברים אם 
לענן והם מובילים לירידת שכר הדירה בענף 
המשרדים והמסחר, עניין שמוריד ופוגע בשווי 
נכסי משרד ומסחר, כשאת המחיר האמיתי 

כלל הציבור לאחר שהלווים כספים  ישלם 
שטחי משרד  ועוד  עוד  מהבנקים להקמת 

ומסחר לא יוכלו להחזיר את הלוואותיהם.
ומה באשר למחירי הדירות? 

השינוי שהורגש באוויר ירד לקרקע. אנחנו 
ולתקופה ארוכה של  לעידן הקרח  נכנסים 
יסייעו ללחוץ  קיפאון במחירים, שאולי גם 
את המחירים כלפי מטה ולהתאימם לשווי 
האמיתי של הנכסים, מאחר ששוק הדירות 

התנהג כמו שוק מניות.

המשבר המאיים על הבנקים

בעוד כולם עסוקים בנדל"ן למגורים, מתפתח 
משבר חמור וחריף שמאיים על הבנקים. בעלי 
החנויות הפיזיות נפגעים והפגיעה הזו משפיעה 

על יכולתם לשאת בדמי שכירות גבוהים.
התפוח ששינה את העולם הוא לא של אדם 
וחווה לא של ניוטון, כי אם התפוח של סטיב 
ג'ובס, שהביא את האינטרנט והנגישות לכף 
ידנו והוא המאיים לרסק את הנדל"ן המסחרי. 
מסחרי  נדל"ן  משבר  של  בעיצומו  אנחנו 
והמשבר בעיתונות הכתובה והמשודרת הוא 
רק סממן, כאשר ליוטיוב יש היום רייטינג 
יותר מזה של ערוצי הטלוויזיה  גבוה הרבה 

המסורתיים.
הבנקים המלווים  יהיו הראשונים להיפגע 
שווי  ירידת  בעקבות  יקטן  חברות  ושווי 
ה"מלאי", עניין שישפיע ומשפיע גם על עתיד 

הפנסיות של כולנו.
הטכנולוגיה מייתרת שטחי מסחר ומשרד 
ולכן שווי שטחיהם של מרכזי הקניות הגדולים 
)מתחמי "ביג" והקניונים(, גם אם יוכפלו, יקטן 
בשל לחץ השוכרים להקטנת דמי השכירות. 
ירידות מחירים? בהחלט כן. מחירי השכירות 
עניין   - יורדים  והם כבר  ירדו  של משרדים 
המשפיע על שווי הנכס. ירידת המחירים לצד 
יביאו את בעלי נכסים להפנמת  היצע גדול 
יישאר  ובלבד שלא  ולהשכרת הנכס  המצב 
ריק מדיירים. אפשר לזהות כבר היום משבר 
וחנויות.  בשוק הנדל"ן המסחרי: משרדים 
ירידת דמי השכירות המתמשכת הם עדות 
לכך והלחץ הזה, להורדת דמי השכירות מצד 

השוכרים, ילך ויגבר.
ירידת דמי השכירות מושפעת גם מפדיון 
בעלי העסקים - פדיון שקטן ויקטן בעקבות 

חשש ממיתון ומהרעה במצב הכלכלי. 
מקסום רווחים וחיסכון, לצד ייעול שיטות 
וניצול הטכנולוגיה למזעור הוצאות,  עבודה 
הם המפתח וצו השעה של כל בעל עסק. רבים 
והם  זאת  והבינו  מבינים  העסקים  מבעלי 
מקיימים מסחר ער ושוקק ברשת האינטרנט 
- זירת מסחר פעילה, יעילה ורווחית מאוד, 
מלאי  מחסני  להחזיק  לספק  המאפשרת 

באזורים נידחים בדמי שכירות סמליים, תוך 
הסתמכות והתבססות על חברות משלוחים 

או הדואר לצורך אספקת המוצר.
מדוע אם כן שפירמת עורכי דין או ראיית 
ואולי מאות מטרים  חשבון תחזיק עשרות 
רבועים של משרדים ותשלם דמי שכירות, 
ארנונה, חנייה, ציוד משרדי, טלפונים פרטיים, 
כיבוד, ארוחות, חשמל, מים, דמי אחזקה ועוד, 
כשאפשר לספק לעובד מחשב נייד זעיר, עם 
תקשורת וחיבור לענן, ושהעובד יישב בביתו  

וינהל את תיקי הלקוחות? 

 הטכנולוגיה מייתרת
"שבת אחים גם יחד" 

את הפגישות אפשר לקיים בחדר הישיבות 
של המשרד או מ"חדר חם" שמשמש מספר 
עורכי דין כשהשלט על הדלת מוחלף. בדיוק 
לפי המודל של "בית הרופאים", כאשר כל רופא 

מגיע לחדרו בשעה היעודה עם שלט מגנט.
הטכנולוגיה מייתרת "שבת אחים גם יחד" 
במשרדים ובמגדלי פאר יקרים מפז וביטול 
שעות עבודה בזמן נסיעה וחיפוש אחר חנייה. גם 
העיתונאים המספקים את החומרים למערכת, 

מתנהלים כיום בלי לשבת במשרדי העיתון.
טכנולוגיית ה-NGN היא העדות לשינויים 
הטכנולוגיים המתרגשים עלינו. בזק מוכרת 
נכסים במיליארדי שקלים. מבני הענק של 
המרכזיות שהיו פרוסים בכל הארץ הם העדות 
לכך - הם הפכו לנכסים מיותרים והם נמכרים 

וחלקם יוסב למגורים ולא למסחר.
עצמאי יכול היום בנקל להסב חדר בדירתו 
לקיים  העסקיות  הפגישות  ואת  למשרד 
ממשרדים המשכירים שירותי משרד נפלאים, 
בתמורה לשעות השימוש. עניין זה כבר צובר 
תאוצה בלתי רגילה בארץ ולא מעט לשכות 
מקצועיות של ארגונים מכובדים מציעים עניין 
זה לחבריהם. אנחנו עדים היום למשרדים 

המספקים שירותים לפי שעה.
דפוסי החשיבה הנדלניים משתנים. בעבר, 
נחשבה  לתעסוקה  מגורים  שטחי  הסבת 
גוררת  והייתה  הקרקע  בעל  עם  למיטיבה 
כיום, העניין מאוד  השבחה כמעט בהכרח. 
בעייתי ומחייב בחינה פרטנית ובדיקה. במקרים 
רבים מדובר אפילו בפגיעה של ממש בשווי. 
אנו עדים לתופעה חדשה בה מבני משרדים 

מוסבים למגורים.
ובהקשר לענף הביטוח, די להביט בחברת 
ביטוח ישיר כדי להבין שהטכנולוגיה היא זו 
שהביאה לפריחתה ולשגשוגה. רווחיה הרקיעו 
לשחקים במינימום מטרים רבועים של שטחי 

נדל"ן.

הכותב הוא שמאי מקרקעין, רכוש וחקלאות

מאת חיים אטקין

פוליסה מארח

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח,
כולל פוליסות, חומר שיווקי

והצעות מחיר.
מומחיות בתרגום דוחות כספיים

של חברות ביטוח.
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח. 

כדאי לקבוע פגישת היכרות:
052-4757622

jmtargum@gmail.com
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 במהלך כהונתה גדל תיק הלקוחות של הסוכנות ובין היתר 
 הצטרפו כלקוחות: חברת רפאל, קבוצת לוזון וחברת מקסימה

 תסיים את התפקיד ברבעון הראשון 2018, לבקשתה  דורון: זו 
הייתה אומנם קדנציה קצרה יחסית אבל בהחלט מלאת אתגרים

בין המשתתפים: המפקחת 
דורית סלינגר, נשיאת אגודת 
האקטוארים נעמה חשמונאי, 

יו"ר איגוד חברות הביטוח יאיר 
המבורגר ומנכ"ל איגוד חברות 

הביטוח ד"ר גיא רוטקופף

מבטחים ומבוטחים

מנכ"לית פלתורס 
טל דורון תסיים 

את תפקידה

אגודת 
האקטוארים 
תקיים מפגש 
בהשתתפות 
בכירי הענף

מנכ"לית  דורון,  טל  עו"ד 
הביטוח  סוכנויות  קבוצת 
פלתורס מבית מגדל, הודיעה 
באחרונה ליו"ר הסוכנות אודי 
רובינשטיין, כי היא מבקשת 
לקחת פסק זמן מניהול ובכך 
לסיים את תפקידה במהלך 
הרבעון הראשון של 2018. דורון 
תמשיך למלא את התפקיד עד 

לאיתור מחליף.
תיק  גדל  כהונתה  במהלך 
ובין  הלקוחות של הסוכנות 

היתר הצטרפו כלקוחות פלתורס חברת רפאל, 
קבוצת לוזון וחברת מקסימה. 

טרם כהונתה בפלתורס, שימשה עו"ד דורון 
ניהול  תפקידי  במספר  שנים  עשר  במשך 
בכירים בחברת הביטוח  AIG, כשבתפקידה 
האחרון כיהנה כסגנית נשיא ומנהלת אזורית 

של אירופה, אפריקה והמזרח התיכון.

לעובדי  הודתה  דורון 
פלתורס, למנהלים ולחברי 
הדירקטוריון על התמיכה 
והמסירות שגילו במהלך כל 
תקופת כהונתה: "זו הייתה 
אומנם קדנציה קצרה יחסית 
אבל בהחלט מלאת אתגרים 
וזו הייתה זכות גדולה לעמוד 
בראש נבחרת כל כך מצוינת 
כפי שמצאתי בפלתורס". 
גם  להודות  ביקשה  דורון 
למנכ"ל מגדל, עופר אליהו, 

על האמון והליווי המקצועי. 
יו"ר דירקטוריון הקבוצה, אודי רובינשטיין, 
קיבל בצער את החלטתה של דורון לסיים את 
תפקידה בחודשים הקרובים והודה לה על 
שהצעידה את פלתורס צעד גדול נוסף קדימה, 
הן בפיתוח העסקי והן בשדרוג היערכותה של 

הסוכנות לאתגרי העתיד.

טל דורון

אגודת האקטוארים בישראל תקיים מפגש 
בשם "ערב עם חברים" בתאריך ה-21 בדצמבר 
הממונה  ברכה  דברי  יישאו  באירוע   .2017
נשיאת אגודת  דורית סלינגר,  על הביטוח 
יו"ר  נעמה חשמונאי,  האקטוארים בישראל 
איגוד חברות הביטוח יאיר המבורגר ומנכ"ל 

איגוד חברות הביטוח ד"ר גיא רוטקופף. 
הערב יכלול הרצאה של ד"ר אייל דורון בשם 

"להמציא את עצמנו מחדש" וארוחת ערב.   
הביטוח  חברות  בחסות  נעשה  האירוע 

.Munich RE-ו Swiss Re האירופאיות

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


