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

 פסגות גמל ופנסיה 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 |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

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.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות

הכרעות עקרוניות: 
בעקבות צירוף לקוי 

לביטוח תאונות 
אישיות, הפוליסה 

בוטלה והוחזרו 
הפרמיות משנת 2013

עמוד 10עמוד 7

עמוד 5עמוד 2

עמוד 10עמוד 11

כיהן עד כה כמנכ”ל מגדל שוקי 
הון וישמש גם כמשנה למנכ”ל 

החברה

עונת הדוחות: 
גידול של 85% 

ברווח הכולל של 
מגדל – 261 מיליון 
שקל ברבעון השני 

של 2018

תשואות 
גבוהות של 

כ-1.3% 
למשתתפות 

ברווחים 
בחודש יולי 

נמל חיפה 
עורך מכרז 

למציאת 
חברה 

לתפעול 
פנסיוני

יוסי בן ברוך

דורון ספיר, מנכ”ל מגדל

ניתוח דוח הפיקוח על הביטוח 
ל-2017: שיעור הפרמיה מהתמ”ג 
בביטוחי בריאות מתאפיין בעלייה 
רצופה 

מאז 
 2003

פרק ג | נתונים כמותיים בתחום הביטוח  22

רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

 תרשים ג-11
שיעור דמי הביטוח בענפי ביטוח בריאות מהתוצר המקומי הגולמי )פרמיות / תמ״ג(, 2003-2017 14

מקור: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבוד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

 תרשים ג-12
סך דמי ביטוח ברוטו בתת הענף הוצאות רפואיות, בחלוקה לביטוח פרט ולביטוח קבוצתי, 2003-2017 

)במיליארדי ש״ח(

מקור: עיבודי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לנתוני דוחות שנתיים של חברות ביטוח, על בסיס דווחי סולו של החברות   

14  בסיס הנתונים של הבדיקה הוא התוצר המקומי הגולמי במחירי שוק שוטפים

יוסי בן ברוך 
מונה למנהל 

החטיבה 
הפיננסית במגדל

נמל חיפה

http://http://polisa.news/
http://www.polisa.news/
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לפרטים נוספים:
ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

אורן מזרח בדרום
סוכן ביטוח, הצטרף להצלחה!

,360 אורן מזרח עוטפים אותך 0
איתנו תרוויח יותר !

אורן מזרח

  מנכ”ל מגדל דורון ספיר: מגדל מסכמת רבעון שני מוצלח, הגידול ברווח הכולל ברבעון בכ-85% נובע 
בעיקרו מתחום חסכון ארוך טווח – תחום הפעילות המרכזי של החברה  בחציון הראשון של 2018 נרשם 

רווח כולל של 230 מיליון שקל בהשוואה ל-450 מיליון שקל בחציון הראשון של 2017 – קיטון של כ-50% 

ניתוח דוח הפיקוח על הביטוח ל-2017

בזכות עליית הריבית: גידול של 
85% ברווח הכולל של מגדל – 261 
מיליון שקל ברבעון השני של 2018

מגדל רשמה רווח כולל של כ-261 מיליון שקל ברבעון השני של 
2018 – גידול של 85% ביחס לרבעון המקביל אשתקד בו נרשם רווח 
כולל של 141 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי הרווח הכולל ברבעון 

השני של שנת 2018 הושפע בעיקרו מעליה 
בעקום הריבית שהביאה לשחרור בסך 531 

מיליון שקל בעתודות ביטוח חיים. 
שיפור  חל  בחברה,  מסבירים  בנוסף, 
בתוצאות החיתומיות בתחומי ביטוח חיים, 
וביטוח כללי, בעיקר בשל  ביטוח בריאות 
מנגד,  הרבעון.  במהלך  בתביעות  ירידה 
התוצאות הושפעו מירידה ניכרת בתשואות, 
בעיקר על רקע ירידה בשערי אגרות החוב 

ועלייה במדד המחירים לצרכן. 
במחצית  רשמה  מגדל  מכך,  כתוצאה 
2018 רווח כולל לאחר מס  הראשונה של 

בסך של כ-230 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-450 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

עוד ציינה החברה כי בפוליסות המשתפות ברווחים בקרן י’ )פוליסות 
ותיקות( ובפוליסות המשתפות ברווחים החדשות, השיגה הקבוצה את 
התשואות הגבוהות בענף במחצית השנה הראשונה, שעמדו על 2.29% 

ו-1.49% בהתאמה. 

דורון ספיר, מנכ”ל מגדל

)המשך בעמוד 6(
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, לתקופהושיעור תשואה על ההון כולל ( הפסד)רווח  -מגדל אחזקות 
 ח"במיליוני ש

 ההוןליתרת ביחס ( שנתייםבמונחים לא )הכולל בתקופה התשואה להון מבוצע על בסיס הרווח חישוב * 
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.

 ביטוח הנסיעות של הפניקס
הזול והמשתלם ביותר בענף!

 פוליסת SMART TRAVEL כוללת את סכום הכיסוי הגבוה 
ביותר– עד 5 מיליון דולר עבור הוצאות רפואיות בחו"ל 

בהתאם לכתבות שהתפרסמו באתר YNET ו- The Marker בספטמבר 2017 ובערוץ 10 בתכנית הבוקר מירי ואור מאי 2018 והכל בהתאם לפרמטרים המופיעים 
בכל אחת מהכתבות. המידע המופיע בעלון זה מתייחס לפוליסת נסיעות לחו"ל SMART TRAVEL של הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת ינואר 2018. בכפוף 

לתנאי הפוליסה.

בדקו ומצאו

9/2017

6/2018 9/2017

5/2018

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט השלום בחיפה נדונה תביעתה 
של הראל חברה לביטוח בע”מ )התובעת(, נגד 
עיריית חיפה )הנתבעת(. פסק הדין ניתן ב-29 
2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופט  ביולי 

אבישי רובס. 
התובעת הגישה תביעת שיבוב, על סך 14,573 
יונדאי  שקל בגין נזקים שנגרמו לרכב מסוג 
שבבעלות מבוטחתה. לטענתה, ב-2 במאי 2016, 
בעת שהמכונית חנתה בסמוך לבית המבוטחת 
ברחוב כרמי 7 בחיפה, התמוטט וקרס עץ ברחוב, 
נפל על עמוד חשמל הסמוך אליו וכתוצאה מכך 
נקרעו כבלי חשמל, שנפלו על המכונית וגרמו לה 
לנזקים. התובעת עתרה לחייב את הנתבעת בסך 
של 14,573 שקל, ששולם על ידה עקב הנזקים 
שנגרמו לרכב המבוטחת, בהתאם לחוות דעת 

שמאי שצורפה לכתב התביעה. 
התובעת טענה להיפוך נטל הראיה מכוח סעיף 
41 לפקודת הנזיקין )על כך בהמשך( ולחלופין 
נטען, כי הנזק נגרם עקב רשלנותה של העירייה, 
שלא דאגה לגיזום העץ או לתחזוקה שלו. עוד 
נטען, כי העירייה סיכנה את המשתמשים בכביש 
ולא פעלה כרשות סבירה. בנוסף, על העירייה 
החובה לתחזק את המקרקעין והדרכים שבשטח 
שיפוטה וכי עקב אחריותה הבלעדית, עליה לפצות 

את התובעת. 
הנתבעת הכחישה את נסיבות האירוע למעט 
הודאה כי אכן בתאריך המצוין נפל על עמוד חשמל 
עץ שהיה נטוע בשטח ציבורי. הנתבעת הבהירה, 
כי העצים הנטועים בשטחים הציבוריים ברחוב 
כרמי ובשטחים הציבוריים בעיר חיפה מטופלים 
ומתוחזקים על ידה, באמצעות מחלקת הגנים 
שלה. על פי הנתבעת, העץ שקרס היה מתוחזק 
באופן שוטף, כאשר בפעם האחרונה עובר למועד 
האירוע, הוא תוחזק ב-15 בפברואר 2016. נטען, 
כי בעת הטיפול לא ניתן היה להבחין בכל סימן 
מקדים שיכול היה להצביע מראש על נפילת העץ. 
נטען, כי הנתבעת אינה אחראית לתאונה, שנגרמה 
עקב נסיבות שלא הייתה לה שליטה או ידיעה 
עליהם וכי לא הייתה צריכה לצפות את האירוע 
והנזק הנטען. בנוסף נטען, כי האירוע אירע עקב 

התרשלות של מבוטחת התובעת. 
לאחר בחינת הראיות בתיק קבע בית המשפט, 
כי ביום התאונה קרס העץ הנטוע בשטח הציבורי, 
וכתוצאה  נפל על עמוד חשמל הסמוך אליו 
מכך נקרעו כבלי חשמל, נפלו על מכוניתה של 
המבוטחת מטעם התובעת, וגרמו לה לנזקים. 
על פי בית המשפט, התביעה נשענת על עוולת 
הרשלנות הקבועה בסעיפים 35-36 לפקודת 
הנזיקין. נקבע כי בקביעת האחריות בעוולת 
הרשלנות מתעוררות שלוש שאלות: ראשית, 
האם המזיק חב חובת זהירות לניזוק? שנית, האם 
המזיק הפר את אותה חובת זהירות? ושלישית, 

האם הפרת החובה היא שגרמה לנזק?

בית המשפט קבע, כי העירייה, כבעלת השליטה 
במקום והאחראית לתחזוקת העצים שבשטחים 
הציבוריים, מכוח פקודת העיריות, חייבת הייתה 
לצפות כי המבקרים בשטחה, העושים שימוש 
בכביש הסמוך לעץ, עלולים במהלכם הרגיל של 
הדברים להיפגע ממעשה או מחדל שלה ולכן היא 

חייבת כלפיהם בחובת זהירות מושגית. 
בית המשפט הוסיף, כי בנסיבות המקרה, חל 
הכלל “הדבר מדבר בעד עצמו” הקבוע בסעיף 41 
לפקודת הנזיקין ואשר מעביר את נטל ההוכחה 
מהתובעת לנתבעת, שכן המבוטחת לא ידעה 
יכלה לדעת מהן הנסיבות שהביאו  ואף לא 
לאירוע שבו ניזוק רכבה. הנזק נגרם על ידי נכס 
שהיה בשליטת העירייה ובאחריותה ולבסוף, 
האירוע מתיישב יותר עם המסקנה שהעירייה 
התרשלה, מאשר עם המסקנה שנקטה זהירות 

סבירה בפעולותיה.
בנוגע לחובת הזהירות הקונקרטית בנסיבות 
המקרה, בית המשפט הסתמך על עדות שאישרה 
כי מדובר בעץ חרוב עתיק המיועד לשימור, וקבע 
כי העירייה הייתה מודעת לעץ ולמורכבותו ולכן 
היה עליה לצפות כי אם לא תתחזק אותו הוא 

עלול לקרוס. 
על פי בית המשפט, העירייה לא עמדה בנטל 
להראות כי אכן נקטה בפעולות סבירות לצורך 
תחזוקת העץ ומניעת קריסתו. הנטל על העירייה 
לסתור את “חזקת החובה” של אחריותה כמחזיק 
וכבעלים, אולם העירייה לא הניחה תשתית 
ראייתית מספיקה כדי לעמוד בנטל זה. נקבע, 

כי לא הונחה תשתית ראייתית מספיקה נוכח 
הסתמכות העירייה על מסמך, שנחזה להיות 
דף אחד מתוך יומן עבודה של קבלן מטעמה, בו 
נרשם בין היתר כי בוצע גיזום לעץ אחד ברחוב 
כרמי, אך לא צוין איזה עץ נגזם, איזו פעולת 
גיזום בוצעה, מה מצבו של העץ ולמעשה, לא 
ניתן לקשור בינו לבין עץ החרוב שקרס. בנוסף, 
הנתבעת אף לא הביאה לעדות את הקבלן ו/או 

את המפקח שחתם על יומן העבודה. 
עוד נקבע, כי הדרישה לנקוט באמצעים סבירים 
)לפקח ולגזום עץ עתיק גדול ממדים המתנשא 
עד לכבלי חשמל(, אין בה כדי להטיל מעמסה לא 
סבירה על העירייה. מדובר באמצעים פשוטים 
וזולים יחסית, שנקיטתם מבעוד מועד יש בהם 
כדי למנוע אפשרות של נפילת העץ ומניעת פגיעה 
בתושבים וברכושם. לפיכך, גם מבחינת מדיניות 
שיפוטית ראויה, נקבע כי אין מקום לפטור את 

העירייה מאחריות. 
לאחר דיונים בנקודות אלו נקבע, כי העירייה 
התרשלה כלפי המבוטחת והיא נושאת באחריות 
מלאה לנזקים שנגרמו לרכבה. בית המשפט אף 
הוסיף, כי הקשר הסיבתי בין פגיעת הכבלים ברכב 
לבין הנזקים הוכח באמצעות חוות דעת השמאי 
מטעם התובעת, אשר לא נתבקש זימונו לחקירה. 
לסיכום, התביעה התקבלה. נקבע כי הנתבעת 
תשלם לתובעת סכום של 14,827 שקל בנוסף 
לסכומים בגין אגרות התביעה ושכר טרחת עורך 
דין. עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

העירייה חבה בגין נזקים שנגרמו 
למבוטחת עקב קריסת עץ שהובילה 

לפגיעת כבלי חשמל במכוניתה

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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פרק ג | נתונים כמותיים בתחום הביטוח  7

רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

היקף הפעילות בביטוח כללי

 תרשים ג-1
שיעור דמי הביטוח בענפי ביטוח כללי,  ביחס לתוצר2, 2017-2006

   מקור: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבוד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מתרשים ב-1 ניתן לראות כי שיעור דמי הביטוח ביחס לתוצר עומד על יחס דומה בחמש השנים האחרונות.

2  בסיס הנתונים של הבדיקה הינו תוצר מקומי גולמי, במחירי שוק שוטפים.

 

2.66% 

2.53% 
2.48% 

2.12% 

1.96% 
1.89% 

1.85% 1.81% 1.80% 
1.72% 1.75% 1.75% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

 תרשים ג-11
שיעור דמי הביטוח בענפי ביטוח בריאות מהתוצר המקומי הגולמי )פרמיות / תמ״ג(, 2003-2017 14

מקור: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבוד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

 תרשים ג-12
סך דמי ביטוח ברוטו בתת הענף הוצאות רפואיות, בחלוקה לביטוח פרט ולביטוח קבוצתי, 2003-2017 

)במיליארדי ש״ח(

מקור: עיבודי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לנתוני דוחות שנתיים של חברות ביטוח, על בסיס דווחי סולו של החברות   

14  בסיס הנתונים של הבדיקה הוא התוצר המקומי הגולמי במחירי שוק שוטפים

שיעור הפרמיה מהתמ”ג בביטוחי בריאות 
– מתאפיין בעלייה רצופה מאז 2003

פרק הנתונים הכמותיים בתחום הביטוח, 
של  השנתי  הדוח  במסגרת  שפורסם 
הפיקוח על הביטוח ל-2017, חושף מגמות 
מנוגדות בתחום ביטוחי הבריאות והביטוח 

האלמנטרי. 
תחום הביטוח הכללי, שגודלו ב-2017 - 22 
מיליארד שקל, לא מצליח להגדיל את העוגה 
מעבר לגידול הכללי במשק, כפי שבא לידי 
ביטוי בתמ”ג. בשנים 2006 עד 2015 נרשמה 
למעשה ירידה משמעותית משיעור פרמיות 
של 2.66% מהתמ”ג עד ל-1.72% מהתמ”ג 

 2016-2017 ב-2015. מאז נשאר בשנים 
שיעור דומה, אך בפועל, מאז 2012 לא חל 

שינוי משמעותי בתחום. 
ניכרת  הבריאות  ביטוחי  בעולם  מנגד, 
מגמה ברורה של גידול בעוגה. מאז 2003 
שיעור הפרמיה בענפי הבריאות ביחס לתמ”ג 
הכפיל את עצמו – מ-0.55% ב-2003 עד 

ל-1.05% ב-2017.
נתונים נוספים שפורסמו במסגרת הדוח 
מצביעים על היווצרות מגמה נוספת: ירידה 
כללית במספר התביעות בענף רכב רכוש. 

מאז 2015 נרשמה ירידה משמעותית של 
כ-7% במספר התביעות. זאת, לאחר עלייה 
2014-2015, כאשר בשנים  קלה בשנים 
2010-2014 נרשמה רמה קבועה של תביעות. 
זאת, למרות שהגידול במספר כלי הרכב 

המבוטחים נשאר קבוע בעשור האחרון. 
אנשי מקצוע בענף מייחסים את הירידה 
וגדל של  ברמת התביעות למספר ההולך 
רכבים עם מערכות בטיחות, ובנוסף, הגידול 
בעומסי התנועה, שמוריד את המהירות 

הממוצעת בכבישים.

 מנגד, הנתון המקביל בעולם הביטוח הכללי מצביע על מגמה 
הפוכה  ומה הסיבה לירידה בכמות התביעות בתחום רכב רכוש?

ניתוח דוח הפיקוח על הביטוח ל-2017
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רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

 תרשים ג-6 
מספר כלי רכב מבוטחים בענף ביטוח רכב-רכוש,2017-2007, אלפי יח'

   המקור: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבוד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בתרשים ג-6 ניתן לראות כי משנת 2007 עד 2017 מצבת הרכבים בישראל גדלה בכ-48% כאשר שיעור 

הרכבים המבוטחים נע בין 80% ל90% לאורך השנים, שיעור זה עומד נכון לשנת 2017 על 83%. 

          

 

 

 .וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות ועיבוד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני: המקור   

 נעכאשר שיעור הרכבים המבוטחים  %48-בכמצבת הרכבים בישראל גדלה  2017עד  2007משנת  כי ניתן לראות 6-ג בתרשים

 . %83על  2017 ל, שיעור זה עומד נכון השנים לאורך %90ל %80 בין

 :7-ג תרשים

  (םאלפי) ,2017-2007 ,רכוש-רכב ביטוח בענף תביעות מספר 

1,292 
1,435 1,477 1,479 

1,585 1,637 1,635 1,686 1,768 
1,892 1,951 

678 758 723 714 748 807 824 797 814 830 837 

1,970 
2,194 2,200 2,193 

2,333 2,445 2,459 2,483 
2,583 

2,722 2,788 

2,284 
2,391 2,459 2,566 

2,683 2,761 2,851 
2,966 

3,090 
3,239 

3,380 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 בלבד' צד ג, רכוש-מספר רכבים מבוטחים בענף רכב 'למעט צד ג, מספר הרכבים המבוטחים בענף רכב רכוש

 כ רכבים במשק"סה כ רכבים מבוטחים"סה
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רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

 תרשים ג-7
מספר תביעות בענף ביטוח רכב-רכוש, 2017-2007, )אלפים( 

המקור: עיבוד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לנתוני דיווח החברות לפי הוראות קודקס הרגולציה.  

מתרשים ג-7 ניתן ללמוד כי ממשיכה מגמת הירידה משנת 2016 במספר התביעות בתחום רכב הרכוש 

למעט צד ג' וכי בשנת 2017 חלה ירידה גם במספר התביעות בענף רכב רכוש צד ג'. 

! כיסוי למראות צד - כולל בית המראה.
כיסוי פנסי חזית/איתות/ברקס/ערפל.

בעת תביעה לתיקון לא נפגעת הנחת "העדר תביעות".
פתרון/מענה לתביעות בסכומים "נמוכים" לעיתים עד גובה השתתפות העצמית ואף יותר.

אחריות של חצי שנה.
כיסוי עד לגובה של 3,000 ₪.

ללא הגבלה לכמות התביעות בתקופת המנוי.
זמינות וליווי טלפוני לאורך כל תהליך השירות.

השירות ניתן באמצעות מרכזי שירות בפריסה ארצית רחבה.

לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי בחברות הבאות:

 ליצירת קשר פנו למחלקת סוכנים בטלפון: 073-2007443

מספר תביעות בענף ביטוח רכב-רכוש, 2017-2007 )אלפים( מספר כלי רכב מבוטחים בביטוח רכב-רכוש, 2017-2007 )אלפי יח’(

שיעור דמי הביטוח בענפי ביטוח כללי, 
ביחס לתוצר2, 2017-2006

שיעור דמי הביטוח בענפי ביטוח בריאות
מהתוצר המקומי הגולמי )פרמיות / תמ”ג(, 

142003-2017
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בזכות עליית הריבית: גידול של 85% ברווח הכולל 
של מגדל – 261 מיליון שקל ברבעון השני של 2018

ביטוח ישיר רוכשת מלאומי 
פרטנרס את אחזקתה במימון ישיר

השקעות  ישיר  ביטוח  האחזקות  חברת 
את  פרטנרס  מלאומי  רוכשת  פיננסיות 
אחזקתה במימון ישיר. בתמורה, תקבל לאומי 
פרטנרס 7% מחברת האחזקות. אופי העסקה 
הוא עסקת SWAP ומחיר הרכישה של מניות 
מימון ישיר עומד על 750 מיליון שקל ומעניק 
ישיר.  1.9 מיליארד שקל לביטוח  שווי של 
לאומי פרטנרס השקיעה לראשונה לפני חמש 
שנים במימון ישיר ותשואתה על ההשקעה 

מגיעה ל-300%. 
העסקה בין לאומי פרטנרס לבין ביטוח ישיר 
מגיעה לאחר שבתחילת החודש נמסר כי לאומי 
פרטנרס לא תרכוש את מניות ביטוח ישיר 
)חברת הביטוח(. לאומי פרטנרס חתמה על 
הסכם מחייב לרכישת 20% מביטוח ישיר בסוף 
2017 בשווי של 312 מיליון שקל, שישולם על 
ידי לאומי פרטנרס ושותפים אחרים לעסקה: 
כלל ביטוח, הפניקס ואיש העסקים מורי ארקין.

  התשואה של לאומי פרטנרס בחמש השנים האחרונות על השקעתה במימון ישיר הגיעה 
ל- 300% העסקה משקפת שווי שוק של 1.9 מיליארד שקל לביטוח ישיר השקעות פיננסיות

ניתוח דוח הפיקוח על הביטוח ל-2017

דורון ספיר, מנכ”ל מגדל: “מגדל מסכמת רבעון שני מוצלח, הגידול 
נובע בעקרו מתחום חיסכון ארוך  ברווח הכולל ברבעון בכ-85% 
טווח – תחום הפעילות המרכזי של החברה. העלייה בעקום הריבית 
לטווח ארוך אפשרה שחרור והכרה ברווח מפעילות זאת בהיקף של 
מעל 500 מיליון שקל ברבעון. מנגד, הירידה באגרות החוב והעלייה 
במדד המחירים הקטינו את הרווח הכולל. לראשונה חצתה החברה את 
רף 250 מיליארד שקל נכסים מנוהלים ולאחר תקופה חזרה להוביל 
בתשואות של הפוליסות המשתתפות וקרנות ההשתלמות ברבעון 
ומתחילת השנה. אנו נמשיך לפעול בכל הערוצים על מנת להבטיח את 
המשך התנופה של החברה בראיית טובתם של לקוחותינו ועמיתינו”.

תוצאות על פי מגזרי פעילות

גידול של כ-5%  וחיסכון ארוך טווח נרשם  בתחום ביטוח חיים 
בפרמיות )לרבות חוזי השקעה( ודמי גמולים. סכום הפרמיות שהורווחו 
ברוטו )לרבות חוזי השקעה( ודמי הגמולים הסתכם במחצית הראשונה 
של 2018 בכ-9.236 מיליארד שקל, לעומת כ-8.756 מיליארד שקל 

בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5%. 
הרווח הכולל לפני מס עמד ברבעון השני של השנה על כ-449 מיליון 

שקל, לעומת כ-97 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
בביטוח חיים חלה עלייה ברווח מסיכון לעומת הרבעון המקביל 
אשתקד בשל קיטון בתביעות, וכן חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול 
הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים 

המנוהלים. מנגד, חל גידול בהוצאות הנהלה וכלליות.
בתחום ביטוח כללי נרשם גידול של כ-16% בפרמיות ברוטו, כאשר 
סכום הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכם במחצית הראשונה של 
שנת 2018 בכ-1.456 מיליארד שקל לעומת כ-1.252 מיליון שקל 
במחצית המקבילה אשתקד, עלייה של כ-16%. העלייה בפרמיות 
ברוטו לעומת התקופה המקבילה אשתקד התבטאה בעיקרה בביטוחי 
הרכב, והושפעה ברובה מזכייתה של מגדל ביטוח במכרז ביטוח רכב 
לעובדי המדינה ל-2018 אשר נכנס לתוקף ברבעון הראשון של השנה, 

בהיקף פרמיות ברוטו בסך של כ-188 מיליון שקל.
ברבעון השני של 2018 חל שיפור בתוצאות החיתומיות של החברה, 
בעיקר בענפי הרכב. עם זאת, נרשם הפסד כולל בסך כ-16 מיליון שקל 
לעומת רווח כולל בסך כ-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 

שנבע בעיקרו מקיטון בהכנסות הריאליות מהשקעות. 
בתחום ביטוח בריאות נרשם גידול של 13% בפרמיות שהורווחו 
ברוטו. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם במחצית הראשונה 

של 2018 בכ-723 מיליון שקל, לעומת כ- 642 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה אשתקד, גידול  של כ-13%. ברבעון השני של שנת 2018 
נרשם רווח כולל בסך כ-17 מיליון שקל לעומת רווח כולל בסך כ-30 
מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל הושפע 
מירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות 
הביטוחיות. מנגד, חל שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות בשל קיטון 

בתביעות.
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בריאות     1/1/2004 -פוליסות שהונפקו החל מה ביטוח חיים  ביטוח כללי ו

קרנות פנסיה  קופות גמל וקרנות השתלמות  

שירותים פיננסים  

15 

 כ נכסים מנוהלים"סה -מגדל אחזקות 
 ח"במיליארדי ש

 התפלגות נכסים מנוהלים
 :לפי תחומי פעילות

 0/06/2018 
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25%
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26%
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 ח"במיליוני ש, לפני מסהכולל ( הפסד)מקורות הרווח  - מגדל אחזקות

 משינויים בעקום הריביתהשפעות מהותיות כתוצאה * 

בעתודות  ( קיטון)גידול על * מהותיותהשפעות 
 לפני מס, 6-4הביטוח מצטבר 

 6-1מצטבר  6-4רבעון 

בעתודות  ( קיטון)גידול על * מהותיותהשפעות 
 לפני מס, 6-1הביטוח מצטבר 
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1-6/20181-6/2017
(196)(483)ביטוח חיים
תי22ביטוח כללי לא מהו

(196)(461)סה"כ

4-6/20184-6/2017
(27)(531)ביטוח חיים
(11)לא מהותיביטוח כללי

(38)(531)סה"כ

בית ביטוח ישיר
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תשואות קרנות י’ בחודש יולי

תשואות הפוליסות החדשות במסלול הכללי בחודש יולי

הפוליסות המשתתפות זינקו בשיעור 
ממוצע של 1.3% בחודש יולי

  קרנות י’ של כלל ביטוח, מנורה מבטחים והפניקס מובילות את החודש
 מגדל, כלל ביטוח, מנורה מבטחים והפניקס מובילות את המסלול הכללי

תשואה  רשמו  המשתתפות  הפוליסות 
יולי, עם שונות  ממוצעת של 1.3% בחודש 
עולה מדיווחי החברות  כך  נמוכה.  יחסית 
מנורה  כלל ביטוח,  י’ של  המנהלות. קרנות 
חודש  את  מובילות  והפניקס  מבטחים 
יולי עם תשואה של כ-1.3%. הפוליסה של 
הפניקס הניבה תשואה של 2.9% מתחילת 
ומנורה  ביטוח  כלל  של  הפוליסות  השנה. 
מבטחים הניבו מתחילת השנה תשואה של 
2.8% ו-2.5% בהתאמה. בטווח הארוך יותר, 
י’ של הפניקס עם תשואה של  מובילה קרן 
ובחמש השנים  ו-39.15% בשלוש   17.9%

האחרונות. 
הפוליסות של כלל ביטוח, מנורה מבטחים 

והפניקס מובילות גם במסלול הכללי ביולי 
עם תשואה חודשית של כ-1.3%. הפוליסה 
של מגדל, הניבה גם היא תשואה של 1.3%. 
הפוליסה של מגדל הניבה תשואה של 2.8% 
זה.  מתחילת השנה ומובילה בטווח זמנים 
הפוליסות של הפניקס, כלל ביטוח ומנורה 
מבטחים הניבו מתחילת השנה תשואה של 
ו-2.5% בהתאמה. בטווח   2.6% כ-2.7%, 
הארוך יותר במסלול זה, מובילה הפוליסה 
של הפניקס עם תשואה של 16.4% ו-35.9% 

בשלוש ובחמש השנים האחרונות.
תשואות הפוליסות המשתתפות החודש 
הן במסלול  דומות לאלו שהושגו בפנסיה 
הצעירים והן במסלול הוותיקים. עד כה, בשנת 

2018, הפוליסות המשתתפות מסוג קרנות י’ 
הניבו תשואה ממוצעת של 2.8%. הפוליסות 
יותר  נמוכה  הניבו תשואה מעט  הכלליות 
בשיעור של 2.56%. קרנות הפנסיה )צעירים 
וותיקים( הניבו תשואה ממוצעת של כ-2.8%. 
נבדקו  ההון  שוק  רשות  של  בסקירה 
אל  ברווחים  המשתתפות  של  התשואות 
 ,2015-2017 מול קרנות הפנסיה. בשנים 
התשואות המשתתפות הניבו תשואה של 
בטווח   .5.3% של   תשואה  לעומת   ,5.5%
הארוך יותר, מתחילת שנת 2000 ועד שנת 
2016, תשואת הפוליסות המשתתפות הניבו 
תשואה של 240%, לעומת תשואה של 195% 

בקרנות הפנסיה.

תשואהחברה
יולי 2018

תשואה
מתחילת השנה

תשואה
שנה לאחור

תשואה
שלוש שנים 

תשואה
מנהל נכסים חמש שנים

ברק בנסקי1.32%2.81%6.67%12.48%32.71%35,252כלל ביטוח קרן י’
יוני טל1.32%2.53%6.33%12.17%32.58%11,658מנורה מבטחים קרן י’

רועי יקיר1.31%2.93%7.11%17.88%39.15%27,607הפניקס י’
סמי בבקוב1.20%2.34%6.26%15.03%35.86%21,446הראל קרן י’
ארז מגדלי1.18%3.50%7.42%15.02%35.68%63,028מגדל קרן י’

1.27%2.82%6.76%14.52%35.20%ממוצע

תשואהחברה
יולי 2018

תשואה 
מתחילת השנה

תשואה
שנה לאחור

תשואה
שלוש שנים 

תשואה
מנהל נכסים חמש שנים

ברק בנסקי1.34%2.56%6.31%10.95%29.57%6,178כלל ביטוח מסלול כללי
רועי יקיר1.33%2.74%6.67%16.41%35.89%9,180הפניקס מסלול כללי

יוני טל1.32%2.53%6.33%12.17%32.58%9,955מנורה מבטחים קרן י’ החדשה
ארז מגדלי1.30%2.81%6.15%11.75%29.94%26,423מגדל כללי
סמי בבקוב1.21%2.17%6.00%14.10%33.27%18,162הראל כללי

1.30%2.56%6.29%13.08%32.25%ממוצע

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

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%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E/
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%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%92-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%93/
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עיריית הוד השרון טוענת 
כי החלטתה לבחור בהצעתה 
במכרז  כזוכה  הפניקס  של 
לעריכת ביטוחיה התקבלה 
כדין, לאחר שוועדת המכרזים 
באופן  הדברים  את  בחנה 
ודנה באופן  יסודי ומעמיק, 
הפניקס.  בהצעת  י  נ י י ענ
העיריה הגיבה בבית המשפט 
המחוזי מרכז לבקשת איילון, 
המבטחת שלה ב-8 השנים 

ביניים  צו  למתן  האחרונות, 
נגד מימוש זכייתה של הפניקס 

במכרז. איילון מבקשת עוד מבית 
הפניקס,  הצעת  את  לפסול  המשפט 

הצעות  בהעדר  מבוטל  המכרז  כי  לקבוע 
כשרות, ולהורות לעירייה לקיים מכרז או הליך 
תחרותי חוקי אחר לבחירת הגורם שיערוך 

את ביטוחיה.
לדברי העירייה, רק לאחר שוועדת המכרזים 

באופן  הנתונים  את  בחנה 
מעמיק, שקלה את הדברים, 
ואף קיימה ישיבת הבהרות עם 
נציגי הפניקס, היא השתכנעה 
הסתייגה  לא  הפניקס  כי 
מתנאי המכרז ולא הגבילה את 
הצעתה כטענותיה של איילון, 
לבחור בהצעתה  יש  כן  ועל 
יה  י ר י ע ב  . ז ר כ מ ב ה  כ ו ז כ
טוענים, כי מאחר שהחלטת 
התקבלה  המכרזים  ועדת 
כדין ובהתאם לסמכותה של 
הועדה, ובוודאי שמדובר בהחלטה 
אין  ומבוססת,  מנומקת,  סבירה, 
מקום להתערבות בית המשפט בעניינה.

ההתקשרות  הסכם  כי  מציינת,  העירייה 
הנסיבות  הוארך עקב  איילון  לבין  שבינה 
וכי החל מראשית חודש  עד לסוף החודש, 
ספטמבר אין לה כיסוי ביטוחי בתוקף על 
כל המשתמע מכך, וקיים הכרח שהחל מה- 

1בספטמבר תבוטח העירייה.
לדברי העירייה, גם אם בית המשפט יקבל את 
טענות איילון, ניתן יהיה לבטל את פוליסות 
הביטוח של הפניקס. לטענת העירייה, משמעות 
מתן צו מניעה בשלב זה היא המשך אספקת 
שירותי הביטוח על ידי איילון שהצעתה נפסלה, 
ואשר החל מראשית חודש ספטמבר אין לה 
זכות להמשיך באספקת השירות. זאת, כאשר 
עלות המשך התקשרות העירייה עמה הוא יקר 
באופן משמעותי, בעוד שלחברת הפניקס, 
שזכתה במכרז, ישנו אינטרס לגיטימי לממש 

את זכייתה.
כי מאזן  נטען בתגובת העירייה,  לסיכום 
הנוחות נוטה נגד קבלת בקשתה של איילון 
לצו ביניים, וכי איילון אינה עומדת בתנאים 
וסיכויי  צו ביניים,  שנקבעו בפסיקה למתן 

עתירתה להתקבל נמוכים מאוד.
מאיילון נמסר: “העניין תלוי ועומד בבית 

המשפט ואין בכוונתנו להתייחס”.
בהפניקס בחרו לא להגיב.

 לטענת העירייה, משמעות מתן צו מניעה בשלב זה היא המשך אספקת שירותי הביטוח על ידי 
איילון שהצעתה נפסלה, ואשר החל מראשית חודש ספטמבר אין לה זכות להמשיך באספקת 

השירות  זאת, כאשר עלות המשך התקשרות העירייה עמה הוא יקר באופן משמעותי

83

 •

8  •
30

SINCE 1935

03-6507777 ,1-800-404505 
  -

 *3155 

עיריית הוד השרון: החלטתנו 
לבחור בהצעת הפניקס במכרז 

לעריכת ביטוח התקבלה כדין

http://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%9C/
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 Autostrade per מבטח המשנה השוויצרי הודיע כי הוא אחד המבטחים המובילים של
l’Italia - החברה המפעילה את הגשר בגנואה, ומחזיקה ב-50% מכבישי האגרה האיטלקיים

 Swiss Re המבטח של מפעיל 
הגשר האיטלקי שהתמוטט

שגיאות בתחום הרדיולוגיה – גורם 
מוביל בתחום תביעות אחריות 

מקצועית רפואית

אמריקאים לא יודעים 
אם ביטוח הבריאות 
שלהם מכסה אותם 

גם מחוץ לארה”ב

 Swiss הבינלאומי  השוויצרי  המשנה  מבטח 
המבטחים  אחד  הוא  כי  הודיע   Re Ltd
 Autostrade per l’Italia של  המובילים 
שהתמוטט  הגשר  את  המפעילה  החברה   -
בגנואה, איטליה. התמוטטות גרמה למותם של 

38 בני אדם. המבטח לא מסר נתונים נוספים. 
הגרמני  המבטח  ידי  על  דווח   2017 ביולי 
Allianz כי השתתף בקונסורציום של חברות 
  Atlantia - 6.94%  שרכשו במשותף מחברת

 .Autostrade per l’Italia ממניות

אליאנץ   - אליאנץ  בקונסורציום  השותפים 
 EDF Invest –  ,60%  – פרטנרס  קפיטל 

20%, ו-DIF באמצעות קרנות – 20%.
מכבישי  ב-50%  מחזיקה   Autostrade

האגרה האיטלקיים בהיקף של 3,000 ק”מ. 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

PassportCard Pocket היכנסו ל: להורדת 

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס

של  ב-15%  מעורבת  הרדיולוגיה 
רפואית  מקצועית  אחריות  תביעות 
לאחר  השני  במקום  האבחון,  בתחום 
שירותי  אספקת  בתחום  תביעות 

רפואה כלליים. 
 595 הוגשו   2013-2017 בתקופה 
למטופל  משמעותי  נזק  בגין  תביעות 
ובשכיחות הגבוהה ביותר - אבחנה לא 
נכונה או מאוחרת של מצב החולה. כך 
עולה מניתוח של תביעות סגורות של 
ארה”ב(,  )בוסטון,   Coverys המבטח 

שהתפרסם בשבוע שעבר.
מפרשנות  נבעו  מהתביעות   80%
שגויה של מבחנים קליניים. הפרשנות 
אבחון  בתחום  בעיקר  היא  הלקויה 
סרטן ובעיקר בתחום סרטן שד, סרטן 
שחלות.  וסרטן  לבלב  סרטן  ריאה, 
קבוע  לנזק  גורם  השגוי  האבחון 
לחולה או למקרה מוות. הדוח ממליץ 
ניהול  בתחום  אמצעים  של  שורה  על 
להקטנה  לתרום  שיכולים  הסיכונים, 

במספר המקרים.

סקר שנערך על ידי InsureMyTrip מצביע על העובדה, 
ש-56% של הנשאלים לא היה בטוח אם ביטוח הבריאות 
מחוץ  רפואי  חירום  שירות  מכסה  שלהם  האמריקאי 
לא  שלהם  הביטוח  כי  אמרו  מהנשאלים   22% לארה”ב. 
)כ-22%(  הנשאלים  שיתר  בעוד  לארה”ב  מחוץ  מכסה 

מאמין שהביטוח יכסה מקרה חירום רפואי. 
הסקר בוצע בין ה-7 ל-10 באוגוסט השנה ודגם גברים 
האינטרנט  ברשת  השתמשו  אשר  ויותר,   35 בני  ונשים 
 498 ענו  הסקר  על  לחו”ל.  נסיעות  על  מידע  לחיפוש 

גולשים. 
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הצעת שיפור

 השמאי חיים אטקין מעלה רעיון לאפליקציה אליה יתחבר כל קבלן שמתחיל בנייה  מצלמות באתר 
ישדרו ויקליטו למשרדי הפיקוח עד גמר הבנייה וישמשו גורם מרתיע ומתעד וכן יסייעו בחקירת התאונות

 תקופת החוזה היא בת שלוש שנים עם אופציה להארכה של שנתיים 
נוספות  חברת קלריטי מספקת עתה את שירותי התפעול לנמל

בעקבות צירוף לקוי לביטוח תאונות אישיות 
הפוליסה בוטלה והוחזרו הפרמיות משנת 2013 

טכנולוגיה פשוטה יכולה להוות פתרון 
לבעיית הפיקוח על אתרי הבנייה

נמל חיפה עורך מכרז למציאת 
חברה לתפעול פנסיוני

בנה של מבוטחת כבת 70 טען בפני הרשות כי סוכני ביטוח הפחידו את אימו והרחיבו שלא לצורך את הפוליסה

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

חברת ביטוח תבטל פוליסות שנרכשו על ידי 
אישה בת 70 משנת 2013 ואילך ואף תשמיט 
ההחלטה  החברה.  מול  שצברה  החוב  את 
רשות שוק ההון,  נעשתה לאחר בירור של 
בעקבות תלונת בנה של המבוטחת. הפונה 
טען בפני הרשות כי סוכני ביטוח ניצלו את 
העובדה שמדובר באישה מבוגרת, הפחידו 
אותה שהיא צריכה לרכוש ביטוח תאונות 
אישיות. בנוסף, לאחר שהצליחו למכור לה 
את הביטוח בפעם הראשונה, פנו אליה שוב 

ושוב, והרחיבו לה את הכיסוי שלא לצורך, 
בתוספת פרמיה.

הפונה ביקש מחברת הביטוח לבטל את 
את  ביטלה  לא  שהחברה  מאחר  הביטוח. 
הביטוח, אמו הפסיקה את תשלום הפרמיות. 
בעקבות הפסקת התשלומים, חברת הביטוח 
שלחה אליה התראת עורך דין על חוב, תוך 
דרישת לתשלום סכום גבוה בשל ההתראה. 
סיוע הרשות  את  הפונה  ביקש  בפנייתו, 
על מנת להשיב את הפרמיות ששילמה אמו 

ממועד צירופה לביטוחים )החל משנת 2013(, 
וכן סיוע בביטול דרישת החוב שהעבירה אליו 
חברת הביטוח. כאמור, בעקבות בירור הפנייה 
וחברת  הביטוח  סוכן  מול  הרשות  ידי  על 
הביטוח, הודיעה חברת הביטוח כי הפוליסות 
יבוטלו ממועד תחילת הביטוח, וכן תבוטל 
דרישת התשלום בגין החוב, והמבוטחת קיבלה 
החזר פרמיות רטרואקטיבית עבור כל השנים.

)כתבה ראשונה בסדרה(

נמל חיפה יערוך בחודש הבא )ספטמבר( 
מכרז כדי לקבוע את זהות החברה אשר תעניק 
את שירותי התפעול הפנסיוני בנמל. עם הזוכה, 
ייחתם חוזה לתקופה של שלוש שנים ממועד 
ההתקשרות, כאשר הנמל מותיר אפשרות 
נוספות על  לחידוש החוזה למשך שנתיים 
בסיס אישור שנתי. בשנים האחרונות סיפקה 
חברת קלריטי שירותי תפעול פנסיוני לנמל. 
המכרז שייערך בנמל הוא מכרז דו שלבי, 
רכיבי  על  המציעים  יתמודדו  שבמסגרתו 
איכות ומחיר. המחיר יהווה שיעור של 30% 

מן הציון המשוקלל. איכות ההצעה תהווה 
של  המשוקלל  הציון  מן   70% של  משקל 

החברות הניגשות. 
תנאי הסף של המכרז מורים על כך שהמציע 
חייב להיות בעל ניסיון בפועל של חמש שנים 
של  ניסיון  ובעל  הפנסיוני  בתחום  לפחות 
שנתיים במתן שירותי תפעול, דיווח, סליקה 
ובקרת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, המציע חייב 
לשמש כמתפעל פנסיוני  של 50 גופים לפחות, 
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מהם 
25 גופים המעסיקים 100 עובדים לפחות. 

על המציע להיות בעל מערכת להעברת מידע 
ליקויים,  ושיקוף  בקרות  ביצוע  ליצרנים, 
שפותחה על ידו והוא מחזיק בכל זכויותיה. 
כן, עליו לעמוד בתנאים מוגדרים של  כמו 

אבטחת מידע. 
בהתמלא תנאי הסף המוזכרים, לא תתקבל 
הצעה משותפת שמוגשת בידי מספר תאגידים 
או גופים אחדים במסגרת המכרז. כל מציע 

יגיש הצעה אחת בלבד. 
את ההצעות אפשר להגיש עד ה-6 בספטמבר 

השנה.

יכולה  פשוטה  טכנולוגיה 
הבעיות  לאחת  פתרון   להוות 
הקשות שמטרידות את המשק - 
הבנייה  באתרי  חמורות  תאונות 
פשיעה  של  רבים  מקרים  וכן 
וגניבה באתרי העבודה. במקביל, 
בנייה,  בפקחי  חמור  מחסור 
הבנייה  התחלות  מספר  כאשר 
בעשרות  האחרונה  בשנה  גדל 

אחוזים.
העוסק  אטקין,  חיים  השמאי 
רכוש  מקרקעין  בשמאות 
כי  לפוליסה,  מסר  וחקלאות, 

קבלן  כל  יתחבר  אליה  פשוטה,  אפליקציה 
שמתחיל בנייה, המציב מצלמה או מצלמות 

תשדר  באתר,  גבוה  עמוד  על 
 24/7 הפיקוח  למשרדי  ותקליט 
פתרון  ותהווה  הבנייה  גמר  עד 
לקושי לפקח על האתרים. מספר 
ייקבע  הנדרשות  המצלמות 

בהתאם לגודל האתר. 
אומר  זה,  מסוג  אפשרי  פתרון 
בטווח  לביצוע  ישים  אטקין, 
על  כספית  יכביד  לא  ימים,  של 
קבועים,  חיובים  ללא  הקבלנים, 
ומתעד  מרתיע  גורם  וישמש 
התאונות.  בחקירת  יסייע  וגם 
אגב כך, הוא גם ימנע או לפחות 
ויקל  העבודה  באתרי  וגניבה  פשיעה  יצמצם 

על תעריפי הביטוח.

לדברי אטקין, מעניין לגלות שעד היום איש 
העבודה  תאונות  את  ומיפה  בדק  חקר,  לא 
התאונות  סוגי  הבנייה,  סוג  עם  בהקשר 
הבנייה  אתרי  מספר  בין  היחס  את  ובעיקר 
רבעוני  בחתך  התאונות  ומספר  הפעילים 

ושנתי.
במספר  שהגידול  להאמין,  נוטה  אטקין 
אתרי  ריבוי  ובגלל  בעיקר  נובע  התאונות 
הבנייה בכל רחבי הארץ, שכן תנופת הבנייה 
עשורים  זה  שידענו  מהגדולות  היא  בארץ 
עניין שאולי מחייב שימוש באנשים   - רבים 
עבודות  במגוון  מתאימה  הכשרה  ללא 
בפיקוח,  המחסור  בין  הזה,  השילוב  הבנייה. 
הכשרה  עברו  שלא  ועובדים  האתרים  ריבוי 

מתאימה, הוא שילוב קטלני.

חיים אטקין
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מבטחים ומבוטחים

יוסי בן ברוך מונה למנהל 
החטיבה הפיננסית במגדל 

מגדל בגמר תחרות 
“המעסיק החברתי”

מגדל חילצה 
ישראלית באזור 
מנותק קשר בסין

יוסי בן ברוך מונה למנהל החטיבה הפיננסית במגדל 
את החטיבה  לנהל  שעבר  צ’רנינסקי,  ערן  במקום 
ברוך תחל  בן  כהונתו של  הפיננסית בכלל ביטוח. 
ב-1 באוקטובר 2018. בן ברוך מכהן בארבע השנים 
האחרונות כמנכ”ל מגדל שוקי הון ומינויו החדש אושר 
על ידי הדירקטוריון ביום ה’ שחלף )ה-16 באוגוסט 

.)2018
במגדל ציינו, כי “במהלך תקופה כהונתו של בן ברוך 
כמנכ”ל מגדל שוקי הון, החברה התייעלה פיננסית 
וארגונית ועברה מהפסד לרווח )וסיימה את שנת 2017 
ברווח של 26 מיליון שקל(”. שגיא שטיין, מנכ”ל מגדל 

קרנות נאמנות, יחליפו כמנכ”ל החברה. 
בן ברוך מונה ביולי 2014 למנכ”ל מגדל שוקי הון 
ובמקביל ליו”ר דירקטוריון בחברות הבנות בקבוצת 

מגדל שוקי הון. לפני כן כיהן כ-15 שנים כחשב ויועץ 
משפטי באליהו במגוון תפקידים בתחומי ההשקעות 

והכספים. 
“ניהול החטיבה  מסר:  דורון ספיר, מנכ”ל מגדל 
הפיננסית במגדל הוא תפקיד בעל חשיבות רבה ואנו 
אנו  ביותר לתפקיד.  כי בחרנו את הראוי  בטוחים 
מאמינים ביכולותיו הניהוליות והמקצועיות להוביל 
את החברה להמשך איתנותה הפיננסית. בן ברוך הוא 
חלק משמעותי מקבוצת מגדל בשנים האחרונות ואנו 
רואים יסוד חשוב בקידום בעלי תפקידים בקבוצה 

כעידוד מצוינות. 
בהזדמנות זאת ברצוני להודות לערן צ’רנינסקי על 
ועל מסירותו  תרומתו הרבה למגדל לאורך השנים 

ומקצועיותו בשלל התפקידים בהם כיהן בקבוצה”. 

 לגמר התחרות הגיעו תשע חברות, ביניהן מגדל 
- היחידה מענף הביטוח  דירוג החברות נעשה 

על פי קריטריונים העוסקים בגיוון בכוח העבודה, 
סביבת עבודה ואפשרויות הכשרה וקידום לעובדים

כיהן עד כה כמנכ”ל מגדל שוקי הון וישמש גם כמשנה למנכ”ל החברה

“המעסיק  תחרות  לגמר  העפילה  מגדל 
פי  על  חברות  הבוחנת  תחרות  החברתי”, 
קריטריונים חברתיים שונים. בחמש הנשים 
כלכליסט  האחרונות נערכה התחרות על ידי 
והיא כוללת חברות מהמגזר הפרטי והממשלתי. 
דירוג החברות במסגרת התחרות נעשה על פי 
פרמטרים רבים, שמרביתם קשורים בהעסקה 
ואוכלוסיות  נשים  מיעוטים,  של  ובקידום 
נגישות, תגמול עובדים, הכשרות  מגוונות, 
מקצועיות, אפשרויות קידום וסביבת עבודה.

עוד עלו לגמר: אלביט, בנק יהב, סטרטסיס, 
ישרוטל, חברת החשמל, קופת חולים מאוחדת, 
סודה סטרים ותעשיות אבן וסיד. הזוכה תוכרז 

ב-5 בספטמבר 2018.
הניגשות לתחרות הן חברות שעונות על התנאים הבאים: מחזור פעילות 
שנתי שעומד על 50 מיליון שקל לפחות, אי כניסה להסדר חוב בשלוש 
השנים האחרונות והעסקת 200 עובדים ויותר, שלפחות 90% מהם ביחסי 

עובד-מעביד.
הישגה של מגדל מצטרף להישג חברתי של חברות ביטוח נוספות שקיבלו 
לאחרונה ציונים גבוהים מאוד בדירוג מעלה לאחריות תאגידית.  הראל 

וביטוח ישיר קיבלו את הדירוג המקסימלי. 
סיגל קליינשטרן, סמנכ”לית משאבי אנוש במגדל: “מגדל מייחסת 
חשיבות רבה להיותה מעסיק חברתי, שמביא לידי ביטוי את כל מגוון 
האוכלוסייה וצרכיה השונים. אנו לומדים מדי יום כי הנכס האמיתי של 
חברה פיננסית הוא מי שעומד מאחוריה, העובדות והעובדים המרכיבים 
את התמהיל הייחודי. אנו גאים להיות חלק משורת החברות שהגיעו 
לשלב הסופי בתחרות ורואים את עצמנו כמעסיק חברתי שמתפתח למען 

עובדיו בכל שנה יותר”.

ביולי  )ה-18  אמש  חילצה  מגדל 
2018( ישראלית שהתנתקה מקבוצת 
המטיילים בחבל סצ’ואן בסין. כוחות 
שהוזנקו לחיפושים איתרו אותה לאחר 

16 שעות כשהיא בריאה ושלמה.
של  חריג  דיווח  התקבל  אמש 
קבוצת מטיילים ישראלים שנמצאים 
ביטוחי  מוקד  מגדל,  בקול  בסין 
הנסיעות לחו”ל של החברה, לפיו אחת 
מהמטיילות התפצלה מהם בעת טיול 
על הר בגובה 4,550 מטר ואבד אתה 
הקשר. המטיילת המשיכה את המסלול 
לבד באזור מנותק קשר, ללא מסלול 
מוסדר ולא יצרה קשר זה 16 שעות. 

המטיילת, המבוטחת בחברה, הוגדרה כמנותקת קשר באזור 
סצ’ואן בתא שטח של כ-485 אלף קמ”ר. החילוץ נעשה בהפעלת 
חברת מגנוס, בשיתוף פעולה עם מספר גורמים שתואמו על ידי 
מרכז השליטה בארץ. לאחר 16 שעות אותרה הישראלית כשהיא 

בריאה ושלמה. 
אלי הרוש, סמנכ”ל ומנהל תחום נסיעות לחו”ל במגדל, הסביר 
כי מדובר בחילוץ העשירי לקיץ הזה של ישראלים שנתקלו במצבי 
חירום בעת טיול בחו”ל. עם סיומו של החילוץ בהצלחה, סיכם: 
מגדל תמשיך להעניק מענה לכל מבוטח הנזקק לכך בעת טיולו, 
אך חשוב להקפיד את נהלי ההתקשרות הבאים: 1. יש לקבוע נהלי 
התקשרות עם הקרובים בבית ולעדכן בתכניות הטיול שלהם; 2. 
מטיילים בקבוצה - אין להתפצל במהלך הדרך ומומלץ לקחת 
מדריך המכיר את האזור; 3. מומלץ להצטייד במכשיר תקשורת 

לווייני שיאפשר עדכון במצב המטיילים בכל מקום בעולם.

אלי הרוש, סמנכ”ל
ומנהל תחום נסיעות במגדל

סיגל קליינשטרן, סמנכ”לית 
משאבי אנוש במגדל

יוסי בן ברוך
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אלי הרוש, סמנכ”ל ומנהל תחום נסיעות 
במגדל: מדובר בחילוץ העשירי לקיץ הזה של 
ישראלים שנתקלו במצבי חירום בטיול בחו”ל 

http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a8%d7%9f-%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a8%d7%9f-%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99/
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%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%95-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0/

