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אברמוביץ: אני לא מבין איך 
הגענו למצב שמעלים את הרעיון 

שסוכן הביטוח יעבוד בחינם
 כל מודל חדש שיאומץ על ידי חברות הביטוח ויעמוד בתנאי החוק, חייב להכיל בתוכו 

עמלות הפצה אשר ישולמו לסוכן על ידי היצרן  חברות הביטוח צריכות לחשוב מה מביא 
להן את הפרנסה הטובה ביותר, והתשובה היא סוכני הביטוח. לצערי, חברות הביטוח לא 

חושבות בצורה אסטרטגית, ומי שמנהל אותן וקובע את סדר היום, זה הרגולטור

“אני לא מבין איך הגענו למצב 
שסוכן  הרעיון  את  שמעלים 
הביטוח יעבוד בחינם”, כך אומר 
לשכת  אריה אברמוביץ, נשיא 
סוכני הביטוח, בתגובה לקולות 
שנשמעים מצד חברות הביטוח, 
לפיהם התגמול הצפוי על פנסיה, 
לפי המודלים החדשים לתשלום 
עמלות לסוכני הביטוח – יהיה 
עם  בשיחה  אפסי.  עד  נמוך 
כנס ביטוח  פוליסה, לקראת 
2017, שייערך  ופנסיוני  חיים 
בעוד כשבועיים, הוא מתייחס 
למודלים העתידיים של עמלות 
הסוכנים, כולל המודלים שהועלו 

לדיון ציבורי על ידי הפיקוח על הביטוח ואומר: 
“כל מודל חדש שיאומץ על ידי חברות הביטוח 
ויעמוד בתנאי החוק, חייב להכיל בתוכו עמלות 

הפצה אשר ישולמו לסוכן על ידי היצרן”. 

• חברות הביטוח לא מזדרזות להציג מודלים 
חדשים. האם יתכן שב-1 באפריל סוכנים לא 

יוכלו למכור מוצרים פנסיוניים?
אברמוביץ: האחריות על גיבוש 
על  מוטלת  חדשים  מודלים 
חברות הביטוח, ואני בטוח שעד 
ייכנס לתוקף, לפחות  שהחוק 
יציגו מודלים  חלק מהחברות 

שעומדים בהוראות החוק. 

נערכות  ייתכן שהחברות   •
לשווק פנסיה באופן ישיר?

אברמוביץ: חברות הביטוח 
צריכות לחשוב מה מביא להן את 
הפרנסה הטובה ביותר, והתשובה 
לצערי,  הביטוח.  סוכני  היא 
חושבות  לא  הביטוח  חברות 
בצורה אסטרטגית, ומי שמנהל אותן וקובע את 
סדר היום – זה הרגולטור. המפקחת מנהלת את 

חברות הביטוח. 

• אחד הקולות שנשמעים מחברות הביטוח 
הוא שהתגמול על הפנסיה יהיה נמוך עד אפסי, 
והסוכן ימכור מוצרים משלימים וירוויח מהם. 

מה דעתך על עמדה זו?
אברמוביץ: ובחברות מוכנים לעבוד בחינם? 
מי שרוצה לקבל תפוקה, צריך לשלם על זה. 
למה? כי אנחנו עושים עבודה. למה שהחברות 

לא ישלמו מהצבירה? 
יכולות לשלם מהצבירה,  חברות הביטוח 
מהפרמיה ולשלם עמלת שיווק. מי שרוצה לקבל 
תפוקה, צריך לשלם על זה. האם הגיוני שסוכני 
הביטוח יעבדו בחינם? אני לא מבין איך הגענו 
למצב שמעלים את הרעיון שסוכן הביטוח לא 

יתוגמל.
ובנושא הזה, איך ייתכן שכל סוכן שבודק את 
העמלות מגלה שלא תוגמל באופן הוגן? אני שמח 
שהפיקוח הנחה את החברות לדווח לסוכן כמה 
עמלה הוא מקבל בכל ענף. חברות הביטוח וסוכני 
הביטוח צריכים לפתור בעצמם את הבעיות, אבל 
לצערי הרב, ככל שאני בודק, אני מבין שחברות 
הביטוח לא עושות כלום כדי לפתור את הבעיות, 

ואז אנחנו נאלצים לפנות לפיקוח. 

)הריאיון המלא יפורסם במסגרת גיליון 
מיוחד לכנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017(
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אריה אברמוביץ,
נשיא לשכת סוכני הביטוח
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 שלמה אייזיק, מנכ”ל יונט, לפוליסה: יש פה עבירה על חוזרים ותקנות שהאוצר 
מנפיק, המחייבים את בעלי הרישיון הפנסיוני. משרד האוצר עשה הנמקה קולקטיבית 
 לכל אזרחי המדינה תחת הכותרת “אנחנו יודעים מה הכי טוב בשבילך וממליצים לך...”
 האוצר בתגובה: אנו מקווים כי הדבר יביא קרנות נוספות להציע דמי ניהול מופחתים

האם הפרסומת של משרד 
האוצר מהווה שיווק פנסיוני?

2 0 1 7 ם  י ר ו פ

11.3.17 מוצ"ש / 

GOLD אירועים - ראשל”צ

19:30 קוקטייל פתיחה וקבלת פנים - 

מה בתכנית?

- ארוחת ערב מטעמי השף -

- משתה פורים עדלאידע -

- תחרות תחפושות נושאת פרסים יקרי ערך -

נשף המסכות הגדול

נופש זוגי
במלון יוקרתי 

בארץ

זוג כרטיסים
 V.I.P לסרט 

חבילת ספא
זוגית

ברירת המחדל,  האם הפרסומת לקרנות 
משרד האוצר, מהווה  שמפרסם בימים אלה 
שיווק פנסיוני? זו השאלה שמסעירה ביומיים 
האחרונים את סוכני הביטוח. בפרסומת קורא 
משרד האוצר לציבור לבקש מהמעסיק לעבור 

לקרנות ברירת המחדל המוזלות. 
שלמה אייזיק, מנכ”ל יונט, סבור כי מדובר 
בשיווק פנסיוני לכל דבר ועניין: “יש פה עבירה על 
חוזרים ותקנות שהאוצר מנפיק, המחייבים את 
בעלי הרישיון הפנסיוני”, הוא אומר לפוליסה. 
“משרד האוצר עשה הנמקה קולקטיבית לכל 
אזרחי המדינה תחת הכותרת ‘אנחנו יודעים 

מה הכי טוב בשבילך וממליצים לך...’”. 
בפרסומת נראה עובד במשרד, שכאשר מציעים 
לו להצטרף לקרנות ברירת המחדל הוא מנסה 
לברר היכן הקאץ’ – “אתם מתחייבים לחלפים 
מקוריים?” ו”זה לא כולל מזוודות וצריך להביא 
סנדוויץ?”. כאשר העובד פונה למעסיק, הוא 
מזהיר את העובד ש”אחרי שנתיים יבקשו 

שתחזיר להם את הראוטר”. 
בסוף הסרטון הקריין מסביר: “משרד האוצר 

דאג שתקבלו את המחיר הנמוך ביותר בעבור 
ניהול הפנסיה שלכם. בקשו מהמעסיק לעבור 

לקרנות ברירת המחדל המוזלות”. 
ממשרד האוצר נמסר: “משרד האוצר בחר 
בשתי קרנות פנסיה שהתחייבו לדמי הניהול 

הנמוכים ביותר עבור כל חוסך שיצטרף אליהן. 
המהלך נועד להגדיל את החיסכון הפנסיוני 
של כל חוסך. אנו מקווים כי הדבר יביא קרנות 
נוספות להציע דמי ניהול מופחתים, שיאפשרו 

לחוסכים להזדקן בכבוד”.

מתוך סרטון הפרסומת של האוצר
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פוליסה מארח

מעוניין לרכוש
תיק ביטוח 

אלמנטרי
באזור אשקלון

אבי
050-5238954

 החוק פטר מאישום פלילי את החולה הנזקק להשתלה ואת קרובו מדרגה ראשונה, אם 
 ביצעו מהלך של הצלת חיים באמצעות קבלה או רכישה של איבר מושתל מן החי

 אל לה לחברת הביטוח להסתפק בפוליסה עם הגדרת שיפוי בלבד, שהרי התוצאה היא 
- אי תשלום מקרה הביטוח לחולה, שפעל למען עצמו בלבד ורכש איבר להשתלה מן החי

את  י  ת א ר ק
ידידי,  מאמרו של 
ד”ר אודי פרישמן, 
מה  ס ר פ ת ה ש
פוליסה  ן  בעיתו
גיליון  )פוליסה, 
2228, מה-1 במרץ 
“השתלות   )2017
בלי תרומות” ואני 
מבקש להאיר את 
ביטוח ההשתלות בזווית אחרת. אדם המבוטח 
בפוליסת השתלות, כאשר ההגדרה להשתלה 
בפוליסה הינה הגדרה מסוג “שיפוי”, סיכויו 
צורך  של  במקרה  הביטוח  כספי  לקבלת 

בהשתלה אינם גבוהים, שלא נאמר נמוכים.
אדם שחלה ונזקק להשתלה, עומדות בפניו 

כמה משוכות.
א. גורם הזמן - מציאת איבר להשתלה טרם 
הידרדרות במצבו הבריאותי )שהרי התפקוד 
הלקוי של האיבר הנדרש להחלפה גורם לפגיעה 

במצב הבריאות הכללי(.
ב. מציאת איבר להשתלה במרכז רפואי 
בחו”ל, שעומד בסטנדרט של חוק ההשתלות 
בישראל. דהיינו, השתלה מן המת )השתלה מן 
החי הינה אלטרואיסטית ובדרך כלל יתנדב 
מי מבני המשפחה הקרובה. לא סביר שימצא 
אדם / תורם כזה בחו”ל שאינו קרוב משפחה(.

ג. מציאת מרכז רפואי בחו”ל שיהיה מוכן 
לבצע את ההשתלה, על אף מצבו הבריאותי 
הירוד של החולה, בשל הזמן הרב שחלף. 
כאן קיימת סכנה שמרכז רפואי זה או אחר, 
שמתהדר במספר רב של הצלחות בניתוחי 
יימנע מלקיחת סיכון בהשתלה  השתלות, 
שסיכוייה מופחתים בשל מצב בריאות כללי 

ירוד של החולה.
 ד. גורם מממן להשתלה - פוליסת הביטוח, 
במקרה שיפוי, הסיכוי שהחולה ייפגש עם כספי  
הפוליסה נמוך. כפי שנבין בהמשך לכתבה זו, 
לעיתים קרובות כאן נוצרת בעיה לא פשוטה, 

הניתנת לפתרון. 
  

 הסיכוי לקבל איבר להשתלה בישראל

לפני שנצלול לדרישת חוק ההשתלות ולחוזר 
המפקח על הביטוח, נדרוש לדעת מה הסיכוי 
לתושב מדינת ישראל לקבל איבר להשתלה 

בישראל? 

מנתונים שפורסמו על ידי משרד הבריאות 
אנחנו למדים שאם בשנת 2012 המתינו 729 
אנשים להשתלת כליה, הרי שבפועל הושתלו 
בישראל רק 57 כליות. אם בשנת 2013 המתינו 
164 אנשים להשתלת כבד, הרי שבפועל זכו 

להשתלה בישראל רק 57 אנשים.
ברור לכולנו שהבעיה העיקרית הינה מחסור 

באיברים. 
כאן עולה השאלה מה עושה אדם הזקוק 
להשתלה? האם הוא נכנס לתור ההשתלות 
בישראל? מה סיכויו לשרוד ולהישאר בחיים? 
מה סיכויו להיכנס לתור ההשתלות במדינות 
אחרות? בפני אותו חולה עולות במקרה זה 

שאלות מוסריות לא פשוטות.
עומדת בפני האדם החולה השאלה, האם הוא 
נוסע לאחד ממחוזות העולם, עובר השתלת 

מן החי או מן המת ומציל את חייו?

איסור גורף על סחר באיברים

אברים,  השתלת  חוק  חוקק  בישראל 
התשס”ח-2008, שמתיר השתלה מן המת. 
בה בעת הוא אוסר על השתלה מן החי, אלא 
אם מוכח שהאיבר המושתל הגיע כמחווה 
אלטרואיסטית מאחד מבני המשפחה ו/או 

מאדם אחר. 
החוק אוסר בצורה גורפת כל סחר באיברים, 
לרבות קבלת איבר בתמורה )כסף, שווה כסף, 
שירות או טובת הנאה אחרת(, לרבות עיסוק 
בתיווך. החוק מתיר ביצוע השתלה בחו”ל, 
כאשר ההשתלה עומדת בתנאי החוק של 
אותה מדינה בה מבוצעת ההשתלה, וההשתלה 

בוצעה ללא סחר איברים.
העבירה על חוק זה הינה עבירה פלילית! 

החוק פטר )בסעיף 36( מעבירה פלילית - 
הוציא מטווח העבירה הפלילית - את החולה 
מדרגה  קרובו  את  או  להשתלה  המועמד 
ראשונה, כדי להימנע מלהעמיד את מצוקתם 

הקשה מול בעיה מוסרית.
חוזר  הביטוח  על  המפקח  פרסם  בנוסף 

מחודש ינואר 2009 ושם בסעיף 5, נרשם:
“5. תחולה 

 הוראות חוזר זה יחולו על כל תכנית הכוללת 
כיסוי ביטוחי להשתלות. לעניין זה, תשלום 
פיצוי בעד השתלת איברים לפי הוראות פוליסה 
לביטוח מחלות קשות, שנעשתה בעקבות 
המרכז הלאומי  המצאת אישור רשמי של 

להשתלות בישראל על הצורך בהשתלת איבר, 
ובטרם ביצוע ההשתלה, לא תחשב לעניין חוזר 

זה כמימון ביצוע השתלה”.
בחוזר זה ישנה הבחנה בין פיצוי הניתן לפני 
ההשתלה, הכפוף לאישור רשמי בדבר הצורך 
בהשתלה, והוא מותר, כי מטרתו פיצוי בגין 
מצב רפואי )מצב הדומה לכל פוליסה המעניקה 
פיצוי בגין נכות או מצב רפואי קשה(,לבין 
שיפוי הניתן לאחר ההשתלה, שמטרתו מימון 

השתלה, והוא אסור על פי החוק.
הרי ברור לכולנו, שכאשר קיים בידי המבוטח 
/ החולה אישור רשמי של המרכז הלאומי 
להשתלות בישראל, שהוא נזקק להשתלה, 
הוא יעשה הכול כדי להיות מושתל. משמעות 

הדבר שהוא נזקק לסכום הביטוח במלואו. 

פוליסה שתכלול פיצוי ושיפוי

להזכירכם בשנית, שהחוק פטר מאישום 
ואת  להשתלה  הנזקק  החולה  את  פלילי 
קרובו מדרגה ראשונה, אם ביצעו מהלך של 
הצלת חיים באמצעות קבלת / רכישת איבר 

מושתל מן החי. 
לכן, אל לה לחברת הביטוח להעמיד עצמה 
בתווך מוסרי זה, מקום בו החוק לא העמיד 
עצמו מוסרית מול החולה הנזקק להצלת חייו. 
אל לה לחברת הביטוח להסתפק בפוליסה עם 
הגדרת שיפוי בלבד, שהרי התוצאה היא - אי 
תשלום מקרה הביטוח לחולה, שפעל למען 

עצמו בלבד ורכש איבר להשתלה מן החי.
מכאן עולה החשיבות שהפוליסה תכלול 
הגדרה להשתלה מסוג פיצוי ושיפוי גם יחד, 
שתאפשר פיצוי למושתלים בסכומים ריאליים.

פוליסת השתלות מצילת חיים

מאת עו”ד שלמה ברמץ 
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 שריפה שפרצה במחסן בית עסק כילתה את תכולתו  הפניקס סירבה לשלם תגמולים, כי לטענתה השריפה 
נגרמה בשל הצתה של התובעים  התובעים טענו, כי לא הסתירו כל מידע מהותי בנוגע לכיסוי הביטוחי 

בבית משפט המחוזי בירושלים נדונה תביעתם 
אבסולוט   .2 בע”מ  השלישי  הצעד   .1 של 
הרצל סבג   .3 )2003( בע”מ  חנויות הנעלה 
אלישע  )“התובעים”(, שיוצגו על-ידי עו”ד 
אטיאס ואח’ ממשרד עורכי הדין אטיאס, נווה, 
זיו, נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע”מ 
)“הפניקס”(, שיוצגה על-ידי עו”ד מור חן ואח’ 
ממשרד עורכי הדין תגר. פסק הדין החלקי ניתן 
בפברואר 2017, בהיעדר הצדדים, מפי הנשיא, 

השופט אהרון פרקש.
עובדות המקרה: באחד הימים פרצה שריפה 
במחסן בית העסק של התובעים שכילתה את 
תכולתו )“האירוע”(. הפניקס סירבה להכיר 
בחבותה על פי פוליסת הביטוח וסירבה לשלם 
תגמולים, מאחר שלטענתה נגרמה השריפה בשל 
הצתה של מי מהתובעים או שלוחם. לטענת 
התובעים, אי תשלום תגמולי הביטוח הביא 
לקריסת העסק, ובתביעה זו הם תובעים את 
נזקיהם בסך של כ-8.2 מיליון שקל. לטענת 
התובעים, ההלכה הפסוקה אינה מכירה בהתניית 
הכיסוי הביטוחי באמצעי מיגון תקינים, אלא 
על הפניקס להוכיח, כי לא הייתה מתקשרת 
בחוזה הביטוח, אף בעבור דמי ביטוח מרובים 
יותר, אילו ידעה את המצב לאשורו וכי כך הייתה 

נוהגת כל מבטחת סבירה אחרת.
נטען, כי התובעים לא הסתירו כל מידע מהותי 
בנוגע לכיסוי הביטוחי, כגרסת הפניקס. בנוסף 
נטען, כי אף אם הפניקס הייתה מוכיחה זאת, 
היא לא הוכיחה שאי מסירת המידע נבעה מתוך 
כוונת מרמה וכי אם היה נמסר לה הייתה מסרבת 

היא וכל מבטחת אחרת להתקשר בפוליסה.
הפניקס טענה, כי מדובר בהצתה מכוונת, 
שהתובעים היו מעורבים בה בשל העובדה 
כבדים.  בהפסדים  שרויים  היו  שעסקיהם 
לטענתה, לו היה ידוע לה כי התובעים אינם 
מתכוונים לקיים את תנאי המיגון, היא לא 
הייתה, כמו כל מבטחת סבירה, מתקשרת בחוזה 

ביטוח - אף לא בפרמיה גבוהה יותר.
השאלות במחלוקת: האם אירוע השריפה 
נגרם כתוצאה מהצתה מכוונת? בהנחה שמדובר 
בהצתה - האם הוכח שהתובעים היו מעורבים 
להצית את  מניע  היה  לתובעים  בה? האם 
המחסן? בהנחה שכן, האם קיומו של מניע הוא 
תנאי מספיק להוכחת מעורבותם של התובעים 
בהצתה? בהנחה שחלה חבות על הפניקס, האם 
היא פטורה מהחבות, בין משום שהתובעים 
הסתירו מידע מהותי בעת עריכת חוזה הביטוח 

ובין משום שהפרו את תנאי המיגון על פיו? 
פסק הדין: סעיף 26 לחוק חוזה ביטוח קובע: 
“נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי 
המוטב במתכוון, פטור המבטח מחבותו”. 
על פי ההלכה הפסוקה, מקום בו עולה טענה, 
שהמבוטח גרם במתכוון לקרות מקרה הביטוח, 

על המבוטח להוכיח תחילה את התרחשות 
האירוע המוגדר, במקרה זה את התרחשות 
השריפה, על בסיס נתונים עובדתיים. לאחר 
מכן על המבטח להוכיח התקיימותו של חריג 
גרימה במכוון של האירוע  כגון  לפוליסה, 
הביטוחי על ידי המבוטח. בהקשר של פוליסת 
ביטוח אש נאמר: “אף ב’מקרה ביטוח’ על 
‘כל  פי פוליסת ביטוח אש, בדומה לביטוח 
הסיכונים’, הגורם לסיכון הוא סתמי. ‘מקרה 
הביטוח’ יכול להיות תוצאה של סיבות רבות 
ומגוונות, אש יכולה לפרוץ בדרכים שונות... 
באופן טבעי, כתוצאה מתנאים סביבתיים... 
כל  בביטוח  כמו  מכוונת.  בהצתה  במזיד, 
הסיכונים, די לו לכן למבוטח )בהיעדר הוראה 
אחרת בפוליסה, וכזו אין בענייננו(, להוכיח 
שפרצה אש. הוא אינו חייב להוכיח איך ומדוע 
פרצה. לא עליו הנטל לשלול, שאז נגרמה במתכוון 
על ידיו או בקנוניה עמו, אלא על המבטח להוכיח, 
על פי מאזן ההסתברות, שכך נגרמה. אם בתום 
העדויות כפות המאזניים נשארו שוות והמקרה 
מתיישב במידה שווה עם שריפה מקרית כמו עם 

הצתה, כי אז יזכה המבוטח”.
לאחר סקירת הראיות וחוות דעת המומחים, 
קבע המחוזי, שהפניקס לא הוכיחה הצתה 
וכי אין ממש בטענתה שהתובעים רצו לחסל 
את החברות עקב הפסדים כלכליים. גם אילו 
היה מדובר בהצתה, לא הוכח כי לתובעים היה 
אינטרס להצית את המחסן, וגם במקרה זה 

הייתה הפניקס מחויבת בתגמולי הביטוח.

בעניין טענת הפניקס בדבר הסתר מידע 
מהותי נקבע, כי הפניקס לא הרימה את הנטל 
המוטל עליה ולא הראתה שכל מבטח סביר 
אחר לא היה נקשר בחוזה הביטוח. המבוטחים, 
מבחינתם, פעלו כמבוטח סביר לכל דבר ועניין, 
הפעילו בעלי מקצוע לטפל בדרישות הפניקס 

לגבי מיגוני האש ומערכת גילוי האש. 
בית המשפט המחוזי דחה את טענת הפניקס, כי 
לא ניתן לקשור בין האירוע לנזקים התוצאתיים 
העקיפים שנגרמו ממנו. הודגש, כי המשפט 
הישראלי הכיר באפשרות לפסוק למבוטח 
פיצויים בגין נזקים תוצאתיים שנגרמו לו עקב 
עיכוב בתשלום תגמולי הביטוח והכלל הרצוי הוא 
שמבטחת המעכבת תשלום תגמולים שלא כדין 
צריכה לצפות שלמבוטח ייגרם נזק כתוצאה מכך. 
אילו היו משולמים התגמולים במועד, הרי שהיה 
באפשרות התובעים להמשיך ולהתנהל באופן 
שוטף ולהחזיר את הלוואותיהם השוטפות. דבר 

זה היה מונע את קריסת העסק.
בית המשפט המחוזי קיבל את  לסיכום: 
התביעה וקבע, כי הפניקס תשלם לתובעים 
את התשלומים שנפסקו להם, בתוספת הפרשי 
הצמדה וריבית כחוק, לאחר קבלת השלמה של 
המומחה לחוות דעתו, סכום של כ- 4.6 מיליון 
שקל. הפניקס תישא בהוצאות התובעים, 
לרבות בגין חוות דעת המומחים מטעמם וכל 
העדים. פסיקת שכר הטרחה תיעשה בפסק 
הדין המשלים לאחר קבלת השערוך על ידי 
רואה חשבון.  יצוין כי מדובר בפסק דין חלקי.

בית המשפט המחוזי קבע בפסק דין חלקי כי 
המבטחת דחתה שלא כדין תביעה בגין נזקי שריפה

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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בן ומאיה קדישמן, ילדיו ויורשיו 
מנשה  של הצייר והפסל המנוח 
סוכנות  את  תובעים  קדישמן, 
הביטוח גיל עד ואת חברת הכשרה, 
המבטחת שלה, בסכום של יותר 
מ-5 מיליון שקל על נזק שנגרם 
למחסן בו אוכסנו ציוריו של האמן.

על פי התביעה, שהוגשה בבית 
מאות  מרכז,  המחוזי  המשפט 
יצירות נרטבו וניזוקו עקב הצפה 
במחסן ששכר האמן מסוכנות 
ילדי  של  לדבריהם  הביטוח. 
עם  התקשר  אביהם  קדישמן, 
הסוכנות, המחזיקה מחסן ציורים 
בקומת מרתף בדרום תל אביב 
ושם אוחסנו היצירות בעלות הערך 
הרב במשך שנים רבות. נטען על 
ידי התובעים, שהכשרה הוציאה 
לביטוח עסק למשכיר  פוליסה 

הנכס ולכן האירוע מבוטח. 
ות  ע צ מ א ב  , ן ע ט נ ה  ע י ב ת ב
קובי  משה קפלנסקי וד”ר  עו”ד 
קפלנסקי, כי בין ה-3 ל-5 במאי 
2015, כמה ימים לפני מותו של 
קדישמן, הוצף המרתף עקב נזילה 
או התפוצצות צינור והדבר גרם 
נזק מהותי לציורים שאוכסנו בו. 

2015 השיבה חברת  עוד נטען, כי בדצמבר 
הביטוח כי אינה נושאת באחריות. פנייה נוספת 
להכשרה לאחר הערכת שמאי לא נענתה, על 
פי התובעים. “התעלמות הכשרה מדרישות 
התובעים מהווה אי גילוי כל עילה אמיתית 
וכנה לאי תשלום תגמולי הביטוח, והתנהלות 
זו גרמה וגורמת לתובעים נזקים והפסדים 

שמתעצמים מדי יום”, כך נטען.
בז’קט  הוסכם  כי  בתביעה,  נאמר  עוד 
הפוליסה לעניין נזקים שנגרמו על ידי נוזלים 
יהיו מונחים ישירות על  ומים בתנאי שלא 
הרצפה ומונחים במרחק סביר מקירות המבנה.

איתן פינטו,  הכשרה מינתה את השמאי 
גולדברג שמאים, לבדיקת  אמיר  ממשרד 

הנזק והיקפו. על פי כתב התביעה, 
פעולה  לשיתוף  זכה  השמאי 
מצד המשפחה וחרף כך הכשרה 
התעלמה לחלוטין ממנגנון הפיצוי 
והתשלום שנקבע בפוליסה “ובכך 
פעלה בחוסר תום לב מתוך מגמה 

ליצור לחץ כלכלי על התובעים”.
לשווי  הכספית  ההערכה  את 
מטעם  ערך  שניזוקו  היצירות 
העיזבון השמאי ג’ימי רום ממשרד 
ידי  על  שנשכר  שמאים,  רום 

המשפחה.
על פי הערכת השמאי רום, נגרמו 
יצירות  מ-1,000  ליותר  נזקים 
יצירות  יש  וכן  אקריליק על בד 
נוספות שניזוקו באופן מוחלט. 
היו בגדלים  היצירות שאוחסנו 
שונים וצוירו על ידי האמן במשך 
שנים רבות, מאז שנות ה-70 של 
המאה שעברה. כל היצירות, על 
פי חוות דעת השמאי, אוחסנו על 
גבי מתקני אחסון בתוך המחסן. 
הנזקים הם ברמות חומרה שונות.
לחייב  מבקש  המשפט  בית 
לתובעים  לשלם  הנתבעת  את 
5,044,750 מיליון שקל בהתאם 
קרות  מיום  הפוליסה  לגבולות 
הנזק ועד מועד התשלום בפועל, בצירוף הפרשי 
הצמדה וריבית ולחייב את הנתבעת בשר טרחת 

עו”ד ושכר מומחים.
מהכשרה נמסר: “התביעה טרם נתקבלה 
בחברה. אנו נבחן את הדברים ונגיב בהתאם 

לכשתתקבל במשרדינו”.
בסוכנות גיל עד בחרו לא להגיב.

יורשי קדישמן תובעים 5 מיליון שקל 
מהכשרה ומסוכנות הביטוח גיל עד 

בשל נזק שנגרם לציורי האמן
 הנזק נגרם עקב הצפה במחסן בו אוכסנו ציוריו של האמן  בעלי המחסן, סוכנות הביטוח גיל עד, 
היו מבוטחים בפוליסה לביטוח עסק למשכיר הנכס  לטענת התובעים, הכשרה התעלמה מדרישות 

התובעים  הכשרה: התביעה טרם נתקבלה, אנו נבחן את הדברים ונגיב בהתאם 

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

טביעת הכבשים. ציור של קדישמן
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חברות אלה יכולות להשתמש במידע הרב 
האגור במחשביהן ולמכור לקוחותיהן ביטוח 

רכב תוך עקיפת צינורות השיווק הקיימים

חברות סלולר והיי טק 
יוזמות פעילויות ביטוח 
בשוק הרכב של בריטניה

הפיקוח על הביטוח של הודו מכין 
נהלי אבטחת סייבר למבטחים

נזקי הסערה באוסטרליה 
הגיעו ל-141 מיליון דולר

ביטוח בינלאומי 
ישראל גלעד

חברת הסלולר הבריטית O2, חברה בת של Telefonica SA )חברה 
הכולל  רכב  ביטוח  השנה  פברואר  בחודש  להציע  החלה  ספרדית( 
טלמטריה )הבודקת את הרגלי הנהיגה של המבוטח(, שיכול להביא 

להפחתה משמעותית בפרמיית הביטוח שהוא משלם. 
חברות הסלולר יכולות להשתמש במידע הרב על לקוחותיהן האגור 
השיווק  צינורות  עקיפת  תוך  רכב  ביטוח  להם  ולמכור  במחשביהן 
פוליסות  וכדומה.  השוואה  אתרי  ברוקרים,  סוכנים,   – הקיימים 
מבטח   ,BGL Group Ltd הבריטי  המבטח  ידי  על  ייערכו  הביטוח 
אשר משווק ביטוח באמצעות חברות לשירותי לוויות, סופרמרקטים, 
חברות גרירה ושרותי דרך כמו RAC ועוד. מבטחי הפרט של בריטניה 
ועוד(  פייסבוק  אמזון,  )גוגל,  הטכנולוגיה  ענקי  מכניסת  חוששים 
לתחום הביטוח, חברות בעלות יכולת לתקשורת אישית עם הגולשים 

ובעלות מאגרי מידע על הלקוחות ועל הרגלי הצריכה שלהם. 
O2 מתכננות  וחברת הסלולר   Telefonica SA כי  פורסם,  במקביל 
הקבוצה,  של  המחשוב  במערך  מלאכותית”  “אינטליגנציה  לשלב 
תופעל   Aura שתקרא   התוכנה,  הלקוחות.  שירות  בתחום  במיוחד 
כגון  בנושאים  טלפוני  דו-שיח  עמו  לנהל  ותוכל  הלקוח  של  בקולו 
החשבון החודשי ושינוי תכניות. בקבוצה מאמינים, כי האינטליגנציה 
המלאכותית תשפר את היכולת להבין את הלקוח ובכך תביא למערכת 
ועל  כלפיו  הנובע משקיפות  אמון  על  עמו, המבוססת  חדשה  יחסים 

תחושת הלקוח שהוא יכול לשלוט במידע שלו.

מבטחים הודיים עלולים לשלם קנסות עד סך של 749 אלף דולר בגין 
מציע  כך  דיגיטלי.  באופן  המעובד  ו/או  הנשמר  המידע  על  בהגנה  כשל 
מדיניות  בתחום  שהוצגה  בטיוטה   IRDI הודו  של  הביטוח  על  הפיקוח 

אבטחת המידע והסייבר. בין ההמלצות הנוספות: 
•  איסור על אחסון של מידע מזהה או מסווג או רגיש במכשירים ניידים. 

• ה”ענן” בו משתמש המבטח חייב להיות ממוקם בתוך הודו. 
• כל מבטח יהיה חייב להקים ועדה לאבטחת מידע ולפתח תכנית תגובה 

למשבר סייבר. 
עבודה  קבוצת   ,2016 באוקטובר  הקים,  הודו  של  הביטוח  על  הפיקוח 
של מנהלי מערכות מידע )מנמ”רים( כדי ליצור את בסיס הפעילות בהגנת 

מידע וסייבר של המבטחים. 
הוועדה הקימה שלוש ועדות משנה שתפקידן לעבוד על נושאים שונים 

המתייחסים לאבטחת המידע וסיכוני הסייבר.

הברד  סערת  של  המבוטחים  הנזקים 
פגעה  ואשר   2017 פברואר  בחודש  שהתרחשה 
מזרח  ודרום  )סידני  באוסטרליה  אזורים  בשני 

ויילס( מסתכמים ב-141 מיליון דולר. 
ורעמים  ברקים  סערות  עמה  הביאה  הסערה 
וסערות ברד. בתחילה הוערכו נזקי הסערה ב-40 
הולכים  המבוטחים  הנזקים  אולם  דולר  מיליון 

וגדלים ומספר התביעות הגיע כבר ל-48 אלף. כדורי הברד, שכאמור ליוו 
את הסערה, הגיעו בגדלים חריגים ופגעו בגגות, שמשות, מכוניות ומבנים. 

נראה שמספר התביעות יהיה גדול יותר והיקף הנזקים יגדל בהתאמה.

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

עבר נקי בביטוח הרכב?

+ פוליסה ייחודית 
לבעלי עבר ביטוחי נקי 
+ הנחות משמעותיות 

ואטרקטיביות בביטוח המקיף 
+ ביטוח חובה בתעריף מוזל

פוליסת הביטוח המשתלמת ביותר 
לנהגים הזהירים ביותר!

FIX    שלמה

לקבלת פרטים נוספים על המסלול, 
אנא פנו למחוז.

כדורי ברד בסופה השנה
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מבטחים ומבוטחים

75568_190x135_z.indd   4 12/22/16   12:42

קה  י נ ע ה ל  ד ג מ
וע  ב ש ה  ’ א ם  ו י ב
מלגות לסטודנטיות 
ולסטודנטים ממוצא 
אתיופי על שם טופז 
ז”ל,  קליין  אבן-חן 
בבית  בטקס שנערך 
מגדל בפתח תקווה. 
טופז, בת 29 במותה, 
נספתה באסון הכרמל, 

בהיותה חניכה בקורס קצינים בשב”ס. בנוסף, 
הייתה סטודנטית מצטיינת ולמדה לתואר שני 
במנהל עסקים במכללה למנהל. לאחר מותה 
עוטרה בעיטור המופת. חברת מגדל החלה 
בתכנית המלגות על שמה של טופז לפני שש 

שנים, כתרומה להנצחת דרכה. 
מהחברה נמסר, כי משנה לשנה הרחיבה 
החברה את התכנית והשנה הוענקו מלגות 
הלומדים  וסטודנטים,  סטודנטיות  ל-10 
לתואר ראשון במסלול האקדמי במכללה 
למנהל, שעל אף נקודת המוצא הקשה שלהם, 
רוצים להתקדם ולהצליח בתחומי התעסוקה 

השונים.  
התכנית,  במסגרת 
חד  א ו ת  ח א ל  כ ל
שקיבלו מלגות מתלווה 
וא  ה ש  ” ר ו ט נ מ “
במגדל,  בכיר  מנהל 
ומנחה  מסייע  אשר 
או  הסטודנטית  את 
לך  ה מ ב ט  נ ד ו ט ס ה
מי  ד ק א ה ר  א ו ת ה
ואחריו. את המלגות לסטודנטים העניקו 
עופר  יוחנן דנינו, מנכ”ל מגדל  יו”ר מגדל 
אשר  אליהו, נשיא המכללה למנהל פרופ’ 
זאב אבן חן, ועמית  טישלר, אביה של טופז 

קליין, בעלה של טופז. 
דנינו סיפר בטקס: “זכיתי להכיר את טופז 
באופן אישי, במהלך שירותה הצבאי. אני זוכר 
את החיוך, היופי והצניעות שאפיינו אותה. אין 
ראויה ממנה לפרויקט הזה, הקרוי על שמה. 
סיפרו לי שהסטודנטית הראשונה שקיבלה את 
המלגה, סיימה את התואר הראשון בראיית 
החשבון ועובדת היום במשרד מוביל, נשואה 

ואם לילד. היא לוותה על-ידי מנטור ממגדל, 
ערן צ’רנינסקי, מנהל חטיבת הכספים שלנו, 
והם שומרים על קשר עד היום. זוהי לדעתי 
התמצית של התכנית – לעזור בנקודת הפתיחה 

לחיים האמתיים”. 
חברתית  אחריות  מנהלת  עופרי,  ענת 
במגדל:  “אני שמחה וגאה שהתכנית שלנו 
התרחבה והתפתחה במשך השנים, לטובת מתן 
הזדמנויות לחיים טובים יותר, בעלי משמעות, 

כמו חייה של טופז”.

במסגרת התכנית, לכל אחת ואחד שקיבלו מלגות מתלווה “מנטור” שהוא מנהל 
בכיר במגדל, אשר מסייע ומנחה את הסטודנט במהלך התואר האקדמי ואחריו

מגדל העניקה מלגות על שם טופז אבן חן 
לסטודנטיות וסטודנטים ממוצא אתיופי

עופר אליהו, מנכ”ל מגדל וזאב אבן חן אביה של טופז 

נציגי מגדל והסטודנטים 

ון 
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 אבי שלמה מנהל אשכול ירושלים ימונה למנהל אשכול תיכון ויחליף את חני אסלן  זאב נאמן 
מנהל יחידת המכירות באשכול ירושלים ימונה לתפקיד מנהל האשכול במקומו של אבי שלמה 

 לדברי מייסד ומנכ”ל החברה חגי לוינסון, המערכת הטכנולוגית שפיתחה אורלן עבור 
 סוכניה, האורלנט החדש, זוכה להצלחה והיקף השימושים בו מגיע לכ-250 אלף

 המנכ”ל המשותף היוצא, טל לוינסון: אורלן עמדה ב-2016 בכל היעדים ואף מעבר לכך

הפניקס בראשות  חטיבת הלקוחות של 
אורן אל-און הודיעה אתמול )יום ב’( על שני 
מינויים בשורותיה. אבי שלמה מנהל אשכול 
ירושלים ימונה למנהל אשכול תיכון ויחליף 
את חני אסלן שמילאה את התפקיד בארבע 
השנים האחרונות. במקביל, זאב נאמן מנהל 
ימונה  ירושלים,  יחידת המכירות באשכול 
לתפקיד מנהל האשכול במקומו של שלמה. 

החברה מציינת, כי שלמה כיהן בעבר כמנהל 
ירושלים והדרום בכלל  המכירות של אזור 
ביטוח והוביל בשנים האחרונות את תהליך 
נאמן החל את דרכו כמפקח בהפניקס, משם הפיכתו של סניף ירושלים לאשכול משמעותי. 

עבר למגדל כמנהל מכירות במרחב ירושלים 
כדי לנהל את  ולפני כשנתיים שב להפניקס 

יחידת המכירות של אשכול ירושלים.
אל-און, שמכהן גם כמשנה למנכ”ל הפניקס, 
איחל לחני אסלן הצלחה בהמשך הדרך והודה 
ועל ההישגים של  לה על תרומתה לחברה 
אשכול תיכון בהנהגתה. “אני גאה במינויים 
של אבי וזאב, שהם מעמודי התווך של חטיבת 
הלקוחות בחברה בשנים האחרונות ושימשו 
בתפקידים מרכזיים במהלכי החברה לשפר 
הלקוחות  מול  העבודה  מערך  את  ולייעל 

והסוכנים”, אמר אל-און.

ברוקר הביטוח אורלן, שהבעלות עליו 
עברה באחרונה ממשפחת לוינסון 
מגדל, סיכמה בסוף השבוע  לקבוצת 

באירוע מיוחד את שנת הפעילות.
חגי  מייסד אורלן והמנכ”ל היוצא, 
לוינסון, סיפר לנוכחים באירוע, כי 
מכירות החברה בשנה החולפת הגיעו 

לכדי 170 מיליון שקל. 
כמו כן סיפר לוינסון, כי המערכת 
עבור  הטכנולוגית שפיתחה אורלן 
סוכניה, האורלנט החדש, זוכה להצלחה 
והיקף השימושים בו מגיע כבר לכ-250 

אלף שימושים, במונחים שנתיים. 
“זה אושר גדול לסכם כך את הפעילות 
של השנה החולפת ובכלל. שנה של 
הטמעה מעל ומעבר לכל הציפיות של 
האורלנט החדש, עם עלייה מטאורית 

בשימושים. אני רוצה להודות למנכ”ל מגדל 
ביטוח עופר אליהו ולמשפחת אליהו, לא רק 
על השלמת העסקה אלא גם על המינוי של 

יוסי פרץ כמנכ”ל”, אמר לוינסון.
טל  אורלן,  של  היוצא  המשותף  המנכ”ל 
לוינסון: “אורלן עמדה ב-2016 בכל היעדים ואף 
מעבר לכך. היקף מכירות ביטוח החיים הגיע 
לכמעט 30 מיליון שקל ואני גאה במיוחד על כך 
שהתמדנו ויצרנו את התשתיות שיבטיחו לאורלן 
את המשך השגשוג עם צירופם של עשרות 
סוכנים חדשים ביחידות העסקיות השונות”. 

כללי  ביטוח  חטיבת  כראש  שכיהן  פרץ, 
 2017 בקבוצת מגדל: “אנחנו פותחים את 
במרץ רב ובנחישות גדולה להמשיך ולהעצים 
נוספים.  את אורלן להישגים משמעותיים 
נמצה את כל היתרונות שמעניקה לנו הבעלות 
המלאה של קבוצת מגדל ויחד עם זאת, נרחיב 
את הפעילות ונצמח גם בשיתופי הפעולה עם 

היצרנים המכובדים האחרים”.  
המשנה למנכ”ל החדש של אורלן, נעם גולד, 
שכיהן עד לא מכבר כמנהל מרחב סוכנויות 
במגדל, הדגיש בדבריו, כי אורלן תמשיך ותפתח 

כלים טכנולוגיים חדשניים כדי להבטיח לסוכני 
אורלן ולעובדי החברה את ארגז הכלים העדכני 
והיעיל בענף, זאת כדי להעמיק את הקשר עם 
כל לקוח, לעשות יותר עסקים, להרוויח יותר 
ובקלות. עוד הדגיש גולד, כי הוא שם דגש על 
מתן ערכים מוספים לסוכני אורלן, על מנת 
להמשיך ולצמוח בביטוח חיים ובביטוח כללי 
וציין את החשיבות של הקשר הבינאישי עם 

הסוכנים.
באירוע הוענקו מגני הצטיינות לסוכני אורלן 

ולעובדי אורלן והיחידות העסקיות.

מינויים חדשים בחטיבת 
הלקוחות של הפניקס

אורלן מסכמת את 2016 עם מכירות 
בסכום של כ-170 מיליון שקל 

מבטחים ומבוטחים

זאב נאמןאבי שלמה
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)מימין לשמאל(: אנה קפלון, סופי דרומי, נעם גולד, יוסי פרץ, טל לוינסון, חגי לוינסון ואתי ברונשטיין
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחים ומבוטחים

כ-1,700 סוכני ביטוח, 
ענף  בכירי  כנסת,  חברי 
ן  ו ה ה ק  ו ש  , ח ו ט י ב ה
ורגולציה צפויים להשתתף 
ם  י י ח ח  ו ט י ב ס  נ כ ב
ופנסיוני ה-38 של לשכת 
באילת.  ביטוח  סוכני 
ן  ג ו ל ס ה ת  ח ת  , ס נ כ ה
ערך מחדש”,  “מחשבים 
ייערך ב-20-23 במרץ )ב-

דן אילת. כנס  ה( במלון 
ביטוח חיים ופנסיוני יכלול 
הרצאות מקצועיות, מושבי 
נציגי  בהשתתפות  שיח 
הרגולציה והכנסת, הופעות 
ואירועי  בידור, מסיבות 

קוקטייל.
יום  ייפתח בערב  הכנס 

הרודס  במלון  משתתפים  רב  בטקס  שני, 
ובהנחיית הקומיקאית אלינור סלע. בטקס 
שר  הנגבי,  ח”כ צחי  היתר:  בין  ישתתפו 
התקשורת; גדעון סער, יו”ר הוועדה הציבורית 
דורית סלינגר,  לבחינת עתיד ענף הביטוח; 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון; ד”ר גיא 
רוטקופף, מנכ”ל איגוד חברות הביטוח; ואריה 

אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח.
ביום ג’ נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ יארח 
לשיחה אישית את יו”ר מגדל, יוחנן דנינו. יוצגו 
תוצאות סקר שביעות רצון הסוכנים הפנסיוניים 
מחברות הביטוח. סגן בכיר לממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחסכון, יואב גפני, ידבר על עמדת 
הרגולטור בנושא מוכרנים ומכירות טלפוניות. 
מנהל מיזם הפרישה בלשכה, רון קשת, ירצה על 

הערך המוסף של הסוכן. לאחר מכן ייערך שיח 
מיוחד בנושא ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה, 
אבי  יו”ר הוועדה הפנסיונית  בהנחיית סגן 
אקהאוס, ובהשתתפות הסוכנים  צבי לב ויעל 
לוי. אחר הצהריים תיערך הרצאה מיוחדת של 
יו”ר ועדת הכספים, הרב משה גפני. עו”ד ג’ון 
גבע, יועץ משפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח, 
ירצה על ההיבטים הקשורים בגביית כספים 
 MDRT מהלקוחות. בנוסף ירצה גבע בכנס 
ישראל על היתרונות לסוכנים במהלכי הרגולציה.

יום רביעי ייפתח עם הרצאה של היועמ”ש 
של חברי מחוז חיפה והצפון, עו”ד ליאור קן 
דרור בנושא החוזר החדש של אובדן כושר 
עבודה. נשיא לה”ב, עו”ד רועי כהן ידבר על 
משה  פנסיה לעצמאים. מנהל רשות המסים, 

תכניות  על  אשר, ידבר 
והקשר  המסים  רשות 
לעולם הביטוח. עיתונאי 
גל”צ, עודד לווינסון, ינחה 
 - פיננסים  בנושא  פאנל 
האם דיגיטלי זה אידיאלי? 
- בהשתתפות: מנהל תחום 
הדיגיטציה במגדל, תומר 
רובינשטיין, מנהל תחום 
טכנולוגיות מידע  ברשות 
טובול,  אלי  ההון,  שוק 
תאגידים  תחום  מנהל 
בטריא, “יאיר בן דוד ויו”ר 
לפיננסים  הוועדה  תת 
 . ורסנו יוסי  בלשכה, 
דיון  יתקיים  מכן  לאחר 
בנושא קופות גמל והשקעה 
לחיסכון,  פוליסה  כנגד 
בהשתתפות הסוכנים יגאל הררי ויונתן לוייב. 
אחר הצהריים תיערך הרצאה מיוחדת של שר 

הביטחון לשעבר, משה )בוגי( יעלון.
ביום חמישי, ה-23.7, הממונה על השכר 
ערן  האוצר,  במשרד  העבודה  והסכמי 
יעקב, יערוך הרצאה בנושא  הסכמי שכר ותנאים 
סוציאליים של העובדים.  הפרשן הכלכלי של 
יהודה שרוני, יארח לשיחה אישית  מעריב, 
את שר הכלכלה אלי כהן, ולאחר מכן יתקיים 
רב שיח בנושא הפנסיה בהשתתפות: מרכז 
הקואליציה בוועדת הכספים, ח”כ מיקי זוהר, 
ח”כ עודד פורר, יו”ר סיעת ש”ס ח”כ יואב בן 
צור, ויו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכה יובל ארנון.

כנס MDRT ישראל ייערך ב-19-20 במרץ 
)ימים א’-ב’(.

בין המשתתפים בכנס: שר הכלכלה אלי כהן, שר התקשורת צחי הנגבי, שר הביטחון 
לשעבר משה יעלון, השר לשעבר גדעון סער, יו”ר מגדל יוחנן דנינו, המפקחת על הביטוח 

דורית סלינגר, יו”ר ועדת הכספים משה גפני, מנכ”ל איגוד חברות הביטוח ד”ר גיא 
רוטקופף, מנהל רשות המיסים משה אשר, בכירים נוספים בחברות הביטוח וחברי כנסת

בכירי ענף הביטוח, פוליטיקאים 
ורגולטורים צפויים להשתתף בכנס 

ביטוח חיים ופנסיוני באילת

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/
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כנס הלשכה  ב-2016
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