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הערכות: המועמדים הסופיים 
לתפקיד המפקח על הביטוח - 

ד”ר משה ברקת ובני שיזף

כבר יותר מחודש שרשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון פועלת ללא 
דורית  ממונה, מאז שהמפקחת 
סלינגר פרשה בסוף חודש אוגוסט 
השנה. כעת, לקראת סיומו של 
הוועדה  מחליף,  בחירת  הליך 
האוצר  משרד  בראשות מנכ”ל 
שי באב”ד קרובה למתן המלצות 

לשר האוצר. 
שני המועמדים הסופיים, על פי 
ההערכות, הם שני יוצאי הפניקס: 
משה ברקת,  היו”ר לשעבר ד”ר 
שפרש לפני מספר שנים, והמשנה 
לפני  בני שיזף, שפרש  למנכ”ל 

כשלושה חודשים. שיזף שימש כמנהל האגף 
לחיסכון ארוך טווח. 

מבין השניים, שיזף היה זה שהגיש מועמדות 
ואותת בכך לוועדה על רצונו בתפקיד. אולם 
על פי הערכות, ברקת נהנה מיתרון במישור 

האקדמי וכן ניסיון בתפקיד רגולטורי. 

בעברו כיהן ברקת כמנהל מחלקת התאגידים 
ויועץ לחברות  ניירות ערך, כמרצה  ברשות 
בינלאומיות ולפני כן במחלקת הפיקוח על 
הבנקים בבנק ישראל.  ברקת מחזיק בדוקטורט 
במנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה בניו 
יורק, תואר שני במנהל עסקים בהתמחויות 

מימון וביטוח בהצטיינות ותואר 
ראשון בחשבונאות וחקר ביצועים 
מאוניברסיטת תל אביב, וכיהן 
בעבר כמרצה וחוקר באוניברסיטת 

דיוק. 
ברקת ושיזף נבחרו מבין רשימה 
ארוכה של מועמדים, שכללה בין 
היתר את הסגן הבכיר לממונה, 
אסף מיכאלי, הסגן הבכיר הראל 
באגם  משותף  מנכ”ל  שרעבי, 
מיה  עו”ד  דיין,  רמי  לידרים 
גור- גיתית  עו”ד  ליקוורניק, 
המחלקה  מנהלת   – גרשגורן 
ערך,  ניירות  ברשות  הכלכלית 
מנכ”ל עמיתים יואב בן אור, מנהלת השקעות 
לימור דנש,  ביטוח,  עמיתים לשעבר בכלל 
היועצת המשפטית של ועדת הכספים שגית 

אפיק – ובכירים נוספים. 
במשרד האוצר סירבו להתייחס לעיכובים 

בהליך המינוי.

סוכן ביטוח
שוק הרכב משתנה!

מרגיש שאתה נלחם על החידושים שלך? 
איתנו לא תפסיד חידושים ותגדיל את התיק!

למעבר לכלים המיוחדים לסוכני אורן מזרח

לחץ כאן <<

 מבין השניים, שיזף היה זה שהגיש מועמדות ואותת בכך לוועדה על רצונו בתפקיד 
 על פי הערכות, ברקת נהנה מיתרון במישור האקדמי וכן ניסיון בתפקיד רגולטורי

בני שיזף וד”ר משה ברקת

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 מיליון סיבות טובות 
להצטרף להפניקס זהיר

חדש!
מהיום, ניתן לבטח בהפניקס זהיר 

רכבים בשווי של עד מיליון ₪
בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מה-20/9/18 )מס' 47/2018(, ובכפיפות לתנאי הפוליסה ולתנאי החיתום של החברה.

החל מה-2/10/18.
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בבית משפט השלום בתל אביב-יפו, נדונה 
בע”מ  לביטוח  חברה  הראל  של  תביעתה 
)התובעת(, נגד ג’ורג’ )פואד( מורדן )מורדן( 
ורחמים מורדן )רחמים(. שמות באי הכוח של 
הצדדים  לא צוינו בפסק הדין. פסק הדין ניתן 
ב-5 בספטמבר 2018, בהיעדר הצדדים, מפי 

הרשמת הבכירה ענת דבי. 
ב-24 בנובמבר 2011 אירעה תאונת דרכים 
בין רכבי הצדדים. התובעת הייתה במועד 
)רכב  הנפגע  הרכב  של  מבטחת  התאונה 
התובעת(. מורדן היה במועד התאונה המחזיק 
ברכב הנטען כפוגע )רכב הנתבעים(. רחמים 
הינו בנו של מורדן, ולפי הנטען בכתב התביעה, 

נהג ברכב הפוגע במועד התאונה. 
ביום  כי  התובעת טענה, בכתב תביעתה, 
התאונה לפנות בוקר חנה רכב התובעת כדין 
ברחוב המעפילים בחולון ורכב הנתבעים פגע 
בו, הדפו לעבר עמוד והסב לו נזקים. לכתב 
התביעה צורפה חוות דעת שמאי בדבר הנזקים 

שנגרמו לרכב. 
מורדן הגיש כתב הגנה, במסגרתו טען, כי רכב 
הנתבעים, שהיה בחזקתו, הועמד לשימושו 
האישי על ידי מעסיקו. הנתבע טען כי ביום 
נגנב הרכב מחניה  לילה,  התאונה, באישון 
ישן בביתו.  סמוכה לביתו בשעה שהנתבע 
במהלך אירוע הגניבה פגע הגנב, באמצעות 
רכב הנתבעים, ברכב התובעת. הנתבע ציין, כי 
הגיש תלונה במשטרה בשל הגניבה וכי משטרת 
ישראל חקרה את הפרשה וסגרה את התיק. 
הנתבע טען, כי דין התביעה כנגדו להידחות. 

ו-7  רחמים לא הגיש כתב הגנה מטעמו 
בפברואר 2017 ניתן נגדו פסק דין. 

ראשית, בית המשפט התייחס לעדותה של 
עדה מטעם התובעת )אהובה(, אשר לא שיתפה 
פעולה עם התובעת וזומנה לבית המשפט על 
מנת ליתן עדותה. בית המשפט התרשם כי “...

העדה אינה משתפת פעולה מתוך חשש או פחד 
מסיבה כלשהי”. בית המשפט התייחס לזיכרון 
דברים שערך שוטר לשיחתו עם אהובה בתיק 
המשטרה שנפתח בגין האירוע. על פי זיכרון 
הדברים, ראתה אהובה “...רכב מסחרי עומד 
במרכז הכביש עם הפנים באלכסון לפני רחוב 
איריס וברכב הנהג מנסה כל אותו זמן לנסות 
ולנסוע מהמקום ולא מצליח”. כמו כן העידה, כי 
הנהג חזר אל הרכב לאחר התאונה ונעל אותו. 
מורדן, כאמור, העיד כי רכבו נגנב. לדבריו, 
בין היתר, בשעה 05:20 יצא מן הבית על מנת 

לנסוע לתפילת שחרית בבית הכנסת ולהפתעתו 
לא מצא את הרכב באזור הבית. לאחר שהגיע 
לעבודה בבוקר, הורה לו בעלי החברה בה הוא 
עובד להגיש תלונה. מורדן התבקש להגיע 
לצורך חקירה. המשטרה חקרה  למשטרה 
את הפרשה והחליטה לסגור את התיק בשל 
לדין  להעמידו  מספיקות  הוכחות  היעדר 
פלילי. בית המשפט מצא כי בעדותו של מורדן 
נמצאו סתירות. בדיון שהתנהל בבית המשפט 
לתעבורה )בעניין בקשה לשלילת רישיונו(, 
פורט עברו הפלילי של הנתבע, אשר בדיון 
בתיק השיב בשלילה לשאלה אם יש לו עבר 
פלילי. בנוסף, הנתבע העיד בבית המשפט כי 
בערב התאונה חזרו כל בני המשפחה מלבדו, 
מאירוע חתונה, במונית )מורדן, לטענתו, ישן(. 
מאידך גיסא, רחמים העיד כי הוא חזר במונית 

עם שלוש בחורות. 
תמיכה בגרסת התביעה נמצאה גם בגרסתו 
של מורדן, עת הודה כי נהג למסור לרחמים 
את מפתחות הרכב על מנת לשמוע מוסיקה 
ברכב. גם רחמים בעצמו מסר הודעות במשטרה 
לפיהן יצא לו לשבת במושב הנהג ברכב ולשמוע 
מוסיקה. על פי בית המשפט, מורדן ורחמים 
ציינו במשטרה כי לרחמים לא היה את קוד 
זו אינה  ההפעלה של קודן הרכב, אך גרסה 
הגיונית, שכן על מנת לשמוע מוסיקה ברכב 
היה על רחמים בהכרח להפעיל את מערכת 
החשמל ברכב ולצורך כך היה עליו לדעת את 

קוד ההפעלה של הרכב. 
שרחמים  העובדה  כי  ציין,  המשפט  בית 
לא מצא לנכון להגיש בקשה לביטול פסק 
הדין שהוגש כנגדו מעוררת תהיות ואומרת 
דרשני. על פי בית המשפט, נראה כי רחמים 
ביקש להימנע ממתן גרסה בבית המשפט, 
במסגרתה ייאלץ להתייחס לשאלה האם נהג 

ברכב בעת התאונה. 
בית המשפט התייחס לכך שמתיק המשטרה 
עולה, כי לא נמצאו סימני פריצה ברכב והרכב 
נמצא במקום התאונה כשהוא נעול. על פי בית 
המשפט, עובדה זו מלמדת על כך, כי מי שנהג 
ברכב החזיק במפתחות הרכב ונעל את הרכב 
לאחר שעזב אותו. ממצא זה מתיישב היטב עם 
עדויותיהם של מורדן ורחמים, לפיהן רחמים 
נהג לקחת את מפתחות הרכב ולשמוע מוסיקה, 
וכן עם האמור בתצהיר העדות הראשית של 
מורדן, לפיו לאחר האירוע מפתחות הרכב היו 
בכיסו והוא מסר אותם למעבידו. על פי בית 
המשפט, המסקנה המתבקשת היא, כי רחמים 
לקחת את מפתחות הרכב, ביצע תאונה ברכב 

והחזירם למקומם. 
בית המשפט אף התייחס לעדויותיהם של 
רחמים ושל אחיו יחזקאל במשטרה, לפיהן 
בליל התאונה הטלפון הסלולרי של רחמים 
נשאר אצל יחזקאל )מה שאמור להסביר מדוע 
בליל התאונה התבצעו מספר שיחות(. יחזקאל 
נשאל למי התקשר, אך טען שאינו מכיר את 
הנמענים וכי ייתכן שהטלפון “חייג בטעות”. 
רחמים  החוקר,  השוטר  התרשמות  פי  על 
ויחזקאל “הסתבכו עם שקרים ותשובותיהם 

מתחמקות”. 
לאור כל זאת, בית המשפט קבע, כי התובעת 
הרימה את הנטל להוכיח כי רחמים נהג ברכב 
הנתבעים במועד התאונה ושמורדן מסר את 
מפתחות וקוד הרכב לבנו, אשר אינו אוחז 
ברישיון נהיגה. על פי בית המשפט, התנהלותו 
של מורדן אפשרה לרחמים להתניע את הרכב 

והיוותה גורם לקרות התאונה. 
התביעה התקבלה.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

הנתבע היה במועד התאונה המחזיק ברכב הנטען כפוגע 
ובנו רחמים, לפי הנטען, נהג ברכב הפוגע במועד התאונה

נתקבלה תביעת שיבוב של חברת 
ביטוח נגד מזיק שלא הצליח 
להוכיח כי הרכב נגנב ממנו 

לתיאום פגישה: עו”ד שמואל גייזלר

סוכני ביטוח, מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח, 
מנהלי תביעות בחברות בעלות ציי רכב ומבוטחים פרטיים

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

073-7051480

משרדנו מעניק ייצוג בתביעות נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
בהצלחה רבה לרבות גביית הכספים בפועל.
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יו”ר פורום החוסכים לפנסיה לשר האוצר:

ים  כ ס ו ח ה ם  ו ר ו פ ר  ” ו י
רועי מימרן, הציע  לפנסיה, 
משה  האוצר  לשר  מתווה 
כחלון לפיו יש להעלות את גיל 
הפרישה של הנשים עמיתות 
הוותיקות  הפנסיה  קרנות 
)ורק  פנסיה  קבלת  לצורך 
לצורך קבלת פנסיה( – כדי 
למנוע קיצוץ של 1.5% בהיקף 
כלל החוסכים.  הפנסיה של 
כך עולה ממכתב ששלח היום 
)ג’( מימרן לשר האוצר. מימרן 
מדגיש במכתב, כי יש להשאיר 
את גיל הפרישה לנשים לצורך 
קצבת ביטוח לאומי בגיל 62.

נכתב בפנייה לשר: “לפי מה 
הגוף   - עמיתים  שפורסם, 

המנהל את קרנות הפנסיה הוותיקות – אמור 
לשלוח מיד אחרי חג הסוכות מכתב למאות 
הוותיקות  הפנסיה  קרנות  עמיתי  אלפי 
לפני  לפנסיה  חוסכים  שקלטו  )הקרנות 
1995(, שרובם הגדול כבר נמצאים בפנסיה, 
לפיו בקרוב יתבצע קיצוץ של בין אחוז לשני 
אחוזים בפנסיה של עמיתי הקרנות, לצורך 

הבטחת האיזון האקטוארי של 
הקרנות. מדובר בקיצוץ פוגעני 
ומקומם במקור הכנסתם של 
מאות אלפי אנשים שעבדו 
וחסכו כל חייהם. מצד שני, אנו 
מבינים את הצורך בשמירה על 
האיזון האקטוארי. כך או כך, 
יש בידינו פתרון שלא הוצע עד 
כה ושיכול למנוע את הקיצוץ”.

לפני  כי  מסביר,  הוא  עוד 
כשנה החליטה ועדת הכספים 
את  להקפיא  הכנסת  של 
העלאת גיל הפרישה לנשים 
מ-62 ל-64 ובהמשך ל-67 – 
כדי למנוע פגיעה בנשים בעוני 
שנפלטו ממעגל העבודה ונשים 
במקצועות שוחקים, שיתקשו 
להתמודד עם העלאת גיל הפרישה. לדבריו, 
“החלטת ועדת הכספים להקפיא את העלאת 
גיל הפרישה חלה במקור על גיל הפרישה לצורך 
קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי )הגיל שבו 
האישה מתחילה לקבל קצבת זקנה(. אולם, 
ועדת הכספים התקבלה  בעקבות החלטת 
החלטה נוספת בוועדת העבודה והרווחה של 

הכנסת, אשר הקפיאה בהתאם גם את העלאת 
גיל הפרישה בקרנות הפנסיה הוותיקות )הגיל 
שבו האישה מתחילה לקבל פנסיה מהקרנות 

הוותיקות(”. 
לטענת מימרן, ביטול העלאת גיל הפרישה 
גרם להתחייבויות )חובות( הקרנות להמשיך 
לגדול. כיוון שכך, נאלצת רשות שוק ההון לבצע 
איזון ולהפחית את הקצבה לכלל העמיתים, 
גברים ונשים ואחד – “נוצר מצב שכדי לשמור 
על גיל הפרישה הנמוך של הנשים, הגברים 

יקבלו פנסיה קטנה יותר”. 
מימרן מציע אם כן להפריד בין גיל הפרישה 
לגיל  לקצבאות הזקנה מהביטוח הלאומי, 
הפרישה הקובע בקרנות הפנסיה הוותיקות: 
לנשים בקרנות הפנסיה  גיל הפרשה  “את 
יש להעלות מיד כדי למנוע את  הוותיקות 
קיצוץ הזכויות לכלל העמיתים. חשוב לציין: 
העלאת גיל הפרישה בביטוח הלאומי הוקפאה, 
בצדק, כדי למנוע פגיעה בנשים חלשות, שגם 
כך נמצאות במצב קשה בשוק העבודה. ואולם, 
הוותיקות  בקרנות  שחסכה  האוכלוסייה 
מבוססת ומסודרת יותר ומצבה טוב יותר. כך 
ניתן למנוע את הפגיעה הצפויה בפנסיונרים 

בקרנות הפנסיה הוותיקות”.

להפריד בין גיל הפרישה לנשים 
לקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי, לגיל 

הקובע בקרנות הפנסיה הוותיקות
רועי מימרן, יו”ר הפורום, מציע פתרון שימנע לדעתו קיצוץ של 1.5% בפנסיה של עמיתי הקרנות: להשאיר את גיל 
הפרישה לנשים לצורך קצבת ביטוח לאומי בגיל 62 אבל להעלות את גיל הפרישה שלהן לפנסיה בקרנות הוותיקות

רועי מימרן, יו”ר פורום 
החוסכים לפנסיה

”צ
יח

ם: 
לו

צי

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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תוצאות ביטוח החובה מעידות 
על משבר הנמשך מתחילת 2016

ביטוח  תפוקת 
חובה בחציון 2018 
 3 . 0 6 - ל ה  ע י ג ה
קל  ש ד  ר א י ל י מ
 16 ל- והרווחיות 
מיליון שקל בלבד 
מיליארד   2.87 (
שקל ורווח של 93.9 
מיליון שקל בחציון 
גידול  זהו   .)2017
של 6.5% בתפוקה 
)מאזנית בלבד( מלווה בירידה ברווחיות של 

.83%
התחום מהווה כ-24.5% מתפוקת האלמנטרי 
)3.06 מתוך 12.44 מיליארד שקל( ותרומתו 
לרווחיות מזערית - רק 2.9% )16 מתוך 515.4 

מיליון שקל(.
אם ננטרל את העיוות בגין הקדמות ביטוח 
שהיו ב-2017 )תפוקת הקולקטיבים שהוקדמה 

ל-2016( התפוקה לא גדלה.
באשר לפרמיה הממוצעת, הפרמיה בעבור 
)בממוצע(  חברות הביטוח עלתה ב-2017 
בעקבות התאמת התעריף לממצאי וינוגרד. 
מנגד, עבור המבוטחים הפרמיה קטנה עקב 
החזרי עודפים מקרנית בשיעור של 13% במהלך 
 2017 2017, והקטנת ההחזר ל-7% משלהי 
2018. החברות קיבלו יותר פרמיה  ועד סוף 
והמבוטחים שילמו פחות עקב החזרי קרנית 

ישירות לחברות הביטוח.
הירידה הקטנה בתפוקת 2018 )לאחר נטרול 
ההקדמות( נובעת כנראה מכך שהחברות ספגו 
את עיקר הירידה בהחזרי קרנית ובניגוד ללחץ 
הקיים להעלאת התעריף. מתברר שהגידול 
העצום במצבת כלי הרכב לא בא לידי ביטוי 

בפרמיית החובה.
בהתייחס לרווחיות, תחום החובה מושפע 
מארבעה גורמים עיקריים: רווחי השקעות, 
רווחי חיתום )כולל התאמת התעריף לסיכון(, 
השפעת ביטוח משנה )בתהליך הולך וגובר(, 
השפעות רגולטוריות שונות כגון נוהג מיטבי, 
מסקנות וינוגרד ועוד. על הגורמים הללו פועלים 
פרמטרים כגון שער הריבית נוכחי ועתידי )כולל 

ריבית חסרת סיכון( ומדד.
העובדה שאנו חיים בסביבת ריבית נמוכה 
זה כמה שנים מסבירה את הימצאותו של 
התחום במשבר רווחיות החל מ-2016 עקב 
החלטות ועדת וינוגרד להורדת ריבית ההיוון 
הביטוח הלאומי מ-3% ל-2%  בגין תביעות 

ועדכון הריבית בעתיד.
בחציון הנסקר סבל התחום מקיטון ברווחי 
השקעה לעומת אשתקד )222.6 מיליון שקל 
של  קיטון   - שקל(  מיליון   280.2 לעומת 
20.5% המסביר את הסיבה העיקרית לירידת 
הרווחיות. מתברר שהתחום עדיין לא התאושש 
מהטראומה של דוח וינוגרד והרווחיות נמוכה 

בהרבה ממה שהורגלנו בעבר.
בחציון הנוכחי ניתן להבחין בכמה חברות 
בתהליך של נסיגה הדרגתית מרמת ההפרשות 
שהיו בשנתיים האחרונות בגין וינוגרד וזה בא 
לידי ביטוי בשחרור רזרבות לטובת הרווח. 
התהליך הזה מנע מעבר להפסד, כך שרוב 

המגמות האחרות היו במצרף שליליות.
הנוהג המיטבי שנכנס בשלהי 2015 )וביטל 
את עתודות העודף בגין שלוש שנות חיתום 
על ההערכות של השנה  אחרונות( משפיע 
השוטפת ובסך הכול ניתן להבחין ששמרנות 
הנדרשת מהחברות לא רק שמונעת הצגת 
בגין השנה השוטפת, אלא דורשת  רווחים 
ההתחייבויות  והגדלת  ן  עדכו לעיתים 
הביטוחיות. הגורמים האחרים המשפיעים 
על תוצאות החובה קשורים לריבית ההיוון 
ולהצמדה ובהקשר זה עיקר ההשפעה הייתה 

שלילית.

לגבי ריבית ההיוון, יש שוני בין החברות. 
למרות שאנו נמצאים ערב תקופה של שינוי 
בתחזיות ושינוי מגמה בריבית )כלפי מעלה(, 
הנושא נבחן בין השקעות לטווח קצר וטווח 
בגין  החברות  של  ההשקעות  בתיקי  ארוך 
כספי ביטוח החובה, ולפיכך יש שונות גדולה 

בהשפעה על החברות.
בגין שנות חיתום  בנוסף, עדכון תביעות 
קודמות השפיע לשלילה במצרף וברוב החברות 
)לא בכולן( ניכרת הרעה חיתומית שהגדילה 
את ההתחייבויות הביטוחיות.על כל אלו נוספה 
הרעה בתוצאות הפול, העובר שינוי משמעותי 
2016 עקב  כניסת הרפורמה באפריל  מאז 
הגדלת החלק של רכבים פרטיים, אך התוצאות 
עדיין מושפעות מהפסדי הדו-גלגלי המסובסד 
238 מיליון  על ידי הציבור )הפסדי הפול הם 
שקל לעומת 192.3 מיליון שקל אשתקד( וזהו 

גידול של 23.7%.
לדעת רוב החברות, התעריף המאושר על ידי 
הפיקוח נמוך בהרבה מהתעריף הנדרש לסיכון 

עקב השינויים העוברים על תחום זה.
בפיקוח לא ממהרים לאשר לחברות תעריף 
רווחי החברות  לדעתו להחזיר את  שעלול 
לממדים ההיסטוריים שקדמו ל-2015 והיו 

מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך בעמוד הבא(

פרמיות  חברה
ברוטו 

פרמיות
ביטוח משנה

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווח כוללרווחי השקעה

299,061162,13316,543-25,147-8,604ביטוח ישיר

171,020127,32224,032-33,017-8,985הכשרה

258,591153,38851,552-24,65926,893כלל ביטוח

330,5804,4849,429-36,541-27,112מגדל

421,52581,92633,647-41,619-7,972מנורה החזקות

245,482176,00812,8855,06017,945איילון

441,0003,00042,000-74,000-32,000הראל

288,879156,48823,6595,88529,544הפניקס

57,60936,0402,2692,7625,031ביטוח חקלאי

  AIG89,3531,230-405-5,353-5,758

363,024266,9563,72622,93526,661שלמה

95,00649,6913,325-2,906419שירביט

3,061,1301,218,666222,662-206,60016,062סה”כ

תוצאות תחום ביטוח חובה בחציון 1 2018, 
בחלוקה לחברות ביטוח, באלפי שקלים

 נראה שרק מהפך ברווחי השקעות, הגדלת תעריפים והתאמתם לסיכון והיערכות לשינויים בשוק 
הריבית עשויים להחזיר חלק מהעטרה שהייתה לתחום זה  ביטוח חובה - תוצאות חציון 2018
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לדעת הפיקוח והאוצר - מוגזמים. ההשפעות 
השונות הפועלות בביטוח חובה כנראה שלא 
יחזירו את התחום לתקופה שקדמה ל-2015 
)רווח ממוצע של 1 מיליארד שקל לשנה(. על 
מנת לחזור לרווחיות נאותה יש צורך בשילוב 
של רווחי השקעה יוצאי דופן ושינוי דרמטי של 
הריבית כלפי מעלה תוך התאמת התעריפים 
וינוגרד  בגין  גם בנושא ההפרשות  לסיכון. 

עשויים לחול שינויים בהמשך.
במצב הנוכחי תחום רכב רכוש מוביל את 
הרווחיות באלמנטרי וסוחב איתו את הביטוח 

חובה על גבו.

הראל - הגדולה ביותר 
הפניקס - הרווחית ביותר

חברת הראל הינה החברה הגדולה ביותר, עם 
תפוקה של 441 מיליון שקל, המלווה בהפסד 
של 32 מיליון שקל )תפוקה של 313.3 מיליון 
שקל והפסד של 11.8 מיליון אשתקד(. זהו 
גידול בתפוקה של 40% המלווה בגידול בהפסד 

של כ-20.2 מיליון שקל.
הגידול בתפוקה מקורו בהגדלת חלקה של 
הראל בביטוחי עובדי מדינה בנוסף להקדמות 
שהיו בשנה החולפת, וכן כניסה של קולקטיבים 
כגון  נישות  רכבי  )כולל  נוספים  רכב  וציי 

אוטובוסים(.
הגידול בהערכת התביעות ותשלומי תביעות 
בגין העבר וגודל חלקה של הראל בפול מסביר 

חלק מהגידול בהפסד.
)מנורה  מנורה מבטחים החזקות  חברת 
ושומרה( ירדה למקום השני בתפוקה עם 421.5 
מיליון שקל המלווים בהפסד של 7.9 מיליון 
1 מיליון  שקל )446.2 מיליון שקל ורווח של 
שקל אשתקד(. זו ירידה של 5.5% בתפוקה 

ומעבר מרווח מזערי להפסד קטן.
חברת הפניקס היא החברה הרווחית ביותר, 
למרות היותה רק שישית בגודלה. תפוקתה 

כ-288.8 מיליון שקל ורווח של 29.5 מיליון שקל 
)278.8 מיליון שקל ורווח של 89.8 מיליון שקל 
בהתאמה( - גידול של 3.6% בתפוקה וקיטון 
של 67% ברווחיות, שעדיין מייצב אותה כחברה 
הרווחית ביותר בתחום זה חרף אותה ירידה 
ברווחיות. הקיטון ברווח נובע מירידה ברווחי 
השקעות, עליית המדד וכן מירידה בתוצאות 

החיתומיות )לרבות הגידול בהפסדי הפול(.
מבין החברות האחרות יש לציין את שלמה 
3 בגודל )363 מיליון  שהפכה להיות מספר 
שקל – גידול של 12.2%(. הגידול בתפוקה 
מלווה בגידול ברווחיות )26.6 מיליון שקל 
ולעומת 21.9 מיליון שקל אשתקד(. החברה 
עתירת ביטוח משנה וזה משפיע על התוצאות.
ראוי לציין את שיעור הגידול של מגדל )330.5 
מיליון שקל לעומת 242 מיליון שקל - גידול 
של 36%(, הנובע בעיקר מהקדמות ב-2017 

ומציב אותה במקום הרביעי. החברה עתירת 
ביטוחי עובדי מדינה בשנתיים האחרונות.

 
סיכום 

ביטוח החובה משנה כיוון בהשפעתו על רווחי 
האלמנטרי ותרומתו השולית לרווח בחציון 
מתחילת  הנמשך  משבר  מסבירה  הנוכחי 
2016, עת פורסמו מסקנות וינוגרד. התחום 
הנוכחי  ובחציון  מושפע מרווחי שוק ההון 
ירדו בכ-58 מיליון שקל  רווחי ההשקעות 

לעומת אשתקד.
סביבת הריבית הנמוכה שבה אנו חיים בשנים 
האחרונות משפיעה לרעה על תוצאות החובה, 
אך העובדה שיש ניצנים לעליית ריבית משדרת 

גם אופטימיות מסוימת לעתיד.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(

תוצאות ביטוח החובה מעידות על משבר הנמשך מתחילת 2016

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

פרמיותחברה
ברוטו 

פרמיות
ביטוח משנה

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול
רווח כוללרווחי השקעה

279,77515,77514,914-16,339-1,425ביטוח ישיר

202,283129,30913,254-40,330-27,076הכשרה

266,761124,92029,657-66,912-37,255כלל ביטוח

242,0355,25946,385-41,9424,443מגדל

446,24567,55541,542-40,581961מנורה החזקות

288,275206,85718,18521,81940,004איילון

313,6451,24737,274-49,078-11,804הראל

278,892123,09151,15738,70389,860הפניקס

58,8741,6145,7559,60015,355ביטוח חקלאי

  AIG80,0841,1136,9307777,707

323,518238,11110,29711,61821,915שלמה

93,48560,5954,854-13,619-8,765שירביט

2,873,872975,446280,204-186,28493,920סה”כ

תוצאות תחום ביטוח חובה בחציון 1 2017, 
בחלוקה לחברות ביטוח, באלפי שקלים

)המשך בעמוד הבא(
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גם בהתייחסות להשפעת דוח וינוגרד מסתמן 
שינוי ומספר חברות החלו לשחרר רזרבות לטובת 
הרווח, מאחר שהגיעו כנראה למסקנה שההפרשות 

בשנים 2016 ו-2017 היו מוגזמות.
העובדה שהחברה הרווחית ביותר מציגה רווחיות 
של 29.5 מיליון שקל בלבד בחציון )וגם זה לאחר 
ירידה של שני שלישים ברווחיות לעומת אשתקד( 

מסבירה היטב את המשבר שבו מצוי התחום.
חוסר הבהירות של החברות באשר לתעריף, 
ובנוסף, הרצון שלא לקחת סיכון על הון החברה 
מסביר שגם “האריות” שבחברות פונות לביטוח 
פרופורציונלי - והשפעת מבטחי המשנה הולכת 
וגדלה בתחום סטטיסטי זה. החלק של מבטחי 
המשנה הגיע ל-40% שעיקרו פרופורציונלי )1.2 

מיליארד שקל(.
נראה שרק מהפך ברווחי השקעות, הגדלת 
תעריפים והתאמתם לסיכון והיערכות לשינויים 
בשוק הריבית עשויים להחזיר חלק מהעטרה 

שהייתה לתחום זה.
בימים אלו נבחנים שלושה נושאים:

ביטוח חובה  ציבורית לאסדרת  א. דרישה 
לאופניים חשמליים.

רשות שוק ההון לתשלומי תביעות  ב. הצעת 
כקצבה חודשית במקום סכום חד פעמי הנקוב 

היום. מטרת התוכנית למנוע מצב שבו הנכה 
ויישאר ללא  יבזבזו  המקבל סכום חד פעמי 

אמצעים.
ג. בתביעות מעורבות בין רכב דו-גלגלי לאחר, 
הגדלת חלק החברות מול הפול ל-95% )75% 

היום(.
חמש הגדולות מהוות רק 56.8% מהתפוקה 
ולכן התחום עדיין תחרותי ומפוזר על כל החברות. 
התחרות כנראה תתגבר עם כניסת החברות 

הדיגיטליות החדשות.

תוצאות ביטוח החובה מעידות על משבר הנמשך מתחילת 2016
ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(

קבוצת תמיר חישובים

הבדיקה בתנאים אלו רלוונטית רק 
לעמלות שנתקבלו מחברת כלל ביטוח, 

לסוכנים הפעילים 10 שנים ומעלה.

תשלום רק כאשר מתקבל 
החזר מחברת הביטוח!

בדיקת עמלות ללא עלות 
לפתיחת תיק!

דבר כזה עוד לא היה!!!

info@idan.biz | 09-9563006 :לפרטים ומידע נוסף

גידול ערכים
גידול ברווחי גידול ברווח בתפוקה 

השקעות 
גידול בפרמיות 

ביטוח משנה 

19,286-7,1791,629146,358ביטוח ישיר
31,26318,09110,778-1,987-הכשרה

8,17064,14821,89528,468-כלל ביטוח
88,545-31,555-36,956-775מגדל

24,720-8,933-7,89514,371-מנורה החזקות
42,793-22,059-5,300-30,849-איילון
127,355-20,1964,7261,753הראל

9,987-60,316-27,49833,397הפניקס
1,265-10,324-3,48634,426-ביטוח חקלאי

  AIG9,269-13,465-7,335117
39,5064,746-6,57128,845שלמה

1,5219,184-1,529-10,904שירביט
187,258-77,858-57,542243,220סה”כ

השינוי בתוצאות חברות הביטוח
בין חציון 2018 לחציון 2017, באלפי שקלים
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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

 JLT רוכש את China MMC 
תמורת 5.6 מיליארד דולר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Guy ושל   Marsh של  האם  החברה 
 Carpenter - Marsh & McLennan
ב-18  הודיעה   )MMC( Companies
בספטמבר השנה כי היא רוכשת את חברת 
 Jardine Lloyd המתחרה  הברוקרים 
)JLT(. זאת, במטרה  Thompson Group
לחזק את היכולות של ביטוח המשנה ואת 
תחום הייעוץ. על פי ההודעה, ההנהלות של 
שתי חברות הברוקרים אישרו את העסקה. 
בעל  כל  יקבל  העסקה  מתווה  פי  על 
ליש”ט   19.15 הנרכשת  החברה  של  מניות 
המניה  ממחיר  יותר   33.7%  - למניה 
המהווה  מחיר   ,2018 בספטמבר  ב-17 
דולר  מיליארד   5.6 של  כולל  עסקה  מחיר 
במזומן  חלקה  תבוצע  העסקה  במזומן. 
ובחלקה העיקרי באשראי. העסקה אמורה 
המניות  ובעלי  הרשויות  אישור  את  לקבל 

של שני הצדדים.
 Jardine Matheson פרסומים  פי  על 
 JLT המחזיקה 40.5% ממניות Holdings
העסקה  לעסקה.  הסכמתה  על  הודיעה 
השני  הרבעון  סוף  עד  להסתיים  אמורה 

מיזוג  עלות  ההערכות,  פי  על   .2019 של 
אך  דולר,  מיליון  כ-375  תעלה  החברות, 
הרווח  הגדלת  צופים   MMC אחר  מצד 
יוצא של העסקה( ב-17 מיליארד  )כפועל 
של  האדם  כוח  מצבת  הכול  בסך  דולר. 
עובדים,  אלף   75 מונה  החברות  שתי 
)כ- כ-5%  של  בשיעור  קיצוץ  צפוי  אך 

כפל  עקב  בעיקר   - עובדים(   3,750
מצפים  בריטניה  ברחבי  ברוקרים  משרות. 
הנחשבים   ,JLT עובדי  של  לפרישתם 
כעובדים איכותיים, שחלקם יפרוש מרצון 

וחלקם יאולצו לסיים את תפקידם.
הגדול  כברוקר   MMC את  תציב  הרכישה 
ביותר בעולם, כשההפרש בינו לבין המוביל 
אחריו, Aon, עומד על כ-40%. על פי דירוג 
ביטוח  פעילות  משנה,  מביטוח  ההכנסה 
באמצעות  המתבצעת   ,MMC של  המשנה 
בהיקף  היא   -  JLT-ו   Guy Carpenter
השוואה  לשם  דולר.  מיליון   1,467 של 
 1,429 היא  בונפילד  אאון  של  הפעילות 
מיליון   860  - רי  ויליס  ושל  דולר  מיליון 

דולר. 

כי  סובר   Bloomberg הכלכלי  העיתון 
הברוקרים  מול  נחיתות  בעמדת  היה   JLT
עודף   MMC-ל ואילו  המובילים  הגדולים 
בשנת  בפעילות.  לגידול  עז  ורצון  הון 
JLT 2016 היה במקום הרביעי בין חמשת 
רווח,  מדד  פי  על  הגדולים  הברוקרים 
מיליון   321.8 של  בסך  רווח  מציג  כשהוא 
MMC לא היה בין חמשת הגדולים  דולר. 
 MMC 2017 קפץ  2016.  בשנת  של שנת 
 14,035 של  רווח  עם  הראשון  למקום 
למקום  התדרדר   JLT ואילו  דולר  מיליון 
דולר.  מיליון   1,865 של  רווח  עם  השביעי 
הירידה בשווי הליש”ט מול הדולר הביאה 
אטרקטיבית  להצעה  הזדמנות   MMC-ל

שב-JLT לא יכלו לסרב לה. 
יצטרף  בורק,  דומיניק   ,JLT מנכ”ל 
במועצת  חבר  ויהיה  יו”ר  כסגן   MMC-ל
 J.P. Morgan-קיבל יעוץ מ JLT .המנהלים
 Goldman-מ יעוץ  קיבל   MMC ואילו 
גם  לטובתו  שהעמיד   Sachs Group Inc
מיליארד   6.85 של  בסך  גישור  הלוואת 

דולר.

הרכישה תציב את MMC  כברוקר הגדול ביותר בעולם, כשההפרש בינו לבין המוביל אחריו, Aon, עומד על כ-40%
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הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד:

אופטימיות של אחרי החגים – 
המגמה החיובית צפויה להימשך

המגמה החיובית צפויה להימשך 
– כך מעריך הכלכלן והאסטרטג 
הראשי של בית ההשקעות פסגות, 

אורי גרינפלד. 
לדבריו, השבוע האחרון, כמו גם 
כל חודש ספטמבר עמוס החגים, 
התאפיין בהמשך המגמה החיובית 
בשוקי המניות בעולם – “הרבעון 
הטוב  היה   2018 של  השלישי 
ביותר בשווקים הגלובליים מאז 
2013 ונדמה שעל אף כל החששות 
והסיכונים, הכלכלה החזקה, בעיקר 

בארה”ב, היא שנותנת את הטון. לכן, אם נאלץ 
לתת קריאת כיוון גם לרבעון האחרון של השנה, 

כנראה שזו תצביע על המשך המגמה”. 
גרינפלד מתייחס למלחמת הסחר, שעדיין 
מלווה את הנעשה בשווקים, ואומר: “אי הוודאות 
לקראת הבחירות בנובמבר היא משמעותית, 
איטליה עושה שוב צרות וסין ממשיכה להאט, 
אבל בסופו של יום, אין בטווח הנראה לעין שום 
גורם קונקרטי לשינוי בכיוון. אם צריך לסמן 
גורם אחד שעלול להגיע בטווח הארוך יותר 
הרי שמדובר כנראה על ריבית הפד, שבשלב 
להאטה  ותוביל  מדי  גבוהה  תהיה  כלשהו 
בפעילות הכלכלית בארה”ב. אנחנו לא שם 
וגם לא צפויים להגיע לשם לפני סוף 2019 כך 
שבהחלט יש מקום להערכתנו להמשיך ולהחזיק 

בנכסי הסיכון”.

איטליה ובריסל במסלול התנגשות

ממשלת איטליה הודיעה, כי הגירעון בתקציב 
2019 יעמוד כנראה על כ-2.4% מהתוצר, על 
אף ההצהרות המוקדמות שהגירעון יגיע לכל 
היותר לרמה של 1.6% מהתוצר. לדברי גרינפלד, 
“מכיוון שלאיחוד האירופי יש כלל לא כתוב, 
לפיו הגירעון לא יכול להיות גבוה מ-2%, הודעה 
זו הובילה באופן טבעי להחלפת מהלומות 
תקשורתיות בין נציגי הממשלה האיטלקית 
)שהיא אמנם כבר לא אירו-סקפטית אבל גם 
לא ממש פרו-אירואית(, לבין נציגי האיחוד 
האירופי בבריסל. בתגובה, תשואות האג”ח של 
איטליה זינקו שוב והתשואה ל-10 שנים עומדת 
נכון לכתיבת שורות אלו על 3.42% )זינוק של 

כ-50 נ”ב בארבע ימים(. 
“אם נוסיף לכך את העובדה שה-ECB שמימן 
באופן בלעדי את ממשלת איטליה בשלוש השנים 
האחרונות עומד לסיים את תוכנית רכישות 
האג”ח, הרי שהצדדים חייבים להגיע להסכמות 
מהר ככל שניתן על מנת למנוע מהתשואות לטפס 

לרמות שהופכות להיות מסוכנות. 
אגב, חברינו ב-BCA מעריכים 
שההפסד שייגרם לבנקים באיטליה 
כתוצאה מעליית התשואה ל-10 
את  יביא   4% של  לרמה  שנים 
ההון העצמי לרמה דומה לזו של 
ההלוואות הבעייתיות שברשותם, 
מהלך שעלול להתחיל לייצר לחץ 
אצל המשקיעים. אם הם צודקים 
בהערכות שלהם, אז האיטלקים 
והאיחוד האירופי צריכים לפעול 

במהירות.
“היכן הדברים עומדים עכשיו? כרגע מדובר רק 
בחילופי איומים על גבי התקשורת, אבל ברור 
שהיחסים בין איטליה לאיחוד לא צפויים להיות 
פשוטים תחת הממשלה הנוכחית. ממשלת 
איטליה תעביר את התקציב לאיחוד, שיודיע 
כנראה שהתקציב לא עומד בקריטריונים שלו. 
על פניו זה לא באמת משנה מכיוון שלאיחוד 

אין שום כלי שיכול למנוע מאיטליה להעביר 
את תקציב, מלבד עיצומים כספיים בגובה של 
עד 0.2% מהתוצר, אבל מדובר בצעד הצהרתי. 
כאשר ספרד ופורטוגל חרגו מהכללים, האיחוד 
החליט שלא להטיל עליהן עיצומים, על מנת 
שלא ללבות עוד יותר את האש הפופוליסטים 
שבוערת בכל מדינות הפריפריה. במקרה של 
איטליה, מכיוון שהפופוליזם כבר עלה לשלטון, 
האיחוד עשוי להחליט על הטלת העיצומים, צעד 
שיכניס את איטליה עוד יותר לפינה ויגביר את 
התחושה של ‘אנחנו נגד כולם’. בנוסף, מערכת 
היחסים בין איטליה ובריסל חשובה לנו, כי ללא 
האיחוד, לאיטלקים יהיה קשה מאוד להמשיך 
בתהליך החיובי בו החלו לפני כשנתיים. איטליה, 
בעשור  אירופה  של  החולה  הילד  שהייתה 
האחרון )נכון יותר לומר הילד החולה היחיד 
שלא התאושש( עלולה, אם לא תמשיך במגמת 
הרפורמות של השנתיים האחרונות, להוביל את 

אירופה לתקופה בעייתית נוספת”.

 גרינפלד: הרבעון השלישי של 2018 היה הטוב ביותר בשווקים הגלובליים מאז 2013 ונדמה 
שעל אף כל החששות והסיכונים, הכלכלה החזקה, בעיקר בארה”ב, היא שנותנת את הטון  לכן, 

אם נאלץ לתת קריאת כיוון גם לרבעון האחרון של השנה, כנראה שזו תצביע על המשך המגמה

פוליסה פיננסים

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

מתחילת השנהמרבעון שלישימתחילת ספטמברשבוע אחרוןמדד
MSCI World-0.1%0.6%1.6%4.4%

S&P 5000.3%0.9%8.1%11.0%
DAX-0.3%-0.2%0.3%-4.5%

Nikkei1.8%0.6%9.4%8.2%
MSCI EM0.5%-0.7%-1.1%-7.6%

השינוי במדדים מובילים בעולם

הכלכלן והאסטרטג הראשי 
של פסגות, אורי גרינפלד
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מידרוג מאשררת את דירוג 
Aa1 למגדל: פרופיל עסקי חזק 

ומובילות שוק בענף החא”ט

הושלמה עסקת הרכישה של מלוא מניות 
אינטרגמל על ידי בית ההשקעות מור

מידרוג: הפרופיל העסקי נתמך בגודלה של החברה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים, במובילות שוק בענף החיסכון 
ארוך טווח ובנתחי שוק משמעותיים בכלל ענפי הביטוח, שליטה טובה במערך ההפצה ובבסיס לקוחות רחב

העסקה הושלמה על ידי העברת כל מניות אינטרגמל לבית 
ההשקעות מור, כנגד ערכן הנקוב העומד על סך של 2.5 מיליון שקל

“דירוג החברה משקף פרופיל עסקי חזק, 
הנתמך בגודלה של החברה במונחי פרמיות 
בענף  שוק  במובילות  מנוהלים,  ונכסים 
החיסכון ארוך טווח ובנתחי שוק משמעותיים 
בכלל ענפי הביטוח )מעל 10%(, שליטה טובה 
במערך ההפצה ובבסיס לקוחות רחב, המהווה 
פוטנציאל ליצור הכנסות עתידי”. כך מנמקת 
מידרוג את הותרת הדירוג Aa1 באופק יציב 
למגדל ביטוח – כפי שפרסמה חברת הדירוג 

במהלך חול המועד. 
הדוח נכתב על ידי עומר פורמברג, ראש צוות 
ומעריך דירוג ראשי, אילאיל שטנר, אנליסטית 
ומעריכת דירוג משנית ואבי בן-נון, ראש תחום 

מוסדות פיננסיים. 
כנו,  על  הגבוה  הדירוג  הותרת  למרות 
במידרוג מציינים: “הפרופיל העסקי מוגבל 
בפיזור קווי עסקים נמוך יחסית עם ריכוזיות 

ביטוח  בענף  גבוהה  הכנסות 
החיים, המהווים כ-70% מסך 
זמן”. לדברי  הפרמיות לאורך 
כלכלני החברה, פרופיל הסיכון 
סביר ביחס לדירוג, נוכח חשיפה 
נמוכה יחסית ללקוחות גדולים 
סיכון  ברוטו,  הפרמיות  מסך 
כללי,  בביטוח  נמוך  מוצרים 
ושיפור מתמשך באיכות ניהול 
הסיכונים לאור הטמעת תהליכים 
תומכי סולבנסי 2 ושיפור ביחסי 

הלימות ההון”. 
נכתב, פרופיל הסיכון  מנגד, 

מושפע לשלילה מסיכון מוצרים גבוה בביטוח 
חיים ובריאות ומהיקף החוב ברמת הקבוצה. 
“הפרופיל הפיננסי של החברה הולם לדירוג 
ונתמך מצד אחד בכרית הונית הולמת ופרופיל 

נזילות טוב, לצד שיפור באיכות 
הגמישות  מנגד  אך  הנכסים, 
הפיננסית והרווחיות עדיין נמוכות 
ביחס לדירוג” – מציינים במידרוג. 
על פי מודל ההון של מידרוג, 
לחברה עודף הון מותאם סיכון 
הולם ביחס לדירוג הנוכחי, עם 
 107% של  הון  בעודף  עמידה 
 2018 30 ביוני  על בסיס נתוני 
בתרחיש הקיצון השני בחומרתו 
מתוך חמישה )ללא שינוי ביחס 

למועד המעקב הקודם(. 
אליהם  העיקרים  הסיכונים 
חשופה החברה, כפי שנתפס במודל, נובעים 
מסיכונים ביטוחיים ובפרט סיכוני תוחלת חיים 
בפוליסות עם מקדמים מובטחים ומסיכוני 

שוק בתיק הנוסטרו. 

בית ההשקעות מור השלים ב-25 לספטמבר 
האינטרנטית  הגמל  חברת  רכישת  את 
אינטרגמל מהמייסד דב סיני. מור דיווחה 
באותו מועד, כי העסקה הושלמה על ידי העברת 
כל מניות אינטרגמל למור, כנגד ערכן הנקוב 

העומד על סך של 2.5 מיליון שקל.
ות  י נ מ מ  1 0 0 % ת  ש י כ ר ל ה  ק ס ע ה
אינטרגמל נחתמה במרץ השנה. זאת, לאחר 
2017 הודיעה החברה על כוונה  שבנובמבר 
70% ממניות אינטרגמל. במסגרת  לרכוש 
ההסכם שנחתם בנובמבר  2017 נקבע כי מור 
תקבל אופציות לרכישת 30% נוספים, ומנגד 

קיבל גם סיני אופציות למכירת אותם 30%.

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

מעמד החתימה על עסקת מור-אינטרגמל. מימין לשמאל: אלי לוי, יוסי לוי, דב סיני, מאירי גרידיש ועופר סיני

מנכ”ל מגדל דורון ספיר

http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%90/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%A9%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%A9%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93/
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 IBI נכנסה לרשימת הגופים 
הפיננסיים הריכוזיים

 זאת לאחר ששווי כלל נכסיה עלה לראשונה בשנת 2017 ליותר מ-39.6 מיליארד שקל  בעקבות 
עדכון זה נוספו לרשימות גם דוד ויסברג, עמנואל קוק וצבי לובצקי, השולטים בבית ההשקעות 

נכנסה לרשימת הגופים הפיננסיים   IBI
עלה  נכסיה  כלל  ששווי  לאחר  הריכוזיים, 
לראשונה בשנת 2017 מעל ל-39.6 מיליארד 
לרשימות  נוספו  זה  עדכון  שקל. בעקבות 
גם דוד ויסברג, עמנואל קוק וצבי לובצקי, 

השולטים בבית ההשקעות. 
רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים 
גופים  ו-11  בנקים   6 קבוצות:   18 כוללת 
מוסדיים, ששווי כלל נכסיהם עולה על 39.6 
מיליארד שקל. הרשימה כוללת בין היתר את 
כלל ביטוח, אלטשולר שחם, הפניקס, הראל, 
הלמן אלדובי, ילין לפידות, מגדל, מיטב דש, 

מנורה מבטחים, פסגות ועוד.
ברשות  הריכוזיות  ועדת  של  בהודעתה 
להגבלים עסקיים, פורטו השינויים שנעשו 
הריכוזיים.  הגופים  ברשימת  לאחרונה 
במסגרת עדכון הרשימה נוספו לרשימה שש 

קבוצות:
• קבוצת IBI ובעלי השליטה דוד ויסברג, 
וצבי לובצקי, נכנסו לרשימת  עמנואל קוק 
הגופים הפיננסיים המשמעותיים לאחר ששווי 
כלל הנכסים בקבוצה עלה לראשונה ב-2017 

ליותר מ-39.6 מיליארד שקל.

לרשימת  נכנסה  אשר  אלייד  קבוצת   •
הריאליים המשמעותיים בשל  התאגידים 
מחזור המכירות הקובע שלה שעלה בשנת 

2017 על 5.94 מיליארד שקל.
• קבוצת הבורסה לניירות ערך בתל אביב 
שהיקף הפעילות שלה בתחום מערכת למסחר 
לסליקת  מערכת  ובתחום  ערך  בניירות 
עסקאות בניירות ערך )פריטים 23.1 ו-24.1 
לתוספת לחוק, בהתאמה( עולה על מחצית 

מהפעילות בשני תחומים אלו.
שליטתה  בשל  לבנת  אברהם  קבוצת   •
כלל תעשיות( בממן  )במשותף עם קבוצת 
מסופי מטען וניטול בע”מ, שהיא גורם ריכוזי 
בשל היקף פעילותה בתחום מחסן איסוף 
מטענים אווירי )פריט 21.1 לתוספת לחוק( 
זה.  בתחום  מהפעילות  מחצית  על  העולה 
צבי לבנת  עדכון זה מוסיף לרשימה גם את 

בעל השליטה באברהם לבנת בע”מ.
גורם בעל  קבוצת המבשר בשל היותה   •
השפעה בתחום העיתונות, ורחל פרוש בעלת 

השליטה בבשורת תשס”ט ש.י בע”מ.
בעל  גורם  היותה  בשל  הפלס  קבוצת   •
השפעה בתחום העיתונות ונתן זאב גרוסמן, 

עולם התורה הפלס  בעל השליטה בביטאון 
בע”מ.

75 קבוצות  ברשימת הגורמים הריכוזיים 
פיננסי  גוף  לפחות אחד מאלה:  שכוללות 
גורם  ריאלי משמעותי;  משמעותי; תאגיד 
בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות 
הכתובה )28 קבוצות(; היקף פעילות מצטבר 
בתחום תשתית חיונית העולה על מחצית 
מכלל הפעילות באותו תחום )22 קבוצות(, 
בעלי זכות בלפחות ארבעה תחומי תשתית 
חיונית באמצעות לפחות עשרה רישיונות או 

חוזים )2 קבוצות(.
המשמעות של הופעת חברה ברשימות היא 
שמתן רישיונות או זיכיונות בתשתיות חיוניות, 
ידי  על  או הפרטה של חברות ממשלתיות 
המדינה, לגורמים המנויים ברשימות, מחייבים 
ריכוזיות  שיקולי  לשקול  המאסדר  את 
כלל-משקית ולהיוועץ עם הוועדה לצמצום 
הריכוזיות לגבי ההשלכות של ההקצאה על 
הריכוזיות הכלל משקית. בנוסף, להימצאות 
ברשימות השלכות בהקשר חובת ההפרדה 
בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים 

פיננסיים משמעותיים.
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