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סוגרים את עונת הדוחות

החברות הגדולות נאלצו להפריש כ-4 מיליארד 
שקל ברבעון השלישי בעקבות ירידת הריבית

 ירידת הריבית חייבה את החברות הגדולות להגדיל את ההפרשה 
בביטוח חיים וביטוח סיעודי ברבעון השלישי  מתחילת השנה החברות 
כבר הספיקו להפריש 5.4 מיליארד שקל בעקבות השינוי בצפי הריבית

כ-4  להפריש  נאלצו  הגדולות  הביטוח  חברות 
כך  הריבית.  עקום  ירידת  בעקבות  שקל  מיליארד 
עולה מדיווחי החברות לרבעון השלישי. עוד עולה 
הריבית  עקום  של  הניכרת  הירידה  כי  מהדוחות, 
ובביטוח  חיים  בביטוח  ההפרשות  להגדלת  גרמה 
הסיעודי עד ל-5.4 מיליארד שקל מתחילת השנה. 
ההפרשה הביאה את החברות הגדולות להפסדים 

משמעותיים. 
ביותר  החריגה  ההפרשה  את  רשמה  ביטוח  כלל 
שקל  מיליארד   1.1 של  עתודות  הגדלת  היקף  עם 
ברבעון  שדווח,  הכולל  ההפסד  בהתאם,  ברבעון. 
מיליארד  יותר מחצי  על  השלישי של השנה, עמד 
רשמה  הביטוח  חברת  השנה  מתחילת  שקל. 

הפרשה של 1.5 מיליארד שקל. 
מגדל היא החברה עם ההפרשה השנייה בגודלה, 
ו-1.4  שקל  מיליון   860 של  רבעונית  הפרשה  עם 

מיליארד שקל מתחילת השנה. 
הראל רשמה הפרשה של 923 מיליון שקל ברבעון 
בשלושת   1.13 של  והפרשה  השנה,  של  השלישי 

הרבעונים הראשונים של השנה. 
שקל  מיליון   510 של  הפרשה  רשמה  הפניקס, 
שקל  מיליון  ו-826  השנה  של  השלישי  ברבעון 

בשלושת הרבעונים הראשונים.

מנורה מבטחים היא החברה הגדולה שרשמה את 
ההפרשה הקטנה ביותר בעקבות השינויים בריבית 

- סך של 353 מיליון שקל ברבעון השלישי. מתחילת 
השנה הפרישה החברה חצי מיליארד שקל. 

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

הפרשה מתחילת השנההפרשה ברבעון האחרוןחברה
1.5 מיליארד שקל1.1 מיליארד שקלכלל ביטוח

1.4 מיליארד שקל860 מיליון שקלמגדל
1.13 מיליארד שקל923 מיליון שקלהראל

0.8 מיליארד שקל510 מיליון שקלהפניקס
0.5 מיליארד שקל353 מיליון שקלמנורה מבטחים

5.4 מיליארד שקל3.74 מיליארד שקלסה”כ

הפרשות חברות הביטוח הגדולות

הירידה בעקום הריבית

ות
בר

הח
חי 

יוו
 ד

ר:
קו

מ

www.polisa.news
https://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/


3 3 בדצמבר 2019

www.polisa.news פוליסה

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח.

זוהי קריאה אחרונה לעצמאים
להפקדות סוף השנה! 

סוכנים

שנת 2019 עומדת להסתיים, וזה הזמן לתזכר את לקוחותיכם 
העצמאים לנצל את תקרת ההפקדה במוצרי הגמל והפנסיה 

וליהנות מהטבות מס לפני שהשנה מסתיימת.

נשמח לעמוד לשירותכם - מחלקת ערוצי הפצה 5664*

 << לשיוך הפקדה לחץ כאן >>

www.polisa.news
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משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מערכות מידע במנורה מבטחים: 
השקת התהליך החדש היא חלק מהאסטרטגיה הדיגיטלית של הקבוצה 

לאפשר חווית שירות חדשנית ומתקדמת באמצעות ערוצים דיגיטליים
שירות  משיקה  מבטחים  מנורה 
החזר  לקבל  המאפשר  דיגיטלי 
שני  תוך  רפואי  טיפול  בגין  כספי 
כי  נמסר,  מהחברה  עסקים.  ימי 
"השירות החדש מתכתב עם ערכי 
החדשה  השיווקית  האסטרטגיה 
התאמה  שהינם  החברה  שהשיקה 
מצוינת,  לקוח  חווית  ויצירת  אישית 

תחת המיתוג 'בטח שאפשר'".
למנכ"ל  משנה  מורגנשטרן,  משה 
ומנהל אגף מערכות מידע במנורה 
התהליך  "השקת  ביטוח:  מבטחים 
מהאסטרטגיה  חלק  הינה  החדש 

שירות  חווית  לאפשר  הקבוצה  של  הדיגיטלית 
ערוצים  באמצעות  ומתקדמת  חדשנית 
מאפשר  החדש  הדיגיטלי  השירות  דיגיטליים. 
רלוונטי במהירות  ללקוח קבלת מידע פרסונלי 

בגין  כספי  החזר  ולקבל  ובקלות 
הטלפון  באמצעות  רפואי  טיפול 

הנייד או בכל כלי דיגיטלי אחר". 
מציינים  מבטחים  במנורה 
מאפשר  החדש  השירות  כי 
השירותים  בגין  החזר  לקבל 
ייעוץ  רפואי:  כטיפול  המוגדרים 
לילד,  בדיקות  מומחה,  רופא  עם 
פיזיותרפיה,  הריון,  בדיקות 
טיפולים  או  אבחנתיות  בדיקות 
אלטרנטיביים, וכך לחסוך זמן יקר 
ולקצר תהליכים. השירות הדיגיטלי 
העבודה  בשולחן  גם  זמין  החדש 

של סוכני החברה.
עוד נמסר, כי מדובר בתהליך חדשני ופרסונלי, 
ללקוח,  המותאם  הרלוונטי  המידע  את  שמציג 
ההחזר  סכום  להחזר,  זכאות  קיימת  האם  כגון 

המקסימלי בהתאם לפוליסה, גובה ההשתתפות 
אישור  מתקבל  התהליך  בסיום  ועוד.  העצמית 

על תשלום ההחזר, תוך שני ימי עסקים.

מנורה מבטחים משיקה שירות 
דיגיטלי המאפשר לקבל החזר כספי 
בגין טיפול רפואי תוך שני ימי עסקים
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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

משה מורגנשטרן, משנה 
למנכ"ל מנורה מבטחים

בית מנורה מבטחים

www.polisa.news
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עוד השקעה חכמה של הפניקס!
הפניקס מזהה הזדמנויות ומעצימה את ההשקעה 

בשלב הראשוני בחברות ההיי טק, לדוגמא:

03.12.2019

www.polisa.news
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השלום  משפט  בבית 
תביעתו  נדונה  ברמלה 
רשק  מחמד  של 
יוצג  אשר  )התובע( 
חזמה,  ד'  עו"ד  ידי  על 
נטילי   אבו  נסאר  כנגד 
נסאר(  או   1 )הנתבע 
עצמו,  את  ייצג  אשר 
לגטאי  אופיר  כנגד 
)הנתבע 2( אשר יוצג על 
ידי עו"ד ש' מימון לגטאי 
חברה  הכשרה  וכנגד 
לביטוח )צד ג' או המבטחת(, אשר יוצגה על ידי 
עו"ד גומלסקי.  פסק הדין ניתן באוקטובר 2019, 

מפי השופט הישאם אבו שחאדה.
מדובר בתאונה אשר התרחשה בזמן שהתובע 
שני  בעל  בכביש  השמאלי,  בנתיב  ברכב  נהג 
נתיבים באותו כיוון ושוליים מצד ימין. הנתבע 1 
נהג בכלי רכב מסוג שופל על השוליים והתנגש 
 2 הנתבע  השוליים.  על  שהיה  תאורה  בעמוד 
לנסאר  שהתיר  ומי  השופל  של  הבעלים  הוא 
התאורה  עמוד  ההתנגשות,  בעקבות  בו.  לנהוג 
התובע.  של  רכבו  גג  על  ונפל  ממקומו,  נעקר 
בעקבות התאונה, התובע הגיש תביעה שעניינה 

פיצוי התובע על הנזקים שנגרמו לרכב.
תחילה, בית המשפט ציין כי לא הייתה מחלוקת 
התאונה  לגרם  המלאה  שהאחריות  כך  על 
רובצת לפתחו של נסאר וזאת מפני שהתרשל 
מנתיבי  אחד  על  ולא  השוליים  על  שנסע  בכך 
על  זהירה  בלתי  בצורה  נסע  ואף  הכביש, 
גג  על  נפל  אשר  תאורה,  בעמוד  ופגע  השוליים 

רכבו של התובע.
כמו כן, בעת קרות התאונה, השופל היה מבוטח 
ידי הכשרה. בפוליסה הופיעה  בביטוח צד ג' על 
שרשאי  הנהג  לגבי  שנים   21 של  גיל  מגבלת 
תכסה  שהפוליסה  כדי  וזאת  בשופל,  לנהוג 
לתאונה,  הרלוונטי  בזמן  זאת,  עם  נהיגתו.  את 
בהתאם  שנה.  מ-21  פחות  היה  נסאר  של  גילו 
מתשלום  פטורה  היא  כי  טענה  המבטחת  לכך, 

תגמולי הביטוח.
עוד ציין בית המשפט את הלכת פיקאלי, לפיה 
אי עמידה במגבלת גיל מהווה "החמרה בסיכון" 
כמשמעותו בסעיף 18 לחוק חוזה הביטוח, אשר 
מופחתים  ביטוח  בתגמולי  המבוטח  את  מזכה 

ולא מובילה לשלילת הכיסוי הביטוחי לחלוטין.
להתייחס  אין  כי  טענה  המבטחת  זאת,  עם 
בקשה  שהוגשה  מפני  וזאת  פיקאלי  להלכת 
לדיון נוסף לבית המשפט העליון, ולכן אין מדובר 
לטענה  התייחס  המשפט  בית  חלוט.  דין  בפסק 
זו וקבע כי יש לדחות אותה וזאת משום שהלכת 
פיקאלי ניתנה על ידי בית המשפט העליון ולכן 

זוהי הלכה מחייבת לזמן הרלוונטי.
במקרה  האם  בחן  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
הנדון מתקיימת "כוונת מרמה" בהתאם להלכת 

פיקאלי, שם נקבע כי אין די בכך שיהיה מדובר 
של  בידיעתו  צעיר,  נהג  ידי  על  ברכב  בשימוש 
בעל הפוליסה, אלא יש להוכיח קיומו של "דבר 
הנהיגה  שבהם  במצבים  כלומר,  נוסף".  מה 
ברכב הייתה לא רק בידיעתו של בעל הפוליסה 
שכך  שלו  נמשכת  להסכמה  ביטוי  גם  אלא 
ייעשה – בין מלכתחילה כתוכנית שהייתה כבר 
בעת רכישת הפוליסה, ובין בהמשך במהלך חיי 

הפוליסה.
הבעלים  כי  המשפט,  בית  קבע  הנדון  במקרה 
של השופל לא פעל מתוך "כוונת מרמה" בעת 
מגבלת  עם  המדוברת,  הפוליסה  את  שהזמין 

הגיל. 
השופל  רכב  בעלי  כי  המשפט,  בית  קבע  עוד 

לא פעל מתוך "כוונת מרמה" בעת שהורה 

התאונה.  קרות  במועד  בשופל  לנהוג  לנאסר 
אמנם הוכח כי בעלי רכב השופל היה מודע לכך 
שהנהג בן פחות מ-21 שנים בזמן שמסר לו את 
השופל לנהוג בו, אך עדיין לא מדובר ב"דבר מה 
נוסף" שיכול להוביל למסקנה של פעולה מתוך 

"כוונת מרמה".
המבטחת  כי  הדגיש  המשפט  בית  מכך,  יתירה 
בסיכון",  "החמרה  של  הטענה  את  טענה  לא 
למרות שהייתה מודעת לאפשרות לטעון אותה, 
לגביה,  ראיות  הביאה  ולא  עליה  ויתרה  ובמודע 

ולכן אין לה אלא להלין על עצמה.
י  פ של ל שהטענה  ומאחר  לעיל,  המובא  כל 

על  הועלתה  לא  בסיכון"  "החמרה 
קבע  המשפט  בית  המבטחת,  ידי 
מסכום  הפחתה  לבצע  אין  כי 
חברת  שעל  הביטוח  תגמולי 
לתובע  לשלם  הכשרה 
במלוא  לשאת  עליה  ולכן 

תגמולי הביטוח.
התביעה  דבר,  סוף 
ובית  התקבלה 
את  חייב  המשפט 
לשלם  המבטחת 
תגמולי  את  לתובע 
בתוספת  הביטוח 
הוצאות משפט ושכר 

טרחת עורך דין.
שורות  כתיבת  למועד  עד 
ערעור  הוגש  אם  ידוע  לא  אלה, 

לבית המשפט המחוזי.

המבטחת לא טענה ל"החמרת סיכון" למרות שהייתה מודעת 
לאפשרות לטעון אותה, ולכן תשלם תגמולי ביטוח מלאים

עיון נוסף

פס”ד פיקאלי בעליון חל גם 
אם הוגשה בקשה לדיון נוסף

מאת עו”ד ג’ון גבע
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שחם  ואלטשולר  מבטחים  שמנורה  לאחר  שנים  שלוש 
חתמו על הסכם מיזוג בתחום קרנות הנאמנות, הודיעה 
האופציה  את  מפעילה  היא  כי  ההשקעות  בית  הנהלת 
במסגרת  מבטחים  למנורה  שניתנו   20% את  לרכוש 
אתמול  הודיעו  כך  מהחברה.  ב-100%  ולהחזיק  המיזוג, 

)ב'( מנורה מבטחים ואלטשולר שחם. 
מבטחים ואלטשולר שחם על  מנורה  חתמו   2016 בסוף 
שני הסכמים למיזוג פעילויות ניהול התיקים וניהול קרנות 
מנורה  של  הקרנות  פעילות  המיזוג,  בעקבות  הנאמנות. 
מבטחים קרנות נאמנות הועברה לתוך חברת אלטשולר 
שחם קרנות נאמנות. זאת, כנגד הקצאה של 20% ממניות 

שני  העסקה,  במסגרת  למנורה.  קרנות  שחם  אלטשולר 
של  המניות  למכירת/רכישת  אופציות  החליפו  הצדדים 
60- 30-42 חודשים או  הצד האחר שניתנו למימוש תוך 

72 חודשים לאחר מועד העסקה. 
על  השבוע  ההשקעות  בית  הודיע  זה  הסכם  במסגרת 
של  מניותיה  את  ולרכוש  האופציה  את  לממש  רצונו 
מנורה פיננסים )חברה בת של מנורה מבטחים שהחזיקה 
במניות האמורות( באלטשולר קרנות. על פי המוסכם בין 
הצדדים, תמורת האופציה תשולם באופן מדורג על פני 
מספר שנים, בהתאם לתוצאותיה של אלטשולר קרנות 

במהלך תקופה זו.

בחברת  כמשקיעה  להיכנס  עתידה  הכשרה 
מימון למיזמי נדל"ן שתוקם על ידי טופ קפיטל, 
כך  הון.  שוקי  לידר  של  הנדל"ן  מימון  זרוע 
פרסמה החברה היום )ג'(. על פי הכשרה, היא 
נדל"ן  ליזמי  מלאה  פיננסית  מעטפת  תעניק 
מסגרות  מכר,  חוק  פוליסות  הפקת  שתכלול 
וכל  עצמי,  הון  השלמות  כולל  לבנייה,  אשראי 
יתר שירותי המימון הנדרשים ליזמים במסגרת 

ליווי בנייה.   
הכשרה נכנסה לתחום הליווי פיננסי ופוליסות 
2019. עתה תקים החברה מערך  ביולי  המכר 
מימון  וקרנות  בנקים  עם  פעולה  שיתופי 
הכולל.  ההשקעות  ממערך  כחלק  נוספות, 
אלעזרא,  מקבוצת  הביטוח  חברת  הכשרה, 
החדשה  מהחברה   20% להחזיק  אמורה 
ותעמיד מסגרות אשראי לצורך מימון פעילותה 
השוטפת ולמימון הפרויקטים אותם היא מלווה. 
על  אמונה  תהיה  קפיטל,  טופ  לידר  חברת 

שירותי החיתום, הניהול והליווי הפיננסי.
עם  פעולה  שיתופי  ליצירת  תשאף  החברה 
ענפיות  ומגבלות  הון  מגבלת  בעלי  בנקים 

קרנות  עם  וכן  הנדל"ן  לסקטור 
בשירותי  המתמחות  מימון 
ליזמים,  פיננסי  ובליווי  חיתום 
פוליסות  להנפיק  המבקשות 

מכר לרוכשי הדירות.
הכשרה: ”לידר טופ קפיטל היא 
והמובילות  הוותיקות  מהחברות 
לנדל"ן  בנקאי  חוץ  במימון 
להכשרה  טבעי  שותף  ומהווה 
האסטרטגיה  במימוש  ביטוח 
פעילותה  להרחבת  שלה 
המכר".  חוק  פוליסות  בתחום 
רוזן  גיא  ידי  על  תנוהל  החברה 
ומנכ"לים  שותפים  טטרו,  ופולי 
טופ  לידר  בחברת  משותפים 

קפיטל. 
"המהלך  הכשרה:  מנכ"ל  מירון  שמעון 
של  האסטרטגיה  במימוש  נוסף  נדבך  יהווה 
את  ולגוון  ההכנסות  היקפי  להגדלת  החברה 
לענפי  כניסה  ידי  על  שלה  ההשקעות  אפיקי 
הפועלים  סחירים,  לא  אלטרנטיביים,  פעילות 

ההון  לשוק  נמוכה  בקורלציה 
של  הרווחיות  את  ומייצבים 
השקעה  באמצעות  החברה. 
את  מרחיבים  אנחנו  בחברה 
לאפיקים  ההשקעות  תחומי 
מגמה  בהמשך  מדובר  חדשים. 
רווחי  את  להגדיל  מדיניות  של 
החברה בתחומים שונים. היתרון 
שטופ  החברה  של  המובהק 
טיפול  תעניק  מקימה  קפיטל 
שלא  ואישי  יעיל  מהיר  מקיף 
לאור  אחרות,  בחברות  קיים 
הניסיון של טופ קפיטל בתחום".
הפעולה  "שיתוף  טטרו:  פולי 
מהווה  הכשרה  מול  האסטרטגי 
נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה של החברה 
להוות גוף חוץ בנקאי מוביל בישראל. החברה 
והרחבת  בנדל"ן  פרויקטים  למימון  פועלת 
שמעמידה  הכוללת  השירותים  מעטפת 
למערכת  תחרותיים  במחירים  ללקוחותיה 

הבנקאית בישראל".

אלטשולר שחם יממש 
את האופציה לרכוש 20% 
מחברת הקרנות הממוזגת 

עם מנורה מבטחים

הכשרה תיכנס לשותפות 
עם טופ קפיטל: יקימו חברת 

מימון לפרויקטים לנדל”ן

 בסוף 2016 חתמו מנורה מבטחים ואלטשולר שחם על הסכמים 
למיזוג פעילויות ניהול התיקים וניהול קרנות הנאמנות  במסגרת 
ההסכם  הקצה בית ההשקעות 20% מחברת הקרנות שלו למנורה 
מבטחים בתמורה להעברת הפעילות, ועתה הוא רוכש אותן בחזרה

 הכשרה צפויה להחזיק 20% מהחברה ותעמיד לה מסגרות אשראי למימון הפרויקטים 
אותם היא מלווה  החברה תשאף ליצירת שיתופי פעולה עם בנקים בעלי מגבלת הון 

ומגבלות ענפיות לסקטור הנדל"ן וכן עם קרנות מימון המתמחות בשירותי חיתום

גילעד אלטשולר

שמעון מירון מנכ”ל הכשרה
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בלעדי בענף הביטוח בישראל!

 ביטוח לתכולת הדירה 
כנגד נזקי מלחמה

)בכפיפות לאמור בחוזרים אלמנטריים: 11/2018 מה-19.3.18 + 10/2019 מה-4.2.19(

www.polisa.news


9 3 בדצמבר 2019

www.polisa.news פוליסה

ברבעון השלישי נרשם רווח של 33 מיליון שקל לעומת 34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

נשיא לשכת סוכני הביטוח: המסלקה היא מונופול שהוקם ב-2012 
ברישיון על פי חוק עד לשנת 2022 - אותו מונופול צריך לפוג

רווח  רשמה  מבטחים  מנורה  מקבוצת  שומרה 
כולל של 164 מיליון שקל ב-3 רבעונים – גידול של 
שפרסמה  הכספיים  מהדוחות  עולה  כך   .110%
מיליון  ל-91  עלו  מהשקעות  ההכנסות  החברה. 
שקל, לעומת 42.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה 

אשתקד. 
שקל  מיליון   33 של  רווח  נרשם  השלישי  ברבעון 

לעומת 34 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018.
רווח  הדוח  בתקופת  נרשם  חובה  רכב  בתחום 
 33 לעומת  שקל,  מיליון   138 של  מס  לפני  כולל 
יציבות  נשמרה  ברבעון  אשתקד.  שקל  מיליון 

והרווח הכולל עמד על 18 מיליון שקל לעומת 17 
מיליון שקל אשתקד.

הגידול הניכר ברווח הכולל נובע מביטול הפרשה 
בסך של כ-66 מיליון שקל בשייר בעקבות פסיקת 
ריבית  בשיעור  שינוי  לעניין  העליון  המשפט  בית 

ההיוון.
בתחום רכב רכוש נרשם רווח של 72 מיליון שקל 
בתקופה  שקל  מיליון   67 לעומת  הדוח  בתקופת 
רווח  נרשם  השלישי  ברבעון  המקבילה ב-2018. 
של 21 מיליון שקל לעומת 30 מיליון שקל ברבעון 

זה אשתקד. 

הביטוח  ענפי  ושאר  ואחרים  רכוש  ענפי  בתחומי 
מיליון   7 לעומת  שקל  מיליון   16 של  רווח  נרשם 
שקל אשתקד. ברבעון השלישי הרווח עמד על 5 
מיליון שקל לעומת 3 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
של  המכירה  עסקת  נסגרה  באוקטובר  ב-28 
וינשטוק,  את  ארנון  הבת  החברה  מניות   100%
קבלת  לאחר  זאת,  אליפים.  הביטוח  לסוכנות 
אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ב-7 
החברה  צפויה  המכירה  בעקבות  לאוקטובר. 
 2019 שנת  במאזן  הכספיים  בדוחותיה  לרשום 

רווח בסך של כ-5 מיליון שקל.

קרא  רוזנפלד,  ליאור  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
הפנסיונית.  למסלקה  מתחרה  להקים  )ג'(  הבוקר 
רוזנפלד נאם בכנס MDRT שעורכת לשכת סוכני 
שבשבוע  למסלקה  והתייחס  יעקב  בזיכרון  ביטוח 
החולף לדבריו, מתקשה לתפקד ולשרת את סוכני 
חוזרות  הטעויות  הפנסיונית  "במסלקה  הביטוח. 
בכל תקופה קצובה. כבר שבוע שהיא לא עובדת. 
המסלקה היא מונופול שהוקם ב-2012 ברישיון על 

פי חוק עד לשנת 2022. אותו מונופול צריך לפוג.
חוקי  במונופול  שמדובר  "למרות  רוזנפלד,  לדברי 
לפנות  בכוונתנו  הזה.  בנושא  לעשות  מה  יש   -
שנים  ה-10  את  לקצר  מנת  על  התחרות  לרשות 
שניתנו לאותו מונופול. את התחום הזה יש לפתוח 
לכניסה של גוף נוסף, כך שגם למסלקה הפנסיונית 
יהיה מתחרה. במסלקה הפנסיונית צריכים לדעת 

שסוכני הביטוח יכולים לפנות לגוף נוסף".

נשיא לשכת סוכני ביטוח התייחס גם לכוונת חברות 
כרטיסי האשראי להיכנס לתחום הביטוח ולהתחיל 
נוספת  מלחמה  "זו  לציבור.  ביטוח  מוצרי  למכור 
פוליסות  ביטול  משבר  איתה.  מתמודדים  שאנו 
הסיעוד הפרטיות שאנו מתמודדים איתו כיום הוא 

משחק ילדים - אם ניתן לתרחיש הזה להתממש".
האשראי,  שחברות  להיות  יכול  "לא  לדבריו, 
הכלכלית  להתנהלות  שקשור  בכל מה  ששולטות 
הכול  עלינו  יודעות  הן  הביטוח.  לענף  ייכנסו  שלנו, 
מתי  יודעות  הן  הביטוחים.  בנושאי  גם  היום.  כבר 
רואות  ביטוחי הרכב שלנו, משום שהן  מתחדשים 
יודעים  אז   .12 מתוך  ה-11  בתשלום  כשמדובר 
חברות  הרכב.  ביטוח  מתחדש  הבא  שבחודש 
אנחנו  שם.  להיות  צריכות  לא  האשראי  כרטיסי 
וגם  הפוליטיים  גם  האמצעים,  כל  את  נפעיל 

המשפטיים, כדי למנוע את הרעה החולה הזאת".

שומרה רשמה רווח כולל 
של 164 מיליון שקל ב-3 
רבעונים – גידול של 110%

רוזנפלד קורא להקים גוף 
מתחרה למסלקה הפנסיונית

דוחות כספיים

MDRT נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, בכנס

צילום: אבי לוי

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות על החיסכון הפנסיוני 
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שלמה ביטוח רשמה 
רווח כולל של 86 מיליון 

שקל בשלושת הרבעונים 
הראשונים – גידול של 57%

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה: אנו רואים 
בסיפוק רב את העובדה שרשמנו רווחי 
שיא בענף רכב רכוש תוך כדי התגברות 
התחרות ואי שמירה על תעריפים סבירים

שלמה ביטוח רשמה רווח כולל של 86 מיליון שקל 
 –  57% גידול של   – בשלושת הרבעונים הראשונים 
כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה. ברבעון 
מיליון  כ-7  של  כולל  רווח  החברה  רשמה  השלישי 
המקביל  ברבעון  שקל  מיליון   25 לעומת  שקל 

אשתקד )ירידה של 71%(. 
הגידול ברווח בתקופת הדוח, כך נמסר, נובע בעיקר 
מהשקעות  בהכנסות  ברווחיות  ניכרת  מעלייה 
משיפור  וכן  כלולה,  מחברה  האקווטי  וברווחי 
רכוש,  רכב  בענף  החיתומיות  בתוצאות  משמעותי 
כולל  בסך  חובה  רכב  בענף  רזרבות  ומשחרור 
החברה  חלק  )כולל  בשייר  שקל  מיליון  כ-18  של 

בנוגע לשאלת  בית המשפט העליון  דין של  הפול(, בעקבות פסק  בתוצאות 
שיעור ההיוון לפיצויים בנזקי גוף. למרות זאת חלה הרעה של ממש בתוצאות 
על  הריבית  עקום  מירידת  גם  הנובעת  השלישי  ברבעון  חובה  רכב  ענף 

העתודות. 
של  7%בפרמיות  עלייה  הרבעונים  בשלושת  נרשמה  חובה  רכב  בתחום 
בשנים  החברה  את  שאפיין  הגידול  שקל.  מיליון  ל-458   – ברוטו  שהורווחו 
לנוכח  המכירות,  בהיקף  גידול  על  שמרה  והחברה  התמתן,  האחרונות 
התגברות התחרות בענפי ביטוח הרכב. הרווח בתחום רכב חובה עמד על 48 
מיליון שקל לעומת 43 מיליון שקל – גידול של 10%, הנובע משחרור רזרבות 

שהופרשו בשנים קודמות עקב המלצות ועדת וינוגרד לגבי ריבית ההיוון. 
ברבעון השלישי נרשם הפסד של 22 מיליון שקל לעומת רווח של 17 מיליון 
התביעות  התפתחות  בגורמי  מעדכון  נובע  ברבעון  ההפסד  אשתקד.  שקל 
ועקב הגדלת הרזרבות, בסך של 37 מיליון שקל, בשל ירידת עקום הריבית. 

השפעת ירידת עקום הריבית – 5 מיליון שקל. 
בתחום רכב רכוש הפרמיה שהורווחה ברוטו גדלה ב-10% ל-352 מיליון שקל 
בתקופת הדוח, וברבעון השלישי עמדה על 119 מיליון שקל – גידול של 3% 
בהשוואה לאשתקד. ברבעון השלישי המשיכה החברה להציג גידול בפרמיה 
הבלימה  למרות  האחרונות,  בשנים  החברה  את  שאפיינה  מגמה  זה,  בענף 
שחוותה ברבעון הראשון, בשל התגברות התחרות והורדת מחירים אגרסיבית 
של חלק מהחברות הפועלות בתחום פעילות זה. החברה, כך מציינת שלמה 

בדוח, בחרה לשמור על תעריפיה, למרות ירידת המחירים בשוק.
הפרמיה בשייר בתקופת הדוח ירדה ב-22% ל-190 מיליון שקל. הקיטון נובע 

מהרחבת הכיסוי של מבטחי המשנה. 
בתקופת הדוח הרווח בתחום רכב רכוש עמד על 56 מיליון שקל – גידול של 
78%. ברבעון השלישי הרווח צמח ב-116% ל-29 מיליון שקל. הגידול ברווח 
11 מיליון שקל  ומשחרור עתודות בסך  נובע משיפור בתוצאות החיתומיות, 

וגידול בהכנסות מהשקעות. 
בתחום ענפי רכוש וחבויות אחרים, נרשם גידול בפרמיה בשיעור  37%ל-67 
מיליון שקל, הנובע ממיקוד אסטרטגי של החברה להתרחב לתחומי פעילות 
נוספים מעבר לביטוח רכב, היות שהם פחות מושפעים מהתחרות החריפה 
בעיקר  שקל,  מיליון  ל-0.74  ב-84%  ירד  זה  בתחום  הרווח  הרכב.  בתחום 
בשל גידול בשיעור הביטולים בענף תאונות אישיות וכן עקב הפסדים בענפי 

החבויות ובתי העסק.  
בהתגברות  מתאפיין  השלישי  "הרבעון  ביטוח:  שלמה  מנכ"ל  אומיד,  אורי 
התחרות בענף הרכב רכוש. אנו רואים בסיפוק רב את העובדה שרשמנו רווחי 
שיא בענף רכב רכוש תוך כדי התגברות התחרות ואי שמירה על תעריפים 
בחלק  בחסר  פרמיות  לרישום  המגמה  המשך  את  רואים  אנו  סבירים. 
מהחברות ומניחים שברבעונים הקרובים תופעה זו תקבל ביטוי גם בתוצאות 
החברות. רבעון זה התאפיין בגידול מתון בפעילות החברה בניגוד לעבר. אנו 
מברכים את הצטרפותם של עשרות סוכנים מדי חודש, שמוצאים בשלמה 
בית, וחברה הפועלת אך ורק בשיתוף עם סוכנים ועושה הכל על מנת לסייע 

בהתפתחותם".
*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

דוחות כספיים

אורי אומיד, מנכ”ל שלמה
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תקשורת רופא-מטופל לאחר הטיפול
המטופל  לבין  המנתח  בין הפלסטיקאי  על התקשורת 
או המטופלת לאחר ניתוח פלסטי אפשר לדון על בסיס 

ארבעה סוגי מקרים: 
– הביקורות  והמטופלת מרוצים מהתוצאה  1. המנתח 
תודה  אסירת  והמנותחת  מצוינת,  באווירה  מתנהלות 

לרופא המנתח.
המטופלת  אך  מהתוצאה,  רצון  שבע  אינו  המנתח   .2
הטיפול  והמשך  כידידים,  נפרדים  הם   – מאוד  מרוצה 
אפשר  אלה  מקרים  ונעימה.  טובה  באווירה  מתנהל 

לכנות "יצא שכרו בהפסדו".
3. המנתח אינו שבע רצון מהתוצאה, עקב סיבוך בניתוח, 
וכך גם המנותחת – במקרה זה על המנתח לשקול אחת משתי אפשרויות: לשבת 
ולהציג בפניה אפשרות לניתוח  עם המטופלת, להסביר לה את מהות הסיבוך, 
מתקן. ניתוח כזה מקובל לבצע בלי תשלום נוסף, והמטופלת תישא בעלויות חדר 
הניתוח בלבד. אם המנתח הציג כראוי בפני המטופלת את הסיבוך ואת אפשרות 

התיקון, הרי שהמטופלת "הסבירה" תקבל אפשרות זו, ותסכים לניתוח מתקן. 
ולהתעלם  לנסות  היא  המנתח,  של  באישיותו  כנראה  התלויה  אחרת,  אפשרות 

מסיפורים  וסיפורים  תירוצים  באינסוף  המטופלת  את  ולדחות 
פוגש  אני  כאלה  מטופלות  אותה.  להתיש  מנת  על  שונים 

שנואשו  לאחר  אלי  מגיעות  הן  יחסית.  גבוהה  בתדירות 
הבעיה  בתיקון  ומעוניינות  אותן,  שניתח  מהרופא 
הכירורגית. לא תמיד מטופלות מעוניינות להגיש תביעה 
כעס,  צוברות  מהן  רבות  כי  אם  אותן,  שניתח  הרופא  נגד 

מכאן  הרופא.  את  לתבוע  מחליטות  נקם  תחושת  ומתוך 
מאמץ  כל  לעשות  המטפל  הרופא  על  סיבוך,  של  שבמקרים 

קרובות  לעתים  מעקב  לצורכי  אותה  ולפגוש  עמה  לשוחח  המטופלת,  להכלת 
עליו  מכול,  והחשוב  מכך,  יתרה  שליליים.  רגשות  לנטרל  כדי  ולו  האפשר,  ככל 

להתאזר בסבלנות.
וכי עבודתו הייתה מעולה,  4. המנתח משוכנע שהניתוח עבר בהצלחה מלאה, 
ואילו המטופלת מאוכזבת מהתוצאה – זהו לרוב הסוג הקשה ביותר של מקרים, 
שכן מדובר במצבים הנוטים להציף את רגשות האגו של המנתח, ומנגד להחריף 
את חוסר שביעות רצונה של המטופלת, שלעתים קרובות דעתה סובייקטיבית 
ואף בלתי הגיונית, ובמקרים מסוימים עמדתה עלולה לנבוע מתוך עניין להשיב 
כיום  וגוברת  ההולכת  המודעות  רקע  על  זאת,  כל  הניתוח.  עלויות  את  לעצמה 
נוטות  הביטוח  חברות  שבהן  בנסיבות  רפואית,  רשלנות  לתביעות  לאפשרות 
כדי  שקלים,  אלפי  של  סכומים  למטופלות  ולהחזיר  רבה,  בקלות  להתפשר 
להימנע מסאגה משפטית מייגעת, יקרה ומתוקשרת. מקרים מסוג זה הם כאמור 

הקשים ביותר עבור הרופא המנתח. 
הישראלית  באגודה  הוקמה  כיום,  אלה  בנסיבות  התביעות  התגברות  לנוכח 
לפנות  יכולים  המנתח  הרופא  והן  המטופלת  שהן  ועדה  פלסטית  לכירורגיה 
אליה, ולהציג את המקרה בפני פורום המונה מנתחים פלסטיים בכירים. הוועדה 
נעימה  ובאווירה  בלי עלות  זאת  וכל  חוות דעתה לצדדים,  ומגישה את  מגבשת 
ואוהדת במיוחד כלפי המטופלת. הוועדה היא דרך יעילה ל"שחרור קיטור" של 

המטופלים, ומעבר לזה בכוחה למנוע תביעות מיותרות.

ד"ר אלכס לבנברג, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית, בעל מרפאות פרטיות 
בתל אביב ובחיפה, עובד במחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי איכילוב, 

יועץ רפואי לחברות הייטק רפואיות

למטופל  הרופא  בין  התקשורת 
בהקשר  חשוב  נדבך  היא 
הצדדים.  שני  בין  הכולל 
גילוי נאות  תקשורת טובה לצד 
גוברת  אמון  רמת  מאפשרים 
של המטופל, הנבנית בהדרגה. 
במיוחד  חשובה  זו  תשתית 
על  להתגבר  מאפשרת  היותה 
להיווצר  שעלולות  מהמורות 
כדוגמת  הדרך,  בהמשך 

סיבוכים ותופעות לוואי.
כה  הוא  למטופל  הרופא  בין  חיובית  תקשורת  של  כוחה 
רב, עד כי הוא עשוי לפתור מחלוקות בין הצדדים, ולמנוע 

להגיע  העלולים  ותסכול  כעס  מצבי 
הגשת  או  משפטית,  תביעה  לכדי 

נקמה.  של  ממניעים  תביעה 
סיבוך  עקב  לקויה  תקשורת 
רצון  שביעות  חוסר  או  ניתוחי 

לצמצום  ניתנת  המטופלת  של 
מפתח  במושג  השקעה  ידי  על 

ככל  ציפיות.  תיאום  האסתטית:  ברפואה 
הן  ההליך,  בתחילת  יותר  מדויק  יהיה  הציפיות  שתיאום 
 20 של  טיפול  כגון  במסרים  הצפויות,  לתוצאות  ביחס 
 – אחורנית  שנה  עשרים  המראה  את  ישחזר  לא  דקות 
כך  ניתוחי.  לסיבוך  או  ידועות  לוואי  לתופעות  ביחס  והן 
מצטמצמת האפשרות לתקשורת לקויה, העלולה להגיע 
לכדי כעס, תסכול או נקמה ולהתבטא בהגשת תביעה או 

בדרישה לפיצוי. 
כי  למטופלת  מראש  לומר  נכון  הפלסטית  בכירורגיה 
15%, וכי עליה  השכיחות של ניתוח מתקן היא בסביבות 
להביא בחשבון שאין בכך משום רשלנות רפואית. תיאום 
על  לאחריו.  וגם  במהלכו  הטיפול,  לפני  ייעשה  הציפיות 
הרופא להקשיב, להתייחס לתלונות המטופלת ולתת להן 

מענה ככל האפשר.
בפסק דין שעסק בהסרת נגע עורי קבע השופט: "המטופל 
חש נפגע מיחס אולי יהיר, אולי מתנשא, אולי לא אמפתי 
שאילו  למחשבה  נוטה  ואני  הרופא,  של  מצדו  מספיק 
אמפתי  יותר  למטופל,  ביחסו  'נחמד'  יותר  היה  הרופא 
לחששותיו, לתלונותיו ולכאביו, אולי תביעה זו לא הייתה 

באה לעולם... כוחה של תקשורת בין מטפל למטופל".

עו"ד שירלי גינזבורג )LL.M( מספקת שירותים משפטיים 
רפואי.  ציוד  ולחברות  לרופאים  למרפאות,  חולים,  לבתי 
רופאים  להכשרת  ספר  ובבתי  רפואיים  לקהלים  מרצה 

בטיפולים אסתטיים

מאת עו”ד שירלי גינזבורגמאת ד”ר אלכס לבנברג

הצד הרפואי
הצד המשפטי

כירורגיה פלסטית, משפט ומה שביניהם

* אין במאמר שלעיל משום ייעוץ רפואי ו/או משפטי מכל מין וסוג שהוא, והמאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או משפטי קונקרטי.

חדש בפוליסה

עיתונות בהתאמה אישית
לבחירה 

לחצו 
כאן

מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

www.polisa.news
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true
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יניב גואטה, מנהל תשתיות בקבוצת מנורה מבטחים: כחברה העומדת בחזית הטכנולוגיה ומספקת 
פתרונות דיגיטל חדשניים, נדרשה מנורה לייצר סטים רבים של בדיקות תוכנה ואוטומציית תהליכים

מנורה מבטחים הטמיעה פתרון ניהול 
ואוטומציה של בדיקות תוכנה על ידי מלם תים

תים  מלם  מקבוצת  תכנה  תים 
סיימה לאחרונה הטמעת פתרון 
חכם  וניהול  ליצירה  קלאודביט 
אוטומטיות  תוכנה  בדיקות  של 
הפרויקט,  מבטחים.  במנורה 
אלפי  במאות  נאמד  נמסר,  כך 

שקלים.
הפתרון  הטמעת  כלל  הפרויקט 
סביבות web של  עבור 
לוקחים  שבו  תהליך  הקבוצה, 
תוכנה  בודקי  עשרות  חלק 
העובדים בצמוד לצוותי הפיתוח 
במנורה מבטחים. הפרויקט כלל 
בצוותי   המערכת  של  הטמעה 
הדרכה  השונים,  הבדיקות 
אוטומציה.  תסריטי  של  ויצירה 
פותחו  הפרויקט  במסגרת 

ממשקים ייעודיים עבור מגוון מערכות במנורה. 
מול  נתונים  של  ולידיציה  מאפשר  אף  הפתרון 
מקורות מידע שונים בהתאמה אישית,  תוך כדי 

הרצת האוטומציה ויצירת דוח שגיאות מרכז.  
שמשלבת  בפלטפורמה  נמסר,  כך  מדובר, 
מגוון כלים ליצירה, הרצה וניתוח התוצאות של 
חיי  מחזור  כל  לאורך  האוטומטיות  הבדיקות 

 ,CloudBeat מוצר. הכלים של 
 Selenium על  המבוססים 
לגלות  מאפשרים   ,Appium-ו
באופן  פונקציונאליות  בעיות 
אוטומטי, בעזרת מנגנון לבקרת 
שינוי  פונקציונליים,  שינויים 
ממשק משתמש, בקרת שגיאות 
המערכת.  ביצועי  של  ומדידה 
ניתן לגלות בעיות אלו במסגרת 
של בדיקות בשלבי הפיתוח, אך 
בשלבי  גם   - חשוב  פחות  לא 
תסריטים  בעזרת  זאת,  הייצור. 
פעילות  לדמות  שמאפשרים 
ייצור  תקלות  ולגלות  משתמש 
בעזרת  פרואקטיבית,  בצורה 

שימוש במכשירים אמיתיים. 
תשתיות  מנהל  גואטה,  יניב 
העומדת  "כחברה  מבטחים:  מנורה  בקבוצת 
דיגיטל  פתרונות  ומספקת  הטכנולוגיה  בחזית 
חדשניים, נדרשה מנורה לייצר סטים רבים של 
הפתרון  תהליכים.  ואוטומציית  תוכנה  בדיקות 
ביעילות  ליצור  לחברה  אפשר  קלאודביט  של 
מדויק  חיווי  לקבל  רבים,  אוטומטיים  תסריטים 
על אחוזי הצלחה של הבדיקות ובסופו של דבר 

נבחרה  תים  מלם  התוצרים.  איכות  את  לשפר 
עקב מתן שירות, מקצועיות  והיכולת לקדם את 
מול  והמסחרית  הטכנולוגית  ברמה  הנושאים 

היצרן".
נחום דימר, מנכ"ל קלאודביט: "יותר ויותר חברות 
כדי  דיגיטלית.  טרנספורמציה  תהליך  עוברות 
לעמוד בתחרות, הן חייבות להתאים את תשתית 
הולכים  תוכנה  פיתוח  לזמני  שלהן  הבדיקות 
ומתקצרים. השילוב של הפתרון המתקדם של 
והמוניטין של מלם תים  קלאודביט, עם הניסיון 
הבדיקות  צוות  של  ומסירות  גבוהות  יכולות  וכן 
והנהלת מנורה, אפשרו הקמת תשתית בדיקות 
מתקדמת המקנה לחברת מנורה יתרון תחרותי 

נוסף בעולם של טרנספורמציה דיגיטלית״. 
תים   – המוצרים  חטיבת  מנהל  צור,  גל  זאב 
של  "הפתרון  תים:  מלם  מקבוצת  תוכנה, 
של  מעמיקה  בחינה  לאחר  נבחר  קלאודביט 
בדיקות.  של  ואוטומציה  ניהול  פתרונות  מספר 
היישום  פשטות  הטכנולוגיים,  ליתרונות  מעבר 
מגוונות,  טכנולוגיות  בסביבות  והתמיכה 
פתרון  להציע  והיכולת  החברה  של  גמישותה 
זמנים  בלוחות  מנורה  עבור  אישית  מותאם 
צוות  מצד  המלא  הפעולה  ושיתוף  קצרים 

הפיתוח של החברה היווה יתרון מכריע".

ביטוח וטכנולוגיה

*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

יניב גואטה, מנהל תשתיות 
במנורה מבטחים

www.polisa.news
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מכירת צי המטוסים תתבצע בעקבות תאונה אווירית קשה, השלישית בתשע שנים

 רכישת כל המניות תיתן ל-AJG אפשרויות חדשות בתחום ביטוח המשנה - דבר שיעצים 
את היקף השירותים המוענקים ללקוחות AJG  מיוצג בישראל על ידי אקורד סוכנות לביטוח

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הברוקר AJG רוכש 
Capsicum Re את

 Air Saguenay הפסיקה לפעול 
עקב עלויות ביטוח המטוסים

 Arthur J. Gallagher ברוקר הביטוח הבינלאומי
הרכישה  לתנאי  הסכים  כי  הודיע   & Co. - AJG
המשנה  ביטוח  ברוקר  מאחזקות   100% של 
 .Capsicum Reinsurance Brokers LLP
של  משותף  כמיזם   2013 בשנת  הוקם  הברוקר 
 Rupert Swallow-ו  Grahame Chilton
פרש   2015 בשנת   .AJG של  ובגיבוי  בתמיכה 
Grahame Chilton באופן זמני מהמיזם כדי לכהן 

במחצית   .AJG של  הבריטית  הפעילות  כמנכ"ל 
2018 הוא חזר ל-Capsicum Re לתפקיד יו"ר.

את  להגדיל  יוכל   AJG הרכישה  תנאי  פי  על 
כה  עד   .100% של  לשיעור  עד   )20%( אחזקותיו 
הייתה באפשרותו של Capsicum Re להתמודד 
התמיכה  בזכות  ובינוניים  גדולים  ברוקרים  עם 
סייעו  והגיבוי  התמיכה   .AJG לו  שהעניק  והגיבוי 
 .Capsicum Re של  וגדילתו  להתפתחותו 

אפשרויות   AJG-ל תיתן  המניות  כל  של  הרכישה 
חדשות בתחום ביטוח המשנה - דבר שיעצים את 

היקף השירותים המוענקים ללקוחות. 
בעולם,  מוקדים  ב-6  פועלת   Capsicum Re
ב-3  נאמד  והיקף הפרמיות  עובדים   120 מעסיקה 

מיליארד דולר. 
Arthur J. Gallagher מיוצג בארץ על ידי אקורד 

סוכנות לביטוח בע"מ.

חברת התעופה הקנדית )קוויבק( 
צי  המפעילה   ,Air Saguenay
מכירת  על  הודיעה  קלי,  מטוסים 
תאונה  בעקבות  מטוסיה  צי 
בתשע  השלישית  קשה,  אווירית 

שנים. החברה העסיקה 50 עובדים בעשרה אתרים 
שונים באזורים של קוויבק ולברדור. 

שבועיים  הגיעה  הפעילות  הפסקת  על  ההודעה 
לאחר שמשפחת מדריך דיג, שנהרג בתאונת טיסה 
החברה  נגד  תביעה  הגשת  על  הודיעה  בלברדור, 

בטענת רשלנות. בתאונה זו נהרגו שבעה בני אדם 
De Havilland DHC- מתוצרת  המטוס  כאשר 

בצפון  אגם  לתוך  התרסק  )קנדה(    2 Beaver
לברדור. 

שאמורה  הביטוח  פוליסת  החברה,  בעלי  לטענת 

תכפיל  הקרוב  באביב  להתחדש 
את מכירה. בשנת 2015 התרסק 
מטוס דומה לתוך יער ליד קוויבק 
במקרה  גם  ההמראה.  אחרי  מיד 
עסקי  אדם.  בני  שבעה  נהרגו  זה 
קוויבק  כאשר   2018 בשנת  התדרדרו  החברה 
ציידים  הטסת  הצפוני.  הקאריבו  צייד  על  אסרה 
למחנות ציד היוותה כ-35% מההכנסה השנתית. צי 
המטוסים הצטמצם מ-30 ל-12 ונראה שהתחזוקה 

השוטפת נפגעה אף היא.

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!

Air Saguenay צי המטוסים הקלים של
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על רקע מחאת העצמאים
מבטחים ומבוטחים

 סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות פנסיה וגמל, הרצה בכנס של בית 
ההשקעות בנושא הטבות מס לעצמאים בהפקדה לקופות גמל וקרנות השתלמות 
 עוד הרצו: הכלכלן ואסטרטג ראשי  של פסגות אורי גרינפלד על השפעת הריבית 

השלילית ומנכ"ל קרנות הנאמנות אייל גורן על הטיות פסיכולוגיות של משקיעים

כ-100 כרטיסים לאירוע, בו הופיעו שלום חנוך ומתי כספי, 
חולקו לילדים ובני נוער מיישובי עוטף עזה, ביוזמת הראל

אייל סיאני, סמנכ”ל בפסגות, קורא 
לסוכנים לסייע לעצמאים לממש 

הטבות מס בשווי עשרות אלפי שקלים

אילנה ויאיר המבורגר, יו”ר אגודת 
ידידים ויו”ר הראל, השתתפו באירוע 

השנתי של עמותת אלין בית נועם

וקרן  גמל  לקופת  הפקדות 
הטבות  מעניקות  והשתלמות 
שקלים  אלפי  עשרות  עד  של  מס 
לעצמאים מדי שנה ויכולות לסייע 
התנהלותם  את  לשפר  לעצמאים 
מקרי  מפני  ולבטחם  הכלכלית 
נכות ומוות. כך הסביר אייל סיאני, 
בפסגות  מקצועי  ומנהל  סמנכ"ל 
ויועצים  לסוכנים  וגמל,  פנסיה 
שהשתתפו בכנס מקצועי שאירגן 
ההשקעות  בית  ב'(  )יום  אתמול 

פסגות. 
סיאני הסביר לסוכנים, כי אם יציגו 
מזווית  הפנסיוניות  ההפקדות  את 

שונה ומובנת, כך שלמעשה הטבות המס מהוות 
יהיה  המדינה,  ידי  על  מובטחת  תשואה  מעין 
לעצמאים  הקופות  את  לשווק  קל  יותר  להם 
ולדאוג לרווחתם. סיאני הזכיר גם את הנתונים 
הלשכה  של  הבית  משק  הוצאות  סקר  של 
סקר,  אותו  פי  על  לסטטיסטיקה.  המרכזית 
ההוצאות וההכנסות הממוצעות נטו של משקי 
שכמעט  מה  מאוזנות,  כמעט  בישראל  הבית 
נתון  סיאני,  פי  על  מותיר אפשרות לחסוך.  ולא 
נותן משנה תוקף לחשיבות החיסכון בכלל  זה 

ובגיל צעיר בפרט.
למחאת  מענה  לתת  עשויים  סיאני  של  דבריו 
הממותגת  החברתיות  ברשתות  העצמאים 

אלף  כ-150  כוללת  זו  מחאה  שולמן".  כ"אני 
עצמאים שמבקשים להיטיב את מצבם ובעיקר 
קטנים  עסקים  של  המיסוי  דרישות  על  להקל 

ובינוניים. 
עוד הרצו בכנס הכלכלן ואסטרטג ראשי של בית 
ההשקעות אורי גרינפלד, שהרצה על ההשלכות 
בחלק  שמיושמת  שלילית  בנקאית  ריבית  של 
גרינפלד  האחרונות.  בשנים  העולם  ממדינות 
של  יעילותה  לאי  הוכחות  הנוכחים  בפני  הציג 
צמיחה  או  אשראי  להגדלת  השלילית  הריבית 
במשק. לדבריו, "רבע מהחוב העולמי נמצא היום 
העמיתים  שלילית.  ריבית  שנושאים  באפיקים 
של קרנות הפנסיה באירופה מושקעים באג"ח 

שלהם  החסכונות  ותיק  ממשלתי, 
בנוסף,  זמן.  לאורך  מתכווץ 
את  דוחפת  השלילית  הריבית 
את  להגדיל  הסולידיים  האפיקים 
"שימוש  גרינפלד,  פי  על  הסיכון". 
השיגה  כה  עד  שלילית  בריבית 
וגרמה  ההפוכה  התוצאה  את 
להקטנת התוצר בשיעור של 0.2% 

באירופה". 
הייתה  בכנס  האחרונה  ההרצאה 
הנאמנות  קרנות  מנכ"ל  של 
הרצה  גורן  גורן.  אייל  בפסגות 
של  הפסיכולוגיות  ההטיות  על 
לדבריו:  בבורסה.  המשקיעים 
אנחנו  בבורסה.  להפסיד  מתוכנתים  "כולנו 
מרגישים  אנחנו  ובאינסטינקט  סכנה,  מזהים 
היא  הבעיה  ולברוח.  לפעול  חייבים  שאנחנו 
שיש  במקום  הפוך.  המצב  ההון  שבשוק 
לידי  ובא  יותר  גדול  לרווח  הפוטנציאל  סיכון, 
את  הקהל  בפני  הציג  גורן  זמן".  לאורך  ביטוי 
לאורך  שהשקיע  שמי  כך  על  שמצביע  הנתון 
למשל  האמריקאי,  המניות  בשוק  ההיסטוריה 
במשך של 17 שנים רצופות, מעולם לא הפסיד 
כסף, ולמרות זאת, רוב המשקיעים, בעיקר אלו 
שיש להם טווח השקעה ארוך, נזהרים בשילוב 
בחיסכון  או  ההשקעות  בתיק  מניות  של  גבוה 

הפנסיוני וזו טעות שעולה להם כסף".

אירוע ההתרמה השנתי של עמותת אלין 
בהיכל  השבוע  א'  ביום  נערך  נועם  בית 
התרבות בתל אביב, בהשתתפות השרה 
לשוויון חברתי גילה גמליאל, יו"ר אגודת 
ויאיר  אילנה  הראל  קבוצת  ויו"ר  ידידים 
המבורגר, מנכ"ל עמותת אלין בית נועם 
של  המנהל  הוועד  יו"ר  חיים,  בר  איקי 
העמותה הראל לוקר, ח"כ לשעבר איילת 
ובייגה  תמה  ורבין,  ועברי  ורבין  נחמיאס 
סלע  מיכאל  ופרופ'  סלע  שרה  שוחט, 

נשיא מכון ויצמן למדע, מיכל ודוד פורר.
המשרד  עם  בשיתוף  פועלת  העמותה 
לשוויון חברתי ויחד הם מקימים סטארט 

אלגה - שכונת האפשרויות  קרית  אפ חברתי - 
ספורט  מתחמי  תכלול  אשר  מוגבלות,  הבלתי 

במעונות  משולבים  ומגורים  תעסוקה  ופנאי, 
כולם  ועוד,  אתגרית  פעילות  לסטודנטים, 

אנשים  של  משותף  לשימוש  מיועדים 
כך  התרומות,  כאחד.  מוגבלות  ובלי  עם 
שירותים  במתן  לעמותה  יסייעו  נמסר, 
קבלת  לקידום  ופעילויות  איכותיים, 
השונה והאחר. כ-100 כרטיסים לאירוע 
עוטף  מיישובי  נוער  ובני  לילדים  חולקו 
ביטוח  הראל  קבוצת  ביוזמת  עזה 

ופיננסים.
חנוך ומתי כספי, שחגג  שלום  על הבמה 
בסיום  ה-70.  הולדתו  יום  את  לאחרונה 
העמותה  חניכי  ניגשו  המשותף  המופע 
כספי  פרחים.  זר  לזמר  והעניקו  לבמה 
ועם  עימם  ונשארו  לחניכים  הודו  וחנוך 
לצילומי  ארוכות  דקות  לעמותה  חבריהם  יתר 

סלפי משותפים וחלוקת חתימות.

 יאיר המבורגר, אילנה המבורגר ואיקי בר חיים
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אייל גורן, מנכ”ל קרנות 
הנאמנות בפסגות 

אייל סיאני, סמנכ”ל ומנהל 
מקצועי בפסגות פנסיה וגמל

אורי גרינפלד, הכלכלן ואסטרטג 
ראשי של בית ההשקעות 
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 ברק אצילי יו"ר האיגוד: מדובר בהישג משמעותי, לאחר מאמץ לאורך שנים של ההנהלה  פרט ליוקרה 
הבינלאומית, האפשרות להסמיך מתכננים פיננסיים מקומיים בישראל תאפשר לאיגוד להתרחב 

יהיה אחראי על כל מוקדי המכירות, השירות 
והשימור בחברה, באגף שמונה כ-900 עובדים

נאור צמח, סמנכ"ל ומנהל אשכול צפון בחטיבת המכירות של הפניקס, הודה 
לסוכנים על הציון הגבוה שהעניקו לאשכול בסקר שביעות הרצון של הלשכה

הפיננסיים  המתכננים  לאיגוד  דרמטי  הישג 
בישראל. האיגוד יצטרף כחבר מן המניין לארגון 
 Financial Planning( FPSB -ה העולמי, 
החברות,  במסגרת   .)Standards Board
ללא  בארץ  וייעשו  יחוברו  להסמכה  המבחנים 
הארגון  העולמי.  מהאיגוד  אישור  לקבל  צורך 
צופה כי בתוצאה מכך יקוצר תהליך ההסמכה 

ותהיה להגדלה משמעותית של האיגוד. 
של  נציגים  הגיעו  האחרונה  השנה  במהלך 
האיגוד העולמי פעמיים כדי לבחון את התנהלות 
 ,FPSB-ה אישר  בדיקה  לאחר  בארץ.  הנציגים 
מחוץ  הפיננסיים  המתכננים  כל  על  שאחראי 
לארצות הברית, כי האיגוד בשל להתנהל באופן 

עצמאי. 
ברק אצילי, יו"ר האיגוד: "האישור מסכם  על פי 

עבודה של שנתיים מול ה-FPSB ומול ההנהלה 
בחותמת  מאשרת  החברות  ארה"ב.  בדנוור 
שנבחר  המנהל  הוועד  פעילות  את  איכותית 

התאגידי  והממשל  המקצועית  ההתנהלות  ואת 
שהחלנו באיגוד. זה מצטרף לאישור ניהול תקין 

שקיבל האיגוד מרשם העמותות".

ליאור דיטמן מונה לסמנכ"ל אגף מכירות בביטוח ישיר. 
יהיה אחראי על כל מוקדי המכירות,  במסגרת תפקידו 
השירות והשימור בחברה, באגף שמונה כ-900 עובדים. 
דיטמן מונה במקומו של קובי סבן, אשר הודיע לאחרונה 
עצמאית  לדרך  ולפנות  תפקידו  את  לסיים  רצונו  על 
14 שנה מוצלחות, בהן הוביל את אגף המכירות  לאחר 

להישגים מרשימים. 
כלל  דיטמן מילא שורה של תפקידים בכירים בקבוצת 
ביטוח ופיננסים, האחרון שבהם כמנכ"ל הכלל הראשון, 

חברה בת מקבוצת כלל ביטוח שעוסקת בשיווק ביטוחי 
בריאות, חיים, ונסיעות לחו"ל ללקוחות פרטיים.

שניסיונו  משוכנע  "אני  ישיר:  ביטוח  מנכ"ל  הבר,  קובי 
הרב של ליאור בניהול מערכי מכירות מורכבים ובניהול 
המכירות בחברות ישירות, תוך התמודדויות והיכרות עם 
להוביל  להמשיך  לנו  יאפשר  והרגולציה,  השוק  משתני 
תוך  רבים,  להישגים  החברה  ואת  המכירות  אגף  את 
מחויבים  אנחנו  לה  השירות  וחוויית  איכות  על  הקפדה 

כלפי לקוחותינו".

מחוז צפון של הפניקס קיים אמש מפגש 
צמח,  נאור  השנה.  סוף  לקראת  סוכנים 
בחטיבת  צפון  אשכול  ומנהל  סמנכ"ל 
במסגרת  הודה  הפניקס,  של  המכירות 
הגבוה  הציון  על  לסוכנים  המפגש 
רצון  שביעות  בסקר  לאשכול  שהעניקו 
במסגרת  הביטוח,  סוכני  לשכת  של 
לפני  שהתקיים   2019 אלמנטר  כנס 
אשכול  דורג  בסקר   באילת.  כשבועיים 

צפון של הפניקס במקום הראשון.
והוכחה  עדות  הוא  הגבוה  "הציון 
ובעיקר  בינינו,  הפורה  הפעולה  לשיתוף 
צמח  אמר  שנים",  לאורך  ההדדי  לאמון 
הסוכנים  עודכנו  כך  בתוך  לסוכנים. 

מערכות  בכל  בפנסיה  דיגיטלית  הפקה  על 
 ,well פנסיה  שלנו,  החדש  "המוצר  המכירה. 

נושא  ואת  הביטוחית  המטרייה  את  כולל 
של  בנסיבות  לצורך  מענה  המספק  הריסק, 

בתא  ביותר  המשמעותית  הקטסטרופה 
משפחתי".

במפגש הדגיש צמח את חשיבות החיבור 
הקשר  והידוק  לסוכניו  האשכול  של 
המקצועי והאישי. "החיבור של הסוכנים 
להפניקס בכלל ולאשכול הצפוני בפרט 
צמח  אמר  גבוהה",  חשיבות  בעל  הוא 
הפניקס  סקר  תוצאות  על  בהתבסס 
בהקשר  במיוחד  באילת,  סוכניה  בקרב 

של האווירה סביב הביטוחים הישירים. 
צמח קרא לסוכנים לרכז מאמץ במכירת 
אמיתי  ערך  המהווים  ועסקים,  דירות 
ברכב  הדטה  את  למנף  עליהם  ללקוח. 

לטובת מכירת דירות ועסקים.
סוכני  כ-110  של  ערה  לנוכחות  זכה  המפגש 

הביטוח וכלל גם הצגת סרט.

מבטחים ומבוטחים

איגוד המתכננים הפיננסיים זכה 
להכרה בינלאומית ומעתה ינהל 

את ההסמכה באופן עצמאי 

ליאור דיטמן מונה לסמנכ”ל 
אגף מכירות בביטוח ישיר

כ-110 סוכני מחוז צפון של הפניקס 
השתתפו אמש במפגש סוף שנה

נאור צמח )באמצע( ושני סוכנים במפגש סוף השנה

ליאור דיטמן

צילום: כלל ביטוח

הוועד המנהל של איגוד המתכננים הפיננסיים
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באירוע ישתתפו כ-30 מבכירי החברה, המשמשת 
גם כברוקר ביטוח משנה של מרבית חברות הביטוח 

בישראל, ובראשם מנכ"ל מארש אירופה, זיגמונד פריג

המפגש מתקיים כחלק מפעילות הלשכה לקיום 
קשרי כלכלה עם גורמים בשווייץ וליכטנשטיין

מארש ישראל, נציגת Marsh העולמית, תציין מחר 
רב  באירוע  בארץ,  פעילות  שנות  עשרים  ד'(  )יום 

משתתפים בתל אביב.
מארש  אנשי  כ-30  של  משלחת  תגיע  לאירוע 
זיגמונד  מנכ"ל מארש אירופה,  בראשם  העולמית, 
המשק  ובכירי  החברה  לקוחות  אליו  והוזמנו  פריג, 

ועולם הביטוח הישראלי. 
מתאגיד מארש מקלנן,  חלק  היא  מארש ישראל 
ביותר הפועל  בעולם,  הגדול  הביטוח   ברוקר 

ב-560  עובדים  אלף  כ-75  מעסיק  מדינות,  מ-130 
משרדים ובעל הכנסות שנתיות של כ-17 מיליארד 
דולר. מארש משמשת גם כברוקר ביטוח משנה של 
היחידי  הגוף  והיא  בישראל  הביטוח  חברות  מרבית 

בישראל הממוקד אסטרטגית בסקטור העסקי. 

מנכ"לית מארש ישראל, נעמי גיסר נתן, מסרה: "אנו 
מארש  הפכה  בהן  פעילות,  שנות   20 לציין  נרגשים 
המקומי.  הביטוח  מעולם  משמעותי  לחלק  ישראל 
החברה  של  אמון  הבעת  היא  מארש  בכירי  הגעת 
העולמית  החברה  מחויבות  חיזוק  הישראלי,  בשוק 
באטרקטיביות  תמיכה  והמשך  ישראל  למארש 
הפתרונות שאנו מציעים, תוך הסתכלות לפתרונות 

חדשים שנציע בעתיד הקרוב". 
במגוון  פתרונות  מציעה  בינלאומי  כברוקר  מארש, 
תחומי ביטוח, לרבות: ביטוחי רכוש וחבויות, קבלנים, 
חבות  סייבר,  סיכוני  דירקטורים,  מקצועית,  אחריות 
תאונות  אשראי,  סיכוני  קליניים,  ניסויים  מוצר, 
מגוון  וכן  וכופר  חטיפה  לחו"ל,  נסיעות  אישיות, 

פתרונות שאינם נגישים בשוק הביטוח המקומי.

גדעון המבורגר, נשיא קבוצת הראל ולשכת המסחר 
ד'(,  )יום  מחר  יערוך  וליכטנשטיין,  ישראל-שוויץ 
מפגש צהריים במלון דן בתל אביב לבכירים מעולם 
העסקים, המתקיים כחלק מפעילות הלשכה לקיום 

קשרי כלכלה עם גורמים בשווייץ וליכטנשטיין.
המפגש, אשר ייערך במעמד שגריר שוויץ בישראל, 
ציפי  יכלול הרצאת אורח של עו"ד  ז'אן דניאל רוך, 
של  החוץ  ושרת  המשפטים  שרת  לשעבר  ליבני, 

ישראל.
שווייץ  שגרירות  נציגי  בנוכחות  יתקיים  המפגש 
וצפויים להשתתף בו בכירים מעולם העסקים ובהם 
 Bruno ,משגרירות שוויץ בישראל Liv Halperin

 Andreas-ו  Braem, Raymond Sauteur
 Zurich Insurance הביטוח  חברת  נציגי   Itten
בנק  מנכ"ל  פרידמן  חנן  ישתתפו  כן   .company
בנק UBP בישראל,  מנכ"ל  וינברגר  אבי  לאומי, 
עו"ד  אשר,  אורי  עו"ד  נסטלה,  אסם  יו"ר  פרופר  דן 
המסחרי  המועדון  נשיא  דותן  אמנון  דניאל,  פסרמן 
גילרמן,  דני  בסס"ח,  יו"ר  דוד בלומברג  והתעשייתי, 
היהלומים,  בורסת  יו"ר  שניצר  שמואל   ; פרופר  גד 
ערן  עו"ד  יעקובוביץ',  צביקה  עו"ד  וייל,  פיליפ 
חברות  איגוד  מנכ"ל  רוטקופף  גיא  ד"ר  יעקובוביץ', 
מישל  הראל,  קבוצת  יו"ר  המבורגר  הביטוח, יאיר 

סיבוני מנכ"ל הראל ועוד.

ובעקבות  הקודמים,  ברבעונים  שהערכנו  "כפי 
בבניית  ההשקעות  בית  שביצע  הגבוהות  ההשקעות 
תשתית חזקה לצמיחה אורגנית, אנו מתחילים לראות 
את התוצאות בכל תחומי הפעילות". כך הגיב רמי דרור, 
מנכ"ל הלמן אלדובי, לתוצאות בית ההשקעות ברבעון 

השלישי של השנה. 
הכנסות בית ההשקעות ברבעון השלישי ל-2019 גדלו 
לעומת  שקל,   מיליון  בכ-38.5  והסתכמו  בכ-13.3% 
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון  כ-34  של  הכנסות 
ברבעון  החברה  של  מס  לפני  הרווח  אשתקד. 
מיליון שקל  ב-1.2  והסתכם  גדל בכ-102.3%  השלישי 

אשתקד. המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון   0.6  לעומת 
על פי דרור, הדוח מציג גידול "בהיקף הנכסים המנוהלים, 
ובגיוסים  העמיתים  במספר  בתשואות,  בהכנסות, 
האלטרנטיביות  הקרנות  לפעילות  המשמעותיים 
מהשלמת  לדבריו,  נובעים,  אלו  ההשקעות".  בית  של 
והמשך  ההשקעות  בית  של  האסטרטגיים  המהלכים 
מספר  על  המבוססת  הצמיחה  אסטרטגיית  מימוש 
השקעה  קרנות  של  והפצה  ניהול  כולל  צמיחה,  מנועי 
וכמובן פנסיית ברירת  אלטרנטיביות, הקמת בית סוכן 
לגידול משמעותי בהכנסות  מחדל, שמתחילה לתרום 
ובשורת הרווח, כפי שכבר בא לידי ביטוי בדוח הנוכחי".

בכירי מארש מגיעים לישראל לציון 
20 שנה לפעילות החברה בישראל

ציפי ליבני תרצה במפגש שיערוך גדעון 
המבורגר לבכירים מעולם העסקים

מנכ”ל הלמן אלדובי: אנו מתחילים לראות את 
התוצאות של ההשקעות הגבוהות בכל תחומי הפעילות

מבטחים ומבוטחים

נעמי גיסר נתן, מנכ”לית מארש ישראל
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גדעון המבורגר, נשיא קבוצת הראל

צילום: ורדי כהנא

 רמי דרור מגיב על הדוח הרבעוני של הלמן אלדובי בו ההכנסות 
הרבעוניות גדלו ב-13.3% והרווחים זינקו ב- 120% דרור: הדוח מציג 

גידול בהיקף הנכסים המנוהלים, בהכנסות, בתשואות ובמספר העמיתים

רמי דרור, מנכ"ל הלמן אלדובי
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