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 אורן מזרח בצפון

בשורה התחתונה:
תרוויחו יותר!

מגוון מסלולי
התקשרות

מפות  פרסמה  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
למתכונת  סולבנסי  הוראות  להתאמת  דרכים 
כספי  דיווח  תקן  של  ולאימוצו  האירופית 
האחרונים  בימים   .)IFRS(  17 מספר  בינלאומי 
טיוטה  הביטוח  לחברות  שוק  הרשות  שלחה 
כספי  דיווח  תקן  של  ליישומו  דרכים  מפת  של 
דרכים  מפת  וכן  בישראל   17 מספר  בינלאומי 
)סולבנסי  כלכלי  פירעון  כושר  לכללי  למעבר 
יהיה  העיקרי  השינוי  האירופית.  במתכונתם   )2
 16 על  שתעמוד  כך  הפריסה,  תקופת  הארכת 
החלת  עם  שנקבעה  כפי  שנים   7 ולא  שנים 

הרפורמה ב-2017. 
מתחברים  הצעדים  כי  נמסר  מהרשות 
לאסטרטגיה של ד"ר משה ברקת, הממונה על 
שוק ההון, לפעול לרמת תאימות גבוהה יותר בין 

השוק האירופי והישראלי. 

IFRS 17 תקן

רשות  כי  נמסר   ,IFRS 17 תקן  להחלת  בנוגע 

באימוצו  מרכזית  חשיבות  רואה  ההון  שוק 
בישראל.   17 בינלאומי  כספי  דיווח  תקן  של 
בדיקות שנעשו ברשות הצביעו על כך, שקצב 
ההיערכות עד כה הוא אטי והחברות לא עמדו 

ביעדים שקבעו לעצמן. 
המתפרסמת  הדרכים  מפת  טיוטת  במסגרת 
כעת קבעה הרשות לחברות יעד לאימוץ התקן 
לאימוץ  במקביל  וזאת   ,2023 בשנת  החדש 

הצפוי באירופה. 
טיוטת מפת הדרכים גם כוללת את אבני הדרך 
המרכזיות שבהן יידרשו חברות הביטוח לעמוד 
ההיערכות  מהליך  כחלק  בעתיד  שנה  בכל 
חדשות,  מידע  מערכות  רכישת  וביניהן  שלהן, 
הרשות  ידי  על  זה  בשלב  המוערכת  בעלות 
שקלים  מיליוני  עשרות  של  גודל  בסדרי  שוק 
עוד  הגדולות.  הביטוח  מחברות  אחת  לכל 
מידע  מערכות  הרצת  לבצע  החברות  נדרשות 
התוצאות  על  ולדווח  במקביל,  וישנות  חדשות 

המקדמיות לרשות שוק ההון ולציבור.
"יישום  בתגובה:  נמסר  האקטוארים  מאגודת 

תקן IFRS 17 הבינלאומי נושא עמו אתגר מיכוני 
המערכות  חיבור  את  הכולל  מאוד,  משמעותי 
החשבונאיות והאקטואריות לפלטפורמה אחת. 
התקן  אימוץ  של  נוספת  בשנה  דחייה  משכך, 
מאפשרת  באירופה,  לאימוצו  בכפוף  בישראל, 
הבהרות  תחת  יותר  מתאים  היערכות  זמן 
מקצועיות נוספות, שיש לתת את הדעת לגביהן. 
ככל שהבהרות אלו יינתנו מוקדם יותר, כך ניתן 
יהיה להיערך בצורה מיטבית יותר. בנוסף, ראוי 
קיימת  האמורה  הדחייה  למרות  כי  לב  לשים 
רשות  של  הדרכים  במפת  רגולטורית  דרישה 
כבר  כמותיים  מבדקים  לביצוע  ההון  שוק 

במהלך שנת העסקים הנוכחית". 

Solvency II הוראות

 ,IFRS 17 במקביל למפת הדרכים לאימוץ תקן
רשות שוק ההון שלחה לחברות הביטוח טיוטת 

הרשות מאריכה את תקופת הפריסה בסולבנסי 
IFRS 17 ומקדמת את החלת תקן

הכוונה היא להתאים את הוראות הסולבנסי למתכונת האירופית  רשות שוק ההון: סביבת הריבית 
הנמוכה ודרישת ההון המשמעותית בגין תיקי עבר מציפות את החשיבות של החלת הוראת מעבר 

התואמת את מח"מ התחייבויות הביטוח 

המשך בעמוד הבא
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משתתפים בצערו של  אלון קצף
במות האב,

עו״ד צבי קצף ז”ל

שלא תדע עוד צער 
שולחים תנחומים לכל בני המשפחה

השבעה תתקיים בבית המנוח,
רח’ דנקנר 17 נתניה )קומה 8( בין השעות: 08:00-13:00, 16:00-20:00

אוהבים ומחבקים,
משפחת דיוידשילד - פספורטכארד

פירעון  כושר  משטר  הוראות  לאימוץ  מתווה 
כלכלי )סולבנסי 2( בישראל, בהתאם למתכונת 
הצפויים  המרכזיים  העדכונים  האירופית. 
באירופה  הוחלו  אשר  סולבנסי,  בהוראות 
בשנים האחרונות וטרם אומצו בישראל, נוגעים 
במניות  השקעות   – ההשקעות  לתחום  בעיקר 
חוץ-בנקאי,  אשראי  ארוך,  לטווח  המוחזקות 

השקעה בתשתיות ואיגוח.
הנמוכה  הריבית  סביבת  כי  מוסרים  ברשות 
ודרישת ההון המשמעותית בגין תיקי עבר )בעיקר 
תשואה(  והבטחת  מובטחים  מקדמים  בגין 
מציפים מחדש את חשיבות החלת הוראת מעבר 

התואמת את מח"מ התחייבויות הביטוח. 
לסטנדרטים  מההתאמה  כחלק  כי  נמסר,  עוד 
גבוהה  חשיבות  רואה  הרשות  האירופיים, 
באימוץ הוראות ה-ORSA )הערכה עצמית של 
ההון וכושר הפירעון( הכלולות בנדבך השני של 
סולבנסי 2. רכיב זה מהווה נדבך מרכזי במשטר 
במערכת  שנים  זה  ונהוג  סיכונים  מבוסס  הון 

הבנקאית ובהוראות סולבנסי 2 באירופה.
בכללים  שינוי  שוקלת  לא  הרשות  זה  בשלב 

שאימוץ  מצפה  הרשות  דיבידנד.  לחלוקת 
כללי ה-ORSA ישפר את ההתנהלות הזהירה 

והמושכלת בניהול ההון.
ברשות מבקשים להימנע מדרישות הון גבוהות 
המשך  את  המשק,  צמיחת  את  שימנעו  מדי, 
בחדשנות  הביטוח  חברות  של  ההשקעה 
ביטוח  מוצרי  של  פיתוחם  והמשך  טכנולוגית 

לרווחת ציבור המבוטחים.

תקן IFRS 17 יביא להגברת השקיפות 
בתוצאות חברות הביטוח

תקן IFRS 17 נועד בעיקר להביא לשיפור באופן 
תוצאותיהן.  על  מדווחות  ביטוח  חברות  שבו 
ביטוח  חברות  כי  מסבירים,  ההון  שוק  ברשות 
בשיטות  משתמשות  ובישראל  העולם  ברחבי 
היקף  את  לאמוד  כדי  שונות  חשבונאיות 
על  לדווח  וכדי  שלהן,  הביטוח  התחייבויות 
רווחיהן. בין היתר, הדוחות הכספיים של חברות 
הביטוח בישראל לעיתים עושים שימוש לצרכים 
והן  היסטוריים  ריבית  בשיעורי  הן  תחשיביים 

מביאים  לא  וכעיקרון  עדכניים,  ריבית  בשיעורי 
בחשבון את הרווח הצפוי מפוליסות שונות. 

מהדוחות  להבין  קשה  כי  ברשות  מציינים  עוד 
הכספיים את מקורות הרווח של חברות הביטוח, 
החיתומיים  הרווח  מקורות  שבין  ההפרדה  ואת 
לבין מקורות הרווח המימוניים. בפרט בתקופות 
חברות  של  הכספיים  הדוחות  האחרונות, 
יתרה  תנודתיות  כוללים  גם  בישראל  הביטוח 
הריבית  סביבת  בגלל  היתר  בין  בתוצאות, 

הנמוכה במשק. 
זו  תנודתיות  ברשות,  שנעשו  הבדיקות  לפי 
שאינן  חישוב  מצורות  כתוצאה  גם  נובעת 
מקובלות באירופה. עניינים אלה פוגמים באיכות 
הדוחות, ומקשים על הנהלות החברות, מבטחי 
המשנה, המבוטחים והמשקיעים בהבנת מצבן 
שבטווח  בעוד  החברות.  של  והכלכלי  העסקי 
הארוך יותרIFRS 17  אמור להביא לשיפור ניכר 
בכל הנוגע לבעיות שצוינו לעיל, רשות שוק ההון 
שוקלת ביצוע של מספר צעדים נוספים, אשר 
יביאו לשיפור ברלוונטיות הדוחות הכספיים גם 

בטווח הקצר. 

הרשות מאריכה את תקופת הפריסה בסולבנסי 
IFRS 17 ומקדמת את החלת תקן

)המשך מעמוד קודם(
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השלום  המשפט  בבית 
תביעתם  נדונה  בחיפה 
המנוח  עיזבון  של 
)להלן:  א.  ושל  ש. 
אי  איי  כנגד  התובעים( 
ג'י חברה לביטוח )להלן: 
באי  שמות  הנתבעת(. 
צוינו  לא  הצדדים  כוח 
)ת"א  הדין  בפסק 
אשר   ,)22258-01-17
מפי   ,2020 בינואר  ניתן 
השופט אמיר סלאמה.  

הודעת  אילת  משטרת  הוציאה   ,2015 בשנת 
באילת,  מביתו  יצא  המנוח  כי  צוין  בה  "נעדר", 
לאחר שעזב את הבית על רקע בעיות כלכליות 
"ידוע  כי  צוין,  הודעה,  באותה  אותו.  שהטרידו 
על כוונות אובדניות, יש חשש ממשי לחייו". זמן 
קצר לאחר מכן, בעזרת איכון טלפוני שנעשה, 
נמצא המנוח בתוך רכבו, כאשר הוא חסר רוח 
חיים. הרכב אותר למרגלות צוק אנכי בגובה של 

60 מטר, כשהוא הפוך על גגו.
בעקבות מות המנוח דרשה התובעת מהנתבעת 
)להלן: המבטחת( תשלום תגמולי ביטוח מכוח 
בסך  אישיות,  תאונות  לביטוח  פוליסות  שלוש 
את  דחתה  הנתבעת  אך  שקל,  אלף   750 של 
מכסה  אינה  הפוליסה  לפיה  בטענה  דרישתה, 
נבע  המנוח  שמות  כיוון  הנדון,  האירוע  את 

ממעשה אובדני. 
בשאלה  היא  הצדדים  בין  העיקרית  המחלוקת 
האם מות המנוח נגרם עקב מעשה התאבדות, 
הפוליסה  ותנאי  המהותי  הדין  האם  כן,  ואם 

שוללים מהתובעת זכות לתגמולי הביטוח.
בתיק  העובדות  על  המשפט  בית  עמד  תחילה 
ישנה  בתיק  הראיות  חומר  פי  על  כי  וקבע, 
באירוע  מדובר  כי  יותר  הרבה  גבוהה  סבירות 

אובדני מאשר באירוע תאונתי. 
לאחר מכן התייחס בית המשפט אל הפוליסות 
לביטוח  בפוליסות  מדובר  כי  והדגיש  הנדונות, 
שמן  לפי  נלמד  הדבר  שכן  אישיות,  תאונות 
לפי  הכלליים,  התנאים  לפי  הפוליסות,  של 
ולפי ההגדרות הכלליות של  מפרטי הפוליסות 

הפוליסות.
בין  ההבדל  על  עמד  המשפט  בית  כן,  כמו 
וציין  חיים,  ביטוח  לבין  אישיות  תאונות  ביטוח 
כי  נקבע  שם  העליון,  המשפט  בית  של  פסיקה 
בביטוח חיים מקרה הביטוח הוא עצם מותו של 
ואילו בביטוח תאונות מקרה הביטוח  המבוטח, 
הוא "תאונה שקרתה למבוטח". לפיכך, במקרה 
כיסוי  הכוללת  תאונה,  לביטוח  פוליסה  של 

מאת עו”ד ג’ון גבע

התאבדות אינה מזכה
בתגמולי ביטוח

בית המשפט ציין, כי על פי פסיקה של העליון נקבע, כי בביטוח חיים 
מקרה הביטוח הוא עצם מותו של המבוטח, ואילו בביטוח תאונות מקרה 

הביטוח הוא "תאונה שקרתה למבוטח"

מודעת רבע דיוידשילד

המבוטח  מות  בעצם  די  אין  מוות,  של  למקרה 
כדי להכניס את המקרה לגדר הפוליסה, אלא 

יש צורך בכך שהמוות נגרם בעקבות תאונה.
היה  הנדון  במקרה  כי  הדגיש,  המשפט  בית 
כביטוח  עצמן  המגדירות  בפוליסות  מדובר 
תאונות, אשר דורשות, כתנאי בלעדיו אין, קיום 
קשר סיבתי בין נזק הגוף או המוות, לבין אירוע 

תאונתי בהכרח.
זאת ועוד, בית המשפט ציין כי מדובר בפוליסות 
שמלכתחילה הוגדרו כשייכות למשפחת ביטוח 
אינה  הביטוח  מקרה  את  והגדרתן  התאונות, 
מותירה מקום לספקות ביחס למהותן ושייכותן.
את  בתוקף  דחה  המשפט  בית  לכך,  בהתאם 
טענת התובעת, לפיה היא עדיין זכאית לתגמולי 
ביטוח מכוח הפוליסה, גם אם מדובר במעשה 
אובדני, משום שמדובר, לפי הטענה,  בפוליסות 
שהן, במהותן, "ביטוח חיים", ומשכך אין תחולה 
לסייג השולל כיסוי למעשה אובדני, וזאת מכוח 

סעיף 50 לחוק חוזה הביטוח.
יתרה מכך, בית המשפט הוסיף, כי לפי הנקבע 
בפסיקה, כאשר מדובר בביטוח תאונות אישיות, 
סעיף 50 לחוק חוזה הביטוח )שדן בהתאבדות( 
כאשר  רק  לחול  יכול  שהוא  כיוון  חל,  אינו 

חיים  ובעוד שבביטוח  ביטוח",  "מקרה  מתקיים 
מקרה הביטוח מתקיים אך מעצם קרות המוות, 
למקרה  ביחס  מתקיים,  הוא  תאונות  בביטוח 

מוות, רק אם המוות נגרם כתוצאה מתאונה. 
תאונות  בביטוח  כי  המשפט,  בית  קבע  לפיכך, 
אישיות אין כיסוי ביטוחי למקרה של התאבדות, 

וסעיף 50 לחוק לא יכול לסייע בנדון.
לבסוף, בית המשפט הדגיש, כי הכיסוי הביטוחי 
בפוליסות  המפורש  הסייג  נוכח  גם  נשלל 
"איבוד  של  במקרה  כיסוי  השולל  המדוברות, 

לדעת או ניסיון לכך". 
את  דחה  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
התביעה וקבע כי מותו של המנוח נבע ממעשה 
את  מזכה  אינו  מותו  כך,  ובשל  התאבדות, 
הפוליסות  במסגרת  ביטוח  בתגמולי  התובעת 

לביטוח תאונות אישיות.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הינו מייסד ושותף במשרד ג'ון גבע-הדר 
עורכי דין ומגשרים
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יש לשנות את אחוז ההפרשה לפנסיה כך שהוא 
כך  החוסך,  גיל  עם  הדרגתית  בצורה  יעלה 
ממליצים במכון אהרן למדיניות כלכלית במרכז 

הבינתחומי הרצליה.
שערכה  מחקר  ממצאי  על  נסמכות  ההמלצות 
הספר  בבית  סגל  חברת  ליפשיץ,  אסנת  ד"ר 

האם  שבדק  בבינתחומי,  לכלכלה 
של  נוכחי  בשיעור  החובה  הפרשת 
18.5% היא נכונה או גבוהה מדי עבור 
במשק  הנמוכות  ההכנסות  בעלי 
המס,  מסף  נמוך  ששכרם  )פרטים 
על  זאת,  יחידים(.  מפרנסים  ו/או 
רקע טענות כי השיעור שנקבע גבוה 
מ-90%  )יותר  בתועלתם  ופוגע  מדי 
לקרנות  החדשים  מהמצטרפים 
הפנסיה הם בעלי הכנסות הנמוכות 
מ-6,000 שקל לחודש(. דהיינו, פוגע 
חייהם  פני  על  התצרוכת  בהחלקת 

תחלופה  יחס  ויוצרת  מ.פ.(   – זמן  לאורך  )איזון 
גבוה מדי בגיל הפרישה. 

החלקת  ידי  על  מוגדר  במחקר  האופטימום 
תצרוכת לאורך חיי הפרט ויחס תחלופה קרוב 
הפנסיה  בזמן  שההכנסה  שמשמעו  ל-100%, 

שווה להכנסה לפני היציאה לפנסיה. 
ההמלצה היא, כי שיעור ההפרשה יעלה על פני 

הגיל בכמה מדרגות ולא בקפיצה יחידה, וזאת 
להעסקת  השלילי  התמריץ  את  להקטין  כדי 
הכנסות  בעלי  בית  שמשקי  כיוון  מבוגרים. 
הפיצויים,  כספי  את  כלל  בדרך  פודים  נמוכות 
ההצעה היא להשאיר רכיב זה ללא שינוי, ואילו 
את ההפרשה לפנסיה לדרג כאמור על פני זמן:
 2%( 10% 45 - הפרשה של  עד גיל 
העובד,  משכר  תנוכה  מההפרשה 
הפקדות   2% המעסיק:  ידי  על   8%
בגילאים  פיצויים(;   6% מעסיק, 
 4%(  14% של  הפרשה   -  55–45
העובד,  משכר  תנוכה  מההפרשה 
4% הפקדות  ידי המעסיק:  10% על 
עד   55 מגיל  פיצויים(;   6% מעסיק, 
שיעור  יעלה  לפנסיה  הפרישה 
ההפרשה ל-18.5% על פי השיעורים 

הנהוגים היום.
מבנה זה תואם את העלייה בהכנסה 
לנפש סטנדרטית על פני גיל הנובעת משלושה 
גורמים: )א( העלייה בשכר על פני זמן של מרבית 
)ב( הירידה במספר הנפשות  העובדים במשק; 
במשק הבית כאשר הילדים גדלים ועוזבים את 
עבור  המשכנתה  בתשלומי  הירידה  )ג(  הבית; 

משקי בית מבוגרים.
יחס  על  שומרת  זו  הצעה  כי  מנמקת  ליפשיץ 

תחלופה גבוה מאחד )אך קרוב לו( עבור משקי 
ותורמת  שנבדקו,  נמוכות  הכנסות  בעלי  בית 
להחלקת ההכנסה של משקי בית אלו. בנוסף, 
את  תואם  צעירים  בגילאים  ההפרשה  שיעור 
 .OECD במדינות  המקובל  ההפרשה  שיעור 
הוא  זה  הפרשות  במבנה  לטענתה  נוסף  יתרון 
בהתאמתו לפרטים שהחלו לחסוך בגיל מאוחר, 
תחת  לפנסיה  להפריש  שהתחיל  שמי  כך 
השיעורים  את  יחסוך  מבוגר,  בגיל  רק  החוק 

המקסימליים.
הסדר  כי  המחקר,  עורכת  מציינת  לסיכום 
פנסיית החובה הנוכחי פוגע בקבוצות החלשות 
בגין  כספי  מהפסד  יסבלו  הם  העבודה.  בשוק 
קיזוז קצבת הפנסיה שלהם מהגמלה להשלמת 
ההכנסה שלה הם זכאים והם לא ייהנו מהטבות 
מס, שכן שכרם נמוך מסף המס. היא מציינת כי 
מקטינה  ההכנסה  הבטחת  של  הרכיב  הקטנת 
מתוך  הציבורי  המימון  של  חלקו  את  יותר  עוד 
כלל ההכנסות מפנסיה וקצבאות, מימון שכבר 
אירופה.  שבמדינות  מזה  בישראל  נמוך  היום 
בהחלקת  פגיעה  נצפתה  אלו  בית  משקי  עבור 
שבהן  בשנים  ההכנסות  הקטנת  התצרוכת, 
נמוכה  סטנדרטית  לנפש  הפנויה  ההכנסה 
גבוהה  היא  שבהן  בתקופות  והגדלתן  יחסית 

יותר.

ספינת הקורונה
תחושות קשות בחברות הביטוח: "אנחנו מוכנים עם 

מטוס חכור, אך לא מקבלים אישור"
◼ לאחר שהוכח כי ניתן לפנות את המבודדים, גדלה המוטיבציה של הראל, כלל ביטוח, מגדל 

ופספורטכארד לסייע למבוטחים ◼ בחברות מצביעים על גרסאות שונות בהן מחזיקים משרד הבריאות 
והחוץ שמעכבות את החילוץ ◼ הערכות בשוק על לחץ אדיר של נוסעים בקיץ בעקבות גל ביטולי 

הנסיעות הנוכחי

מאת אלמוג עזר

הביטוח  שחברות  לאחר  מיממה  פחות  קצת 
הביטוח  וסוכנות  ביטוח  כלל  הראל,  מגדל, 
להשיב  כדי  טורקי  מטוס  חכרו  פספורטכארד 
דיאמונד  ההסגר,  מספינת  הישראלים  את 
פרינסס, עולות תחושות קשות מנציגי החברות. 
דקה  נמצאות  "החברות  בענף,  גורם  פי  על 
את  לחלץ  כדי  חכור  מטוס  של  משליחה 
אך  הקורונה'  מ'ספינת  הישראלים  המבודדים 

קבלת האישור מתעכבת". 
לפוליסה נודע כי העיכוב נגרם בעיקר בשל אי 
החוץ.  למשרד  הבריאות  משרד  בין  הסכמות 

שצריך  סבור  הבריאות  משרד  כאשר  זאת, 
הישראלים  לקליטת  נוספות  בהכנות  לנקוט 
"עסקים  לשדר  מנסה  החוץ  משרד  בעוד 
קיימת  המשרדים  שני  בין  כך,  מתוך  כרגיל". 
משמעותיות  לשאלות  בנוגע  הסכמה  אי  עדיין 
רמת  מה  הישראלים,  של  ההטסה  אופן  כגון 
ויאבטח  יפקח  ומי  מהשבים  הנדרשת  הבידוד 

את הטיסה. 
מנת  שעל  מכך  נובעת  לעיכוב  נוספת  סיבה 
לחלץ את הנוסעים, יש צורך בתיאום הדוק עם 
לחברות  שנמסרה  זו,  סיבה  היפניות.  הרשויות 
הביטוח, התקבלה בספקנות, מאחר שהנוסעים 
האמריקנים והקנדים חולצו כבר בסוף השבוע 

חילצה  והקנדים  האמריקנים  המבודדים  )את 
הממשלה ולא חברות הביטוח(. 

ביטוח  "כלל  נמסר:  ופיננסים  ביטוח  מכלל 
להחזרת  מטוס  והעמידה  נערכה  ופיננסים 
הממשלה  משרדי  עם  בשיתוף  מבוטחיה, 
וחברות ביטוח אחרות. אנו מחויבים למבוטחינו, 
ערוכים ומוכנים להטסתם חזרה ארצה. החברה 
הממשלה  משרדי  עם  הדוק  בקשר  מצויה 
לאופן  אופרטיביות  להנחיות  וממתינה  השונים, 

ומועד השבתם". 
לא ניתן היה להשיג את תגובות משרד הבריאות 

לדברים. 
במשרד החוץ סירבו להגיב.

מכון אהרן למדיניות כלכלית:
יש לשנות את ההסדר הנוכחי של פנסיית החובה; 

הפרשה בגובה 18.5% פוגעת בקבוצות החלשות במשק 
◼ לטענת החוקרת ד"ר אסנת ליפשיץ, שיעור כזה פוגע בהחלקת התצרוכת על פני זמן של בעלי 

הכנסות נמוכות, ויוצר יחס תחלופה גבוה מדי בגיל הפרישה ◼ ההמלצה: להעלות את אחוז ההפרשה 
בצורה הדרגתית עם גיל החוסך 

ד"ר אסנת ליפשיץ 
צילום: יח"צ



הפניקס חברה לביטוח בע“מ 

EXTRA TRUCK |הפניקס זהיר

מגדילים את ההנחה 
בגין ביטוח חובה ל- 

20%

 %20
20
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חברות בינלאומיות
יעבירו את הייצור שלהן אל מחוץ לסין

הייצור  העברת  היא  הקורונה  מגפת  התפרצות  של  ההשפעות  אחת 
טייוואן  כגון  אחרות  למדינות  בסין  בינלאומיות  חברות  ידי  על  שנעשה 
לבחון  הבינלאומיות  החברות  את  הביאה  המגפה  התפרצות  ווייטנאם.  
בביטחון  לירידה  התייחסות  תוך  שלהן  האספקה  שרשרת  את  מחדש 

בפעולות של ממשל סין וחוסר הביטחון שהפגינו השווקים הסיניים.
בטאיוואן  חדשות  להשקעות  הביאה  לארה"ב  סין  בין  הסחר  מלחמת 
בהיקף של 23.76 מיליארד דולר, שנעשות על ידי170  חברות. מתוך סכום 

11.2 מיליארד דולר הם כספים שהושקעו על ידי חברות זרות. על  זה - 
היא  עליהם  שההשפעה  הענפים   DBS הסינגפורי  הבנק  של  תחזיות  פי 

הגדולה ביותר הם הטקסטיל והאלקטרוניקה.
ומוצרי  הטקסטיל  מיצוא   50% עד   30% מהווה  סין   ,DBS נתוני  פי  על   
ההנעלה וכ-20% של יצוא מכונות ומכשירים אלקטרוניים. לדוגמה, 800 
מוצרים של Apple Inc מיוצרים בסין, לרבות רמקולים, סוללות, מסכים, 

מוליכים למחצה, אריזה ובדיקת מוצרים. 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

ממשלת הודו אישרה הזרמה של
350 מיליון דולר לשלושה מבטחים

 מצבם של המבטחים חמור עקב הפרה של הוראות הנזילות הנדרשות  הזרמת
ההון הממשלתית היא צעד לקראת מיזוג המבטחים, שיתרחש במרץ 2020

התפרצות המגפה הביאה את החברות הבינלאומיות לבחון מחדש את שרשרת
האספקה שלהן והפעילות עשויה לעבור למדינות אחרות כמו טייוואן ווייטנאם

 Oriental Insurance ההודיים  המבטחים  של  החמור  הכלכלי  המצב 
 National Insurance Company - NICL   ,OICL  -   Company
ממשלת  את  הניע   United India Insurance Company UIICL-ו
הודו לאשר הזרמת הון, בהיקף של 350 מיליון דולר, להצלת המבטחים. 

המצב של המבטחים חמור עקב הפרה של הוראות הנזילות הנדרשות. 

העתיד  המבטחים,  מיזוג  לקראת  צעד  היא  הממשלתית  ההון  הזרמת 
המבטחים  שלושת  של  הפרמיה  היקף   .2020 מרץ  בחודש  להתרחש 
ופלח השוק שלהם   )2017 )נתוני שנת  הסתכם ב-5.816 מיליארד דולר 

היה כ-35%.

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

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

pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים
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הכשרה  ברווחים,  המשתתפת  הפוליסה 
ומובילה  ינואר  בחודש   0.37% עלתה  י',  קרן 
מפרסומי  עולה  כך  החודשית.  הטבלה  את 
ארוך  לטווח  החיסכון  לתוצאות  החברות 
של  הפוליסה  השנה.  של  הראשון  בחודש 

שקל  מיליארד  כ-1.8  מנהלת  הכשרה 
וממשיכה את המומנטום החיובי שאפיין אותה 
ב-2019, לאחר שעלתה בשיעור הגבוה ביותר 
רכיב   - בשוק  הערכות  פי  על  כ-13.8%.  של 
למניות  משמעותית  הטיה  עם  גבוה,  מניות 

ביטוחי מנהלים:
קרן י' של הכשרה עלתה

כ-0.4% ומובילה את הענף
◼ המומנטום החיובי שאפיין את הפוליסה קרן י' של החברה ב-2019 ממשיך אל תוך 2020 ◼ הפוליסה 
במסלול הכללי של החברה עלתה 0.55% ◼ החודש נרשם פער משמעותי בין תשואות החברות, כאשר 

חלק מהחברות רשמו תשואה שלילית וחלקן חיובית 

תשואות הפוליסות המשתתפות קרן י'

 
תשואה 
בינואר 
2020

תשואה 12 
חודשים 

תשואה 
2019

תשואה
3 שנים 

תשואה
5 שנים 

הון מנוהל 
)מיליונים(

1,823*0.37%11.03%13.80%20.14%הכשרה קרן י’
0.19%9.08%11.81%20.13%27.36%11,831מנורה קרן י’

0.09%9.33%12.22%20.94%31.25%22,617הראל קרן י’ הישנה
0.16%9.13%12.33%21.88%30.85%67,770-מגדל קרן י’

0.17%9.60%12.94%22.27%29.65%37,874-כלל קרן י’
0.18%10.59%13.95%24.00%37.82%29,843-הפניקס קרן י’

תשואות הפוליסות המשתתפות במסלול הכללי

 
תשואה 
בינואר 
2020

תשואה
 12

חודשים 
תשואה 

2019
תשואה
3 שנים 

תשואה
5 שנים 

הון מנוהל 
)מיליונים(

2,174*0.55%11.29%13.74%19.67%הכשרה כללי
0.19%9.08%11.81%20.13%27.36%11,399מנורה קרן י’ החדשה

0.05%8.57%11.57%19.56%28.77%21,614הראל כללי 
0.12%9.55%12.87%21.23%26.70%7,862-כלל מסלול כללי

0.14%10.20%13.48%22.13%34.11%11,775-הפניקס כללי
0.14%8.59%11.97%19.30%25.39%80,385-מגדל כללי

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות 
ומבוססות ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח

נדל"ן יזמי, הוא זה שתרם לתשואה הגבוהה.
של  י'  קרן  הפוליסה  נמצאת  השני,  במקום 
של  חודשית  תשואה  עם  מבטחים  מנורה 
ב-2019   11.81% עלתה  הפוליסה   .0.19%
במקום  שקל.  מיליארד  כ-11.8  ומנהלת 
השלישי נמצאת הפוליסה של הראל שעלתה 

0.09% בינואר.
הפניקס  של  הפוליסה  מובילה  הארוך  בטווח 
עם תשואה של 24% בשלוש שנים ו-37.82% 

בחמש שנים. 
משמעותיים  לפערים  הביאה  זו  מדידה 
מאחר  הפוליסה  של  החודשית  בתשואה 
בשווקים  בירידות  התאפיין  ה-31  שיום 
נגיף  של  הכלכליות  ההשפעות  בעקבות 
עם  להועיל  אמורה  מדידה  אותה  הקורונה. 
תהיה  שהיא  )מאחר  הבא  בחודש  החברות 
נטולת התשואה השלילית היומית של ה-31 

בינואר(. 
פוליסות במסלול הכללי

הפוליסה של הכשרה במסלול הכללי עלתה 
בתשואות  המסלול  את  ומובילה   0.55%
13.74% ב-2019.  לחודש ינואר. הקרן עלתה 
הפוליסה של מנורה מבטחים במסלול הכללי 
0.19% ונמצאת במקום השני. במקום  עלתה 
השלישי - הפוליסה של הראל עם עלייה של 

 .0.05%
בטווח הארוך מובילה הפוליסה של הפניקס 
שנים  בשלוש   22.13% של  תשואה  עם 

ו34.11% בחמש שנים. 
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על רקע השינויים הרבים החלים בענף, הפניקס 
פעילות  ניהול  שעיקרו  ארגוני,  שינוי  מבצעת 
זה,  מבנה  המקצועיים.  המכירות בתחומים 
הצמיחה  יכולת  את  לשפר  יאפשר  נמסר,  כך 
ריכוז  תוך  הסוכנים,  באמצעות  החברה  של 
לשלב  ועד  הייצור, השיווק  משלב  התהליכים 

המכירה.  
"התמורות  הפניקס:  מנכ"ל  סימון,  בן  אייל 
בעת  עדים  אנו  הביטוח להם  בענף  והשינויים 
ולתכנן  לחשוב  אותנו  מחייבים  האחרונה 
לחזק את  לנו  יאפשר  זה  מחדש. שינוי 
והמשמעותי  המרכזי  ההפצה  ערוץ  הקשר עם 
עובדי  את  לחזק  וכן  הביטוח,  סוכני   – שלנו 
הפניקס תוך מיקודם באתגרים שעוד נכונו לנו".
יהיה העברת יחידות המכירה  עיקרו של השינוי 
הביטוח  לאחריות תחומי  המכירות,  בחטיבת 
והן בפעילות  ביטוח כללי  הן בפעילות  השונים, 
חיים.  וסיכוני  בריאות  טווח,  ארוך  חיסכון 
במסגרת השינוי, תעבור פעילות מוצרי הביטוח 
למוטי  שלמה בכפיפות  של אבי  לניהולו  הכללי 
כללי.  ביטוח  תחום  ומנהל  למנכ"ל  משנה  מור, 
וסיכוני  טווח  ארוך  חיסכון  מכירות  פעילות 

של ברוך  לניהולו  תעבור  והחיים  הבריאות 
למנכ"ל  משנה  כהן,  לדניאל  מינסקי בכפיפות 

ומנהל תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים.

לפעול  ימשיכו  ירושלים  ואשכול  צפון  אשכול 
צפון נאור  אשכול  מנהל  הנוכחית.  במתכונתם 

נאמן ידווחו  ירושלים זאב  אשכול  ומנהל  צמח 
ישירות לדניאל כהן. כמו כן, עובדי מטה המכירות 
ישירות לשי  ידווחו  המכירות  חטיבת  של 

אביסירא, שידווח אף הוא לדניאל כהן.
במתכונתה  והתפעול תישאר  השירות  פעילות 
וערן  פרג'  שרית  קדם,  אורית  הנוכחית, כאשר 
זילברמן יעברו לדווח ישירות לקרן גרניט, משנה 

למנכ"ל ומנהלת התביעות, השירות והתפעול.
לאור השינוי הארגוני, אייל אוחיון, משנה למנכ"ל 
ומנהל חטיבת המכירות, הודיע על רצונו לסיים 
שנים  של  שירות  לאחר  בחברה,  תפקידו  את 

רבות במגוון תפקידים ניהוליים בחברה.
אוחיון  לאייל  מאחל  "אני  סימון הוסיף:  בן 
ומודה  המקצועית,  בהמשך דרכו  רבה  הצלחה 
השנים.  לאורך  לחברתנו  הרבה  תרומתו  על 
מוטי  של  בהובלתם  שהשינוי,  ובטוח  סמוך  אני 
בתחומו  אחד  כל  גרניט,  וקרן  כהן  דניאל  מור, 
ועם  הענף  עם  המעמיקה  להיכרותם  והודות 
בהעמקת  רבות  יסייע  שלנו,  הסוכנים  מערך 
את  ויאפשר   – הסוכנים  עם  השנים  רב  הקשר 
המשך הצלחתה של הפניקס לעוד שנים רבות 

קדימה".

מבטחים ומבוטחים

שרון  של  בניהולה  תורן  בטח  הביטוח  סוכנות 
שחם, מבית כלל ביטוח, רכשה את תיק הביטוח 
ז"ל.  פולק  דני  הביטוח  סוכן  של  האלמנטרי 
דירה  ביטוחי  רכב,  ביטוחי  הכולל  בתיק  מדובר 

וביטוחי חיים בשווי של 440 אלף שקל. 
משנה  ישראל,  שר  מיכל  הובילו  הרכישה  את 

למנכ"ל כלל אחזקות סוכנויות ועו"ד ג'ון גבע.  
סוכן הביטוח הוותיק דני פולק עבד שנים רבות 
נודע  כך  מותו,  מאז  לביטוח.  חברה  כלל  עם 

לפוליסה, ניסו גורמים רבים לרכוש את התיק. 
ביטוח בעת רכישת  כי מטרתה של כלל  נמסר 
של  הנאמנים  שלקוחותיו  לוודא  הייתה  התיק 
פולק יקבלו את השירות המקצועי והמיטבי, כמו 

מקבלות  הבנות  ושלוש  שהאלמנה  לוודא  גם 
את המחיר הטוב ביותר שניתן על עבודתו רבת 

השנים. 
משנה למנכ"ל כלל אחזקות סוכנויות, מיכל שר 
העסקי  בהיבט  נכונה  התיק  "רכישת  ישראל: 
כמו גם בהיבט האנושי. מדובר על תיק אלמנטר 
לסוכנות  הנאמנים  לקוחות  ובו  ומכובד  יציב 
שנים רבות. בנוסף, כלל ביטוח דואגת לסוכנים 
מאוד  לנו  היה  הזה  במקרה  איתה.  העובדים 
חשוב לעטוף את משפחתו של דני ולדאוג להם 
בשעתם הקשה. גם לקוחות הסוכנות מרוויחים 
כיוון שהם מצטרפים למשפחת בטח תורן וייהנו 

מניהול מקצועי ושירות איכותי".

סוכנות בטח תורן רכשה את תיק הביטוח 
האלמנטרי של דני פולק ז"ל

 מדובר בתיק הכולל ביטוחי רכב, ביטוחי דירה וביטוחי חיים בגובה 440 אלף שקל  המשנה למנכ"ל 
כלל אחזקות סוכנויות, מיכל שר ישראל: כלל ביטוח דואגת לסוכנים העובדים איתה וגם לקוחות 

הסוכנות מרוויחים

שרון שחם, מנכ”לית בטח תורן

שינוי ארגוני בהפניקס: יחידות המכירה בחטיבת 
המכירות יועברו לאחריות תחומי הביטוח השונים

 אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס: שינוי זה יאפשר לנו לחזק את הקשר עם ערוץ ההפצה המרכזי 
והמשמעותי שלנו – סוכני הביטוח  אייל אוחיון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המכירות, הודיע על 

רצונו לסיים את תפקידו בחברה 

אייל בן סימון, מנכ”ל הפניקס


