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הדור הבא של הגנה מסיכוני סייבר: 
מוצר הגנה משולב עם ביטוח

אמנון גור לפוליסה: בנינו אבטיפוס לעולם הביטוח של מחר

אמנון גור, חברת הסייבר  ברוקר הביטוח 
 ,Waterfall Security Solutions הישראלית
ברוקר הביטוח הבריטי  THB וחברת הביטוח 
CNA Hardy, משיקים בימים אלה בלונדון 
מוצר חדשני לביטוח סיכוני סייבר. המוצר 
המשולב מבוסס על מוצר הגנה מפני תקיפות 
סייבר, אליו הותאם במיוחד כיסוי ביטוחי 

המשלים את המוצר עצמו. 
אמנון גור, מנכ”ל ובעלים של קבוצת אמנון 
גור, אמר בשיחה עם פוליסה: “בנינו אבטיפוס 
לעולם הביטוח של מחר. בעתיד, חברות ישווקו 
את המוצרים שלהן יחד עם כיסוי ביטוחי. כך 

למשל, ביטוח הרכב המסורתי ייעלם, כאשר כל 
רכב אוטונומי שיימכר יכלול גם את כיסוי הסייבר 
שיספק היצרן. החברה המייצרת תהיה אחראית 
לביטוח המותאם במיוחד למוצר ולסיכונים 
שלו. הדבר יחזק את המיתוג של המוצרים, כיוון 
שהמסר שהחברה תעביר זה אמון כפול במוצר”.

סייבר  סיכוני  מפני  הגנה  מייצרת  ווטרפול 
הסייבר  ממוצרי  )בשונה  פיזיות  לתשתיות 
הרגילים, כגון Firewall, המגינים על נתונים(. 
החברה מספקת את המוצר שלה לחברות כגון 
חברת המים של דטריוט )ספקית המים הגדולה 
בארה”ב(, חברת האנרגיה נובל אנרג’י ובארץ, 

לחברות כגון חברת החשמל, נתג”ז ותש”ן. 
ליאור פרנקל, מנכ”ל ומייסד שותף בווטרפול, 
הסביר לפוליסה כי עולם הסייבר כולל סיכונים 

גם לתשתיות פיזיות, ואמר כי הייחוד של המוצר 
של ווטרפול הוא ההגנה המסופקת לתשתיות 
הפיזיות, אותן, בניגוד לנתונים – אי אפשר לגבות. 
הוא הביא מספר דוגמאות לתקיפות סייבר 
שכוונו לפגוע בתשתיות פיזיות, בהן תקיפת סכר 
במדינת ניו יורק, תקיפת רכבת בסן פרנסיסקו 
ותקיפת מפעל ברזל בגרמניה, שהביאה להשבתה 
מוחלטת של המפעל – הפורצים כיבו את דודי 
הברזל, והברזל הגולמי התמצק בתוך הצינורות 
ובכך נהרסה תשתית הייצור לחלוטין. עוד ציין 
פרנקל, כי גם בישראל אירעו תקיפות מסוג זה. 
פרנקל הסביר, כי עד כה לא ניתן היה לבטח את 
התשתיות מפני הסיכונים עבורם נרכשה ההגנה 
של ווטרפול. זאת, כיוון שחברות הביטוח לא יכלו 
לכמת את הסיכון עקב היעדר נתונים. לדבריו, 

החבירה לקבוצת אמנון גור אפשרה לפתח 
פוליסה שתוצע ללקוחות ווטרפול ותשלים 
את ההגנה. “מדובר בהבעת אמון גדולה מאוד 

במוצר שלנו”, כך פרנקל. 
מי שהובילה את הפרויקט מטעם אמנון גור היא 
עו”ד מיה ליסיצקי, סמנכ”ל ביטוח אלמנטרי 
מיוחדים,  ביטוח סיכונים  ומנהלת תחום 
הנחשבת לאחת מנשות המקצוע המובילות 
בענף. לאחר החבירה לווטרפול, קבוצת אמנון 
גור יצרה קשר עם ברוקר הביטוח הלונדוני 
THB ויחד פיתחו את הפוליסה. לבסוף נבחרה 
חברת הביטוח CNA Hardy כמי שתיתן את 
הכיסוי הביטוחי. הביטוח ישווק בישראל על ידי 

קבוצת אמנון גור.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.psagot.co.il |  psagot.co.il | 1-700-707-610

ליואב קוטאי,
אתך באבל הכבד

במות האם

גיטה ואריה לביא
רחל

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

עו”ד מיה ליסיצקי, מנהלת תחום ביטוח סיכונים, קבוצת 
אמנון גור וליאור פרנקל, מנכ”ל ומייסד שותף בווטרפול
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תוצאות חמש קבוצות הביטוח הגדולות ל-2015-2016, בחלוקה לתחומי פעילות

שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il
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www.oren-ins.co.il

ענף הביטוח מתאושש: הרווח המצרפי של 
חמש קבוצות הביטוח הגדולות גדל ב-24%

 2016 לסיכום  הכספיים  הדוחות  עונת 
מתקרבת לסיומה, ומציגה תמונה חיובית 
הגדולות,  הביטוח  קבוצות  חמש  עבור 
שמציגות גידול של 24% ברווח הכולל המצרפי, 

בהשוואה ל-2015. 
החברות רשמו ב-2016 רווח כולל מצרפי של 
1.618 מיליארד שקל, לעומת 1.307 מיליארד 
שקל ב-2015. ב-2014 הרווח היה גדול יותר, 

 1.909 על  ועמד 
שקל.  מיליארד 
שרשמה  החברה 
את הרווח הגבוה 
ביותר היא הפניקס 
– עם רווח כולל של 
שקל  מיליון   708
)ראו ידיעה בעמוד 

 .)3
התחום שהוביל 
את רווחיות הענף 
חיים  ביטוח  היה 
וחיסכון ארוך טווח 
שרשם רווח מצרפי 
)לפני מס( של 896 

מיליון שקל, גידול של 96% בהשוואה ל-2015, 
אז נרשם רווח של 456 מיליון שקל. החברה 
מגדל,  שהובילה את התחום ברווחיות היא 
זה  מיליון שקל בתחום   361 רווח של  עם 

)לפני מס(. 
בתחום ביטוח כללי נרשמם מעבר חד מרווח 
מצרפי מרשים להפסד מצרפי כולל של 100 
בעיקר עקב השפעת תקנות  מיליון שקל, 

וינוגרד. החברה שרשמה את הרווח הגבוה 
הפניקס, שרשמה רווח של 198  ביותר היא 

מיליון שקל בתחום זה )לפני מס(. 
ביטוח הבריאות התאושש לאחר  תחום 
התוצאות הקשות ב-2015, ורשם גידול של 
כ-400% ברווח. החברה שמובילה את רווחיות 
התחום היא כלל ביטוח – עם רווח של 216 

מיליון שקל בתחום זה )לפני מס(.

 זאת, לאחר שהרווח המצרפי נחתך ב-2015 ב- 37% בתחום הבריאות 
הרווח ב-2016 הוכפל פי 4.5 והרווח בתחום ביטוח חיים וחא”ט הוכפל פי 2

 חברה
 רווח כולל 

 רווח כולל לפני מס
חא"ט וביטוח  

 ביטוח כללי  ביטוח בריאות  חיים 

שינוי  2015 2016
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 ברווח

 271 198 51- 122 94- 220 106% 343 708 הפניקס

 124 74 2 158 298 127 11% 381 423 הראל
מנורה 

 65 181- 20 14 97 249 38% 145 200 מבטחים

 57 178- 35- 3 111 361 8% 150 162 מגדל

 268 13- 178 216 44 61- 57%- 288 125 כלל ביטוח

 785 100- 114 513 456 896 24% 1,307 1,618 סה"כ
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בחברה מציינים כי התשואה להון עומדת על כ-15.5% - הגבוהה בענף הביטוח שנה רביעית ברציפות

הפניקס רשמה את הרווח הכולל 
הגבוה בענף ל-2016: 694 מיליון שקל

דוחות כספיים לסיכום 2016

הפניקס רשמה ב-2016 
רווח כולל המיוחס לבעלי 
צה  ו ב ק ה ל  ש ת  ו י נ מ ה
694 מיליון שקל -  בסך 
בהשוואה לכ-325 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה 
הכולל  הרווח  אשתקד. 
המיוחס לבעלי המניות של 
הקבוצה ברבעון הרביעי 
הסתכם   2016 שנת  של 
שקל,  מיליון   322 בכ-
בהשוואה לרווח כולל בסך 
שקל   מיליון  כ-310  של 
ברבעון המקביל אשתקד. 
כי  מציינים,  בחברה 
העלייה ברווח הכולל בשנת 

2016 נבעה בעיקרה משיפור בתשואות בשוק 
ההון, שיפור בתוצאות הקולקטיבים בתחום 
ביטוח  ביטוח הבריאות, שיפור בתוצאות 
סיעוד והשינוי בשיעור המס שהביא להקטנת 
הוצאות המיסים בכ-55 מיליון שקל. מנגד, 
הושפעו התוצאות מגידול בעתודות הביטוח 
בעיקר על רקע פרסום תקנות בדבר ריבית 
היוון קצבאות ביטוח לאומי בסך של כ-198 
מיליון שקל לפני מס והירידה בריבית חסרת 
הסיכון המשמשת להיוון עתודות הביטוח בסך 

של כ-81 מיליון שקל לפני מס. 
2015, הושפעו מהותית  התוצאות בשנת 
מגידול חריג בעתודות הביטוח של החברה 
בסך של כ-356 מיליון שקל לפני מס, בעיקר 
על רקע פרסום הנחיות של הפיקוח לעניין 
 ,)LAT( חישוב בדיקת נאותות העתודות 
בבריאות  הקולקטיבים  תוצאות  רקע  על 
ועל רקע עדכוני הנחות, בעיקר לגבי שיעורי 

מימוש גמלה. 
בחברה מציינים, כי התשואה להון עומדת 
על כ-15.5% - התשואה להון הגבוהה בענף 

הביטוח שנה רביעית ברציפות.
ארוך  וחיסכון  החיים  ביטוח  בתחום 
מס  לפני  הכולל  הרווח  הסתכם  הטווח 

בשנת 2016 בכ-220 מיליון 
להפסד  בהשוואה  שקל, 
כולל בסך של כ-94 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה 
ת  ו ל י ע פ ב  . ד ק ת ש א
הפנסיה גדל היקף הנכסים 
המנוהלים ל-31 בדצמבר 
והסתכם  2016 בכ-23% 
בכ-16.6 מיליארד שקל, 
של  נכסים  היקף  לעומת 
שקל  מיליארד   13.5 כ-
 .2015 31 בדצמבר  ליום 
על  שנגבו  הגמולים  דמי 
של  הפנסיה  קרנות  ידי 
 2016 בשנת  הקבוצה 
הסתכמו בכ-2,903 מיליון 
מיליון  כ-2,458  של  לסך  בהשוואה  שקל 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 

כ-18.1%. 
הפרמיות ברוטו ב-2016  בביטוח בריאות 
שקל  מיליון  כ-1,885  של  לסך  הסתכמו 
שקל  מיליון  כ-1,705  של  לסך  בהשוואה 
של   גידול  אשתקד,  המקבילה  בתקופה 
כ-10.6%. הרווח הכולל לפני מס ב-2016 
הסתכם לסך של כ-122 מיליון שקל בהשוואה 
שקל  מיליון  כ-51  של  בסך  כולל  להפסד 
בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאות בשנת 

בתוצאות  משיפור  לטובה  הושפעו   2016
הקולקטיבים והביטוח הסיעודי בהשוואה 
ענף  בתוצאות  חלה הרעה  מנגד  ל-2015, 
ברבעון  התמתנה  אשר  אישיות,  תאונות 

האחרון של 2016. 
בביטוח כללי הפרמיות ברוטו בשנת 2016 
שקל  מיליון  כ-2,504  של  לסך  הסתכמו 
שקל  מיליון  כ-2,366  של  לסך  בהשוואה 
בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5.8%. 
2016 הסתכם  הרווח הכולל לפני מס בשנת 
רווח  לסך של כ-198 מיליון שקל, לעומת 
כולל בסך של כ-271 מיליון שקל בתקופה 

המקבילה אשתקד.
התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מהותית 
מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח 
כללי בענפי חובה וחבויות בסך כולל של כ-198 
מיליון שקל לפני מס, על רקע פרסום תקנות 
בדבר ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי. מנגד 
השתפרו התוצאות החיתומיות וגדלו הכנסות 
מהשקעות בתקופת הדוח בהשוואה ל-2015.
 2015 סוף  נתוני  על  התרגיל  תוצאות 
)IQIS5(, יחד עם ההנפקות לגיוס הון משני 
שבוצעו במהלך שנת 2016 ותחילת שנת 2017 
בסך של כ-685 מיליון שקל, ובהתחשב באומדן 
לשינויים שנכללו במסמך המעודכן, לא מראות 
על גירעון משמעותי בהון וזאת גם בלי לקחת 

בחשבון את תקופת הפריסה.

תשואה על ההון
2016201520142013ממוצע )4 שנים(

14.0%15.5%8.1%12.0%22.2%הפניקס
7.8%3.0%2.8%10.3%14.9%מגדל

8.4%2.7%6.5%8.9%15.9%כלל
10.9%8.4%7.9%11.6%15.9%הראל
8.2%6.0%4.5%8.0%14.7%מנורה

8.9%4.9%5.4%9.9%15.4%ממוצע ללא הפניקס

מנכ”ל הפניקס איל לפידות

מקור: הפניקסמחושב לפי רווח כולל לבעלי המניות לחלק להון עצמי ממוצע

תשואה להון של הפניקס בהשוואה לחברות הביטוח הגדולות

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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נדונה  קטנות  לתביעות  המשפט  בבית 
אברהם אלעד )“התובע”(, נגד  תביעתו של 
הראל חברה לביטוח בע”מ )“חברת הביטוח”(. 
פסק הדין ניתן במרץ  2017, בהיעדר הצדדים, 
מפי הרשמת הבכירה יונת הברפלד אברהם.

לביתו  ביטוח  פוליסת  רכש  התובע 
שנקראת “אדירה בכסף” אצל חברת הביטוח 
)“הפוליסה”(. פוליסה זו נועדה לכסות נזקים 
עקב פיצוץ מכל סיבה שהיא, ללא כל החרגה, 
גם למבנה וגם לתכולה. באחד הימים התפוצץ 
תנור ההסקה בביתו של התובע )“האירוע”(. 
לנזול מים מבעד  כתוצאה מהאירוע החלו 
פנה  לפיכך, התובע  לסדק שנפער בתנור. 
לחברת הביטוח ודרש לקבל תגמולים בהתאם 
לפוליסה שרכש. דרישתו של התובע נענתה 
בשלילה בטענה, כי ההתבקעות שקרתה לתנור 
הייתה כתוצאה מבלאי. מאחר שחברת הביטוח 
דחתה את דרישתו של התובע, הוא החליט 

להגיש תביעה לבית המשפט.
חברת הביטוח טענה להגנתה, כי לא התקיים 
מקרה ביטוח על פי התנאים המנויים בפוליסה 
כפי שצוין במכתב הדחייה שנשלח לתובע. 
בתוך כך טענה חברת הביטוח, כי אין כיסוי 
ביטוחי למתקני האינסטלציה עצמם. זאת ועוד 
נטען, כי אין כל גיבוי לטענותיו של התובע, 
שאכן התרחש פיצוץ בתנור ההסקה. לבסוף 
צוין, כי תנור ההסקה הינו בן 35 שנה, נראו 
עליו סימני בלאי ועייפות החומר ולכן הנזקים 

אינם מכוסים תחת הפוליסה.
בגין  ביטוח  זכאי לתגמולי  האם התובע 

האירוע שבו התפוצץ תנור ההסקה בביתו?
הפוליסה  את  תחילה  בחן  המשפט  בית 
וציין, כי מקרה הביטוח מוגדר כ”אבדן או 
נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה 
המפורטים  מהסיכונים  יותר  או  מאחד 
התלקחות...”.  או  התפוצצות  להלן:...1.2 
בנוסף, הפוליסה מתייחסת לסיכוני מים 
נכלל  “אם  הסעיף:  קובע  וכך   5.1 בסעיף 
במפורש במפרט, כי נוספה לפרק זה הרחבה 
ונוזלים אחרים, תכלול  לעניין סיכוני מים 
נזק שהתגלו לראשונה  ההרחבה אבדן או 
לדירה,  ושנגרמו  הביטוח  תקופת  במהלך 
או מדליפה של מים  כתוצאה מהימלטות 
או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה 
וההסקה של הדירה או של נכס אחד בבית 
המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה 
על גדותיהם של דודים וצנרת אך לא עלות 
המים, ולא התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו 
לדודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם”. 
בית המשפט ציין, כי האירוע נכנס תחת הגדרת 

מקרה הביטוח המצויה בפוליסה. עם זאת, 
סעיף 5.1 טומן בחובו סתירה. מצד אחד, על 
פי הסעיף, הפוליסה כוללת גם נזק שנגרם 
כפי שקורה לתנור,  כתוצאה מהתבקעות, 
אך מנגד, קובע הסעיף, כי הכיסוי אינו כולל 

התבלות, כטענת חברת הביטוח.
האם  ברור  לא  כי  הוסיף,  המשפט  בית 
מדובר בהתבקעות או בלאי או שמא מדובר 
בהתבקעות שנובעת מבלאי. על פי “ההודעה 
חברת  מטעם  השמאי  שמסר  המוקדמת” 
לתנור ההסקה  הנזק שנגרם  הביטוח סוג 
הוא שבר/התבקעות. כלשונו של השמאי: 
“התבקעות פנימית של גוף תנור יציקה ברזל, 
של מערכת הסקה ביתית הפועלת על סולר”. 
לעומת זאת, חודש לאחר מכן, הוציא השמאי 
מסמך שכותרתו “חוות דעת”. השמאי ציין 
בחוות הדעת, כי מדובר ב”התבקעות פנימית 
של גוף תנור יציקה ברזל, של מערכת הסקה 
ביתית הפועלת על סולר כתוצאה מבלאי 
והחלשות החומר”. בית המשפט ציין, כי לא 
ברור לו מדוע השמאי שינה דעתו ונתן חוות 
דעת שונה בהשוואה להודעה המוקדמת שהוא 

מסר בקשר לאירוע.
בית המשפט בחן את נסיבות האירוע וקבע, 
כי הוא מקבל את האמור ב”הודעה המוקדמת” 
של השמאי, יותר מאשר כל מסמך מאוחר 

אחר שיצא בנדון. הואיל והשמאי מטעם חברת 
הביטוח קבע ב”הודעה המוקדמת”, כי מדובר 
בנזק שנגרם כתוצאה מהתבקעות, קיים כיסוי 

ביטוחי על פי הפוליסה.
מן  הוסיף בבחינת למעלה  בית המשפט 
הצורך, כי אף אם היה נקבע שמדובר בנזק 
הייתה  התביעה  מבלאי,  כתוצאה  שנגרם 
מתקבלת. קביעה זו מתבססת על כך שפחות 
משנה לפני האירוע ביקר סוקר אצל התובע 
לצורך הערכת הרכוש לרבות מערכת ההסקה. 
הסוקר כלל בהערכתו גם את תנור ההסקה 
והעריך אותו בשווי של 50 אלף שקל. כאמור, 
חברת הביטוח טענה, כי התנור הוא בן 35 שנה 
ולכן סביר שיתבקע כתוצאה מבלאי. טענה 
זו נטענת בחוסר תום לב מצידה של חברת 
הביטוח שכן כבר בעת ביקורו של הסוקר 
היה עליה להודיע לתובע, כי מדובר בתנור 
ישן ולא ניתן לבטחו. בפועל, חברת הביטוח 
חייבה את התובע במסגרת הפרמיה השנתית 

גם עבור תנור ההסקה.
כי על חברת הביטוח  בית המשפט פסק, 
אותה  חייב  וכן  נזקיו  בגין  לתובע  לשלם 

בתשלום הוצאות משפט.  
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

התובע דרש תגמולים בגין תנור 
הסקה שהתפוצץ – המבטחת דחתה 

בטענה שמדובר במכשיר ישן

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

המבטחת טענה, כי מדובר בתנור ישן, בן 35 שנה, שנראו עליו 
סימני עייפות החומר ולכן הנזקים אינם מכוסים תחת הפוליסה
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מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
*ההצטרפות כפופה לאישור החברה לחיתום רפואי. המידע האמור הינו מידע כללי בלבד

ולא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על פי הפוליסה או ככלי לפרשנות.

מרגישים את ריח החופשה באויר
מגדל מסע עולמי

כשהלקוחות שלך מבוטחים בביטוח נסיעות מגדל מסע עולמי,
אתה יודע שהם נהנים מכיסוי ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

תנאי קבלה מותאמים לכל גיל ולמגוון מצבים רפואיים* 	■

פוליסה מקיפה ואיכותית עם כיסויים מהנרחבים בשוק 	■

מחירים אטרקטיביים 	■

מוקד שירות ותביעות 	■

גם בביטוח נסיעות לחו״ל, טוב שיש מגדל מאחוריך

לפרטים נוספים צור קשר עם נציגנו אור מרקוס: 050-2288577
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כי  בית המשפט המחוזי בירושלים קבע, 
בסט קאר חברה לשירותי רכב לא אחראית 
באופן ישיר לנזק רכוש שנגרם בתאונת דרכים 

על ידי תייר שהשכיר ממנה רכב.  
על פי פסק הדין, ב-23 בפברואר 2015, תייר 
שהשכיר רכב מחברת בסט קאר פגע ברכב 
וגרם לו לנזקי  הראל  ידי  שהיה מבוטח על 
רכוש. הוסכם שמי שגרם לתאונת הדרכים 
ואחראי לנזק, היה התייר ששכר את הרכב. 
הראל, שיוצגה על ידי עו”ד יונה דוברת, שילמה 
למבוטח תגמולים בגין הנזקים והגישה תביעת 
שיבוב נגד בסט קאר, שיוצגה על ידי עוה”ד 
עמית שגב ועוז אלדד, שלא הייתה מבוטחת 

באף חברת ביטוח. 
בפסק הדין של בית משפט השלום קבע 
השופט, סגן הנשיא גד ארנברג, כי בסט קאר 
אחראית לנזקים שגרם התייר ששכר את הרכב 
מאחר והיא נחשבת כ”מעין מבטח”: “בית 
המשפט קבע לא אחת, כי דין חברת השכרה 
כדינו של מעין מבטח, ולפיכך ככל שנמצא 
שיש אשם של שוכר הרכב מחברת ההשכרה 
באירוע התאונה, רשאי הנפגע לתבוע את נזקיו 

גם מחברת ההשכרה”. 
בסט קאר ערערה למחוזי וטענה שאין בעלי 

מכונית אחראים לנזק שגרם הנהג. 

בפסק דינו, נדרש השופט המחוזי אלכסנדרר 
לדון במספר שאלות שעלו מהמקרה:  רון 
הראשונה נוגעת להטלת אחריות לנזקיו של צד 
שלישי על בעל דין שנמצא במצבה של חברת 
ההשכרה, כאשר החברה היא לא זו שהזיקה 
וכאשר אין אחריות שילוחית או יחסי עובד 
מעביד. השנייה התייחסה לתוקפו ולפרשנותו 
של צו הפיקוח הקובע, כי אחד מהתנאים 
לקבלת רישיון לחברה להשכרת רכב הוא 

קיומו של ביטוח. 
כמו כן, נדרש השופט רון להתייחס לקביעת 
בית המשפט השלום, כי ניתן לראות בחברת 

ההשכרה “מעין מבטח”. 
בנוגע לשאלה הראשונה, קבע השופט רון 
כי מהעובדה שברוב המכריע  בפסק הדין, 
של המקרים דואגת חברת ההשכרה לביטוח 
מראש, אין המשמעות שנושאת היא באחריות 
לנזקי הרכוש שנגרמים: “במשפט הישראלי 
בכל הקשור לנזקי רכוש בכלל וביחס למכוניות 
בפרט, אין בנמצא כלל באף הקשר וכלפי אף 
קבוצה של בעלי רכבים או סוגי מכוניות, לפיו 
אחראי בעל הרכב, רק מכוח היותו הבעלים 
ואולי גם מתיר השימוש, לנזקי רכוש שנגרמו 
לצדדים שלישיים. למעט בנסיבות  חריגות 
שהוגדרו במפורש בחוק, כשמוכחת שליחות 

או יחסי עובד מעביד”.   
בהתייחסו לצו הפיקוח, קבע השופט רון בין 
היתר, כי אמנם צו הפיקוח מחייב ביטוח אולם 
אין הוא מציין איזה ביטוח נדרש. לדעתו, יש 
להעניק לצו פרשנות מצמצמת, כתקף לנזקי גוף 
בלבד: “אין כל קושי לתת תוקף לצו הפיקוח 
תוך פירושו כך שהביטוח הנדרש הוא ביטוח 

במישור נזקי הגוף”.  
לעניין, קביעת בית המשפט השלום, כי יש 
לראות בבסט קאר “מעין מבטח”, התייחס 
השופט רון וכתב, כי לא עלה בידו להבין את 
הצורך במושג זה: לדעתו, “אם מחויבת חברת 
ההשכרה בביטוח, ראוי שיקבע הדבר בחיקוק 
במפורש... ואם אין חברת ההשכרה מחויבת 
בביטוח, מנין לנו המושג, ככל שהוא בכלל 

קיים של ‘מעין מבטח’”.  
בנוסף, בעניין זה אמר השופט רון, כי חוק 
הפיקוח על שירותים פיננסיים מגדיר כי בשביל 
להיות מבטח יש צורך ברישיון, ולפיכך, נדרשת 
השאלה האם מעבר לקיומו של מבטח הפועל 
מכוח רישיון, נכון להכיר ללא אחיזה בדין גם 

במעין מבטח?
חויבה  והראל  התקבל,  הערעור  כאמור, 

בהוצאות משפט בסך 10,000 שקל.
הראל בחרה שלא להגיב.

 תייר שהשכיר רכב מחברת בסט קאר פגע ברכב שהיה מבוטח על ידי הראל וגרם לו לנזקים 
 הראל שילמה למבוטח תגמולים והגישה לבית משפט השלום תביעת שיבוב נגד בסט קאר 
 בית המשפט השלום חייב את בסט קאר בתשלום להראל וקבע: דין חברת השכרה כדינו של 
מעין מבטח  בסט קאר ערערה למחוזי וטענה שאין בעלי מכונית אחראים לנזק שגרם הנהג

המחוזי: חברה להשכרת 
רכבים לא אחראית באופן ישיר 

לנזק רכוש שגרם השוכר 
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פיננסי  כמתכנן 
אני נתקל בלקוחות 
איך  שמתלבטים 
להשקיע את כספם 
להשקיע  האם   -
בצורה פאסיבית או 
אקטיבית.  בצורה 
א,  י ה ה  נ ו ו כ ה
ם  א ה  , ה מ ג ו ד ל
לקנות קרן שמחקה 
מדד  ביצועי  את 
)החליף   125 ת”א 
את מדד תל אביב 100( או MSCI world ולא 
לגעת )פאסיבי(, או להשקיע אצל מנהל תיקי 

השקעות, שטוען שהוא יודע לבחור את 
הניירות ערך הנכונים בזמן הנכון ויכול 
להשיג ללקוח תשואה גבוהה מהמדד 
)אקטיבי(. ויכוח זה הוא ארוך שנים. 
 msci-חיסכון של מיליון שקל ב
world  בחמש שנים - הפער בתשואה 
של 1% מהווה 100 אלף שקל הבדל. 
ב-2% - הבדל תשואה של כ-200 אלף 
שקל. ב-20 שנה חיסכון של 1 מיליון 
 1% שקל.  הפער אדיר. בהבדל של 
1.7 מיליון  בתשואה הפער הוא של 
וב-2% מדובר כבר ב-3.4 מיליון פער. 

זהו פער שחייבים לטפל בו.
הפאסיביים טוענים שיישנם מחקרים בכל 
העולם, שבהשקעה לטווח ארוך רוב מנהלי 
ההשקעות משיגים תשואה נמוכה מהמדד 
הרלוונטי ולכן נרכוש לפחות את המדד. זאת, 
מהרבה סיבות, ובעיקר: אי אפשר לתזמן את 
מצב השוק. בדרך כלל אנחנו רוכשים כאשר 
השוק גבוה ומוכרים כשהשוק נמוך ואנחנו 
לא יודעים לתזמן את זמן או מחיר הרכישה.

ואילו האקטיביים טוענים, כי כאשר רוכשים 
את המדד ישנן עלויות קנייה ומכירה ולכן, 
לאורך זמן, זה יהיה תמיד מתחת למדד. בנוסף, 
פעם בשנה משנים את החברות שמרכיבות את 

המדד, חלק מהחברות יוצאות וחלק נכנסות - 
מצב שבו מנהל הקרן חייב, ללא שיקול דעת, 
למכור חלק מהחברות ולקנות אחרות. אין 
לו פריבילגיה של זמן - הוא חייב להיות זהה 
למדד. מצב זה יכול לגרום להפסדים ולתשואה 

הנמוכה מהמדד הרלוונטי לאורך זמן.
בנוסף, יש מנהלים שטוענים שהם מוכשרים 

ומצליחים להשיג תשואה גבוהה מהמדד.
כמתכנן פיננסי פחות מעניינים אותי ביצועי 
השוק. מטרתי היא להשיג ללקוח שלי את 
יעדיו כפי  התשואה שתביא אותו להשגת 
שבחר, ומכאן נגזרת אסטרטגיית השקעות 

אחרת. 
 2017 בסמינר שהשתתפתי בלונדון במרץ 

  Dimensional הציגו אנשי בית ההשקעות 
משיגים  הם  לטענתם,  שונה.  קצת  גישה 
תשואות גבוהות מהמדד לאורך זמן על ידי 

שילוב של מספר פעולות:
 Spread - 1. שיטת המרווחים

2. שיטת המשקלים והתעדוף
לדבריהם, השילוב בין שיטות אלו משיג 
זמן. מנהל  לאורך  גבוהה מהמדד  תשואה 
הקרן לא מתחייב להחזיק את המדד. לכל 
 - ASK BID יש  נייר ערך שרוצים לקנות 
מחיר שבו מחזיקי הנייר רוצים למכור, ויש 
מחיר בו האנשים בשוק רוצים לקנות. לזה 

קוראים מרווח.
כאשר המחיר של המוכרים גבוה ממחיר 
שמציעים הקונים, אין עסקה. עסקה מתרחשת 

רק כאשר הצעות המחיר נפגשות.
עכשיו נחזור לבעיה שהוצגה - מנהל קרן מדד, 
שהתחייב להחזיק את המדד, חייב במספר 
תרחישים למכור ניירות שהוא מחזיק ולרכוש 
ניירות אחרים. אין לו אפשרות בחירה מתי 
לבצע את הפעולות והוא חייב לקנות ולמכור 
בהתאם לשינויים במדד. לנקודה זו נכנסים 
מנהלי הקרן ומנצלים את החולשה הזו לרכישת 
ניירות ערך מהמדד במחיר נמוך מהשוק וכך, 

לאורך זמן, “להכות” את השוק.
בנוסף, לפי שיטת המשקלים, הם רוכשים 
זיהו כמתומחרים  ניירות ערך שהם 
נמוך ויש להם פוטנציאל לצמוח, והם 
מחזיקים פחות ניירות שמתומחרים 
גבוה. לטענתם, הרווח מגיע מניירות 
ומחירם  היום,  נמוך  שמתומחרים 
בניירות  ולא  נמצא במגמת עלייה, 
גבוה. הם משקיעים  שמתומחרים 
בחברות קטנות ולא בחברות גדולות 
והם רואים ערך גבוה יותר בהשקעה זו.
להשיג  מאפשרת  הזו  ההעדפה 

תשואה גבוהה מהמדד לאורך זמן.
סיכון ההשקעה  להוריד את  כדי 
חייבים לפזר את ההשקעות באורח 
גלובאלי, סקטוריאלי ובמטבעות שונים. פיזור 
נכון תורם להורדת רמת הסיכון הכוללת של 
התיק ולאורך זמן, מייצר תשואה גבוהה יותר.
כמתכנן פיננסי, כשאני יושב עם לקוח אני 
מאבחן את רמת הסיכון הרצויה והמתאימה 
ללקוח, את טווח ההשקעה ואת התשואה 
הרצויה. בשילוב האסטרטגיות כפי שהוצגו 
ללקוחות שלכם  ערך אדיר  להביא  אפשר 

ולשקט נפשי.

יו”ר  CFP - סגן  הכותב הוא מתכנן פיננסי 
איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

)David Booth( הדבר החשוב ביותר בניהול אסטרטגיית השקעות הוא שיש לך אחת

אקטיביות, פאסיביות ושקט נפשי
פוליסה מארח

מאת נועם הירשקורן

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
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סייבר

 AIG זכתה במכרז הביטוח 
TLV Fashion Mall של

טעות אנוש – אחת הסיבות 
העיקריות לאירוע סייבר

 TLV Fashion ישראל זכתה במכרז הביטוח של הקניון AIG חברת
Mall שנפתח במרכז תל אביב ביום שישי שעבר. הקניון נמצא בבעלות 
גינדי השקעות והרבוע הכחול נדל”ן. AIG תספק למתחם ביטוחי 
מבנה, אובדן רווחים וחבויות לתקופה של שנה. מהחברה נמסר, כי 

מדובר בפרמיה של מאות אלפי שקלים.
את המכרז הובילה מטעם AIG סיגלית ברקת, 
ראש צוות רכוש וקבלנים, אגף מסחרי. היועץ 
בתיק הוא גבי סכנין ממשרד יועצים ב.ליטאי 
ושות’ – ניהולי סיכונים 2011 בע”מ. סוכנות 
בע”מ  לביטוח  סוכנות  גבאי  היא  הביטוח 

בבעלות עזרא גבאי.
שיכולתנו  שמחים  “אנו  מסרה:  ברקת 
המקצועית ושיתוף הפעולה עם גבאי סוכנות 
לביטוח הניבה שוב פירות. אנו מודים למבוטח 

וליועץ שנתנו בנו אמונם”.
“ביטוח הקניון  אלון טאקו:  גבאי,  מנכ”ל 
בשיתוף פעולה עם AIG הינו חלק מאסטרטגית 
הסוכנות בהגדלת פעילותה בתחום המסחרי, 
השירותים והתעשייה, במסגרת התמחותה של 

הסוכנות בתחום זה”.
ות  ב ו ח ר ה ש  ל ו ש מ ב ם  ק ו מ מ ן  ו י נ ק ה
החשמונאים-קרליבך-בגין ומכיל עשרות רבות 
של חנויות ושטחי מסחר, לצד מגדלי יוקרה, 

פארק וקנטרי קלאב.

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ

כל המשרד
אצלך בנייד

מגדל גאה להציג שולחן עבודה הדור הבא
מכל מקום, בכל זמן ומכל מכשיר!

גישה למידע מכל סוגי המכשירים -  
מחשבים נייחים, ניידים, טאבלטים וסמארטפונים   

ממשק משתמש חדש, נגיש ונוח  

שולחן עבודה אחד משולב לחסכון ארוך טווח,   
פיננסים, ביטוחי בריאות וביטוח כללי   

פילוח תיק הלקוחות לביצוע מכירה  

מנגנון חיפוש 360°  

ביצוע פעולות עצמאיות, אפשרות העלאת     
קבצים, השלמת חוסרים ועוד יישומים וכלים  

מתקדמים לשימושכם  

פרטים נוספים במרכז שירות לסוכן
בטלפון: 1-800-22400

גם בדיגיטל, טוב שיש מגדל מאחוריך

 חברת הביטוח תספק למתחם ביטוחי מבנה, אובדן 
רווחים וחבויות לתקופה של שנה  מהחברה נמסר, כי 
מדובר בפרמיה של מאות אלפי שקלים  יועץ הביטוח 

בפרויקט: גבי סכנין ממשרד יועצים ב. ליטאי ושות’

מאת ישראל גלעד
ייעודיות,  ותוכנות  בטכנולוגיות  דולר  מיליוני  משקיעים  עסקים 
את  מחטיאים  הם  אולם  סייבר,  מהתקפות  המידע  על  להגן  כדי 
המטרה בכך שאינם מזהים את אחד הגורמים העיקרים – הגורם 
האנושי. טעות אנוש היא הגורם המוביל לפשיעת סייבר, כך עולה 
Data Security Incident בשם   BakerHostetler של   מדוח 

 .Response Report 2016
על פי נתוני הדוח, המגזר הנפגע ביותר על ידי התקפות סייבר הוא 
הבריאות )23%( אחריו שירותים פיננסיים )18%( ואחריו החינוך 
)16%(. 63% מהנפגעים הן חברות פרטיות, כש-40% מהן הן בהיקף 

פעילות של יותר מ-1 מיליארד דולר. 
בממוצע, 69 ימים עוברים מרגע התקיפה ועד יום הגילוי ושבעה 

ימים נוספים חולפים עד לבלימה. 
דיוג  או  זדוניות  תוכנות  ידי  על  נגרמים  מהמקרים   31%
)Phishing( או חדירה זדונית. 24% מהמקרים נגרמים באמצעות 

פעולה של עובדים או עקב טעות של עובדים. 
לעובדי  הקשור  בכל  יצירתיים  יותר  להיות  צריכים  המעסיקים 
צריך  המעסיק  תעשה”,  ואל  “עשה  של  להוראות  בנוסף  החברה. 
לתרגל את העובדים בפועל בתרחישי התקפת סייבר וליצור מצבי 
“משחק” בהם העובד נדרש לתת מידע או לבצע פעולות שעלולות 
לתת אפשרות לפורץ להגיע למאגרי המידע של הארגון. זמן התגובה 
חשוב ביותר. פורצי המחשבים יהיו תמיד צעד אחד קדימה. הכשרת 
לזיהוי אפשרי של חדירת סייבר או  גם כלים  העובד צריכה לכלול 
של דואר אלקטרוני חשוד ולדווח על אירועים אלו מידית. ההדרכה 
וההבנה גם יגבשו אצל העובד מוטיבציה ליצור סיסמאות מסובכות 

יותר וקשות יותר לפיצוח.

אלון טאקו

סיגלית ברקת
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מבטחים ומבוטחים

מנכ”ל הכשרה שמעון מירון: המהפכה הדיגיטלית שמתוכננת בחברה תפשט 
ותייעל את עבודת הסוכנים, תקל עליהם ותאפשר להם להעניק שירות טוב יותר

400 סוכנים בכנס שערכה 
הכשרה לסוכנים מצטיינים

הכשרה ערכה ביום ב’ השבוע 
ערב הוקרה שנתי לסוכנים 
החברה.  של  המצטיינים 
באירוע, בו נכחו יותר מ-400 
אלמנטר,  מתחומי  סוכנים 
חיים ופיננסים, נחשף חזונה 
של החברה לשנים הקרובות. 
בפני הסוכנים הוצגה תכניתה 
של הכשרה בתחום הדיגיטל, 
שתעניק כלי עבודה דיגיטליים 
לסוכנים ותייעל את העבודה 

בחברה. 
מנכ”ל הכשרה שמעון מירון, 
על אמנה  שחתם לאחרונה 
הביטוח  סוכני  לשכת  עם 

המבטיחה לא לפגוע בזכויות הסוכנים ומדגישה 
המקצועית  ברמה  פעילותם  חשיבות  את 
ביותר, אמר: “המהפכה הדיגיטלית שמתוכננת 
בחברה תפשט ותייעל את עבודת הסוכנים, 
תקל עליהם ותאפשר להם להעניק שירות 
טוב יותר. בהזדמנות זו אני רוצה להביע את 

הערכתי לסוכנים כולם ולסוכנים המצטיינים 
בפרט, שעושים את עבודתם נאמנה ומייצגים 

אותנו במקצועיות מול לקוחותינו”. 
מ”מ נשיא לשכת סוכני הביטוח אורי צפריר, 
שנכח במפגש, בירך את המצטיינים ואיחל 
הצלחה להנהלת הכשרה בהחדרת התכנית 

לעבודה השוטפת עם ומול הסוכנים. 
ערב ההוקרה נערך בלאגו בראשון לציון. את 
האירוע הנחה העיתונאי אודי סגל והוא כלל  
את טקס המצטיינים ל-60 סוכני הביטוח 
 ,2016 שהצטיינו במספר פרמטרים במהלך 

ארוחת ערב והופעה של רמי קליינשטיין.

75568_190x135_z.indd   1 12/22/16   12:42

מנכ”ל הכשרה שמעון מירון עם הסוכנים המצטיינים
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מבטחים ומבוטחים
שכר הבכירים בהפניקס

שכרו של מנכ”ל הפניקס אייל לפידות עמד 
בשנת 2016 על כ-3.3 מיליון שקל - ירידה של 6.5% 

בהשוואה לשכרו בשנת 2015 בין קופות חולים

שכרו של המנכ”ל המשותף 
באגם לידרים יצחק עוז עלה 

ב-4% לכ-7 מיליון שקל 

רימונים מבית מיטב דש מתרחבת לצפון

שכרו של מנכ”ל 
שומרה דן יצחקי 

בשנת 2016:
2.9 מיליון שקל

שכרו של המנכ”ל המשותף בסוכנות אגם לידרים, 
שבשליטת הפניקס, יצחק עוז בשנת 2016 עמד 
על כ-7 מיליון שקל. מדובר בעלייה של כ-4% 
בהשוואה לשכר שקיבל בשנת 2015, שעמד על 
כ-6.7 מיליון שקל. התגמול של עוז ב-2016 כלל 
מענק של כ-4.3 מיליון שקל ודמי ניהול בסך של 
כ-2.6 מיליון שקל. עוד קיבל עוז, המחזיק בכ-40% 
מהון המניות באגם לידרים אחזקות, כ-47 אלף 
שקל דמי שכירות בגין חנויות בבעלותו המושכרות 

לאגם לידרים. 
כהן גבעון,  רן גבעון, מנכ”ל סוכנות  שכרו של 
עמד בשנת 2016 על כ-4.1 מיליון שקל. מדובר 

בירידה של כ-2% בהשוואה לשכרו ב-2015. התגמול ב-2016 כלל שכר של 
כ-1.5 מיליון שקל, מענק של כ-2.2 מיליון שקל ודמי ניהול בסך כ-399 אלף 

שקל. ב-2015 קיבל גבעון תשלומים בסך של כ-4.2 מיליון שקל. 
בכיר נוסף מבין נושאי המשרה הבכירה, ששכרו ירד ב-2016, הוא מנכ”ל 
הפניקס אייל לפידות שקיבל שכר בשווי של כ-3.3 מיליון שקל. מדובר בירידה 

של כ-6.5% בהשוואה לשכר שקיבל ב-2015, שעמד על כ-3.5 מיליון שקל. 
עוד נרשמה ירידה משמעותית בשכרו של המשנה למנכ”ל, מנהל ההשקעות 
הראשי ומנכ”ל הפניקס השקעות רועי יקיר, שקיבל ב-2016 שכר בשווי של 
כ-2.1 מיליון שקל. מדובר בירידה של כ-16.5% בהשוואה לשכר ב-2015, שעמד 
על כ-2.6 מיליון שקל. התגמול של יקיר ב-2016 כלל שכר של כ-1.5 מיליון שקל, 
מענק של כ-217 אלף שקל ותשלום מבוסס מניות בסך של כ-217 אלף שקל. 
עוד מדורגים ברשימת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה 
הבכירים: מנכ”ל חברת המומחים להטבות לעובדים בנפיט, נתי זכאי, סמנכ”ל 
בנפיט אייל בוכבינדר ומנכ”ל הפניקס פנסיה וגמל בני שיזף. לזכאי שולמו 
ב-2016 תשלומים בסך של כ-2.9 מיליון שקל, לבוכבינדר תשלומים בסך של 

כ-3 מיליון שקל ולשיזף תשלומים בסך כ-1.7 מיליון שקל.

שכרו של מנכ”ל שומרה, דני יצחקי, 
2016 עמד על כ-2.9 מיליון  בשנת 
שקל. מדובר בעלייה של כ-5.5% 
בשנת  שקיבל  לשכר  בהשוואה 
2015, שעמד על כ-2.8 מיליון שקל. 
התגמול של יצחקי ב-2016 כלל, בין 
היתר, שכר של כ-1.8 מיליון שקל 
ומענק בגובה של כ-840 אלף שקל. 
יו”ר  הרפז,  מנחם  של  שכרו 
הדירקטוריון, שנכנס השנה לרשימת 
שכר הבכירים, עמד בשנת 2016 על 

כ-840 אלף שקל. 
בכיר נוסף מבין נושאי המשרה הבכירה, ששכרו עלה בשנת 
2016, הוא סמנכ”ל החברה ומנהל מחוז מרכז שלמה פוקס, 
 4% שקיבל שכר של כ-950 אלף שקל. מדובר בעלייה של 
2015 שעמד על כ-911 אלף  בהשוואה לשכר שקיבל בשנת 
שקל. התגמול של פוקס ב-2016 כלל שכר של כ-900 אלף 

שקל ומענק בגובה של כ-50 אלף שקל. 
 2016 שחר בראל, קיבל בשנת  סמנכ”ל הכספים בחברה, 
2% בהשוואה לשכר  שכר של כ-962 אלף שקל - ירידה של 
בשנת 2015 שעמד על כ-983 אלף שקל. התגמול של בראל 
ב-2016 כלל שכר של כ-862 אלף שקל ומענק בגובה של 

כ-100 אלף שקל.  
שכרו של אלי שמעוני, מנכ”ל סוכנות סיני שפרש בסוף יולי 
2016 עמד על כ-944 אלף שקל. שכרו בשנת 2015 עמד על 

כ-2.3 מיליון שקל. 

יצחק עוז, מנכ”ל משותף 
באגם לידרים 

דן יצחקי, מנכ”ל שומרה 

מיטב דש חנכה  רימונים מבית  סוכנות הביטוח 
בשלישי האחרון את הסניף הצפוני של הסוכנות בטקס 
קובי דאהן,  רב משתתפים בנוכחות מנכ”ל החברה 
משנה למנכ”ל מיטב דש רונן טוב, מנהל הסניף הצפוני 
גיל אוריון, וליאור רוזנפלד  יו”ר סניף חיפה בלשכת 

סוכני הביטוח.
רימונים, שנקנתה מקבוצת יונט, מהווה את הזרוע 
הביטוחית של בית ההשקעות ומאגדת בתוכה בית 

סוכנים.
רונן טוב: “ שמח וגאה לעמוד לצד הסוכנים גם בחיפה. 
אנחנו נספק לכם פתרונות עם העוצמה של מיטב דש”.

לדברי רוזנפלד, “בית סוכן איכותי הוא פתרון לסוכנים 
רבים שמחפשים גב חזק מאחוריהם. שמח שרימונים 
בחרו לפתוח סניף גם בצפון והם ייהנו משיתוף פעולה 
של הלשכה. אני קורא לכל סוכני רימונים להצטרף 
ללשכה, שמתמודדת בימים אלו עם אתגרים רבים 

מימין: מנכ”ל רימונים קובי דאהן, ליאור רוזנפלד ומנהל סניף צפון גיל אוריוןומגוונים שנוכל להם בעזרת לשכה גדולה וחזקה”.

 מדובר בעלייה של כ-5.5% בהשוואה לשכר 
שקיבל בשנת  2015 שכרו של היו”ר מנחם 
הרפז עמד בשנת 2016 על כ-840 אלף שקל 


