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www.polisa.newsחדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה

עמוד 9 
מאת איציק אסטרייכר

אבן דרך – שוק 
החיסכון הפנסיוני 

חצה את קו טריליון 
השקלים

זרקור לעולם הפנסיוני

כדאי לדעת

סוללה שלמה של כיפות ברזל 
מיירטת כל תביעה בדרכה, במטרה, 

במקרה הטוב, שתסולק בפשרה

מישל סיבונירג’ואן גרייב

עמוד 11 

רוצה להבטיח ללקוח שלך הגנה "פרפקט"?
בטח שאפשר!

התוכנית הפנסיונית עם ההגנה המקיפה

עכשיו במנורה מבטחים:

רוצה לשמוע עוד על  ?
פנה למפקחי הרכישה במחוז.

פנסיה

מטריה
TOP ריסק

אובדן כושר עבודה
משלים לפנסיית הנכות

ביטוח חיים, פיצוי 
חד-פעמי למקרה פטירה

בקרן הגדולה 
והיציבה בישראל

לאחר האישור 
העקרוני של 

ברקת: הפניקס 
הפכה לבעלת 

עניין בכלל ביטוח 

עמוד 2 

הראל רשמה רווח 
כולל של 451 מיליון 
שקל ב-3 רבעונים 

ראשונים של 2019, 
לעומת 537 מיליון 

שקל אשתקד
עמוד 7 

עמוד 15 

מנכ”לית חדשה 
בסוכנות בטח 

תורן: שרון שחם 
תחליף את טל 

נהרי עמרמי

מאת אורי נס

הפניקס משיקה 
 :Well את פנסיה

שילוב של פנסיה, 
ריסק ומטרייה 

עמוד 12 ביטוחית

מה קרה לנו?

www.polisa.news
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לאחר האישור העקרוני של ברקת: 
הפניקס הפכה לבעלת עניין בכלל ביטוח

 הרפורמה של ברקת אפשרה לחברות ביטוח להפוך לבעלות עניין 
בחברות ביטוח אחרות  הפניקס ניצלה את האישור הרגולטורי, המירה 
אג"ח למניות כלל ביטוח והגדילה את שיעור המניות שברשותה ל-5.06

ואקסלנס  הפניקס אחזקות 
להיות  הפכו  השקעות 
ביטוח.  בכלל  עניין  בעלות 
שהפניקס  לאחר  זאת 
והמירה  הזדמנות  ניצלה 
ביטוח  כלל  של  אג"ח 
העסקה  במסגרת  במניות, 
פיתוח  אי.די.בי.  שביצעה 

בשבוע שעבר. 
ביטוח  כלל  הודעת  פי  על 
רכשה  ב'(,  )יום  מאתמול 
כלל  מניית  את  הפניקס 
מחוץ  בעסקה  ביטוח 
כוללת  בעלות  לבורסה, 
ועתה  שקל,  מיליון   3 של 
במניות  מחזיקה  החברה 
 5.06% של  בשיעור  אלו 

)שווי מניות של 150 מיליון שקל(. גורמים בענף 
של  בסטטוס  הפניקס  תחזיק  זמן  כמה  תוהים 

בעלת עניין בכלל ביטוח. 
ביטוח  בכלל  הפניקס  של  האחזקות  הגדלת 
הממונה  שביצע  הרפורמה  בזכות  התאפשרה 
על הביטוח ד"ר משה ברקת השנה, שמאפשרת 

למוסדיים להחזיק עד 7.5% 
מוסדיים  גופים  במניות 
גרעין  ללא  ביטוח  וחברות 
חברות  עתה,  עד  שליטה. 
להגדיל  בחרו  הביטוח 
בבנקים,  אחזקותיהן  את 
מאז  הראשונה  הפעם  וזו 
הידוע,  ככל  האישור, 
הפכה  ביטוח  שחברת 
בחברת  עניין  בעלת  להיות 

ביטוח מתחרה. 
לכך התווספה אי ההצלחה 
למצוא  פתוח  אי.די.בי  של 
השליטה  לגרעין  רוכש 
את  שהפך  מה  בחברה, 
כלל ביטוח לחברת הביטוח 
גרעין  ללא  בענף  היחידה 
ליעד השקעה,  ביטוח  שליטה. בכך הפכה כלל 
למטה,  המניה  מחיר  על  הלחץ  נוכח  בייחוד 
מניות  את  למכור  אי.די.בי  על  החובה  בעקבות 

כלל ביטוח. 
פרסמה  נדל"ן  אלרוב  חברת  להפניקס,  פרט 
ביום ב' בדוח הרבעוני שלה שרכשה מניות של 

כלל ביטוח בשווי של 100 מיליון שקל בחודשיים 
כלל  במניות  מחזיקה  אלרוב  עתה,  האחרונים. 
או  שקל  מיליון   146 של  כולל  בשווי  ביטוח 

4.985% מהחברה. 
בתגובה לשאלה, האם רשות שוק ההון תאפשר 
לחברות ביטוח להפוך לבעלות עניין גם בחברות 
"לא  לפוליסה:  גרעין שליטה, ברשות מסרו  עם 
לפני  שולט,  יש  בהם  למבטחים  זאת  נרחיב 
שיותקנו תקנות ההצבעה שיפרידו בין הצבעות 

נוסטרו לעמיתים".

היום שאחרי 

אי.די.בי נכנסת בימים אלה לשלבים האחרונים 
מתווה  אותו  סלינגר",  "מתווה  שמכונה  מה  של 
כלל  מניות  את  למכור  עליה  היה  שבמסגרתו 
ביטוח בבורסה או מחוצה לה בתוך פחות מ-4 
כלל  של  המניה  ביצועי  המתווה,  מאז  שנים. 
שנתית  תשואה  על  ועמדו  צנועים  היו  ביטוח 
של  האחרונים  לשלבים  ההגעה  עם   .3.9% של 
כי מוסדיים  נראה  המתווה בחודשים הקרובים, 
וחברות ענק אחרות חוזים התחזקות מחודשת 

של ערך החברה.

nir@oren-ins.co.il
לפרטים נוספים: ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

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

 אורן מזרח בצפון

בשורה התחתונה:
תרוויחו יותר!

מגוון מסלולי
התקשרות

בית כלל ביטוח
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חדש במנורה מבטחים 
Whatsapp  -פתיחת תביעה ב

השירות ניתן בתחומים הבאים:

הרכב עבר תאונה? 
הגעתם לחו"ל ללא המזוודה? 

 מני ישמח לסייע לכם

 תאונות ונזק לרכב
)כולל משלוח תמונות ממקום האירוע(  

למבוטחים בביטוחי רכב

אירועים בחו"ל
 )אובדן או נזק למטען,

 הוצאות רפואיות( למבוטחים
בביטוח נסיעות לחו"ל

054-7107050

www.polisa.news
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על רקע משבר הביטוח הסיעודי:

בענף מעריכים, כי יש כמה מועמדים בולטים שעשויים להגיש מועמדות לתפקיד האקטואר 
הראשי של הרשות במקום האקטואר היוצא עמיר פלד: עמיעד בן מאיר, יוסי סירוטה ואלון תמיר

סביבת  המתארכת,  החיים  תוחלת 
פירעון  כושר  ודרישות  הנמוכה  ריבית 
הכניעו   ,2 סולבנסי  מודל  על-פי  ההון 
הן  זו  אחר  וזו  הביטוח  חברות  את 
הביטוח  פוליסות  הורדת  על  הודיעו 
מאחורי  מוצריהן.  ממדף  הסיעודי 
ההחלטות של חברות הביטוח עומדות 
ההמלצות של האקטוארים, שבין שאר 
פרמיות  הערכת  מבצעים  תפקידיהם 
סיכון והערכת עתודות ביטוח. הם גם 
הביטוח  תעריפי  את  שקובעים  אלה 
מרבית  כאשר  הביטוח,  ועתודות 
בעגה  הקרויים  לפרט,  ההגנות  מוצרי 

המקצועית מוצרי סיכונים, מושפעים רבות מאותם 
שיקולים שהכניעו את חברות הביטוח בסיעוד.  

מחייב  הסיעוד  בענף  הדרמטי  למשבר  הפתרון 
על  הממונה  ברקת,  משה  ד"ר  את  התערבות 
להתמודד  כרגע  נאלץ  זה  אולם  ההון,  שוק  רשות 
ברשות  מקצועית  אוטוריטה  ללא  המשבר  עם 
בתחום האקטואריה, לאחר פרישתו של עמיר פלד, 
בעמוד  ידיעה  )ראו  האוצר  של  הראשי  האקטואר 

.)14
מרשות  פרישתו  על  כחודשיים  לפני  הודיע  פלד 
במהלך  בלבד.  שנים  וחצי  שלוש  לאחר  ההון,  שוק 

מהלכים  של  שורה  פלד  הוביל  האחרונות  השנים 
ככל  יסיים  הוא  האקטואריה.  בתחום  משמעותיים 
טרם  הרשות  אולם  בקרוב,  תפקידו  את  הידוע 

פרסמה את זהות מחליפו. 
בולטים,  מועמדים  כמה  יש  בענף,  הערכות  לפי 
שעשויים להגיש את מועמדותם לתפקיד האקטואר 
הראשי של הרשות. הראשון הוא האקטואר עמיעד 
מבטחת  ענקית  נציג  לאחרונה  עד  שהיה  מאיר,  בן 
סקור,  החלטת  כידוע,  סקור.  הצרפתית  המשנה 
המקומיות  הביטוח  חברות  עם  יחד  שמשתתפת 
הסיעודי  הביטוח  שוק  מסיכוני  מ-50%  ביותר 

בישראל, הובילה בין השאר להחלטות 
מידית  הפסקה  על  להודיע  החברות 
בן  פוליסות הסיעוד לפרט.  שיווק  של 
במכרז  ב-2016  התמודד  אף  מאיר 
הקודם לתפקיד, שבו זכה בסופו של 

דבר פלד.
האקטואר  הוא  נוסף  בולט  מועמד 
משנה  פחות  שאחרי  סירוטה,  יוסי 
פרש מתפקידו האחרון כמנהל תחום 
מגדל.  בחברת  טווח  ארוך  חיסכון 
סירוטה עבד לפני כן קרוב ל-17 שנה 
סוויס רי, כולל נציגה  בענקית הביטוח 
 2017-2015 השנים  בין  בישראל. 
שימש כמנהל אזור המזרח התיכון, תל אביב וציריך. 
חיים  ביטוח  ענפי  על  גם  אחראי  היה  זה  בתפקיד 
מבטחת  בעסקאות  אלמנטרי,  ביטוח  וגם  ובריאות 

המשנה מול חברות הביטוח בישראל.
בשלמה  הראשי  האקטואר  לשעבר  תמיר,  גם אלון 
ביטוח, המנהל כיום משרד עצמאי לייעוץ אקטוארי 
את  להחליף  פוטנציאלי  כמועמד  מוזכר  ופיננסי,  

פלד.
מרשות שוק ההון נמסר, כי מדובר בתהליך מכרזי: 
הם  והמועמדים  פומבי  מכרז  פורסם  לא  "עדיין 

מטעם עצמם".

מי יחליף את האקטואר 
הראשי ברשות שוק ההון?

שומרה מודה לסוכניה על האמון הרב ועל בחירתם בשומרה 
שנה אחר שנה כחברת הביטוח הטובה ביותר בישראל!

מקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע“מ

מכאן הדרך לאינסוף נראית קלה יותר

על פי סקר לשכת סוכני הביטוח, נובמבר 2019

8 שנים ברציפות שומרה בראש!

יוסי סירוטה עמיעד בן מאיראלון תמיר

www.polisa.news
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המחוזי  משפט  בבית 
בשבתו  אביב-יפו  בתל 
לערעורים  משפט  כבית 
ערעורה  נדון  אזרחיים 
חברה  הכשרה  של 
)המערערת(  לביטוח 
עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר 
הפניקס  כנגד  פאר,  ערן 
חברה לביטוח )המשיבה 
ידי  על  יוצגה  אשר   )1
עו"ד מירי סגל וכנגד ניר 
)המשיבה  ד.ח.פ הנדסה 
2 לא צוין בפסק הדין  2(. שם בא כוח המשיבה 
שניתן בנובמבר 2019 מפי השופטת אביגיל כהן.
משפט  בית  של  דינו  פסק  על  בערעור  מדובר 
במלואה  התקבלה  שם  אביב-יפו,  בתל  השלום 
תביעת התובעת – המשיבה 1, כנגד הנתבעות - 

המשיבה 2 והמערערת.
המשיבה 1 )להלן: הפניקס( ביטחה רכב טויוטה 
)להלן:   2 המשיבה  זגורי.  שלמה  שבבעלות 
שופל.  מסוג  רכב  של  בעלים  הייתה  החברה( 
שלמה זגורי הינו הבעלים של החברה, יחד עם 
שותף נוסף. המערערת )להלן: הכשרה( ביטחה 

את הרכב של החברה.
בחניה  עמד  הטויוטה  רכב  התביעה,  כתב  לפי 
זגורי,  יחיאל  נהג  בו  השופל  רכב  בנייה.  באתר 
אחיינו של שלמה זגורי, במסגרת עבודתו באתר 

הבנייה, נסע לאחור ופגע ברכב הטויוטה. 
במועד  הפוגע  הרכב  נהג  כי  טענה,  המערערת 
התאונה יחיאל זגורי היה אחיין ועובד של שלמה 
הקבועים  התנאים  שני  מתקיימים  ולכן  זגורי, 
דן  אשר  הביטוח,  חוזה  לחוק  62)ד(  בסעיף 
בתחלוף למעט במקרים של קרבת משפחה או 

יחסי עובד-מעביד. 
מנגד, הפניקס טענה כי נהג הרכב הפוגע הועסק 
על ידי בעלת הרכב הפוגע – המשיבה 2, שהיא 
הרכב  נהג  הוא  מניותיה  מבעלי  שאחד  חברה 
ומעביד  עובד  יחסי  מקים  אינו  זה  ולכן  הניזוק 
בין נהגי הרכב. כמו כן, התביעה לא הוגשה נגד 
אחיינו של מבוטח המערערת אלא נגד החברה 

בה עבד, שהינה בעלת הרכב בו נהג. 
הסוגיה העיקרית בערעור זה היא בשאלת זכות 
התביעה של הפניקס נוכח הוראות סעיף 62)ד( 

לחוק חוזה הביטוח.
עקרון  על  המחוזי  המשפט  בית  עמד  תחילה 
נוסף  לחוק.   62 בסעיף  נקבע  אשר  התחלוף 
לכך, עמד בית המשפט המחוזי על סעיף 62)ד( 
62)א(. החריג קובע כי  אשר קובע חריג לסעיף 
הביטוח  מקרה  אם  יחולו  לא  הסעיף  הוראות 
נגרם שלא בכוונה, בידי אדם שמבוטח סביר לא 
קרבת  מחמת  שיפוי,  או  פיצוי  ממנו  תובע  היה 

משפחה או יחס של מעביד ועובד.
אין  לפיה  פסיקה  ציין  המשפט  בית  כן,  כמו 
להחיל את הסייג שבסעיף 62)ד( על המבטחת 
של המזיק. עוד נקבע, כי זו אינה יכולה לחסות 

בן  על  המחוקק  שפרש  ההגנה  כנפי  תחת 
אפשרות  למנוע  שנועדה  הניזוק,  של  משפחתו 
של הגשת תביעת תחלוף ישירה נגד בן משפחה 
ממנו  תובע  היה  לא  סביר  "שמבוטח  עובד  או 
המשפט  בית  זאת,  עם  אך  שיפוי".  או  פיצוי 
בכדי  מיוחד  פרשני  בתחכום  צורך  אין  כי  קבע 
להסיק שהגדרה זו אינה חלה על חברת הביטוח 

המבטחת את בן המשפחה.
עוד ציין בית המשפט, כי בפסיקה מאוחרת יותר, 
שכן,  ברורה.   62 בסעיף  החריג  שמטרת  נקבע 
חברת הביטוח אינה רשאית לחזור לבן משפחה 
שהיה מעורב בתאונה, וכל זאת כדי שלא ייפגם 

הקשר והתא המשפחתי עקב תביעה שכזו. 
זאת ועוד, בית המשפט הוסיף כי חברות 

ועליהן  ממבוטחיהם  פרמיה  גובות  הביטוח 
שנגרם,  הנזק  סכום  את  זו  פרמיה  בגין  לשלם 
המטרה  זוהי  ביטוחי.  אירוע  מתרחש  כאשר 

החשובה ביותר של פוליסת ביטוח, והאפשרות 
הביטוח  חברת  עם  מיטיבה  רק  למזיק  לחזור 
בכך שהיא מקטינה את הוצאותיה ואת סיכוניה. 
בכל  לא  כי  הדגיש  המשפט  בית  זאת,  עם 
מקרה יכולה חברת הביטוח לחזור למזיק, כמו 
במקרים בהם המזיק הוא בן משפחה או עובד, 

גם אם יש לו כיסוי ביטוחי. 
יתירה מכך, בית המשפט ציין כי חברת הביטוח 
כל  תהא  הביטוחי,  האירוע  נזקי  את  המשלמת 
פעם בצד אחר של המתרס, עד שלבסוף נזקיה 

ויתרונותיה יתאזנו. 
בית  קבע  לעיל,  המובא  כל  לפי 
המשפט המחוזי כי החריג בסעיף 
של  המבוטחת  חל.  לא  62)ד( 
החברה,  היא  הפוגע  הרכב 
ולא הנהג – יחיאל זגורי. נהג 
הרכב הפוגע שביחס אליו 
לקיומה  הכשרה  טענה 
משפחתית  קרבה  של 
מעביד  עובד  ויחסי 
הפניקס  מבוטח  עם 
אינו  זגורי,  שלמה   –
כיוונה  אליו  המזיק 
בתביעתה.  הפניקס 
כלל  הנהג  כן,  כמו 
לא נתבע בתביעה, אלא 

החברה היא הנתבעת. 
את  דחה  המשפט  בית  דבר,  סוף 

הערעור ולא חייב בהוצאות.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור.

בית המשפט הדגיש כי לא בכל מקרה יכולה חברת הביטוח לחזור למזיק, 
כמו במקרים בהם המזיק הוא בן משפחה או עובד, גם אם יש לו כיסוי ביטוחי

עיון נוסף

החריג לזכות התחלוף לא חל, כיוון 
שהמבוטחת היא החברה ולא הנהג

מאת עו”ד ג’ון גבע
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קרן הפנסיה של הפניקס משתדרגת!
שילוב של קרן פנסיה עם ריסק ומטריה ביטוחית המרחיבה 

את כיסוי הנכות בקרן הפנסיה לכיסוי איכותי יותר!

לפרטים נוספים פנה למנהל המכירות שלך באשכול

"פנסיה +" כוללת פנסיה ריסק ומטריה ביטוחית לקרן הפנסיה. אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף 
לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור הינו תמצית בלבד ומשמש כמידע בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה ו/או התקנון וסייגיהם. המוצרים מנוהלים ע"י הפניקס חברה 
לביטוח בע"מ והפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ )להלן: "החברות"(. החברות עוסקות, בין היתר, בשיווק פנסיוני ולהן זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידן. זכויות ותנאי ההצטרפות של 

המבוטח/העמית יהיו בהתאם לתנאי תקנון הקרן ו/או תנאי הפוליסה וסייגיה ובכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. המוצר ריסק הינו ביטוח חיים ריסק למקרה מוות צמוד למדד.

 כיסוי 
לעיסוק 
ספציפי 

לצווארון לבן

 כיסוי 
 לתשלום 

סכום חד פעמי 
במקרה פטירה

 כיסוי 
 לביטול 

 תקופת האכשרה 
ל-5 שנים

 כיסוי 
 לביטול 

קיזוז תשלומים 
מגורם ממשלתי

 הרחבות 
נוספות לכיסויים: 

פרנצ'יזה 	 
הארכת תקופת הצמדה למדד	 
הגדלת תגמולי הביטוח	 

5 סיבות נוספות לבחור ב"פנסיה WELL" של הפניקס:

פנסיה
WELL
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בתשעת  מס  לאחר  כולל  רווח  רשמה  הראל 
של  בסך   ,2019 שנת  של  הראשונים  החודשים 
451 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לאחר מס של 
כ-537 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, 
שנרשם  הגידול  בנטרול  כ-16%.  של  קיטון 
בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מירידת עקום 
הריבית, הרווח הכולל הסתכם ביותר ממיליארד 

שקל.
של  השלישי  ברבעון  מס  לאחר  הכולל  ההפסד 
2019, הסתכם בכ-235 מיליון שקל, לעומת רווח 
המקביל  ברבעון  שקל  מיליון  כ-287  של  כולל 
אשתקד. תוצאות הרבעון הושפעו באופן מהותי 
הריבית  עקום  של  החדה  מהירידה  בעיקר 
של  הביטוחיות  ההתחייבויות  להגדלת  שהביאה 

החברה.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים גדלו 
בכ-6% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 
לעומת  שקל,  מיליארד  ב-20.4  והסתכמו   2019
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליארד  כ-19.2 

אשתקד.
בסך  דיבידנדים  חילקה  הראל  הדוח,  בתקופת 
של 236 מיליון שקל, מתוך סכום זה 107 מיליון 
כי  נמסר  מהחברה  הנוכחי.  ברבעון  חולק  שקל 
במהלך העשור האחרון חילקה הראל השקעות 
של  מצטבר  בסכום  דיבידנדים  מניותיה  לבעלי 

כ-2.3 מיליארד שקל.
ביטוח  הראל  קבוצת  מנכ"ל  סיבוני,  מישל 
החודשים  תשעת  את  מסכמים  "אנו  ופיננסים: 
2019 עם צמיחה מרשימה  הראשונים של שנת 
מיליארד  כ-270  של  לסך  המנוהלים  בנכסים 
במרבית  חיתומי  ושיפור  בפרמיות  גידול  שקל, 
המגזרים. התוצאות העסקיות מעידות על חוסנה 
הגבוהה,  הפיננסית  איתנותה  ועל  הקבוצה  של 
הירידה  של  החריגה  ההשפעה  אף  על  וזאת 
בהתחייבויות  כך  עקב  והגידול  הריבית  בעקום 
הביטוחיות של החברה במעל לכ-1.1 מיליארד 

חריגה  השפעה  בנטרול  שקל. 
רווח  מציגה  הייתה  הראל  זו, 
מיליארד  מעל  של  לתקופה  שיא 
שקל לאחר מס, הגבוה בתולדות 

החברה". 
"החברה  כי  סיבוני,  הוסיף  עוד 
מבני  שינוי  על  לאחרונה  הכריזה 
נוסף כחלק מיישום האסטרטגיה 
לפני  העסקית החדשה, שגובשה 
הושם  במסגרתה  שנים,  כשלוש 
דגש על הטמעת כלים טכנולוגיים. 
משמעותי  שיפור  להציג  הצלחנו 
בחוויית הלקוח, תמחור מדויק יותר 
ושיפור  בהתאם למאפייני הלקוח 

הממשקים מול הלקוחות, המעסיקים והסוכנים. 
נעשתה  בחברה  הדיגיטליים  הכלים  הטמעת 
בשלים  אנו  כעת,  המצופה.  על  שעלה  באופן 
לביצוע קפיצת המדרגה הבאה, שנדרשת לאור 
שינוי במאפייני הצריכה של הלקוחות, הפעילות 
הלקוחות  שבו  והאופן  החברתיות  ברשתות 
מתקשרים וצורכים מידע. אנו מתחילים ביישום 
במסגרתו  העסקית,  באסטרטגיה  נוסף  שלב 
נתמקד בפיתוח מוצרים שמותאמים לסגמנטים 
לקוח  ראיית  הטמעת  לקוחות,  של  ספציפיים 
חזקה, חיזוק הקשר של הלקוח עם החברה ועם 
סוכני הביטוח, ומתן שירות מותאם למאפייניו של 
הלקוח. זאת כאמור, בהתאמה לשינויים החלים 
בענף הביטוח ובענפים משיקים, בהרגלי הצריכה 
טכנולוגיים  תהליכים  על  ובדגש  הלקוחות,  של 
מתקדמים של ביג דאטה ו- CRM, כפי שעושות 

החברות המתקדמות בעולם".

תחומי פעילות

לפני  הכולל  הרווח  טווח,  ארוך  חיסכון  בתחום 
 2019 של  הראשונים  החודשים  בתשעת  מס 

שקל,  מיליון  בכ-54  הסתכם 
של  מס  לפני  כולל  רווח  לעומת 
בתקופה  שקל  מיליון  כ-425 
המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח 
נובע בעיקר מהירידה החדה של 
הסיכון,  חסרת  הריבית  עקום 
הריבית  עקום  של  עלייה  לעומת 
חסרת הסיכון המשמשת לבחינת 
בתקופה  העתודות,  נאותות 

המקבילה אשתקד.
ההפסד  בריאות,  ביטוחי  בתחום 
בתשעת  מס  לפני  הכולל 
שנת  של  הראשונים  החודשים 
מיליון  בכ-326  הסתכם   2019
שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-97 מיליון 
המעבר  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקל 
מרווח להפסד נובע בעיקר מהירידה החדה של 
עקום הריבית, אשר הביאה לגידול בהתחייבויות 
הביטוחיות בסך של כ-663 מיליון שקל, בעיקר 

בגין הפעילות בתחום הסיעודי.
בתשעת  כללי  בביטוח  מס  לפני  הכולל  הרווח 
בכ- הסתכם   2019 של  הראשונים  החודשים 

512 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של 
כ-115 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
מתשואות  הושפעה  הכולל  ברווח  העלייה 
בתקופה  מהתשואות  גבוהות  שהיו  ההון  שוק 
בית  החלטת  מהשפעת  אשתקד,  המקבילה 
המשפט העליון ביחס לריבית ההיוון של הפיצויים 
לקיטון  הביאה  אשר  בנזיקין  לגוף  נזק  בשל 
מיליון  כ-260  בהתחייבויות הביטוחיות בסך של 
שקל, וכן ממגמת השיפור ברווח החיתומי שנובע 
ובירידה  רכוש  ברכב  חדש  תעריף  מהפעלת 
בשכיחות התביעות. העלייה ברווח הכולל קוזזה 
הריבית  עקום  של  מהירידה  כתוצאה  בחלקה 
שגרמה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של 

כ-157 מיליון שקל.

הראל רשמה רווח כולל של 451 מיליון 
שקל ב-3 רבעונים ראשונים של 2019 

– לעומת 537 מיליון שקל אשתקד
 ברבעון השלישי נרשם הפסד כולל של 235 מיליון שקל כתוצאה מירידה 

חדה בעקום הריבית  ההפרשה עקב ירידת עקום הריבית: 1.1 מיליארד שקל

והרי התחזית לחורף הקרוב: 

טוב שיש דרכים
לפייסבוק >>

דוחות כספיים

מישל סיבוני, מנכ”ל קבוצת הראל

90
ש 

לא
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 ברבעון השלישי נרשם הפסד של 90 מיליון שקל לעומת רווח של 193 מיליון שקל 
ברבעון המקביל אשתקד  התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ-12.5%

מבטחים  מנורה  קבוצת 
מדווחת על רווח כולל לבעלי 
החודשים  בתשעה  המניות 
 2019 שנת  של  הראשונים 
שקל,  מיליון    352 של  בסך 
מול רווח כולל לבעלי המניות 
של 261 מיליון שקל בתשעה 
של  הראשונים  החודשים 
לבעלי  הכולל  הפסד   .2018
של  שלישי  ברבעון  המניות 
שנת 2019 הסתכם לסך של 
90 מיליון שקל מול רווח כולל 
לבעלי המניות של 193 מיליון 
המקבילה  בתקופה  שקל 

אשתקד.
השינויים  את  פירטה  החברה 
על  שהשפיעו  העיקריים 

התוצאות בתקופת הדוח : 
בתקופת  פיננסי:  מרווח   •
במרווח  עליה  חלה  הדוח 

התשואה  בניכוי  מהשקעות  )הכנסות  הפיננסי 
על  השפיעה  אשר  למבוטחים(  המובטחת 
מס  לפני  ברווח  העלייה  הקבוצה.  תוצאות 
המקבילה  לתקופה  בהשוואה  הדוח  בתקופת 
שקל.  מיליון  כ-318  של  בסך  הינה  אשתקד 
ירידה  חלה  חודשים  שלושה  של  בתקופה 
מס  לפני  ברווח  הירידה  הפיננסי.  במרווח 
בהשוואה  חודשים  שלושה  של  בתקופה 
לתקופה מקבילה אשתקד הינה בסך של כ-78 

מיליון שקל, לפני מס.
• ריבית חסרת סיכון ופרמיית אי נזילות: כתוצאה 
הגדילה  הדוח,  בתקופת  בריבית  משינויים 
הקבוצה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של 
כ-483 מיליון שקל )גידול בסך של כ-239 מיליון 
שקל בביטוח חיים, גידול בסך של כ-213 מיליון 
שקל בבריאות וגידול בסך של כ-31 מיליון שקל 
אשתקד,  המקבילה  בתקופה  כללי(.  בביטוח 
הביטוחיות  ההתחייבויות  את  הקבוצה  הגדילה 
כ-62  של  )גידול  שקל  מיליון  כ-34  של  בסך 
מיליון  כ-5  של  גידול  בבריאות,  שקלים  מיליון 
שקל בביטוח כללי וקיטון בסך של כ-33 מיליון 

שקל בביטוח חיים(. 
השפיע  החוזר  התמותה:  לוחות  עדכון  חוזר   •
חיים  בביטוח  לקצבה  ההתחייבויות  על  בעיקר 
וכן על העתודות לביטוח סיעודי במגזר בריאות. 
הקבוצה הגדילה את התחייבויותיה הביטוחיות 
שקל  מיליון  )כ-26  שקל  מיליון  כ-34  של  בסך 
בביטוח חיים, כ-8 מיליון שקל בביטוח בריאות(.
ב-8  לאומי:  ביטוח  קצבאות  היוון  ריבית   •
באוגוסט ניתן על-ידי בית המשפט העליון פסק 
נקבע,  הדין  בפסק  ההיוון.  ריבית  שעניינו  דין 
הבין  הוועדה  המלצות  על  היתר  בין  בהתבסס 
ההיוון  ריבית  לבחינת  שהוקמה  משרדית 
)ועדת  בנזיקין  גוף  נזקי  לפיצויים בשל  הראויה 

ריבית  שיעור  כי  קמיניץ(, 
על  לעמוד  ימשיך  ההיוון 
של  אחרת  להכרעה  עד   3%
המחוקק. פסק הדין התייחס 
בתביעות  ההיוון  לריבית  גם 
שיבוב של המל"ל, וציין, כי מן 
לצורך  ההיוון  שריבית  הראוי 
השיבוב על ידי המל"ל תהיה 
בנזיקין.  ההיוון  לריבית  זהה 
הקטינה  הקבוצה  כתוצאה 
את התחייבויותיה הביטוחיות. 
השפעת פסק הדין על הרווח 
)לפני מס( של הקבוצה הינה 

בסך של כ-216 מיליון שקל.
ודמי  הביטוח  פרמיות  סך 
בתשעה  שנגבו  הגמולים 
של  הראשונים  החודשים 
בכ-18  הסתכמו   ,2019 שנת 
כ-17.3  מול  שקל  מיליארד 
מיליארד שקל אשתקד, גידול 
של כ-6%. ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו 
השנה  של  הראשונים  החודשים  בתשעה 
הסתכמו בכ-5.8 מיליארד שקל בתקופה, גידול 

של כ-1% לעומת המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה 

בכ-12.5%. 

תחומי פעילות

בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכם 

החודשים  בתשעה  מס,  לפני  הכולל,  הרווח 
הראשונים של שנת 2019 לכ-115 מיליון שקל, 
מול רווח כולל לפני מס בסך של כ-226 מיליון 
ההפסד  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקל 
הכולל לפני מס מביטוח חיים בתשעה החודשים 
של  לסך  הסתכם   2019 שנת  של  הראשונים 
כ-60 מיליון שקל, מול רווח כולל לפני מס של 
כ-88 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה בתשעה 
הסתכם   2019 שנת  של  הראשונים  החודשים 
לסך של כ-142 מיליון שקל, מול כ-126 מיליון 
הגידול  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקל 
הנכסים  בהיקף  מעלייה  בעיקרו  נובע  ברווח 

המנוהלים וגידול בהכנסות כתוצאה מכך.
בתשעה  הגמל  מעסקי  מס  לפני  הכולל  הרווח 
לסך  הסתכם   2019 של  הראשונים  החודשים 
שקל  מיליון  כ-12  מול  שקל,  מיליון  כ-34  של 

בתקופה המקבילה אשתקד. 
החודשים  בתשעה  מס  לפני  הכולל  הרווח 
כללי  ביטוח  בתחום   2019 של  הראשונים 
הסתכם לסך של כ-507 מיליון שקל, מול כ-204 

מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
מס  לפני  הכולל  ההפסד  הבריאות,  בתחום 
שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעה 
שקל  מיליון  כ-178  של  לסך  הסתכם   2019
בתקופה  שקל  מיליון  כ-40  של  הפסד  מול 
נובע  בהפסד  הגידול  אשתקד.  המקבילה 
חסרת  ריבית  בעקום  השינוי  מהשפעת  בעיקר 
נזילות שמשפיעה  אי  הסיכון בתוספת פרמיית 

על בדיקת נאותות העתודות.

מנורה מבטחים רשמה רווח כולל של 352 
מיליון שקל ב-3 רבעונים, לעומת רווח של 
261 מיליון שקל אשתקד – גידול של 35%

דוחות כספיים

 יהודה בן אסאייג, מנכ"ל 
מנורה מבטחים ביטוח

למשרד יועצי ביטוח מתרחב

המשרה:
 יועץ עצמאי מגובה במשרד ייעוץ “בוטיק” ותיק

מהות:
שיווק, פיתוח ושימור מבוטחים גדולים

פרופיל:
נסיון מוכח ואוריינטצייה שיווקית ב:

ביטוח כללי-עסקי; תביעות.
יוזמה, כישורי שיווק, ייצוגיות;

נסיעות, ניהול עצמי יעיל, ללקוחות בתחומי: תעשייה, היי-טק, 
פרויקטים, רשויות, תאגידים, ואופציה לעסקי חו”ל.                                                

תגמול:
גמיש וללא תקרה; עצמאות וחופש.

הזדמנות במיוחד למעוניינים בעצמאות/גמישות ו/או לקראת פנסיה מוקדמת.
            מתאים למנוסים בביטוחים עיסקיים ישיר בחברות וסוכנויות גדולות. 

meron@noamrisk.com :קו”ח ל
פרטי ההליך ותכניו יישמרו בדיסקרטיות מצדנו. 
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אבן דרך – שוק החיסכון 
הפנסיוני חצה את קו 

טריליון השקלים

לצמוח  ממשיך  בישראל  הפנסיוני  החיסכון  שוק 
ולשבור שיאים כאשר בסוף חודש אוקטובר 2019 
 870 לעומת  שקל,  טריליון  של  בסכום  הסתכם 
מיליארד   820 ו-  השנה,  בראשית  שקל  מיליארד 

שקל בראשית 2018.
הכספים  בהיקף   6.1% של  בשיעור  גידול  לאחר 
בשוק החיסכון הפנסיוני ב-2018 חל גידול בשיעור 
 ,2019 ינואר-אוקטובר  15% בחודשים  של כמעט 
לתוכניות  וגדלות  הולכות  הפקדות  בזכות  הן 
המרשימות  העליות  בזכות  והן  הפנסיוניות 

בשווקים מאז ראשית השנה בהן מושקעים כספי החיסכון הפנסיוני. 
חודש  בסוף  נצברו  משלימות(  וכלליות  )מקיפות  חדשות  פנסיה  בקרנות 
אוקטובר כ-397 מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-359 מיליארד שקל 
החודשים  עשרת  במהלך  שקל.  מיליארד  כ-244  לתגמולים  גמל  ובקופות 
וכלליות  מקיפות  חדשות  פנסיה  בקרנות  הופקדו   2019 של  הראשונים 
משלימות יותר מ-36 מיליארד שקל. בניכוי משיכות בהיקף של כ-7 מיליארד 
שקל הייתה בהן צבירה חיובית נטו בהיקף של כ-29 מיליארד שקל. בקופות 
גמל לתגמולים הייתה במהלך עשרת החודשים הראשונים של 2019 צבירה 
חיובית בהיקף של כ-3.3 מיליארד שקל בזכות עודף הפקדות על משיכות 
מיליארד  כ-1.1  של  בהיקף  נטו  והעברות  שקל  מיליארד  כ-2.2  של  בהיקף 

שקל. 
ולכן התשואות  מרבית הכספים הפנסיוניים בישראל מושקעים בשוק ההון 
שמשיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים 
בשוק. עשרת החודשים הראשונים של השנה התאפיינו במגמה חיובית. מדדי 
המניות בתל אביב הציגו עליות מרשימות מראשית השנה, לאחר שאת השנה 
החולפת סיכמו בתשואות שליליות. מדד תל אביב 35 רשם עלייה בשיעור של 
 3.04% ירידה בשיעור  13% בעשרת החודשים הראשונים של השנה לאחר 
ב-2018. מדד תל אביב 125 עלה ב-18.36%, לאחר ירידה בשיעור של 2.29% 
בשנה החולפת, מדד תל אביב 90 רשם עלייה של 34.20% לאחר ירידה של 
של  עלייה  רשם  בישראל  הגדולים  הבנקים  חמשת  ומדד  ב-2018   3.02%

25.73% לאחר שגם את שנת 2018 סיים בעליה של 4.8%. 
מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודשים ינואר-אוקטובר גם הם עליות 
נאות. מדד בונד שקלי עלה ב-7.8%, מדד בונד שקלי 50 עלה ב-7.14%, מדד 
תל בונד שקלי 3-5 עלה ב-6.28% ומדד בונד שקלי 5-15 עלה ב-10.73%. 
מדד בונד 20 רשם עלייה של 8.33%. מדד בונד 40 עלה בעשרת החודשים 

הראשונים של השנה בשיעור של 6.40% ומדד בונד 60 עלה ב-7.38%. 
מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה חיובית מראשית השנה. 
מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה ב-10.10%. מדד אגרות 
הממשלתיות  החוב  אגרות   .7.67% ב-  עלה  השקליות  הממשלתיות  החוב 
השקליות לתקופה של עד שנתיים עלו בין החודשים ינואר ואוקטובר בשיעור 
מינימלי של 0.8%. לטווח 2-5 שנים עלו ב-4.01% ולטווח של 5 שנים ומעלה 
עד  של  לטווח  למדד  הצמודות  הממשלתיות  החוב  אגרות  ב-16.41%.  עלו 
עלו   5-10 של  ולטווח  ב-2.69%  עלו   2-5 של  לטווח  ב-0.14%.  עלו  שנתיים 

ב-9.25%. 
חיובית,  2019 מגמה  בעולם רשמו אף הם מאז ראשית  המדדים הבולטים 
שרשם  לאחר   17.51% של  בשיעור  עלה  ג'ונס  הדאו  מדד  בארה"ב  כאשר 
ירידה בשיעור של 4.13% בשנה החולפת. מדד הנאסדק 100 עלה ב-28.47% 
בשנה   0.29% של  ירידה  לאחר  השנה  של  הראשונים  החודשים  בעשרת 
ינואר-אוקטובר  22.56% בחודשים  החולפת, וה-S&P 500 עלה בשיעור של 
עלייה בשיעור של  30 רשם  ב-2018. הדאקס   4.94% ירידה בשיעור  לאחר 
21% לאחר ירידה של 18.81% ב-2018. הפוטסי 100 עלה ב-12.09% בעשרת 
של  בשיעור  ירידה  רשם  שב-2018  לאחר  השנה  של  הראשונים  החודשים 
ינואר  בחודשים   20.75% של  עלייה  רשם   600 סטוקס  היורו  גם   .12.48%

אוקטובר לאחר ירידה בשיעור 10.77% ב-2018.
*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חפשו
אותנו

ה יטוח הדיגיטלי לרכ 

מספר 1 בישרא 

הצטרפו לחדשנות הדיגיטלית

 ענף ה יטוח.

אלפי נהגי  כבר נהני 

מהביטוח הדיגיטלי המשתל  ביותר

הכשרה מו ילה את

ה יטוח הדיגיטלי

מאת איציק אסטרייכר

זרקור לעולם הפנסיוני

 העליות הן תוצאה של גידול בהפקדות 
ובזכות העליות המרשימות בשווקים 

מראשית השנה  ינואר-אוקטובר 2019
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 גם ההכנסות עלו ב-30% ליותר מחצי מיליארד שקל  החברה הציגה גידול של כ-122% 
ברבעון השלישי במספר העמיתים בפנסיה ביחס לרבעון המקביל אשתקד 

אלטשולר שחם פנסיה וגמל: הרווח 
הנקי בשלושת הרבעונים - 60 מיליון 

שקל, לעומת 37 מיליון אשתקד
הרווח הנקי של אלטשולר שחם 
ב-60  הסתכם  ופנסיה  גמל 
מיליון שקל בשלושת הרבעונים 
גידול  השנה,  של  הראשונים 
מיליון   37 לעומת   62% של 
המקבילה  בתקופה  שקל 
מהדוח  עולה  כך  אשתקד. 
ברבעון  החברה.  של  הרבעוני 
הגמל  חברת  הרוויחה  השלישי 
 15.3 לעומת  שקל,  מיליון   21.4
מיליון שקל בתקופה המקבילה 

אשתקד. 
אותו מפרסמת  השני  זהו הדוח 
ופנסיה  גמל  שחם  אלטשולר 
בשעות  ציבורית.  כחברה 
משלימה  למסחר  הראשונות 
מניית החברה עלייה של כמעט 

 20%בחודש נובמבר. 
 2019 שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעת 
שקל,  מיליון  בכ-503  ההכנסות  הסתכמו 
שקל  מיליון  כ-386.9  לעומת  כ-30%  של  גידול 

אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
העלייה  את  תולה  החברה 
הצמיחה  עקב  בעיקר  בהכנסה 
המנוהלים.  הנכסים  בהיקף 
הכנסות החברה ברבעון השלישי 
לשנת 2019 הסתכמו בכ-179.9 
כ-29%  של  גידול  שקל,  מיליון 
לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 
הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר 
מדמי ניהול מקופות גמל וקרנות 
לכ- בכ-27.6%  שגדלו  פנסיה, 

177.6 מיליון שקל. 
בקרנות  העמיתים  מספר 
כמעט  החברה  של  הפנסיה 
והכפיל את עצמו מתחילת השנה 
לסוף  נכון  אלף   89 על  ועומד 
קרנות  נכסי  השלישי.  הרבעון 
הפנסיה של החברה גדלו במהלך תקופת הדוח 
מסך נכסים של 3.7 מיליארד שקל בסוף השנה 
מיליארד שקל  כ-6.4  נכסים של  שעברה, לסך 
בשיעור  בגידול  מדובר  השלישי.  הרבעון  בסוף 

של כ-71.6% בנכסי הקרנות.
מהמשך  בעיקר  נבע  "הגידול  החברה,  פי  על 
חדשים  לקוחות  גיוס  הכוללת  מואצת  צמיחה 
החברה  של  הפנסיה  קרן  מבחירת  כתוצאה 
כאחת מארבע קרנות נבחרות על ידי רשות שוק 

ההון".
היקף הנכסים המנוהלים של החברה נכון לסוף 
מיליארד  בכ-104.2  הסתכם   2019 ספטמבר 
בהשוואה  כ-31%  של  צמיחה  המהווה  שקל, 
הנכסים  היקף  הסתכם  אז   ,2018 לסוף 

המנוהלים בכ-79.6 מיליארד שקל.
גמל  שחם  אלטשולר  מנכ"ל  לוינשטיין,  יאיר 
מוצלח,  רבעון  היום  מסכמים  "אנחנו  ופנסיה: 
בהיקף  הצמיחה  המשך  את  המשקף  נוסף 
הנכסים המנוהלים בכלל המוצרים של החברה 
השלישי  הרבעון  לסוף  נכון  הנקי.  ברווח  ועלייה 
עמד  שלנו  הפנסיה  בקרנות  העמיתים  מספר 
כמעט  של  גידול  המהווה  אלף  מ-89  יותר  על 
במרץ  פועלים  אנו  השנה.  מתחילת  שניים  פי 
התחרותי  מעמדנו  וחיזוק  הצמיחה  להמשך 

והשיווקי תוך השאת ערך לבעלי מניותינו".
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עוד סיבה לבחור בהראל
המבוטחים שלכם זקוקים לשירות 

רפואי בזמן שהייה בחו"ל?

חדשנות מקצוענותמחויבות

תשלום מראש באמצעות 
אפליקציית הראל נסיעות לחו"ל 

ב-  או לכרטיס האשראי
המבוטחים שלכם יטוסו על זה

יאיר לוינשטיין מנכ”ל 
אלטשולר שחם גמל ופנסיה

www.polisa.news
https://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a9%d7%97%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a0%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a2/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a9%d7%97%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a0%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a2/


11 26 בנובמבר 2019

www.polisa.news פוליסה
פוליסה מארח

התעסקותי  בתחילת 
בעולם תביעות ביטוח, 
עדיין במאה הקודמת, 
כמה  בשוק  נמצאו 
שבלטו  ביטוח  אריות 

ברמת הידע שלהם.
מהם,  לאחד 
)יעקב  "הדוקטור" 
בעל  ז"ל,  הראון 
של  ומנכ"ל  השליטה 
יוחסה  סקוריטס(, 
מאחר  חיונית  ביטוח  פוליסת  שרכישת  האמרה 
אין  מדוע  למבוטח  להסביר  יהיה  ניתן  כך  שרק 
כיסוי לנזקיו. )יתכן שאני שוגה ואבינועם טוקטלי 
הביטוח  חברת  של  ומנכ"ל  השליטה  בעל  ז"ל, 
אריה, שמוזגה לכלל ביטוח, הוא המקור לאמרה 

זו(.
הזו  והאמרה  בירדן,  גם  מים,  הרבה  זרמו  מאז 
כבר אינה מהווה תנאי להדיפת תביעה המוגשת 
למבטחים, ולמען האמת, ועל כך עיקר צערי, גם 
שנוצרו.  בזירות  משחק  לא  כבר  ההומור  חוש 
פעם, לא כל כך מזמן, נמצאו בכל חברת ביטוח 
מקצועית  יכולת  בעלי  החלטות  מקבלי  כמה 
בהיבט  בעיקר  התביעות,  מרבית  את  לסלק 

המקצועי, בתוך הבית.
שידעו  מהנדסים  ביטוח  בחברות  נמצאו  פעם 
לבדוק, ובעיקר להבין, את ההיבטים הטכניים של 

אירועים שבהם מדובר בנושאים כאלה.
פעם היה לסוכן ביטוח מה לומר, בעיקר אם הוא 
גם התמצא בחומר, וגם לחוסן קשריו העסקיים 

עם החברה היה משקל.
אמון  ובעיקר  ראוי  מעמד  היה  לשמאי  פעם 

מוחלט מצד שולחיו.
פעם תיקים נגמרו.

הביטוח  מחברות  בחלק  שלו.  את  עשה  הזמן 
לקבוצות,  התכנסות  של  מהותיים  שינוים  חלו 
ועם  המסורתית  בגישה  ושינוי  בעלות  חילופי 
השינויים האלה השתנה, כמעט לבלי הכר, עולם 

התביעות.
ככלל, העוסקים בתביעות, שקודם נהנו ממעמד 
השנים  ברבות  הפכו  מקצועית,  מבחינה  מיוחד 
שמאוד  וכמי  הביטוח  חברות  על  למעמסה 
הצליחו  לא  אם  קיומם  את  להצדיק  מתקשים 
הטיפול,  עלויות  את  קיצונית  בצורה  להפחית 
התביעות  של  הכספי  היקפן  את  ובעיקר 

המסולקות.
גם  ואולי  הרכב,  בענף  כאן  לדון  מתכוון  אינני 
המאבק  את  שכן  האינסטלציה,  נזקי  בענף 
האמורים  אלה  כל  ובין  המבטחים  בין  האינסופי 
המוחלט  שברוב  שינתנו,  מהתשלומים  ליהנות 
של המקרים האלה הם לא המבוטח עצמו, עוד 

אפשר להבין.
הפוליסה,  לבעלי  שנוצר  לקושי  מתכוון  אני 
להם  המגיע  את  לקבל  בכיסם,  ישירות  שניזוקו 

ישירות ממבטחיהם.
כל  מיירטות  ברזל  כיפות  של  שלמה  סוללה 
תביעה בדרכה, במטרה, במקרה הטוב, שתסולק 

בפשרה.
למה? 

המסולקת  שתביעה  למבטחים  ברור  לא  למה 
מהר,  שמגיע,  מה  זה  "כראוי"  ובעיני  כראוי, 
המבטח  את  מעצימה  אלגנטי,  ובאופן  חלק 

נקודות  להם  ומעניקה  ומקורביו  המבוטח  בעיני 
בהמשך?

כיצד ניתן להתמודד עם חברות ביטוח שבמשך 
כשמולן  סביבן  מיגונים  לבצר  הקפידו  השנים 
הצורך  ובעיקר  שמשאביו,  עסק  בעל  עומד 
להמשיך בעיסוקיו הרגילים, אינם מאפשרים לו 

להתמודד איתן לאורך זמן?
פחות  לא  למומחים  הזקוק  מבוטח,  יכול  כיצד 
כל  את  לממן  המבטחים,  נזקקים  להם  מאלה 

אלה?
במומחים  להיעזר  שנאלץ  מבוטח,  בכלל  מדוע 
הגם  מכיסו,  בעלויותיהם  לשאת  אמור  ויועצים, 
ניהול  בהליך  ואינו  עליו  נפל  בכללותו  שהאירוע 
מסוללת  נהנה  המבטח  בעוד  הרגיל,  עסקו 
בתעריפים  בהגנה,  רק  הממוקדת  מומחים 
מקבלים  הם  ו/או  ברירה  להם  אין  כי  מוזלים, 
הרבה עבודה )מחק את המיותר, אם יש מיותר(?
של  כזו  כמות  יש  בו  למצב  הגענו  ולמה  ואיך 

שמאים נגדיים בשוק?
אז בואו נדבר קצת על תשובות לשאלות הללו:

חלו  בתביעות,  טיפול  בנושא  הביטוח,  בשוק 
בכמה  האחרונות.  בשנים  מדהימים  שינוים 
מחברות הביטוח הוצבו בקרים, שגם אם נראה לי 
שיש חשיבות רבה לעבודתם כלפי הספקים של 
החברה, הרי שרמת התערבותם בניהול התביעה 
עצמה חורג מגבולות הממד האובייקטיבי שהיה 
חלק מתדמיתם של השמאים. אלה לבד יוצרים 
השמאי  של  שידיו  מיד  מבין  המבוטח  בו  מצב 
יכול לצפות לייצוג הולם  והוא לא  כבולות למדי 

גם לצרכים שלו.
בכמה חברות מתקשים בשנים האחרונות לטפל 
בתביעות מורכבות, כך שאת הלימוד של החומר 
וכדומה(  מכונות  )מבנים,  הטכניות  שבתביעות 
יבצע המהנדס החיצוני ששירותיו נשכרו. הלימוד 
של החומר החשבונאי יבוצע על ידי רואה חשבון 
זהותם  מהמקרים  ניכר  בחלק  כאשר  חיצוני, 
)?( בתביעה  של אלה מוכתבת לשמאי המטפל 
או  הטוב,  במקרה  לבלדר  הופך  והוא  מלמעלה 

למשקיף במקרה הנפוץ יותר.
המומחים, כמובן, הופכים ליקירי המבטחים רק 
אם הם מספקים את הסחורה, כלומר מסוגלים 

להדוף תביעות לאורך זמן.
יתאיידו  לא  התביעות  המקרים  שברוב  ומאחר 
מוכנסים  בהן,  לטפל  צריך  זאת  ובכל  מעצמן, 
רק  אמורים  היו  שבמקור  דין,  עורכי  לתמונה 
להנחות את השמאים לאסוף את המידע שיידרש 
בעתיד לתביעת השיבוב אם אכן תהיה כזו, ואלה 
נמדדים, לצערי, ביכולת היצירתית שלהם לגרום 

לכך שמלוא הנזק לא ישולם.
בכך, כמובן, זה לא מסתיים, כי מרבית התביעות 
וכך,  גישור,  של  להליך  דבר  של  בסופו  יגיעו 
את  מרשותן  הביטוח  חברות  הוציאו  למעשה 
יש  אם  רק  )המוצדקת  המו"מ  ניהול  מתכונת 
ספק בכיסוי או הנזק, לטעמי לפחות( ובמסגרת 
ידי  על  היום  מבוצעות  אלה  פעולות  חוץ  מיקור 

מגשרים טובים ומקצועיים.
כשהחלו  קטנה:  לא  מהפכה  חלה  כאן  וגם 
בטענה  מהמבטחים  כמה  נזעקו  הגישור  הליכי 
שהגישור לא נוח להם, שכן עצם ההגעה למגשר 
תיגמר  לא  הזו  שהתביעה  לכך  כאישור  כמוה 

באפס תשלום.
זו הייתה, פסיכולוגית לפחות, טענה מאד נכונה 

שכן אי אפשר היה להשתחרר מהתחושה הזו.
נכון  הפוכה:  מציאות  נוצרה  השנים  עם 
שבהסכמה לגישור יש לכאורה הכרזה כזו, אולם 
המגיעות  תביעות  של  הרבה  הכמות  בדיעבד 
את  הפנימו  הביטוח  שחברות  מוכיחה  לגישור 
אם  שכן  לטובתן,  דווקא  שפועל  הזה  המכשיר 
מאפס",  "יותר  לשלם  שיאלצו  חששו  הן  בעבר 
"פחות  לעולם,  ישלמו,  שהן  להן  ברור  היום 
הזה  המכשיר  הכוללני  שבהיבט  כך  מ-100%", 

טוב להן.
ויובן ויודגש: לא כולם כאלה.

לא כל החברות נוהגות תמיד כך.
המוזיקה  את  רק  משמיעים  המומחים  כל  לא 

הנוחה לאזניהם של שולחיהם.
לא כל השמאים מוותרים על עקרונותיהם.

אז מה בדיוק אני רוצה להגיד?
אני רוצה לענות לכל אלה, כמובן מבין המבטחים, 
השמאים  התרבו  שלאחרונה  כך  על  המלינים 
)שרובם טובים מאוד( שאינם מוכנים עוד לשרת 
חברות ביטוח ועברו ליצג את המבוטחים, קטנים 

כגדולים.
השמאים  )כאילו  "נגדיים"  שמאים  קיימים  מדוע 
של חברות הביטוח הם שמאים "בעדיים"( ומדוע 
אלה נוקבים בדרישות שלחברות הביטוח נראות 

מוגזמות?
משרת  אני  שבהן  האחרונות  בשנתיים  מניסיוני, 
בסיס  על  בתביעות  עסקיים  גורמים  בעיקר 
מדגיש  שאני  לב  )שימו  שלהם  והנזק  הפוליסה 
עלי  כופים  אם  אלא  "נגד"  או  "בעד"  שאיני 
לכל  כמעט  משותף  מכנה  מצאתי  כזה(,  להיות 
לא  הם  ביטוחי:  מאירוע  שסבלו  המבוטחים 
איתם  מי  יודעים  לא  איפה להתחיל. הם  יודעים 
ומי נגדם. הם לא יודעים מה נזקיהם האמיתיים 
זכויותיהם,  במימוש  לטפל  איך  יודעים  לא  והם 
את  ולנהל  להמשיך  צריכים  הם  כשבמקביל 

עסקם, בעיקר בשעת משבר.
עזרה  מקבלים  שאלה  בכך  בסדר  לא  ומה 

והדרכה?
יעזור להם  בזה ששמאי מקצועי  לא בסדר  מה 
העדיפות  סדרי  את  איתם  יקבע  במצוקתם, 
המידע  כל  את  לאסוף  וידאג  הזמנים  ולוחות 

שיסיע לגיבוש תביעתם?.
מה, לכל הרוחות, לא בסדר בזה?

מנהלי  מקרב  הם  אלה  דבריי  קוראי  אם  אז 
חברות הביטוח ומחלקות התביעות, שיבדקו הם 
וימצאו  ו/או המוכתב להם  את המסלול שעברו 
את נקודות השבר של כל חברה, ואם קוראיי הם 
יאמצו נא את הכלל הבא:  וסוכני ביטוח,  יועצים 
שירות מקצועי למבוטח אינו מושלם אם הוא אינו 
כולל הדרכה לשימוש במומחה שיסייע למבוטח 
בשעת צרה לשקם את נזקו ולשמור על זכויותיו.
יכול  לא  הדין,  ביום  הנדרשת  מההדרכה  לבד 
להזיק אם המבוטח יצויד בביטוח אובדן רווחים, 
לטפל  הביטוח  חברות  את  המניע  הכוח  שהוא 
במאמר  כך  )ועל  הנדרשת  במהירות  בתביעות 
תביעות  של  הניהול  הוצאות  וכיסוי  נפרד(. 
ברמת  זה,  בעניין  לפחות  להימצא,  כדי  אלה, 
יכולת שחברות הביטוח נמצאות כשהן בודקות 

תביעות.
אז זה מה שקרה לנו... 

הכותב הוא עורך דין ושמאי, מנהל תביעות ביטוח

מאת אורי נס

מה קרה לנו?
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 ההרחבה כוללת כיסוי איכותי לעניין הגדרת נכה  שי אביסירא מנהל מטה המכירות: סוכני הביטוח 
שביקשו מענה איכותי יותר ללקוחותיהם המבוטחים בקרן הפנסיה, יוכלו ליהנות עתה ממוצר משלים

  היקף הפרויקט הוא כ-5.8 מיליארד שקל וחלקה של מגדל במימון יהיה 100 מיליון שקל
 מגדל השתתפה עד כה בכ-40 עסקאות מימון תשתיות בחו"ל בהיקף של כ-2 מיליארד דולר

הפניקס משיקה את פנסיה Well: שילוב 
של פנסיה, ריסק ומטרייה ביטוחית

מגדל משתתפת במימון עסקת ענק 
בתחום הנזלת הגז בלואיזיאנה, ארה”ב

מוצר   –  Well פנסיה  את  משיקה  הפניקס 
שמשלב בין פנסיה, ריסק ומטרייה ביטוחית 
ומרחיבה  משפרת  ההרחבה  הפנסיה.  לקרן 

את כיסוי הנכות בקרן הפנסיה. 
על פי החברה: "פנסיה Well פותחה בעקבות 
הבנת צרכי העמיתים בקרן הפנסיה ותספק 
תוך  יותר,  איכותית  ביטוחית  מעטפת  להם 
כיסוי  כיסויים.  שלושה  בתוכה  כוללת  שהיא 
ההגדרה  כיום  נכה:  הגדרת  לעניין  איכותי 
בקרן הפנסיה אינה כוללת הגדרה של עיסוק 
ספציפי )הגדרה מקצועית(. כיסוי זה מעניק 
האכשרה:  תקופת  ביטול  עיסוקית.  הגדרה 
האכשרה  תקופת  של  ביטול  כולל  הכיסוי 
הקיימת בקרן הפנסיה לבעיה רפואית קיימת 

לקרן.  ההצטרפות  ממועד  שנים  חמש  עד  של 
ביטול קיזוז תשלומים מגורם ממשלתי: כאשר 
אובדן כושר עבודה נגרם מאירוע מזכה המקנה 
הזכאות  אחר,  ממקור  קצבה  לתשלום  זכאות 
בתביעת  מותנת  הפנסיה  בקרן  נכות  לקצבת 
אחר  ממקור  לעמית  המגיעים  התשלומים 
ממקור  לעמית  מגיעים  אשר  הכספים  וקיזוז 
שלישי. עבור עמית שירכוש כיסוי זה, הפניקס 

עד  הפנסיה,  קרן  שקיזזה  הסכום  את  תשלים 
ידי קרן  על  לגובה סכום הפיצוי שהיה משולם 

הפנסיה ולכל הפחות 30% מהפיצוי החודשי". 
שניתן  נוספות  הרחבות  מציעה   Well פנסיה 
כגון:  העמית  לבחירת  בהתאם  להוסיף 
להצמדה,  המדד  תקופת  הארכת  פרנצ'יזה, 
תשלום  בתקופת  הביטוח  תגמולי  הגדלת 

הפיצוי.

מוצרי  מנהל  בכיר,  סמנכ"ל  גרייב,  רג'ואן 
בהפניקס:  חיים  וסיכוני  טווח  ארוך  חיסכון 
"מדובר בבשורה ממעלה ראשונה לעמיתים 
בקרן הפנסיה של הפניקס אקסלנס. בשנים 
למוצר  הפנסיה  קרן  הפכה  האחרונות 
החוסכים  ציבור  בקרב  המוביל  הפנסיוני 
המטרייה  תוספת  ובעזרת  ישראל  במדינת 
עתה  ליהנות  העמית  יוכל  לקרן,  הביטוחית 
למאפייניו.  שמותאם  ואיכותי  נרחב  מכיסוי 
הביטוח  של  משולב  מהלך  הינו  זה  צעד 
המוצרים  להיצע  ומצטרף  הפנסיה  עם 
הפניקס  סוכני  עבור  ביותר  והנרחב  הטוב 

ולקוחותיהם". 
שי אביסירא, סמנכ"ל, מנהל מטה המכירות 
שביקשו  הביטוח  "סוכני  במכירות:  בחטיבת 
המבוטחים  ללקוחותיהם  יותר  איכותי  מענה 
ממוצר  עתה  ליהנות  יוכלו  הפנסיה,  בקרן 
הלקוחות  של  צרכיהם  את  המספק  משלים 
ונותן עבורם את המענה המשלים הטוב ביותר. 
נמשיך להיות קשובים לסוכנינו ולייצר פתרונות 
סל  את  להרחיב  ובכך  וייחודיים  יצירתיים 

המוצרים עבורם ועבור לקוחותיהם".

 100 של  מימון  תספק  מגדל 
הנזלת  לפרויקט  שקל  מיליון 
היקף  ארה"ב.  בלואיזיאנה,  גז 
מיליארד  כ-5.8  הוא  הפרויקט 
שהיא  מציינת  החברה  שקל. 
בתחום  פעילותה  את  מרחיבה 
תשתיות  של  פרויקטים  מימון 

בארץ ובחו"ל.
כוללים  הנוספים  המממנים 
גדולים  פיננסים  ומוסדות  גופים 
העולם,  רחבי  מכל  ומובילים 
 Natixis,  Banco בהם: 
 Santander, Bank of
 America, Goldman Sachs,

 ING Capital, JPMorgan, Mizuho Bank,
 Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank
 of Canada, Sumitomo Mitsui, Bank of

.Nova Scotia
 ,Calcasieu Pass LNG ,על פי מגדל, הפרויקט
וקירור  הנזלה  מתקן  של  והפעלה  הקמה  כולל 
של גז טבעי – LNG,  בהיקף של 10 מיליון טונות 
Liquefied natural gas( LNG( הינו  בשנה. 
אחסונו  על  הקלה  לצורך  הונזל  אשר  טבעי  גז 
ושינועו. הפרויקט ממוקם באזור שיש בו פעילות 
ובסמיכות לתשתיות  בגז  רבה בתחום המסחר 
נחתמו  הפרויקט  במסגרת  קיימות.  גז  הולכת 

הסכמי מכירה ארוכי טווח )ל-20 
לחברות  הנוזלי  הגז  של  שנה( 
 Shell בהן  הגדולות,  האנרגיה 
ייצאו  אשר  פטרוליום,  ובריטיש 

את הגז מחוץ לארה"ב. 
חברת  תקים  הפרויקט  את 
ההקמה  מקבלני   ,Kiewit
בתחום  בארה"ב  המובילים 
האנרגיה, וייעשה בו שימוש בציוד 
הקמת   .General Electric של 
הפרויקט צפויה להימשך כשלוש 

ולהסתיים  שנים 
מגדל  ב-2022. 
 השתתפה עד היום
תשתיות  מימון  עסקאות  בכ-40 
מיליארד  כ-2  של  בהיקף  בחו"ל, 
בתחומים  עסקאות  ביניהן  דולר, 
רוח  אנרגיית  כמו  מורכבים 
ביבשה ובים, הנזלת גז, הולכת גז, 
רכבות קלות, תשתיות תקשורת, 
כבישים, תחנות כוח ועוד. סך תיק 
מימון התשתיות הכולל של מגדל 
מיליארד   14 כ-  על  כיום  עומד 

שקל.
מערך  מנהלת  לוי,  רות  לדברי 
אשראי עסקי בחטיבת ההשקעות 

המאפיינת  בעסקה  "מדובר  מגדל:  בחברת 
מבחינת היקפה ומורכבותה את פעילות המערך 
השתתפות  בחו״ל.  התשתיות  מימון  בתחום 
המערך בפעילויות מעין אלו, המתבצעות מחוץ 
של  מוניטין  למגדל  יצרה  המדינה,  לגבולות 
זרים  למשקיעים  ביחס  גם  בולט  מקצועי  גוף 
במגדל  האשראי  מערך  כך,  בזכות  מובילים. 
מקבל פניות להשתתף בעסקאות מימון בארץ 
ובחו"ל המיועדות למשקיעים מנוסים ומקצועיים 
בלבד ובכוונתנו להמשיך ולהעמיק את פעילותנו 

בתחומים אלה".

רג’ואן גרייב שי אביסירא

רות לוי מנהלת
מערך אשראי עסקי מגדל

פרויקט הנזלת הגז
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בשנים 2018-2019 דווחו 59,192 מקרי הונאה, כשההונאה הממוצעת נאמדת בסך של 11,500 ליש"ט

מתכנן להגדיל את נתח השוק של 
המבטח בתחום העסקים הקטנים 

הבינוניים, הגדולים וסיכונים מיוחדים האותות חולקו בוועידה השנתית של תעשיית 
הביטוח  במזרח התיכון שהתקיימה בדובאי

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הונאות גרמו להפסדים בהיקף של 
682 מיליון ליש”ט לעסקים בריטיים

16 אותות הצטיינות 
חולקו למבטחים וברוקרים 

מצטיינים של המזה”ת

המבטח הבריטי 
Aviva מתכנן מהפך

RSM )המרכז  על פי מידע שהתפרסם על ידי 
בריטניה(,  סייבר,  ופשעי  הונאות  על  לדיווח 
בשנים 2018-2019 דווחו 59,192 מקרי הונאה, 
כשההונאה הממוצעת נאמדת בסך של 11,500 
ליש"ט. ההונאה הגדולה ביותר הייתה בסך של 

214 מיליון ליש"ט )על ידי עובד חברה(. 
כרטיסי  בנק,  המחאות  מעורבים  בהן  הונאות 

אשראי וחשבונות בנק מקוונים היו בהיקף של 
באמצעות  שפעלו  פצחנים  ליש"ט.  מיליון   98
גרמו  אלקטרוני  דואר  או  חברתיות  רשתות 
ליש"ט.  מיליון  ב-11  הנאמדים  להפסדים 
הונאות של מעילה באמון גרמו לנזקים בהיקף 
באמצעות  והונאות  ליש"ט  מיליון   10 של 
מיליון   4 של  בסך  נאמדים  מזויפים  חשבונות 

ליש"ט. 
עלות של מעשי  יכולים לספוג  גדולים  עסקים 
הונאה בעוד שלעסקים בינוניים וקטנים הונאה 
עתיד  את  ולהעמיד  אנושה  מכה  להוות  יכולה 
העסק בסכנה. העסקים צריכים לקיים מדיניות 
מגובה  ושוחד  הונאות  מניעת  של  קשוחה 

בהדרכה נאותה, תהליכי ניהול ובקרה.

 Middle East בוועידה השנתית השישית של
 Insurance Industry Awards )MIIA(
בדובאי,  השנה  בנובמבר  ב-21  שהתקיימה 
חולקו 16 אותות הצטיינות בארוחת גאלה. אות 
 Middle ההצטיינות מוענק למצטיינים באזור 
)East and North Africa )MENA  הכולל 
את המדינות – אלג'יריה, בחריין, ג'יבוטי, מצרים, 
לוב,  לבנון,  כווית,  ירדן,  ישראל,  עיראק,  איראן, 
הסעודית,  ערב  קטאר,  עומאן,  מרוקו,  מלטה, 
סוריה, טוניס, איחוד האמירויות, פלשתין ותימן.  

בין האותות שחולקו:

MetLife Gulf - מבטח החיים של השנה •
 Gulf Insurance - המבטח הכללי של השנה •

)Group KSCP )gig
 Cigna  - השנה  של  הבריאות  • מבטח 

Insurance Middle East
 Marsh Middle East &  - השנה  • ברוקר 

Africa
 Chedid • ברוקר ביטוח המשנה של השנה - 

Re
 Allianz Global - מבטח המשנה של השנה •

.Corporate & Specialty, MENA

 Aviva מנהל הביטוח הכללי של המבטח הבריטי
מתכנן להגדיל את נתח השוק של המבטח בתחום 
הגדולים  העסקים  והבינוניים,  הקטנים  העסקים 
מתכנן  המבטח  במקביל,  מיוחדים.  וסיכונים 
להקטין את מספר הענפים, בתחום ביטוח הפרט, 
מ-400 ל-40 ולהקטין את ההוצאות בתחום ביטוח 
הפרט ב-20%. הסיבה לשינוי היא ביצועים נמוכים 
בחודש  האחרונים.  החודשים  ב-18  מהמצופה 
הקטנה  מתכנן  הוא  כי  המבטח  פרסם  השנה  יוני 
ליש"ט  מיליון   300 של  בהיקף  בהוצאות  כללית 
 1,800 שיקצץ  מהלך   -  2022 שנת  עד  לשנה 

משרות ב-3 השנים הקרובות.

*בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה 

שידרגנו את ארגז הכלים של הסוכנים 

go גאה להציג מערכת פשוטה ומהירה המאפשרת 
לכם להרכיב פוליסת ביטוח דיגיטלי לדירה ותכולה 

במחיר נוח, התאמה אישית ובעשר לחיצות בלבד!

go הביטוח הדיגיטלי המוביל בישראל 

 EA
LLY

?

OH
YEAH!

ביטוח דיגיטלי לדירה
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מבטחים ומבוטחים

“עולם הבריאות” מרחיבה  פעילות 
בשיתוף משרד עוה”ד ג’ון גבע-הדר

עמיר פלד, האקטואר הראשי ברשות 
שוק ההון, יפרוש מתפקידו בסוף השנה

המשרד נבחר לספק לחברה שירותים משפטיים בתחומי עיסוקה

פורש לאחר כ-3.5 שנים ברשות 

ורדה  זיו,  יואל  בבעלות  הבריאות  עולם  חברת 
ידע  בהפצת  עוסקת  נקבלי  וגבי  לבקוביץ 
בתחומי הבריאות, ובסיוע למבוטחים המתקשים 
עם  ובהתמודדות  זכויותיהם  את  ולממש  להבין 
הביטוח  ובהם  גופים  מגוון  מול  הביורוקרטיה 
בנוסף  ביטוח.  וחברות  החולים  קופות  הלאומי, 
המעוניינים  ביטוח  סוכני  בליווי  החברה  עוסקת 
בשירות מקצועי ואיכותי עבורם ועבור לקוחותיהם 
שוטף  מענה  לרבות  והסיעוד,  הבריאות  בתחומי 
בסוגיות מקצועיות, סיוע בניהול זכויות מבוטחים 

מול חברות הביטוח, תנאי קבלה לביטוח ועוד.
עולם  הודיעה  הפעילות,  מהעמקת  כחלק 

הבריאות, כי בחרה במשרד עורכי הדין ג'ון גבע-
הדר לספק לה שירותים משפטיים שונים בתחומי 

עיסוקה.
שלומי   ועו"ד  גבע  ג'ון  עו"ד  בבעלות  המשרד, 
הוותיקים  הדין  עורכי  ממשרדי  אחד  הוא  הדר, 
ונבחר  הביטוח  בתחומי  בישראל  והאיכותיים 
המשרדים  לרשימת  שנים  מספר  זה  ברציפות 

המובילים בתחומים אלה. 
שיתוף  כי  משוכנעים,  הבריאות  עולם  בעלי 
הפעולה עם משרד ג'ון גבע-הדר יסייע להעמקתה 
ולהרחבתה של פעילות החברה, בכלל ולהוספת 
ומתן  מבוטחים  זכויות  למימוש  ופתרונות  כלים 

מענה מקצועי לסוכנים ואנשי מקצוע, בפרט. 
זיו: "החברה טיפלה  יואל  לדברי מנכ"ל החברה, 
מול  תביעות  של  מקרים  בעשרות  היום  עד 
נוספים, כמו  וגופים  חברות ביטוח, קופות חולים 
וסוגיות  לביטוח  קבלה  ותנאי  חיתום  בבעיות  גם 
של  שוטף  משפטי  ליווי  נוספות.  מקצועיות 
החברה על ידי משרד עורכי דין דוגמת ג'ון גבע-
הדר, המביא עמו ניסיון ומוניטין רב שנים בתחומי 
עיסוקו, מהווה קפיצת מדרגה נוספת והתפתחות 
ספק  שללא  הבריאות,  עולם  עבור  משמעותית 
של  צמיחתה  בהמשך  ותתמוך  אותותיה  תיתן 

החברה". 

עמיר פלד, האקטואר הראשי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
לאחר  מתפקידו  לפרוש  החלטתו  על  כחודשיים  לפני  הודיע 
כ-3.5 שנים ברשות והוא צפוי לסיים את תפקידו בסוף דצמבר.

של  כשירותו  ותנאי  מעמדו  להסדרת  פעל  כהונתו  במהלך 
האקטואר הממונה בחברות הביטוח, תהליך שהבשיל בפברואר 
פרסם  האוצר,  שר  חתם  עליהן  תקנות  פרסום  לכדי  השנה 
מחקרים דמוגרפיים לקרנות הפנסיה ולחברות הביטוח, הסדיר 
לתיעוד  הנוגע  בכל  הביטוח  בחברות  האקטואר  עבודת  את 
מודלים, הנחות ומחקרים אקטואריים תוך הקפדה על תהליכי 

עבודה מסודרים. 

שקידמה  המשמעותיות  מהרפורמות  לכמה  שותף  היה  פלד 
הקולקטיביים,  הסיעודיים  הביטוחים  ביטול  ביניהן:  הרשות, 
פירעון  כושר  משטר  יישום  חובה,  רכב  בתעריפי  רפורמה 
סולבנסי 2 ותהליך מכרזי קופות החולים לבחירת מבטח לכיסוי 

הסיעודי.
פלד הצטרף לרשות לאחר תקופה של 14 שנה במגזר הפרטי, 
כאקטואר  שנים  שש  במשך  שימש  האחרון  בתפקידו  כאשר 
ראשי, מנהל אגף אקטואריה וחבר הנהלה באיילון. לפני כן עבד 
משך שמונה שנים במנורה מבטחים וכיהן שם כאקטואר ממונה 

בביטוח כללי.
עמיר פלד, האקטואר 

הראשי היוצא של האוצר

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 הכרטיס, ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

 סוכני ביטוח טסים לחו״ל 
 PassportCard רק עם
ומקבלים הטבה ייחודית 

בעמלה מלאה!
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מנכ”לית חדשה בסוכנות בטח תורן: 
שרון שחם תחליף את טל נהרי עמרמי

שלמה ביטוח תעניק חסות 
לאצטדיון המושבה בפתח תקווה

בתחילת 2020: סדנאות למעריכי שווי 
להערכת פוד טראקס וקווי חלוקה

מבטחים ומבוטחים

 שחם הצטרפה לפני כ-4 שנים לבטח תורן כמשנה למנכ"ל ומנהלת 
AIG-לפני כן כיהנה כסמנכ"ל ביטוח מסחרי ב  פיתוח עסקי

 עלות החסות היא  2.5 מיליון שקל  משך החסות היא ל-4 שנים עם אופציה ל-4 שנים נוספות

חיים אטקין, מייסד ובעלים של בית שמאי: ככל שקו החלוקה יציב, אטרקטיבי ובטוח יותר 
ומספק מוצר שהביקוש לו קשיח, הוא שווה יותר ונסחר בקלות רבה, כמעט כמו מניה

מקבוצת  תורן  בטח  למנכ"לית  מונתה  שחם  שרון 
חילופי  נהרי-עמרמי.  טל  את  תחליף  שחם  ביטוח.  כלל 
נהרי-עמרמי   .2020 בינואר  ב-1  יבוצעו  התפקידים 
וגם   ,2020 לאוגוסט  עד  הסוכנות  את  ללוות  תמשיך 
לאחר מכן יימשך שיתוף הפעולה בין בטח-תורן לנהרי-

עמרמי. 
כמשנה  תורן  לבטח  שנים  כ-4  לפני  הצטרפה  שחם 
למנכ"ל ומנהלת פיתוח עסקי. לפני כן כיהנה כסמנכ"ל 

 .AIG-ביטוח מסחרי ב

בטח תורן היא הסוכנות שמאגדת את כל סוכנויות הבת 
של כלל ביטוח בתחום האלמנטרי.

עלית כספי, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהלת החטיבה 
לביטוח כללי, המשמשת גם כיו"ר בטח תורן: "אני מודה 
בטח  כמנכ"לית  והמסורה  המצויינת  העבודה  על  לטלי 
טלי  שחם.  לשרון  הצלחה  ומאחלת  המאוחדת,  תורן 
תמשיך בשיתופי פעולה עם הסוכנות. אני בטוחה ששרון 
תמשיך  הביטוח,  בתחום  ניסיון  למודת  שהינה  שחם, 

להוביל את הסוכנות לצמיחה והצלחה".

להענקת  במכרז  זכתה  ביטוח  שלמה 
בפתח  המושבה  לאצטדיון  חסות 
הן  וישולט  ימותג  האצטדיון  תקווה. 
בחללים  והן  החיצונית  במעטפת 
נותן  של  וסמלו  בשמו  הפנימיים 
שנים  ל-4  ההסכם  במסגרת  החסות. 
ביטוח  שלמה  תשלם  הקרובות, 
לה  שמורה  כאשר  שקל,  מיליון  כ-2.5 
ההתקשרות  את  להמשיך  האופציה 

ל-4 שנים נוספות.
)המושבה(  שמו הקודם של האצטדיון 
ציבור  בכספי  שימוש  בעקבות  לו  ניתן 
חסות.  ללא  שנעשתה  בנייתו,  בעת 

ייקרא אצטדיון שלמה ביטוח. במכרז ביקשה העירייה לשנות את שמו ועתה 

בית  משמש  במתקן  הכדורגל  מגרש 
ולשתי  העירוניות  הקבוצות  לשתי 
קבוצות ליגת על ומתקיימים בו כ-100 
משודרים  מחציתם  בעונה,  משחקים 
וחלקם  מלא  טלוויזיוני  בשידור 
גם  מתקיימים  במקום  כתקצירים. 
אירועי בידור שונים והוא מכיל כ-8,000 
מ"ר שטחי מסחר המושכרים לעסקים 
מסחריים ובסך הכול פוקד אותו קהל 

של כ-300 אלף צופים מדי שנה.
תקווה  בפתח  לאצטדיון  החסות  מתן 
קבוצת  נותנת  אותה  לחסות  מצטרף 
שלמה להיכל הספורט העירוני, הדרייב 

אין בתל אביב.

בית שמאי, בית הספר לפרקטיקה 
השמאים  וארגון  שמאית, 
הבלתי  השווי  ומעריכי  המומחים 
בינואר  פותח  בישראל  תלויים 
למעריכי  הראשון  המחזור  את 
להערכת  ייחודית  בסדנה  שווי, 
לפוד  זיכיון  ודמי  חלוקה  קווי 

טראקס.
בהם  והמסחר  חלוקה  "קווי 
שכיחים ואין היום בארץ שמאים 
אומר  כך  להעריכם",  שיודעים 
של  ובעלים  מייסד  אטקין,  חיים 
חלוקה  "קו  לדבריו,  שמאי.  בית 
ועניין  דבר  לכל  כלכלי  נכס  הוא 
הטובין  וסוג  הגיאוגרפי  ומיקומו 

על  מהותית  השפעה  משפיעים  משווק  שהוא 
קווי  לדוגמה,  התחשיב.  אופן  ועל  ההיוון  שיעור 
פחות  הפכו  למשל  נקניק  מוצרי  של  חלוקה 
העובדה  בשל  האחרונות  בשנים  אטרקטיביים 

שצריכת בשר מעובד פחתה".
יציב,  החלוקה  שקו  "ככל  מוסיף:  אטקין 

ומספק  יותר  ובטוח  אטרקטיבי 
הוא  קשיח,  לו  שהביקוש  מוצר 
רבה,  בקלות  ונסחר  יותר  שווה 

כמעט כמו מניה".
קווי  של  הסוגים  יילמדו  בסדנה 
היום  בארץ  הקיימים  החלוקה 
תחשיבים  לערוך  כיצד  ויילמד 
לנכס הזה, על מנת לספק שומה 
שמאית  דעת  וחוות  מקצועית 
שווי  מהו  לדעת  שמבקש  למי 
הכלכלי של קו חלוקה, ובכלל זה 

- למערכת בתי המשפט.
משאיות  טראקס,  לפוד  באשר 
הופכות  אלו  בעברית,  אוכל 
בנוף  ויותר  יותר  פופולאריות 
בכלל ובפסטיבלים בפרט, ולאחר שהן כבשו את 
העולם המערבי, הן מקשטות גם רחובות הארץ.

ליחידות  מגיע  הגזלן  את  ראינו  בעבר  אם 
צבאיות עם טרנטה או את האוטו הגלידה המנגן 
כלי  הוא  טראק  הפוד  שהיום  הרי  ברחובותינו, 
ציוד  במיטב  מדוגם  ומזמין,  מפואר  חדיש,  רכב 

שקלים.  אלפי  מאות  בשווי  והקירור  המטבח 
ולהציע  שף  בתוכו  לאכלס  מאפשר  הרכב 
גבול  על  ארוחות  של  רחב  במגוון  מטעמים 

הגורמה.
לעיתים קרובות שווי הרכוש הציוד והאבזור של 
ונושא  הרכב  שווי  על  משמעותית  עולה  הרכב 
הביטוח בכלל והערכת הציוד שבו בפרט לוקים 

בחסר.
הגבוהים  השכירות  מחירי  כי  מסביר,  אטקין 
הולידו  מסעדה  של  הגבוהות  התפעול  ועלויות 
חלום  בעל  לכל  שמאפשר  טראק,  הפוד  את 
בלי  זאת  לעשות  מסעדה  לפתוח  הרוצה 
תפעול  ועלויות  אדירת  להשקעות  להזדקק 
את  מקרים  מעט  בלא  מאיינות  אלו  שוטפות. 
למי  מסעדה  פתיחת  של  הכלכלית  הכדאיות 

שחולמים לעשות זאת.
בקורס יילמדו עקרונות הערכת דמי הזיכיון לפוד 
האפשרויות  לצד  שבו,  הציוד  הערכת  טראק, 
לתפעלו.  כדי  לבעליו  היום  העומדות  החוקיות 
היצרנים  אצל  מודרכים  סיורים  יכלול  הקורס 

והמשווקים בארץ. 

השמאי חיים אטקין

אצטדיון שלמה, הדמיה

שרון שחם

www.polisa.news

