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בית המשפט התיר לפרסם:

 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 | 
קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות קרנות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

http://http://polisa.news/
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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 <<

ניוקום – היא סוכנות הביטוח שהוגשה נגדה 
בקשה לייצוגית בסך 80 מיליון שקל

 ניוקום בתגובה: הסוכנות הינה סוכנות ותיקה ושומרת חוק, תוך שמקפידה הקפדה יתרה על כלל 
החוקים וההוראות הנדרשים, ומעולם לא נמצא כל פגם בפעולותיה  עוד נמסר בתגובה, כי כל מטרתה של 
הבקשה הינה לפגוע בשמה הטוב והמוניטין המוצלח של הסוכנות, ולנסות לסחוט, כך בדיוק, כספים ממנה

בית המשפט התיר לפרסם:

שהוגשה  הביטוח  סוכנות 
נגדה בקשה לאישור תביעה 
 80 בסך  ייצוגית  כתביעה 
שפורסם  כפי  שקל,  מיליון 
באוקטובר,   3 ב- בפוליסה 
ניוקום סוכנות לביטוח  היא 
פנסיוני )2004( בע”מ. כך התיר 
בית  שחלף  ה’  ביום  לפרסם 
בראשות  המחוזי,  המשפט 
רחמים כהן. בכך  כב’ השופט 
שם  פרסום  שמנע  צו  בוטל 
על  יוצגה  פוליסה  הסוכנות. 

ידי עוה”ד שלומי הדר וירון זמר ממשרד ג’ון 
גבע, הדר ושות’. סוכנות ניוקום יוצגה על ידי 

עו”ד רועי גאליס. 
בייצוגית, עליה דווח ביום ד’ בשבוע שעבר 
ביטוח  מוכרת  ניוקום  כי  נטען  בפוליסה, 
באמצעות נציגים שאינם בעלי רישיון, ובכך 
פועלת לכאורה בניגוד לדין. התביעה הוגשה 

גם נגד חברות הביטוח כלל ביטוח והראל.
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “החברה לומדת 

את כתב התביעה ותגיב בערכאות המקובלות. 
כלל ביטוח פועלת על פי דין ומנחה את סוכניה 

בהתאם”.
הראל פרסמה הודעה לבורסה על התביעה 
כי  כי עניינה של התובענה בטענה,  ומסרה 
כביכול,  משווקות,  הנתבעות  הסוכנויות 
פוליסות ביטוח, בין היתר, של חברות הביטוח 
הנתבעות, במסגרת פגישות עם המועמדים 
נציגים שאינם סוכנים  לביטוח באמצעות 

מורשים. זאת, בניגוד, כביכול, 
להוראות הדין”. הראל סירבה 
להגיב לפניית פוליסה בנושא.
ות  נ כ ו ס ם  ו ק ו י נ ם  ע ט מ
לביטוח )2004( בע”מ נמסר: 
“הסוכנות הינה סוכנות ותיקה 
ושומרת חוק, תוך שמקפידה 
הקפדה יתרה על כלל החוקים 
וההוראות הנדרשים, ומעולם 
לא נמצא כל פגם בפעולותיה. 
זמן  מזה  נמצאת  הסוכנות 
מה בסכסוך משפטי עם שני 
עובדים לשעבר, והגישה נגדם תביעה בהיקף 
של כמיליון שקל. שני עובדים לשעבר אלו 
הם אשר עומדים, בפועל, מאחורי הבקשה 
המופרכת שהוגשה כנגדה, כאשר כל מטרתה 
הטוב  בשמה  לפגוע  הינה  הבקשה  של 
ולנסות  והמוניטין המוצלח של הסוכנות, 
בכוונת  בדיוק, כספים ממנה.  כך  לסחוט, 
הסוכנות ובעליה למצות את מלוא זכויותיהם 
בדין כנגד מגישי הבקשה והעובדים לשעבר”.

עו”ד שלומי הדר, עו”ד ירון זמר ועו”ד רועי גאליס

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%9A-80-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98/
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%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%9A-80-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98/
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%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%9A-80-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98/
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שחיקה  חלה  האחרונות  שבשנים  לאחר 
כלל  של  השוק  ובנתח  הפרמיות  בהיקפי 
ביטוח, בשנים הקרובות חברת הביטוח תמקד 
את פעילותה בחידוש הצמיחה של הפרמיות 
בתחומי הפעילות השונים, בדגש על שמירה 
על רווחיות חיתומית. כך מאמינים בחברת 
הדירוג S&P מעלות ומאשררים את דירוג 

  .ilAA+ החברה הקיים על רמה של
אך לכלל ביטוח צפויים קשיים בהגדלת 
כי  סבורים  מעלות   S&P ב- הרווחיות. 
“התחרות הגבוהה בענף, שינויים רגולטוריים 
ושיעור הריבית הנמוך עשויים להקשות על 
תוך  בפעילות  צמיחה  להשיג  ביטוח  כלל 
שמירה על הרווחיות החיתומית. זאת, בפרט 
לאור העובדה שכלל ביטוח פועלת כעת עם 
הרכב הנהלה חדש ובאי ודאות לגבי מבנה 

הבעלות”.

מתייחסת  הדירוג  חברת 
להנהלתה החדשה של כלל 
ורומזת על אפשרות  ביטוח 
להוריד  תבחר  שההנהלה 
את  להגדיל  כדי  מחירים, 
נתח השוק של החברה. על 
פי  S&Pמעלות, “אנו רואים 
בחיוב את התמקדותה של 
בהרחבת  ההנהלה החדשה 
מעמדה  ובחיזוק  הפעילות 
עם  החברה.  של  התחרותי 
האתגר  להערכתנו,  זאת, 
הוא  החברה  בפני  העומד 
בפעילות,  צמיחה  לייצר 
מבלי להתפשר על הרווחיות 
העסקים  של  החיתומית 

החדשים, וזאת לצד הידוק עלויות ההפצה 

והתפעול”.
S&P מעלות צופים יציבות 
הנתמך  הפיננסי  בפרופיל 
ובניהול  יציבה  בהערכת הון 
התחזית  מקצועי.  סיכונים 
הצפי  את  משקפת  היציבה 
ליציבות  הדירוג  חברת  של 
העסקי  הסיכון  בפרופיל 
והפיננסי וברמת ההון של כלל 
ביטוח בשנה וחצי עד שנתיים 
 S&P הבאות. החברה, על פי
מעלות, תציג צמיחה מתונה 
בניהול  המלווה  ורווחית 
ומקצועי  מבוקר  סיכונים 
מאוד, ובעלי המניות ימשיכו 
של  באסטרטגיה  לתמוך 

החברה וביציבות רמת ההון.

מכרז  מקיימת  התעופה  שדות  רשות 
למציאת חברה לשירותי ייעוץ בתחומי הביטוח 
וניהול סיכונים לשלוש השנים הבאות. החברה 
המעניקה את שרותי הייעוץ בהווה היא ורדי, 
פרידמן, דודזון ושות’ יועצי ביטוח. החברה 
זכתה במכרז פומבי בשנת 2013 והחוזה החל 
בנובמבר  ועתיד להסתיים   2013 בדצמבר 
הקרוב. לנוכח סיום ההתקשרות יצאה רשות 

שדות התעופה למכרז פומבי חדש.
פרטי המכרז מתנים את ההשתתפות בכך 
ניסיון מצטבר של  שעל המציע להיות בעל 

בייעוץ  לפחות חמש שנים בעשור האחרון 
הביטוח  בתחום  סיכונים  וניהול  ביטוח 
ניסוח  לרבות  ובחו”ל,  בישראל  התעופתי 

פוליסות ביטוח. 
בנוסף, על המשתתף במכרז להציג ניסיון 
ביטוח  חברות  עם  מו”מ  ניהול  בתחום 
הניגש  ביטוח.  של  בינלאומיים  וברוקרים 
למכרז חייב להיות בעל ניסיון בבניית מערכי 
ביטוח וניסוח פוליסות עבור שלושה פרויקטים 
בעלות של 50 מיליון דולר. כמו כן, הגוף העניק 
וליווי שוטף בתחום הביטוח  ייעוץ  שירותי 

וניהול סיכונים לנזקים ותביעות. מתוך מצבור 
גופים  לפחות שני לקוחות הם  הלקוחות, 
ציבוריים והיקף השירות עמד על לפחות 150 
שעות ייעוץ מדי שנה לכל אחד מהגופים. תנאי 
נוסף: המועמד במכרז אינו משמש כסוכן 
ביטוח או ברוקר ביטוח הקשור או מייצג חברת 
ביטוח בישראל או חו”ל. המועמד אינו מקבל 
שכר כלשהו מחברת ביטוח, סוכנות ביטוח 
או מברוקר ביטוח )בישראל או בחו”ל(. כמו 
כן אינו בעל עניין בחברה או סוכנות ביטוח. 
הגשת הטפסים - עד ה-6 בנובמבר 2018. 

ב- S&P מעלות אופטימיים לגבי מצבה של 
 ilAA+ -כלל ביטוח ומאשררים את דירוגה ב

על פי חברת הדירוג, החברה תציג צמיחה מתונה ורווחית המלווה בניהול סיכונים מבוקר 
ומקצועי מאוד, ובעלי המניות ימשיכו לתמוך באסטרטגיה של החברה וביציבות רמת ההון

החברה המעניקה את שרותי הייעוץ בחברה כיום היא ורדי, פרידמן, דודזון ושות’ יועצי ביטוח

לפרטים נוספים לחץ כאן ‹

חדש!
לקבל פלוס כפול בפוליסת מנהלים

"Plus הפניקס מאפשרת לך לחסוך יותר כסף לגיל פרישה"מסלול מנהלים

ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות

  דמי ניהול*

הנחה קבועה של 25% 
על הריסק** למקרה 
מוות לכל חיי הפוליסה

יורם נוה, מנכ”ל כלל ביטוח

רשות שדות התעופה מחפשת חברה 
לשירותיי יעוץ ביטוח וניהול סיכונים

מכרזים

https://www.fnx.co.il/sites/docs/polarchive/lifeinsurance/menahalim_schirim_alon.pdf
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ברחובות,  בבית משפט לתביעות קטנות 
נדונה תביעתו של רפאל נתן )להלן: “התובע”(, 
)להלן:  בע”מ  לביטוח  חברה  איילון  נגד 
“הנתבעת”(.  פסק הדין ניתן ב-4 בספטמבר, 
אושרית  השופטת  מפי  הצדדים,  בהיעדר 

הובר היימן. 
2016, בשעה  לטענת התובע, ב-14 במרץ 
18:00 לערך, החנה את הרכב ברחוב הירשנזון 
ברחובות, לאחר שנקרא למקום לתקן שער 
בבניין מגורים. בסיום התיקון, כאשר חזר 
לרכב, הבחין כי הרכב אינו במקום ולכן הגיע 
אל תחנת המשטרה והגיש תלונה בגין גניבת 
הרכב. עוד טען התובע, כי במועד האירוע היו 
ברכב ציוד ומסמכים יקרי ערך. לטענת התובע, 
החברה המבטחת אותו, קרי הנתבעת, מסרבת 
לפצותו בגין גניבת הרכב, חרף העובדה שהעביר 
לידיה את כלל המסמכים שנתבקשו על ידה. 

על כן, הוגשה התביעה. 
כי התובע  בכתב הגנתה טענה הנתבעת, 
לא הוכיח שרכבו נגנב בנסיבות המוגדרות 
כאירוע ביטוחי. על פי הנתבעת, התובע סירב 
למסור פרטים ו/או מסמכים מהותיים לבירור 
נסיבות האירוע ובעשותו כן הפר את חובתו 
23)ב( לחוק חוזה הביטוח,  בהתאם לסעיף 
התשמ”א-1981 )להלן: “החוק”(, בכך שלא 
לבירור  מסר מידע או מסמכים הדרושים 
החבות ו/או עזר להשיגם. בנוסף, נטען שהתובע 
הפר את חובתו בהתאם לסעיף 25 לחוק, בכך 
שמסר עובדות כוזבות ו/או העלים עובדות 
יש לדחות  בנוגע לאירוע הביטוחי. לפיכך, 

את התביעה. 
עמד  לא  התובע  כי  קבע,  המשפט  בית 
בנטל להוכחת מקרה הביטוח, דהיינו גניבת 
הרכב, משום שגרסת התובע, כפי שהתבררה 
במסגרת עדותו ומתוך הראיות שהוצגו בכל 
גניבת הרכב, הייתה בלתי  הנוגע לנסיבות 
הציג  ורצופת סתירות. התובע  קוהרנטית 
בהזדמנויות שונות מספר גרסאות באשר 
לנסיבות האירוע, באופן שיש בו בכדי לפגוע 
משמעותית במהימנות שניתן לייחס לגרסתו. 
כך למשל, בחקירתו של התובע על ידי חוקר 
מטעם הנתבעת, טען כי הגיע למקום האירוע 
לצורך תיקון שער בבניין קומות, לאחר שנקרא 
לשם על ידי איש הקשר “גילי”, ובחלוף שעה 
וגילה כי הוא  חזר למקום החניה של הרכב 
נגנב. מצד אחר, במסגרת חקירה נגדית בבית 
המשפט, חזר בו התובע וטען כי השער היה תקין 
ושהגיע לבדוק את השער במסגרת אחזקה 
שוטפת. בתשובה לשאלת החוקר, מדוע טען 
כי גילי מוועד הבית הזמין אותו לתקן, השיב 
התובע תשובה לא ברורה לפיה “השער עובד 
מבחינת תקינות, אבל יש שם חיישנים שלא 

היו תקינים ובאתי לבדוק אותם”. 

בחקירתו  הנטען,  הגניבה  למועד  בנוגע 
במשטרה טען התובע כי הרכב חנה בכתובת 
18:00-20:00 לפני שהבחין כי  בין השעות 
נגנב. בתשאולו על ידי חוקר הנתבעת טען, כי 
בשעה 18:00 לערך הגיע למקום על מנת לתקן 
שער וכעבור שעה גילה כי הרכב נגנב. על פי 
בית המשפט, גרסה זו לא עולה בקנה אחד עם 
גרסה אחרת שהוצגה, לפיה הגיע אל המקום 
לתקן שער ואז חזר אל הרכב לקחת כלים. על 
פי בית המשפט, מצופה היה שיגיע אל השער 
ולאחר שיבחן אותו בחינה ראשונה, יבין מהי 
מהות התקלה ולחלופין, מהו המכשיר לו הוא 
זקוק לצורך תחזוקת השער, ואז ישוב מיד 
לרכב ליטול את אותם מכשירים. לא סביר, 
קבע בית המשפט, כי למשך פרק זמן שנע בין 
שעה לשעתיים, רק בדק את השער ויזואלית, 
יכול היה  שהרי לפי טענתו של התובע, לא 
לבדוק את השער ויזואלית ונזקק למכשירים. 
בנוגע למועד דיווחו למשטרה, התובע השיב 
לחוקר הנתבעת, כי מיד עם היוודע לו דבר 
הגניבה, התקשר למשטרה ודיווח על הגניבה 
ואז הלך לתחנה ומסר תלונה. בעדותו בבית 
המשפט טען התובע, שחיפש את רכבו כדי 
לראות אם נגרר או האם “שמו אותו באיזה 
ורק לאחר שחיפש בכל העיר הלך  מקום” 

למשטרה. 
לאחר סקירת סתירות אלו ואחרות, ביקר 
של  הדיונית  התנהלותו  את  המשפט  בית 
התובע בתיק וקבע, כי התובע נמנע מלמסור 
פרטים בעלי חשיבות לנתבעת ובהם: זהות 

האדם שהזמין את תיקון השער, העובדה 
שזוגתו מתגוררת באותו בניין, פרטי זוגתו, 
הסכם רכישת הרכב ופרטי המוכר. גם לאחר 
שניתנה הוראת בית המשפט, כי על התובע 
להמציא את מלוא הפרטים הנדרשים, העביר 
התובע רק חלק מהם ושוב נדרשה התערבות 
על מנת שיימסרו הפרטים במלואם. מעבר לכך, 
נקבע שהתובע נמנע מלהציג ראיות רלוונטיות 
מהותיות, שבנקל יכול היה להמציאן ושייתכן 

שהיה בהן בכדי לחזק את טענותיו. 
בנוגע לטענת הנתבעת בדבר הפרת סעיפים 
עולים  אכן  כי  נקבע  לחוק,   25 ו- 23)ב( 
מגרסאות התובע סימני שאלה לא מעטים. 
25 )שדן  במרמה  בכל הנוגע להוכחת סעיף 
בתביעת תגמולים(, נקבע שגם אם בית המשפט 
היה סובר שהתקיימו היסודות באשר למסירת 
מידע כוזב ולמודעות התובע למסירתו, לא עלה 
בידי הנתבעת להוכיח את קיומו של היסוד 
השלישי לצורך הוכחת המרמה, והוא יסוד 
הכוונה. בית המשפט התייחס לטענת הנתבעת, 
לפיה התובע רכש רכב חדש ואז בחר להעלים 
את הרכב הישן או למכור אותו, ולקבל את 
שוויו מחברת הביטוח. על פי בית המשפט, 
הנתבעת לא הציגה כל ראיה לכך שהתובע 
ניסה למכור את הרכב נשוא התביעה, והעובדה 
שהתובע רכש רכב נוסף אינה מספקת לצורך 

הוכחת טענה כה חמורה כטענת מרמה. 
התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.

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

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נדחתה תביעת מבוטח לפיה נגנב 
רכבו עקב סתירות מהותיות שעלו 
מגרסאותיו ובעייתיות בהתנהלותו

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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איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

לפרטים: אגף ביטוח מסחרי באתר  AIG ישראל ובאמצעות סוכן הביטוח שלכם. 
*כפוף לתנאי החברה

ProfessionalEdge-מציגה AIG 
.AIG הפוליסה החדשה והמודולרית בביטוח המסחרי של

בחר את חבילת הכיסוי הרלוונטית לעסק שלך ותוכל לחסוך הרבה כסף.

העסק שלך צריך הגנה.
בשביל זה אנחנו כאן.

 שירותי First Response לניהול משבר ארגוני באירוע סייבר 
 אובדן הכנסות בעקבות פגיעה בפעילות הרשת וכשל תפעולי

 תשלום נזקי המבוטח בעקבות אירוע סייבר
 סחיטת סייבר

PCI תשלום קנסות רגולטורים ברי ביטוח, לרבות קנסות בנושא 
 טרור סייבר

 אפשרות לרכישת כיסוי לגניבת כספים אלקטרונית

הגנה מקיפההגנה בסיסית

הגנה משולבת

 ביטוח אחריות מקצועית - כיסוי לנזקים  
שנגרמו לצד שלישי - לקוח או ספק -    
כתוצאה מרשלנות, טעות או השמטה    
של החברה המבוטחת בעת אספקת    

שירותים מקצועיים  

 כיסוי להפרת פטנט הרשום במדינות  
האיחוד האירופאי בתת גבול אחריות  

aig.co.il
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רכוש ואחרים - התחום השלישי בגודלו 
והשני בתרומתו לרווחיות לאורך שנים

וש  כ ר ח  ו ט י ב
אחר ואחרים כולל 
בתוכו מספר רב של 
כיסויים/פוליסות 
וש  כ ר ם  ר ק י ע ש
רכוש –  )אובדן 
דירות  עסק,  בתי 
והנדסי( ומקצתם 
/ ת ו ס י ל ו פ ה ל  כ

נן  י א ש ם  י י ו ס י כ
חבויות.  או  רכב 
התפוקה והתוצאות 
מושפעות בעיקר מהפוליסות של בתי עסק/

אובדן רכוש ודירות ומקצתן מהנדסי ושאר 
הפוליסות. 

תפוקת התחום בחציון 2018 הגיעה ל-2.642 
מיליארד שקל והרווחיות ל-203.2 מיליון שקל 
בלבד )2.61 מיליארד שקל ורווח של 279.4 
מיליון שקל בחציון 2017(. זהו גידול מזערי של 
1.2% בתפוקה וירידה ברווחיות של 27.2%.

התחום מהווה כ-21.2% מתפוקת האלמנטרי 
12.48 מיליארד שקל בחציון(  )2.64 מתוך 
כ-39.4%,  האלמנטרי  לרווחיות  ותרומתו 

)203.2 מתוך 515.2 מיליון שקל בחציון(.
התחום עתיר ביטוח משנה המהווה כ-63.3% 
 – 2017 ברוטו )60.3% בחציון  מתפוקתו 
1,672.7 מיליון שקל ולעומת 1,587.2 מיליון 

שקל אשתקד( - גידול של 5.4%. 
 למגמה של הגדלת חלקן של מבטחי המשנה 
קיימת השפעה על התפוקה והתוצאות בחלק 
יש לבדוק את המגמה בכל  מהחברות, אך 
חברה בנפרד. בחלק מהחברות גדלה השפעת 
המשנה כתוצאה מחוסר ודאות לגבי השפעת 
הרפורמה של נזקי המים בדירות על התוצאות 

)לדוגמה, בביטוח ישיר(.
למרות הקושי בבחינת הגידול בתפוקה עקב 
ריבוי פוליסות/כיסויים אין ספק שהגידול 
המשק,  לצמיחת  ביטוי  נותן  ואינו  מזערי 
הכוללת דירות חדשות, משכנתאות וכן גידול 
בבתי עסק ופרויקטים הנדסיים /קבלניים. 

הכוללת  תחרות  שקיימת  היא  המסקנה 
ניכר מהפעילות, הן  הורדת מחירים בחלק 
בעסקים ובהנדסי והן בדירות ומשכנתאות. 
הרווחיות לאורך השנים של תחום זה מסבירה 

את התחרות. 
בעוד שבביטוחי דירות התחרות היא בין כל 
החברות ובעיקר החברות הגדולות והמבטחות 
ו-AIG(, בפוליסות  ישיר  )ביטוח  הישירות 
העסקיות עיקר התחרות היא בין 6 הגדולות 

)5 הגדולות ואיילון(.
לאורך  מרוויח  התחום  לרווחיות,  באשר 
משנה,  ביטוח  בגיבוי  חיתומית  השנים 

ולפיכך, ההשפעה של רווחי השקעות קטנה 
יחסית. בשנה הנוכחית רווחי ההשקעות זהים 
שקל  מיליון  כ-35   - זה  בתחום  לאשתקד 
ירידה ברווחי השקעות  )בניגוד למגמה של 
בתחומי הפעילות האחרים(. עיקר הירידה 
ברווחי התחום נובעת מגידול בתביעות שנבעו 
מפגעי מזג האוויר, כולל הצפות, ובכל מקרה, 
באופן ניכר ביחס לאשתקד. בחברות מסוימות 
דווח על התפתחות שלילית בתביעות אובדן 

רכוש ועסקים. 
קיים דיווח בשתי חברות על ירידה בעמלת 
מבטחי משנה. בביטוחי הדירות קיים כנראה 
שינוי לרעה בנזקי המים כתוצאה מכניסת 
הרפורמה בספטמבר 2017, אך עדיין מוקדם 
לתת אינדיקציה לגודל השינוי שהרי במקביל 
היה שינוי בפרמיה כלפי מעלה ובהשתתפות 
בפוליסה  זה  לרכיב  בהתייחס  העצמית 

התקנית. 
העובדה שתביעות החורף רק הורידו את 
שיעור הרווח בשייר, אך לא פגעו מהותית 
ברווחיות החברות בתחום זה, מוסברות על 
ידי הגיבוי של מבטחי המשנה וכן על חוסנו 
של התחום שמציג רווחיות חיתומית לאורך 

זמן, חרף התחרות. 

הראל – הגדולה )שנייה ברווחיות(
הפניקס – הרווחית )שלישית בתפוקה(

הראל היא החברה הגדולה בתחום ותפוקתה 
 42 של  ברווח  המלווים  שקל,  מיליון   500
ורווח של  )500.2 מיליון שקל  מיליון שקל 
48.5 מיליון שקל בחציון אשתקד( - תפוקה 
הירידה   .13.4% ברווחיות של  וירידה  זהה 
ברווחיות מוסברת דווקא בהתפתחות שלילית 
של תביעות בתת תחום עסקים/אובדן רכוש.

כלל ביטוח,  החברה השנייה בגודלה היא 
ורווחיותה  שקל  מיליון   397.5 שתפוקתה 
שקל  מעליון   338.1( שקל  מיליון  כ-10.4 
אשתקד( -  שקל  מיליון   29.3 של  ורווח 
גידול בתפוקה של 17.5% וירידה ברווחיות 
תביעות  על  מדווחת  החברה   .64.5% של 
לירידת  כגורם מרכזי  אש ברבעון הראשון 

הרווחיות. 
החברה השלישית היא הפניקס עם תפוקה 
של 366.5 מיליון שקל ורווח של 43.7 מיליון 
שקל המציב אותה במקום הראשון ברווחיות 
)371.8 מיליון שקל ורווח של 37.1 מיליון שקל 
בהתאמה( - קיטון של 1.4% בתפוקה ושיפור 
הרווחיות ב17.8%. החברה מדווחת של שיפור 
ברווח בדירות לעומת נסיגה ברווחי העסקים.
חלקן של 5 הגדולות - 1.88 מיליארד שקל 
 1.88( התחום  מתפוקת   71.3% המהווים 
2.64 מיליארד שקל(  מיליארד שקל מתוך 
וביחד עם איילון כ-80.1% )2.11 מיליארד 

שקל(.
בין  הינה  העסקי  בתחום  התחרות  עיקר 
6 הגדולות. המהוות כ-85% מתפוקת בתי 
עסק /אובדן רכוש וכ-79% מביטוח הנדסי. 
בביטוחי דירה החברות הישירות )מהוות 
כ-16.6%מהתפוקה )כ-149.3 מיליון שקל 
899.6 מיליון שקל( וחלקן ברווחיות  מתוך 

.)AIG 23.2% )ירידה חדה ברווחיות של
6 הגדולות בתפוקת הדירות רק  חלקן של 
72.7% וחלקן ברווחיות רק 61.4%. ראוי לציין 
שגם החברות האחרות שאינן ישירות ו/או 
משתייכות לגדולות, מתחרות בתת תחום זה. 
אין ספק שלחברות העובדות במסלול ישיר 
יש יתרון חיתומי ותפעולי )בתביעות(, לעומת 

החברות הקונבנציונאליות בביטוח דירה. 

מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך בעמוד הבא(

 למרות הירידה ברווחיות החיתומית בחציון הנסקר, התחום הצליח לייצר 
רווחיות שעיקרה חיתומי של 203.2 מיליון שקל  סוכני הביטוח צריכים 

להיערך לכניסת החברות הדיגיטליות  תוצאות חציון ראשון 2018 

פרמיות  חברה
ברוטו 

פרמיות 
ביטוח משנה 

תביעות
ושינוי בתלויות 

השתתפות משנה 
בתביעות

ושינוי בתלויות 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווח כוללרווחי השקעה

11,2041,11515,50516,620              51,694                36,599 99,336ביטוח ישיר
30,1583,33216,09719,429              53,409                72,169 134,195הכשרה

144,9867,0743,41310,487            194,219             301,695 397,505כלל ביטוח
80,7083,15219,57322,725              154,346             172,076 330,122מגדל

151,9956,33019,48425,814            196,672             175,310 291,530מנורה החזקות
84,6663,2201443,364              116,968             155,662 231,163איילון
234,0007,00035,00042,000            276,000             376,000 500,000הראל

149,4082,38041,33843,718            204,222             221,395 366,502הפניקס
42,3812007,8918,091              51,048                86,691 110,094ביטוח חקלאי

AIG83,596 30,617                48,708              18,547-532,8802,827
14,9663192,1382,457              19,474                20,043 37,581שלמה

17,1041,3134,4195,732              30,138                24,468 60,678שירביט
980,12335,382167,882203,264            1,396,898          1,672,725          2,642,302סה”כ

תוצאות תחום רכוש ואחרים בחציון ראשון 2018
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בביטוח עסקים/אובדן רכוש הרווחיות ירדה 
מ-91.7 מיליון אשתקד ל-59.7 מיליון שקל 
ואילו בדירות הרווחיות ירדה מ-98.2 מיליון 
שקל ל-78.7 מיליון שקל. העסקים והדירות 
תורמים חרף הירידה ליותר מ-70% מרווחי 
התחום )כולל משכנתאות(.תרומת ההנדסי 
לרווחיות כ-23.7 מיליון שקל )זהה לאשתקד( 
ולפיכך כל השאר תורמים לרווחיות פחות 
תאונות  בהעברה,  ומטענים  )ימי  מ-20% 
אישיות, מחלות ואשפוז וענפי עודף אחרים(.

סיכום 

תחום רכוש ואחרים הינו התחום השלישי 
ולאורך שנים הוא השני בתרומתו  בגודלו 
היה  רבעונים שהוא  )היו בעבר  לרווחיות. 
הראשון בתרומתו לרווחיות(. למרות הירידה 
ברווחיות החיתומית בחציון הנסקר, התחום 
הצליח לייצר רווחיות שעיקרה חיתומי של 
203.2 מיליון שקל והוא ממוקם במקום השני 

ברווחיותו לאחר תחום רכב רכוש.
הגיבוי ממבטחי המשנה תורם רבות ליציבות 

הרווח בתחום זה לאורך זמן.
מביטוח  מקורם  והרווח  התפוקה  עיקר 
וכן  דירות  וביטוחי  רכוש  /אובדן  עסקים 

מביטוחים הנדסיים.
פגעי מזג האוויר והתפתחות שלילית של 
תביעות פתוחות גדולות באש/אובדן רווחים 
גרם  המשנה  ביטוח  במערך  שינויים  וכן 

ברווחיות.  ירידה  על  לדווח  לרוב החברות 
נראה  אך  מסקנות  להסיק  מוקדם  עדיין 
שגם הרפורמה בנזקי מים, שנכנסה לתוקף 
2017, משפיעה לרעה בתביעות  בספטמבר 

תת תחום דירות ובהתייחס לנזקי מים. 
בימים אלו מצטרפות שתי חברות דיגיטליות 
חדשות לתחרות ואין ספק שהן ישפיעו על 
התחרות בהורדת מחירים בביטוחי הדירות. 
השימוש בטכנולוגיה חדשה עשוי לתת להן 

יתרון, אפילו משמעותי. 
לקראת  להיערך  צריכים  הביטוח  סוכני 
כניסת החברות החדשות והגברת הדיגיטציה 
בחברות הקיימות ובנוסף למגמה של גידול 

חלקן של החברות הישירות. 

העמלה של הסוכנים אינה גבוהה אם נשקלל 
את העמלה בגין רכיבי הפוליסה, הכוללים 
ונזקי מים, אך היא בהחלט  רעידת אדמה 
בחלקים  הישירות.  לחברות  יתרון  נותנת 
העסקיים, אין בשלב זה לחברות החדשות 
ולדיגיטציה השפעה כלשהי ולפיכך חוסנם של 
סוכני הביטוח יבחן גם בחלק העסקי העתידי 

שמכיל תיק הלקוחות שלהם.
ראוי לציין, שלכל עסק יש גם חבות ולפיכך 
רק בתרומה  לא  להיבחן  צריכה  הרווחיות 
רווחיות תת תחום העסקים,  החיובית של 
אלא בניכוי הפסדי החבויות. ההשפעה של 
החבויות בביטוחי דירה שולית וכמעט ואינה 

משפיעה על הרווח.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(

רכוש ואחרים - התחום השלישי בגודלו 
והשני בתרומתו לרווחיות לאורך שנים

SINCE 1935

*3155 | www.autoglass.co.il

83 
שנותעם

ניסיון
לא מתווכחים

סוכנים יקרים,
אתם יכולים להיות בטוחים בבחירה שלכם.

אוטו גלס, חברת זגגות הרכב הותיקה בישראל מזמינה 
הגדול  השמשות  ממלאי  וליהנות  להמשיך  אתכם 
בארץ לכל סוגי הרכבים )פרטיים, משאיות, אוטובוסים 
וצמ"ה( וממערך השירות המתקדם והמקיף ביותר, 
בפריסה  תחנות  ו-30  בבעלותנו  סניפים   8 הכולל 

ארצית.

* חדש - כיסוי לפנסים ומראות

פרמיות  חברה
ברוטו 

פרמיות
ביטוח משנה 

תביעות
ושינוי בתלויות 

השתתפות משנה 
בתביעות

ושינוי בתלויות 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווח כוללרווחי השקעה

3,18686222,50723,369                40,133                15,710 92,282ביטוח ישיר
27,7971,47915,24316,722              51,995                69,664 133,316הכשרה

157,8297,12122,21429,335            206,227             230,064 338,151כלל ביטוח
66,105-2734,04234,015              126,972             224,211 387,936מגדל

195,9686,09926,40732,506            244,414             173,402 295,027מנורה החזקות
126,6453,20618,54221,748            157,897             133,245 220,978איילון
182,0396,94541,58348,528            218,629             370,865 500,289הראל

78,4445,14931,95937,108              149,123             211,946 371,833הפניקס
26,1181,78213,05914,841              31,935                98,157 123,241ביטוח חקלאי

AIG75,277 27,970                34,524              13,3431,3448,88010,224
10,9974162,1812,597              14,728                12,850 24,251שלמה

12,6961,1107,3008,410              19,943                19,120 48,209שירביט
901,16735,486243,917279,403            1,296,520          1,587,204          2,610,790סה”כ

תוצאות תחום רכוש ואחרים בחציון ראשון 2017
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הכלכלן והאסטרטג הראשי של בית ההשקעות פסגות, אורי גרינפלד:

האחרון  השבוע  של  התשואות  “עליית 
ממחישה שוב עד כמה שאלת הריבית הריאלית 
היא השאלה החשובה ביותר לשווקים בשנתיים 
הקרובות” – כך קובע הכלכלן והאסטרטג 
אורי  פסגות,  ההשקעות  בית  של  הראשי 
זאת, בעקבות הקריסה במחירי  גרינפלד. 
האג”ח. “בהיבט זה אנו מניחים שתי הנחות 
שבגלל  היא  הראשונה  מרכזיות:  בסיס 
הדמוגרפיה הבעייתית והשיפורים הטכנולוגיים, 
קצב הגידול בשכר יתקשה להגיע לזה שנרשם 
במחזורים קודמים )4% בשנה(. לכן, גם ההאצה 
באינפלציה מוגבלת ואנו מעריכים שאינפלציית 

הליבה לא תעלה מעל 2.5%”. 
לדברי גרינפלד, ההנחה השנייה היא שאותם 
גורמים גם מונעים מהפרודוקטיביות בארה”ב 
ולכן הריבית הניטרלית  לגדול בקצב מהיר 

תיוותר נמוכה. 
“בהינתן שתי הנחות אלו, השאלה היחידה 
‘יפספס’  הפד  שנותר לשאול היא עד כמה 
אחרות,  במילים  או  הריבית?  בהעלאות 
מתי בפד יבינו שהם העלו את הריבית יותר 

מדי?”, תוהה גרינפלד. לדבריו, תמיד ישנה גם 
האפשרות שבפד ידעו בדיוק מתי לעצור עם 
העלאות הריבית אבל מכיוון שסיטואציה כזו 
לא התרחשה מעולם בבנק מרכזי, סביר להניח 
שגם הפעם הפד יפספס והשאלה היא רק בכמה. 

לקראת החלטת הריבית 

גרינפלד: “אחרי שלוש שנים וחצי של ריבית 
ללא שינוי, בנק ישראל, השווקים והתקשורת 
מוכנים כולם לכך שהריבית תהיה 0.25% ולא 
רק 0.1%. כמובן, להעלאת הריבית הראשונה 
אין משמעות בפני עצמה )מעבר למשמעות 
הסימבולית(, בדיוק כמו שזה ממש לא משנה 
אם הריבית תועלה מחר או בסוף החודש 
הבא. מה שבאמת חשוב זה תוואי העלאות 

הריבית קדימה. 
“בהסתכלות על שוק האג”ח המקומי, נדמה 
שלאיתותים של בנק ישראל לגבי תוואי זה 
עשויה להיות השפעה משמעותית יותר מאשר 
זו של עליית התשואות בארה”ב. בבנק ישראל 

מבינים כנראה שחלון ההזדמנויות להעלאות 
הריבית הוא לא רחב במיוחד, בעיקר אם 
את  להוריד  להתחיל  יאלץ  הפד  בארה”ב 
הריבית במהלך 2020. אם המטרה של הוועדה 
המוניטארית היא לצבור מחדש תחמושת 
מוניטארית )ואם זו לא המטרה, אז למה בכלל 
להעלות את הריבית?( הרי שבבנק ישראל יעלו 

את הריבית ככל שיוכלו. 
“נכון, כרגע בנק ישראל מאותת על העלאת 
ריבית אחת בלבד במהלך 2019 אבל תחזיות 
כידוע נוטות להתעדכן. נזכיר רק שלפני כשנה 
האופציה של העלאת ריבית נראתה כמדע 
מחיר  )בעזרת  ישראל  בבנק  אבל  בדיוני, 
הנפט( הצליחו לתקשר את המהלך לשווקים 
בצורה מצוינת וללא זעזועים מיותרים. באופן 
דומה, אנו מעריכים שלאחר העלאת הריבית 
הראשונה )מחר או בעוד חודש( בנק ישראל 
יחל לנסות לשדר לשווקים תהליך האצה של 
תוואי הריבית בשנים הבאות. לכן, אנו ממליצים 
להמשיך לשמור על מח”מ בינוני-קצר בתיק 

האג”ח המקומי”.

לא משנה מתי הריבית תעלה 
אלא קצב העלאות הריבית
אחרי שלוש שנים וחצי של ריבית ללא שינוי, בנק ישראל, השווקים 

והתקשורת מוכנים כולם לכך שהריבית תהיה 0.25% ולא רק 0.1%

פוליסה פיננסים

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
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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

הנתבעת העניקה הלוואה ללא ריבית לעובד של התובעת חודשיים לפני שהעובד 
הודיע על פרישתו ושמונה חודשים לפני שהחל את עבודתו אצל הנתבעת

 Gallagher נוקטת בהליכים משפטיים נגד 
Ardonagh Group על התנהגות לא הולמת

 AIG תובעת משומר הראש של 
קים קרדשיאן 6 מיליון דולר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

625 אלף ליש”ט שניתנה על  הלוואה בסך של 
חברת  של  לעובד   Ardonagh Group ידי 
הביאה   Gallagher המתחרה  הברוקרים 
של  העליון  המשפט  לבית  תביעה  להגשת 

בריטניה. 
 Nevada Investments התביעה,  כתב  פי  על 
מספר  של  בבעלות  אחזקות  חברת   -  Topco
הבריטית  הברוקרים  חברת  של  מניות  בעלי 
באיי  )רשומה   The Ardonagh Group
קיימן( - נתנה את ההלוואה ללא ריבית לעובד 
מלאה  בבעלות  בת  חברה   ,Alesco של  בכיר 

Arthur J. Gallagher & Co המתמחה  של 
התבצע  הכספי  ההסדר  האנרגיה.  בתחום 
שהעובד  לפני  חודשיים   –  2017 מאי  בחודש 
הודיע על פרישתו ושמונה חודשים לפני שהחל 

 .Ardonagh את עבודתו אצל
העובד הבכיר עזב את Alesco יחד עם חמישה 
ידי  על  התבצע  כי  שנטען  המעשה,  עמיתים. 
הסדר  של  אתית  סוגיה  מעלה   ,Ardonagh
לעובד  מתחרה  חברה  ידי  על  שהתבצע  כספי 
בפועל, ומעבר לזה, נטען לאי גילוי העובדות על 
ידי העובד. לטענת התובעת, Ardonagh יזמה 

גם  הביא  אשר  חתמים,  צוות  מעבר  של  מהלך 
למעבר של מבוטחים בעקבות מעבר הצוות.

 ,Ardonagh של הנוכחי  המנכ”ל  רוס,  דיוויד 
)שימש   2015 בשנת   Gallagher-מ פרש 
והתמנה  הבינלאומית(  הפעילות  כמנהל 
למנכ”ל Towergate, אשר בתהליך מיזוג עם 
הברוקרים   קבוצת  את  יצרו  נוספים  ברוקרים 
רוס  דיוויד  עם  יחד   .Ardonagh Group
פרשו גם מנהל הכספים והיועץ בתחום מיזוגים 
ורכישות. Gallagher הגיש תביעה בגין פרישה 

זו, שהסתיימה בפשרה בסך 20 מיליון ליש”ט.

 6.1 לשבב  רוצה   AIG האמריקאי  המבטח 
קים  דולר משומר הראש לשעבר של  מיליון 
תגמולי  שילם  המבטח  קרדשיאן-ווסט. 
בפריס  שאירע  שוד  בגין  למבוטחת  ביטוח 
הוגשה  התביעה   .2016 באוקטובר  ב-3 
נגד  השנה  באוקטובר  )ארה”ב(  בדלאוור 
Pascal Duvier וכנגד  שומר הראש לשעבר 
החברה Protect Security Inc שבה שימש 

כמנהל ראשי. 

על פי מסמכי התביעה, הנתבע התרשל ונהג 
הגנה,  בביצוע  ובפזיזות  אחראי  לא  באופן 
קרדשיאן  של  וסקירה  פיקוח  אבטחה, 
בו   Hôtel de Pourtalès במלון  והדירה 
במלון  היו  התביעה,  טענת  פי  על  שהתה. 
כשלי אבטחה )לא היה מנעול בשער הכניסה 
ידי  על  טופלו  שלא  עבד(  לא  והאינטרקום 
קרדשיאן  את  הותיר  השומר  הראש.  שומר 
וליווה  מוגן,  במקום  לכאורה  בדירה,  לבדה 

את אחותה למועדון לילה. היעדרותו אפשרה 
ולשדוד  לדירה  לחדור  פנים  רעולי  לחמישה 
את תכשיטיה באיומי אקדח. הם כפתו את 
הוכנסה  והיא  פיה  את  חסמו  קרדשיאן, 
לאמבטיה. השודדים גנבו קופסת תכשיטים 
שתכולתה מוערכת ב-5 מיליון דולר וטבעת 
אירוסין בשווי 4.5 מיליון דולר. דווח במקביל 
כי Protect Security הגישה בקשה לכינוס 
נכסים בגרמניה כעשרה שבועות לפני השוד. 
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הערכת נזק למלאי ואובדן 
רווחים כתוצאה משריפה

במקרים רבים בהם נגרם נזק לרכוש כתוצאה 
מאירוע ביטוחי )שריפה, גניבה או הצפה( 
נדרש לקבוע מהו ערכו של המלאי שניזוק 
בשריפה, ולעיתים נדרש גם להעריך את אובדן 
הרווחים לעסק כתוצאה מהאירוע הביטוחי. 
להלן יוצג מקרה בו נדרשתי להעריך את 
הנזק בתביעה כתוצאה משריפה. שריפה 
לבית עסק שכן  ועברה  פרצה בבית עסק 
את  כילתה  השריפה  )“המשחקייה”(. 
המשחקייה כליל, ובעליה הגישו תביעה נגד 
העסק שממנו החלה השריפה. המשחקייה 

טענה לנזק למבנה שנהרס כליל, למלאי ולאובדן רווחים.
את הנזק למלאי ולאובדן הרווחים תמכה המשחקייה בחוות דעת 
מומחה. הנתבע הגיש חוות דעת מומחה מטעמו, וכצפוי היו פערים גדולים 
מאוד בין הנזק שחושב על ידי שני המומחים. בית המשפט מינה אותי 
כמומחה מטעמו ונדרשתי להתייחס להיקף הנזקים לתובעת כתוצאה 

מאירוע השריפה, לנוכח המחלוקת בין מומחי הצדדים בעניין זה.
כאשר בעסק נגרם נזק למלאי כתוצאה מאירוע ביטוחי )גניבה, שריפה, 
הצפה, רעידת אדמה וכו’( קיימת בעיה להעריך את הנזק כאשר בעסק 
אין ניהול מלאי, ידני או ממוחשב. בהעדר מערכת רישום מלאי נהוג 
להעריך את המלאי שניזוק על ידי שימוש בנתונים חשבונאיים, ככל 

שהם ניתנים לזיהוי. 
לביצוע הערכה כזו נדרשים הנתונים הבאים: 

א. מלאי בתחילת השנה בה אירעה השריפה. נתון שנדרש להיות 
בדוחות הכספיים השנתיים;

ב. סכום הרכישות של הפריטים אשר משמשים לפעילות העסק, ואשר 
הוכנסו לאתר בו אירעה השריפה מתחילת השנה עד למועד השריפה 

)“התקופה”(;
ג. נתוני המכירות, בערכים כספיים, של המוצרים אשר נופקו במשך 

התקופה; 
ד. ערך הסחורה, במחירי רכישה, אשר נופקה ונמכרה על ידי בית 
העסק בתקופה, מהמקום בו אירעה השריפה. אסביר כי ערך זה הוא 
תוצאה של חישוב באמצעות שימוש בסכום המכירות ושיעור הרווח 

הגולמי של החברה.  
על פי ארבעת הנתונים הנ”ל ניתן לחשב מהו ערך המלאי שאמור להיות 

במלאי בעת קרות האירוע הביטוחי. 
בתביעה בה מוניתי כמומחה חישבו המומחים של הצדדים את המלאי 
שהיה בחנות התובעת בעת השריפה בשיטה המתוארת לעיל, אולם עקב 
שימוש בשני ערכי נתונים שונים בחישוב הם הגיעו לתוצאות שונות. 
הנתונים השונים בחישובים של שניהם היו: א( שיעור הרווח הגולמי; 

ב( ערך המלאי בתחילת התקופה.
הערכת המלאי שניזוק בשריפה במקרה בו עוסקת חוות הדעת לא הייתה 
פשוטה כפי שהצגתי בסכמה לעיל, מכיוון ששני נתוני מפתח שנדרשים 

לחישוב לא ודאיים, ואלו הם: סכומי הרכישות והמכירות בפעילות.
התובעת לא ניהלה רישום ידני או ממוחשב של המלאי הנמצא בחנות. 
כמו כן, בספרי הנהלת החשבונות של החברה לא נעשתה הפרדה ברישום 
המכירות והקניות בין מגזרי הפעילות, שגם התבצעו ממקומות פיזיים 
שונים. בנוסף לכך, כפי שהסתבר לי במהלך הכנת חוות דעתי זו, גם 
בקופה הרושמת בחנות לא הייתה הפרדה ברישום ההכנסות בין מגזרי 

הפעילות.
לצורך חוות דעתי ביקשתי מהתובעת לקבל את סרטי הקופה הרושמת 
שהייתה בחנות. מסתבר כי סרטי הקופה הרושמת הושמדו בשריפה. 

התובעת כן סיפקה לי רישומים מודפסים של מה שלטענתה הן ההכנסות 
בחנות. התברר כי הנתון הנ”ל אינו מתייחס למכירות של החנות בלבד 
אלא כולל גם רישום הכנסות מהפעילויות הנוספות שנרשמו בקופה 

הרושמת, כאשר התשלום היה באמצעות כרטיסי אשראי.
המסקנה מהמידע הזה היא שנתוני המכירות, בערכים כספיים, של 
המוצרים אשר נופקו במשך התקופה, הנדרשים להערכת המלאי שהיה 
בחנות בשריפה, כפי שהסברתי לעיל - לא ידוע, שכן רישומי ההכנסות 

בין המשחקייה לפעילות הנוספת לא ניתנים להפרדה.
בהמשך בדיקותיי התברר לי כי בספרי הנהלת החשבונות של החברה כל 
הקניות של החברה, עבור המשחקייה ועבור הפעילות הנוספת, רשומות 
בחשבון אחד. כפי שהסברתי לעיל הנתון על הקניות למשחקייה הינו 

מידע הכרחי להערכת המלאי.
בעקבות הממצא לעיל מסרתי לתובעת את כרטיס הקניות בהנהלת 
החשבונות שלה בשנתיים שקדמו לשריפה, וביקשתי שיציינו על גבי 
הרשימה מהן הקניות שנרכשו למשחקייה ומהן הקניות לפעילות הנוספת.
השתמשתי בנתון של הקניות שהתקבל לעיל כדי להעריך את המכירות 
שנעשו מהחנות עד השריפה. אחזור ואסביר, כי הייתי צריך לעשות 
הערכה שרירותית, שכן לתובעת אין מידע על ההכנסות מהמשחקייה.
ההערכה נעשתה על ידי חלוקת סך כל המכירות בין הפעילות הנוספת 
למשחקייה לפי יחס הקניות עבור המשחקייה ועבור הפעילות הנוספת.
התפלגות רכיב “הקניות בתוספת מלאי פתיחה” בין המשחקייה 

לפעילות הנוספת חושבה כך:

לפי החלק היחסי של הקניות בתקופה בתוספת מלאי הפתיחה הערכתי 
את המלאי בחנות בעת השריפה כך:

א. סה”כ מכירות בתקופה – 2,573,457 שקל )לפי מומחה התובעת(. 
ב. מכירות המשחקייה בתקופה מחושבות לפי 25.4% מסך כל המכירות 

בסעיף א’ לעיל, והן כ-654 אלף שקל.
ג. הערכתי את המלאי בחנות ליום השריפה לפי שיעור רווח גולמי 
ממוצע לשנים 2008 עד וכולל 2011 של 40.1%, שהינו ממוצע של ארבע 

שנים, כפי שחושב בחוות דעת מומחה התובעת. 

כפי שנמסר לי על ידי באי כוח הצדדים, חוות דעתי סייעה לסיים את 
התביעה, בלי שנדרשתי להיחקר בבית המשפט על חוות דעתי.

הכותב הוא מומחה בביקורת חקירתית ובחשבונאות וכלכלה משפטית

המומחים שמינו הצדדים חישבו את המלאי שהיה בחנות התובעת בעת השריפה, 
אולם עקב שימוש בשני ערכי נתונים שונים בחישוב הם הגיעו לתוצאות שונות

מאת רו”ח בועז יפעת

פוליסה מארח

פעילות נוספתמשחקייהסך הכל
שקלשקלשקלפרטים

מלאי פתיחה.
סה”כ מהדוח הכספי; התפלגות מחוות 

דעת מומחה הנתבעת
574,596 288,431 286,165

קניות משחקייה לפי נתונים שמסרו 
1,306,127 253,821 1,559,948הבעלים

1,592,292 542,252 2,134,544קניות בתוספת מלאי פתיחה

התפלגות קניות בתוספת מלאי פתיחה, 
25.4%74.6% פרו רטה

שקל

654,000מכירות 1.1.12 - 17.7.12
262,000רווח גולמי )מחושב לפי 40.1% מהמכירות(2

392,000עלות המכר = מכירות פחות רוווח גולמי3=1-2
542,000קניות בתוספת מלאי פתיחה, כפי שחושב בטבלה לעיל4

150,000מלאי בעת השריפה = )מחושב(5=4-3
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ראובן קפלן ואבי השינויים בהנהלת כלל ביטוח:
קלר הצטרפו 

 Wesure-ל
כדירקטורים

גדעון המבורגר יארח את ראש אמ”ן לשעבר במפגש 
של לשכת המסחר ישראל – שוויץ וליכטנשטיין

המשנה למנכ”ל 
שמעון קלמן הודיע על 

פרישה מכלל ביטוח

שר  א  , ן מ ל ק ן  ו ע מ ש
שימש בשנתיים האחרונות 
וכעוזרו  כמשנה למנכ”ל  
כלל  מנכ”ל  של  האישי 
ממנכ”ל  ביקש  ביטוח, 
החברה הנוכחי, יורם נוה, 
לסיים את תפקידו בחברה. 
קלמן שימש בעיקר כעוזרו 
של איזי כהן שעזב במרץ 
רה  ב ח ה ת  א ן  ו ר ח א ה
ונחשב למקורבו. ההערכות 
תפקידו  כי  הן  בחברה 
כעוזר  קלמן  של  השני 
יאויש  אישי למנכ”ל לא 
מחדש. נוה הודה לקלמן 
על תרומתו המשמעותית 

לחברה ואיחל לו הצלחה רבה.  
קלמן כיהן במספר תפקידים בולטים 
בענף הביטוח. עד שנת 2006 כיהן כמשנה 

בכיר למנכ”ל וראש חטיבת 
המטה והפיננסים בקבוצת 
יה  ה ן  מ ל ק  . ס ק י נ פ ה
ששימש  כה  עד  האחרון 
המטה  חטיבת  כראש 
עזיבתו  ומאז  בהפניקס, 
תפקיד זה לא אויש מחדש. 
בנוסף שימש קלמן כראש 
תחום הכספים בקבוצת 

מגדל.  
בימים אלו  מבצע קלמן 
צ’רנינסקי  לערן  חפיפה 
שהתמנה לאחרונה למשנה 
למנכ”ל בכלל ביטוח לאחר 
שעזב את מגדל. צ’רנינסקי 
בה  י ט ח ה ל  ה נ מ א  ו ה
הפיננסית ובמסגרת תפקידו יהיה אחראי 
על אגף הכספים, אגף החשבונאות ותחום 

הכלכלה.

נשיא  המבורגר,  גדעון 
כת  ש ל ו ל  א ר ה ת  צ ו ב ק
שוויץ   – ישראל  המסחר 
ביום  יערוך  וליכטנשטיין, 
באוקטובר,   9 ה-  , שלישי
רויאל  מפגש צהריים במלון 
ביץ’ בתל-אביב של בכירים 
מעולם העסקים, המתקיים 
הלשכה  מפעילות  כחלק 
עם  כלכלה  קשרי  לקיום 
גורמים בשווייץ וליכטנשטיין. 
במעמד  שייערך  המפגש, 
 Jean ,שגריר שוויץ בישראל
Daniel Ruch, יכלול הרצאת 

אורח של האלוף )מיל’( עמוס 
אמ”ן,  ראש  לשעבר  ידלין, 
המכון  כראש  כיום  המכהן 
 , לאומי ביטחון  למחקרי 
ון  ח ט י ב ה ר  ג ת א “ א  ש ו נ ב

הלאומי הישראלי 2018”. 
בנוכחות  יתקיים  המפגש 
נציגי שגרירות שווייץ בישראל 
וצפויים להשתתף בו בכירים 
הישראלי  העסקים  בעולם 
יו”ר  המבורגר   יאיר  ובהם 
רוטקופף  גיא  ד”ר  הראל, 
מנכ”ל איגוד חברות הביטוח, 
מישל סיבוני מנכ”ל הראל, 

משפטית  יועצת  משען-זכאי  נטלי  עו”ד 
מנורה  יו”ר  גריפל  ערן  הראל,  בקבוצת 
 Raymond Sauter Zurich מבטחים,  
רינה  עמי שגיא,   ,Insurance Company
באום ממלונות דן, עו”ד אלון קפלן, עו”ד צבי 
יעקובוביץ, גד פרופר, רו”ח יצחק רביד, דוד 
בלומברג יו”ר בססח, דורון אברבוך מנכ”ל 
ישראל  קרדיט סוויס בישראל; פרופ’  בנק 
בישראל,   UBP בנק  וינברגר  אבי  גלעדי, 
שאול לוטן-משולם מלוינשטיין הנדסה, דוד 
פורר יו”ר נאופארם, צבי יוכמן, עו”ד שמעון 
מזרחי, עו”ד חיים סמט, שמעון אלקבץ יו”ר 
ועוד  ברנדס  חנינא  עו”ד  פיננסים,  הראל 

בכירים נוספים מעולם העסקים.

 קפלן משמש כיום כמנכ”ל עמידר 
וקודם לכן שימש בתפקידים בכירים 

בכלל ביטוח  קלר שימש בעבר 
כבכיר בקבוצת הראל, כאשר בתפקידו 

האחרון שימש כמנכ”ל דקלה

המפגש יתקיים בנוכחות נציגי שגרירות שווייץ בישראל וצפויים להשתתף בו בכירים בעולם העסקים הישראלי

מבטחים ומבוטחים

אנשי הביטוח ראובן 
ר  ל ק י  ב א ו ן  ל פ ק
 Wesure-ל הצטרפו 
קפלן  כדירקטורים. 
כיום כמנכ”ל  משמש 
לכן  וקודם  עמידר 
ים  ד י ק פ ת ב ש  מ י ש
ביטוח,  בכירים בכלל 
ום  ח ת ל  ה נ מ ם  ה ב
ות  א י ר ב ה י  ח ו ט י ב
קשרי  מערך  ומנהל 
וק  ו י ש  , ת ו ח ו ק ל

ואסטרטגיה. 
אבי קלר שימש בעבר כבכיר בקבוצת הראל, כאשר 
בתפקידו האחרון שימש כמנכ”ל דקלה – עד למיזוג 

הפעילות שלה לתוך הראל בסוף 2015.

 קלמן היה עוזרו האישי של מנכ”ל החברה הקודם 
וההערכה היא שלאחר עזיבתו תפקיד העוזר האישי 

לא יאויש מחדש  ערן צ’רנינסקי, שהתמנה לאחרונה 
למשנה למנכ”ל, עובר בימים אלו חפיפה עם קלמן

ראובן קפלןשמעון קלמן

גדעון המבורגר

נא
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