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יונל כהן ישקיע כ-130 מיליון שקל ויצטרף לקבוצת 
יאנגו בגרעין השליטה המיועד של הפניקס

 נמסר כי הרוב המוחלט של הדירקטורים בהפניקס, גם אחרי העברת השליטה, יהיו דירקטורים ישראליים 
בכירים, כאשר כהן עצמו יכהן כיו”ר, הן של חברת ההחזקות והן של חברת הביטוח  על פי הודעת יאנגו, כהן 
יחזיק ב-4% ממניות הפניקס, כאשר 2.2% יירכשו מיאנגו ו-1.8% יירכשו בשוק החופשי  יאנגו תחזיק ב-50.1%

יונל כהן ישקיע כ-130 מיליון שקל ויצטרף 
יאנגו בגרעין השליטה המיועד של  לקבוצת 
יאנגו. העסקה  כך הודיעה קבוצת  הפניקס, 
מותנית כמובן בקבלת כל ההיתרים הרגולטוריים 
ואישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות 
דורית סלינגר. על פי הודעת דלק לבורסה, יאנגו 
הודיעה כי כהן ירכוש 4% ממניות הפניקס, לפי 
שווי של 3.2 מיליארד שקל לחברה. 2.2% יירכשו 
ישירות מיאנגו תמורת 72.3 מיליון שקל ו-1.8 
ירכשו על ידי כהן בשוק החופשי. לאחר המכירה 
תחזיק יאנגו ב-50.1% ממניות הפניקס, כך 

נכתב בהודעה. 
יצוין כי בתחילת אפריל הודיעו דלק ויאנגו 
על העלאת שווי העסקה, כך שהמחיר שתשלם 
יאנגו תמורת 52.31% ממניות הפניקס יעלה 
ב-180 מיליון שקל, מ-1.971 מיליארד שקל 
ל-2.152 מיליארד שקל, המשקפים שווי של 
4.114 מיליארד שקל להפניקס. באותו מועד 
האריכו הצדדים את תוקף ההסכם עד ל-4 ביוני.

ככל שתאושר העסקה, כהן יכהן כיו”ר חברת 
וקבוצת  ביטוח,  הפניקס  וכיו”ר  האחזקות 
יאנגו אף העניקה לו זכויות וטו בכל הקשור 
להקפדה על כללי הממשל התאגידי בחברה, 
ובכלל זה על כל סוג של עסקאות בעלי עניין. 
מהדיווח עולה, כי הצדדים סיכמו על “תקופת 
שבמהלכה  לפחות,  שנה   15 של  חסימה” 

מחויב כהן להישאר חלק מגרעין 
התקופה  כל  לאורך  השליטה. 
יכהנו בדירקטוריון הפניקס רוב 
מוחלט של דירקטורים ישראליים 
בכירים. על פי הודעת יאנגו, מספר 
הדירקטורים שאינם ישראלים לא 
יעלה על 2 דירקטורים בשנתיים 
הראשונות ושלושה לאחר מכן, 
12 חברים.  בדירקטוריון המונה 
כי  מגדיר  אף  השליטה  הסכם 
הפניקס לא תוכל לבצע השקעות 
לא סחירות מחוץ לישראל אלא 
באישור הדירקטוריון או ועדת 

הביקורת. 
יו”ר קבוצת יאנגו, טנגג’ייאו לין, הביע הערכה 
רבה על הצטרפותו של יונל כהן לגרעין השליטה. 
“אין לי ספק כי כהונתו בעבר בראש חברת הביטוח 
הגדולה בישראל, שנשלטה אף היא, על ידי חברה 
בינלאומית )ג’נרלי(, תסייע להפניקס להמשיך 
ולשגשג גם לאחר העברת השליטה, לרווחת 
לקוחותיה, סוכניה ועובדיה” אמר מר לין וביקש 
להדגיש, כי יאנגו מכבדת את ההליכים הקפדניים 
שמבצעת רשות שוק ההון בישראל, בראשותה של 
סלינגר, קודם שהיא מאשרת את העברת השליטה. 
“קבוצת יאנגו פועלת בצורה שקולה ואחראית זה 
יותר משני עשורים. אנו רואים בהפניקס השקעה 

אסטרטגית ולפיכך אנו לא רואים 
ברגולציה מטרד, אלא כלי ניהולי 
חשוב ומשלים להבטחת יציבותן 

של החברות שלנו לאורך זמן”. 
כהן, שכיהן בעבר כמנכ”ל מגדל 
ויו”ר מקפת - תחת שליטתה של 
ג’נרלי האיטלקית וכן היה שותף 
עד  שימש  בה  איילון  בחברת 
לאחרונה כיו”ר חברת הביטוח 
)פרש מתפקידו בסוף 2016(, ציין 
כי החליט להשקיע סכום נכבד 
מכספו ולהיכנס לגרעין השליטה 
בהפניקס, לאחר מו”מ ממושך 
שניהל עם קבוצת יאנגו ובחינה של עסקי הפניקס: 
“הפניקס מנוהלת היטב ונוכחתי כי ליאנגו חוסן 
פיננסי מרשים ויש לה רצון ויכולות לפתח עסקים 
חדשים בתחומי הפיננסים, להשקיע משאבים 
הפניקס  של  התחרות  כושר  בהגברת  רבים 
ולאפשר לה לפתח שירותים דיגיטליים מתקדמים 
ביותר לרווחת מבוטחיה. הסכם גרעין השליטה 
כולל מנגנונים מוגדרים היטב במבנה הממשל 
התאגידי של הפניקס באופן שמבטיח את כספי 
המבוטחים והחוסכים הישראלים – והכל תחת 
הרגולציה הישראלית הקפדנית, שתמשיך לחול 
על הפניקס בדיוק כפי שהיא חלה על כל חברת 
ביטוח או מוסד פיננסי ישראלי אחר”, הדגיש כהן.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים
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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

פתרונות 
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בביטוח כללי

מגוון מסלולי 
התקשרות 

ורכישה

ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
כ"א למשרד 

הסוכן

ליווי מקצועי 
ופיתוח 

עסקי לסוכן 
הביטוח

קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

ייצוגית: סוכנויות מבטח סימון, 
תמורה, שקל ואגם לידרים העמיסו 

על לקוחותיהן עלויות תפעול
 לטענת התובעים, מעסיקי הלקוחות היו אמורים לשאת בעלויות  לטענתם, הסוכנויות סיפקו 

 שירותים לשני הצדדים, אך את התמורה גבו אך ורק מהמועסקים ללא הסכמתם ובניגוד לדין
 עוד נטען, כי אלמלא התערבותם של הרגולטור והמחוקק היו המועסקים ממשיכים לסבסד 

עבור מעסיקיהם את התשלום בגין השירותים שמקבלים המעסיקים ממנהלות ההסדר הפנסיוני 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה 
של  בסך  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
כ-357 מיליון שקל נגד סוכנות מבטח סימון 
שבשליטת מגדל, סוכנות תמורה שבשליטת 
כלל ביטוח ונגד סוכנויות שקל ואגם לידרים 
הנשלטות שתיהן על ידי הפניקס. זאת, בטענה 
לפיה העמיסו על לקוחותיהן עלויות תפעול 

בהן היו אמורים לשאת מעסיקי הלקוחות.
במבוא לבקשה נאמר, כי עניינה הוא בניצול 
של מאות אלפי מועסקים בישראל וכי ניצול זה, 
שנמשך שנים רבות, נפסק לאחרונה וזאת אך 
ורק בשל התערבותם של הרגולטור והמחוקק. 
נועדה לפצות את  זו  עוד נאמר, כי בקשה 
המועסקים בגין נזקי העבר, שהרי אין די בכך 
שהתופעה נעקרה מן השורש ולא תמשיך לגרום 
לכאורה נזק בעתיד ויש לדאוג גם להיטיב את 

מצבם של אלה שניזוקו מן התופעה.
פרץ,  שי  כהן,  דרור  המבקשים  לדברי 
וים צלישר, עד לאחרונה נהגו  מור רחמים, 
סוכנויות הביטוח הגדולות, לרבות המשיבות, 

נושא  בהסדרת  מעסיקים  עבור  שטיפלו 
ההפרשות הסוציאליות / פנסיוניות, לספק 
למעסיקים ולעובדיהם המועסקים את מלוא 
סל השירותים הדרוש בקשר לביצוע אותן 
הפרשות. אלא שאת המחיר עבור שירותים 
אלה שילמו העובדים בלבד. לטענתם, אותן 
לרבות המשיבות,  פנסיוני,  מנהלות הסדר 
סיפקו שירותים לשני הצדדים ולמעשה בעיקר 
למעסיקים, אך את התמורה עבור כך גבו אך 
ורק מהמועסקים ובכך אילצו את המועסקים 
לשלם גם עבור שירותים שקיבלו המעסיקים, 
זאת בלא ידיעתם או הבנתם של המועסקים, 
ללא הסכמתם ובניגוד לחובות החלות עליהן 

מכוח הדין.
בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד תומר ברם 
ואיל גולדנברג נאמר, כי אלמלא התערבותם 
המועסקים  היו  והמחוקק  הרגולטור  של 
את  מעסיקיהם  עבור  לסבסד  ממשיכים 
התשלום בגין השירותים שמקבלים המעסיקים 

ממנהלות ההסדר הפנסיוני. 

המבקשים מדגישים, כי בקשתם זו לא נולדה 
עקב אותה התערבות רגולטורית, אלא עקב 
לדבריהם,  להתערבות.  שהביאה  התופעה 
מנהלות ההסדר הפנסיוני מכנות אמנם את 
המועסקים “לקוחות”, אך בפועל מי שבאמת 
היו לקוחותיהן ושלהם דאגו אותן מנהלות 

הסדר פנסיוני היו המעסיקים.
בבקשה נטען, כי הנזק שנגרם לחברי הקבוצה 
המיוצגת מתבטא בתשלום העודף שהועמס 
ניהול עודפים שנגבו  עליהם באמצעות דמי 

מהם על ידי המשיבות.
ממגדל נמסר: “מגדל תתייחס לתביעה בבית 

המשפט ולא באמצעי המדיה השונים”. 
מתמורה נמסר: “צר לנו שהתובעים בחרו 
להגיש בקשה שכבר נמחקה בהמלצת בית 
המשפט. אנו נלמד את התביעה ונגיב בבית 

המשפט בהתאם”. 
מאגם לידרים נמסר: “אין ברצוננו להגיב 

על הנושא הנ”ל”. 
תגובת שקל לא התקבלה עד לסגירת הגיליון. 
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עדכון רגולטורי לחודש מאי:

הופחתו המחירים של פניות סוכני הביטוח 
למסלקה הפנסיונית – כך עולה מעדכון של 
החוזר הקובע את המחירים שמשלמים בעלי 
הרישיון שפונים למסלקה. כמו כן בוטל מנגנון 

הזיכויים. 
הנוסח החדש של החוזר פורסם במסגרת 
העדכון הרגולטורי לחודש מאי, במסגרתו 
פורסמו שבע הוראות העוסקות, בין היתר, 
ניהול קרנות פנסיה  בתחום ביטוח א.כ.ע, 

ודיווחים לממונה. 
סיאני, מנהל  אייל 
מקצועי וממונה ציות 
ואכיפה פנימית בבית 
הלמן- ההשקעות 
עבור  ריכז  אלדובי, 
עיקרי  את  פוליסה 

השינויים בחוזר:
הקודם  1. בחוזר 
נקבעו שלושה מקרים 
של ביצוע פישינג על 
רישיון –  בעל  ידי 
מקרים בהם הוא יזוכה בכסף ששילם למסלקה 
)כגון מיעוט מוצרים, יתרות נמוכות וכו’(. מנגנון 
זיכוי זה בוטל. ברשות שוק ההון הסבירו, כי 
הביטול נובע מכך שמנגנון זיכוי כאמור אינו 
יעיל, ועל כן אינו ממלא את הייעוד שלשמו נוצר. 

כמו כן, מכיוון שהזיכוי מבוסס על מידע שנאסר 
על המסלקה לשמור, הוא אינו ניתן לבקרה.

2. במקביל לביטול מנגנון הזיכויים כאמור 
הוחלט להפחית את המחירים המרביים שנקבעו 

במחירון שבחוזר כדלקמן:
   א. בעל רישיון הפונה למסלקה לביצוע 
פישינג ישלם 18 שקל )במקום 28 שקל כיום( 

– הוזלה של כ-36%.
   ב. לקוח הפונה למסלקה לביצוע פישינג 
ישלם 20 שקל )במקום 40 שקל כיום( – הוזלה 

של 50%.
כי  ן  כ ד ו ע  . ג
המצוין  הסכום 
ום  ל ש ת ל
ות  ש ק ב ר  ו ב ע
יה  צ ק ו ד ו ר פ
)העברת בקשת 
מידע בתדירות 
חד  או  קבועה 
פעמית( לא יהיה 
מוסדי,  גוף  פר 
כלל  עבור  אלא 
של  ם  י ר צ ו מ ה
כל  ב ח  ו ק ל ה
הגופים – הוזלה 
ית  ת ו ע מ ש מ

ביותר במקרה שללקוח יש מוצרים ביותר 
מגוף אחד.

יודגש כי על אף האמור, ביטול מנגנון הקיזוז 
והפחתת המחיר לביצוע פישינג על ידי בעל 
רישיון לא יחול לגבי פעולות לביצוע פישינג, 
שבעל רישיון רכש בתקופה שמה-1 בדצמבר 
2015 ועד היום, אלא אם כן נקבע בהסכם 
בין הספק לבעל הרישיון כי במקרה של שינוי 
הוראותיו של החוזר המקורי יחולו ההוראות 

החדשות.

הופחתו המחירים של פניות סוכני 
הביטוח למסלקה הפנסיונית

אייל סיאני

75568_190x135_z.indd   12 12/22/16   12:43
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העדכון הרגולטורי למאי 2017
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בבית משפט השלום בבית שמש נדונה תביעתה 
של זוהרה בן חמו )“התובעת”(, נגד הראל חברה 
לביטוח בע”מ )“חברת הביטוח”( ונגד ארגון נכי 
צה”ל )“הארגון”(. שמות באי כוח הצדדים לא 
נזכרו בפסק הדין, שניתן במרץ 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופטת דורית פיינשטיין.
התובעת איבדה את בעלה, שהיה במועד 
76 ושלושה חודשים )“המנוח”(.  פטירתו בן 
המנוח היה נכה צה”ל ובוטח על ידי הארגון 
בפוליסת ביטוח חיים, שהונפקה באמצעות 
חברת הביטוח )“הפוליסה”(. לפיכך, התובעת 
פנתה לחברת הביטוח ודרשה לקבל תגמולי 

ביטוח מכוח הפוליסה.
חברת הביטוח והארגון )“הנתבעים”( טענו 
פי תנאי  ועל  העניין  בנסיבות  כי  להגנתם, 
הפוליסה, לא היה כיסוי ביטוחי בעת שנפטר 
המנוח. לטענתם, הכיסוי הביטוחי תקף עד לגיל 
75 של המנוח. לנוכח העובדה שהמנוח נפטר 

לאחר הגיעו לגיל 75, יש לדחות את התביעה.
התובעת טענה, כי הפוליסה נקטה במילים 
75 כולל”, ומשמעות הדברים היא,  גיל  “עד 
שהכיסוי הביטוחי תקף עד לסוף השנה ה-75 
של המנוח, כהגדרתה בפוליסה. התובעת הפנתה 
גם כן לתעודת הביטוח, ולשיטתה אף ממנה 
ניתן ללמוד, כי המונח “כולל” מתייחס לכל 
השנה ה-76 של המנוח. מנגד טענו הנתבעים, כי 
המשמעות האמיתית הינה, שהכיסוי הביטוחי 
75, דהיינו כולל היום בו מלאו  תקף עד לגיל 

למנוח 75 שנה.
כי תעודת  נציין,  לשם הדגשת המחלוקת 
הביטוח נקטה במילים הבאות: “גיל המבוטח 
נקבע על פי שנתון לידה, כך שיראו את המבוטחים 
ילידי שנה מסוימת כאילו נולדו ב-31 בדצמבר 
אותה שנה, ללא קשר לתאריך לידתם בפועל. 
ועל כן תמלא להם שנה רק ביום 31.12 של 
אותה שנה”. על פי הפוליסה והגיל השרירותי 
שנקבע בה, בעת פטירתו לא היה המנוח בן 76. 
עוד נקבע בתעודת הביטוח, כי “הביטוח לחברי 
הארגון בתוקף עד שימלאו להם 75 בלבד, כולל”. 
בשולי תעודת הביטוח נכתב בהדגשה, כי רק 
הנוסח המלא של הפוליסה מחייב את חברת 

הביטוח ואת הארגון.
להשלמת הדברים נציין, כי הפוליסה נקטה 
בלשון מעט שונה מזו שננקטה בתעודת הביטוח. 
על פי הפוליסה, הכיסוי הביטוחי מוענק עד ליום 
שבו ימלאו למנוח 75 שנה, כולל אותו יום. חברת 
הביטוח סירבה לשלם תגמולים לתובעת ולכן 
הוגש כתב תביעה לבית המשפט ובו דרישה 

לקבלת הכספים בהתאם לפוליסה.
האם התובעת זכאית לתגמולי ביטוח בהתאם 

לפוליסה?
בית המשפט הדגיש, כי בראש ובראשונה מדובר 

במחלוקת חוזית, והמונח “כולל” שבתעודת 
הביטוח יפורש באמצעות הקווים המנחים של 
דיני החוזים. על פי החוק והפסיקה, יש לפרש 
חוזה בהתאם ללשונו. ככל שלא ניתן להכריע 
בשלב הזה, יש לפנות לכוונת הצדדים, תוך בחינה 

של מכלול נסיבות העניין.
טרם הכרעה במחלוקת ציין בית המשפט, כי 
ההוראות המחייבות הן אלו המנויות בפוליסה 
עצמה להבדיל מתעודת הביטוח, אשר נועדה 
להביא בפני המנוח את עיקרי הדברים, אולם 
היא אינה מחליפה את הפוליסה. עם זאת, ככל 
שקיימת סתירה מהותית בין תעודת הביטוח לבין 
הפוליסה, כי אז יכול להינתן משקל רב לעובדה זו.
עוד צוין, כי המונח “עד גיל 75 בלבד, כולל” 
האמור בתעודת הביטוח עשוי להיות מובן בצורה 
רחבה יותר מזו שהוגדרה בפוליסה, אילו הייתה 
תעודת הביטוח עומדת בפני עצמה. אף על פי כן, 
גם הפרשנות שניתנה למונח על ידי הנתבעים 
הינה הגיונית. כלשונו של בית המשפט: “מבחינה 
לשונית בהחלט ניתן גם להבין שהמילה ‘כולל’ 
האמורה בתעודת הביטוח נועדה לרבות רק 
את היום בו מלאו למבוטח 75, ושהיא נוספה 
בשל הספק שעשוי אולי להיווצר בהבנת משמעות 

המילה ‘עד’ המופיעה קודם לכן”.
לבסוף נקבע, כי ההוראות הרלוונטיות לעניין 
המחלוקת דנן כפי שנקבעו בפוליסה הינן ברורות 
וחד משמעיות. הוראות אלה משתקפות גם 
בתעודת הביטוח, למרות ניסוח לא מוצלח. נוסף 

על כך, הפרשנות של הנתבעים מתיישבת יותר 
עם כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בלשון 
הפוליסה. מנגד, פרשנות התובעת הינה רחבה 
מדי לדעת בית המשפט, ואינה מתיישבת עם 

לשון הפוליסה.
האם התובעת הסתמכה על הדברים בתום לב 

באופן המזכה אותה בפיצוי?
תיאור מטעה של חברת ביטוח או סוכן ביטוח 
כלפי מבוטח עולה כדי עוולה נזיקית, שבכוחה 
לזכות את המבוטח בפיצוי. לשם כך על התובעת 
להוכיח שלושה תנאים. ראשית, שהוצג בפניה 
מצג מטעה. שנית, שהתובעת הסתמכה על 
המצג המטעה בתום לב. ולבסוף, שהתובעת 
שינתה את מצבה לרעה בעקבות המצג המטעה 

וההסתמכות עליו.
בית המשפט קבע, כי שני התנאים הראשונים 
התקיימו, אולם התנאי השלישי לא התקיים, 
הואיל והתובעת לא הוכיחה, כי מצבה השתנה 
לרעה לאור הסתמכות על מצג מוטעה. אילו 
הייתה התובעת נוטלת על עצמה התחייבויות 
שונות, בהסתמך על כך שהיא הייתה פורעת 
אותן באמצעות תגמולי הביטוח, כי אז התוצאה 

הייתה עלולה להיות אחרת.
לסיכום, בית המשפט דחה את התביעה, תוך 
שהמליץ לחברת הביטוח לתקן את נוסח תעודת 
הביטוח ולהתאימו לנוסח הקיים בפוליסה עצמה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

פוליסת ביטוח חיים מעניקה כיסוי ביטוחי עד 
גיל 75 כולל – מה משמעות המונח “כולל”?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובעת איבדה את בעלה, שהיה במועד פטירתו בן 76 ושלושה חודשים  התובעת פנתה 
לחברת הביטוח ודרשה לקבל תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה  חברת הביטוח טענה, כי בנסיבות 

העניין ועל פי תנאי הפוליסה, לא היה כיסוי ביטוחי מאחר שהמנוח נפטר לאחר הגיעו לגיל 75 

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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הממשלה תבחן הצעה לסבסד 
ביטוח דירה למשכיר תמורת 
הקפאת שכר הדירה ל-5 שנים

אי. די. בי פנתה לבית המשפט בבקשה 
למכירת 5% ממניות כלל ביטוח בעסקת החלף

צוות של משרד האוצר יגבש מכרז לבחירת חברת ביטוח שתציע פוליסה מסובסדת לבעלי דירה ויבחן את היקף 
התמריצים, את נכונות בעלי הדירות להשתתף ביוזמה וכן, כיצד ליצור נגישות לקבלת הסובסידיה מצד המשכירים

במסגרת העסקה המניות יימכרו במכר מלא על ידי אי. די. בי לצד שלישי בעסקה שתבוצע 
באמצעות מוסד בנקאי - זאת בהתאם למחיר שנקבע בהסכמה בין אי. די. בי לבין הצד השלישי

צוות של משרד האוצר אמור להגיש בשבועות 
הקרובים תכנית שנועדה לעודד השכרת דירות 
לטווח ארוך עם שכר דירה יציב באזורי ביקוש. 
הדבר ייעשה כפי הנראה באמצעות סבסוד של 
ביטוח הדירה והאחזקה לבעל הדירה. התכנית, 
שהחלה להתגבש בעקבות הצעתו של ח”כ 
)כולנו( יחד עם משרד האוצר,  רועי פולקמן 
מבקשת לספק תמריץ ביטוחי לעידוד שכירויות 

ארוכות טווח.
יוקם  על פי התכנית מסתמן בשלב זה, כי 
צוות הכולל נציגים מאגף התקציבים באוצר, 

רשות שוק ההון ואגף החשב הכללי, שיגבשו 
מכרז לבחירת חברת ביטוח שתציע פוליסה 
מסובסדת לבעלי דירה. הכוונה היא לבעלי 
 5 דירות שיציעו חוזי שכירות לפחות למשך 
שנים, שבמהלכן לא יועלו דמי השכירות מעבר 

לעלייה במדד המחירים לצרכן. 
משה כחלון תומך  עוד נודע, כי שר האוצר 
מיליון   12 לה  להקצות  מוכן  והוא  ביוזמה 
שקל לשנה ובאוצר ינסו למצוא לה מקורות 

תקציביים נוספים.
מסתמן כי הצוות יבחן את היקף התמריצים, 

את נכונות בעלי הדירות להשתתף ביוזמה כזו 
וכן כיצד ליצור נגישות לקבלת הסובסידיה 
מצד המשכירים וכיצד למנוע אפשרות שבה 
לפני  רגע  יעלו את שכר הדירה  המשכירים 

כניסתם לתהליך.
לדברי ח”כ פולקמן, “אנו יוצאים למהלך חשוב 
בתמיכתו המובהקת של שר האוצר. נתמרץ 
בעלי בתים שיבטיחו לצעירים השוכרים דירות 
שכירות יציבה וארוכת טווח. המצב בו משכירי 
דירות מנצלים כול שינוי בשוק להעלאת שכר 

דירה חייב להיפסק”.

בהסכמת הנאמן למניות השליטה, 
בי לבית  די.  אי.  משה טרי, פנתה 
המשפט בבקשה לאשר כי מכירת 5% 
ממניות כלל ביטוח תיעשה בדרך של 
“עסקת החלף” ולא בדרך של מכרז, 
בית המשפט המחוזי  כפי שהורה 
בתל אביב בפסק הדין מאפריל השנה 
)פוליסה, גיליון 2245 מה-9 באפריל 
2017(. במסגרת העסקה המניות 
יימכרו במכר מלא על ידי אי. די. בי 

לצד שלישי בעסקה שתבוצע באמצעות מוסד 
בנקאי, בהתאם למחיר שנקבע בהסכמה בין 

אי. די. בי לבין הצד השלישי - זאת 
- כך דיווחה   2017 עד ה-4 במאי 
כלל ביטוח היום )יום ד’( לבורסה. 
הבקשה הוגשה בבית המשפט ב-1 

במאי 2017. 
ובמקביל  בבד  בד  כי  דווח,  עוד 
לעסקת המכירה כאמור, התקשרה 
אי. די. בי עם מוסד בנקאי בעסקת 
החלף, לפיה בתום תקופה של עד 
24 חודשים ממועד עסקת המכירה 
תבוצע התחשבנות בין אי. די. בי לבין המוסד 
הבנקאי ביחס להפרש בין מחיר המכירה של 

המניות הנמכרות לצד השלישי האמור, לבין 
ערכן של המניות הנמכרות כפי שיהיו במועד 
ההתחשבנות )שייקבע לפי המחיר בו יימכרו 
ידי הצד  המניות הנמכרות באותו מועד על 
השלישי(, כאשר אי. די. בי וצד קשור אליה 

יהיו מנועים מלרכוש את המניות הנמכרות. 
צורפה עמדתה של  כי לבקשה  דווח,  עוד 
המפקחת על הביטוח, לפיה אין לה התנגדות 
לבקשה לביצועה של עסקת ההחלף האמורה 
וכי אי. די. בי ממשיכה לבחון את המשך צעדיה 
בקשר עם פסק הדין, לרבות אפשרות הגשת 

ערעור.

סוכן יקר,
טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה 
מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח  הראל,  כלל, 
הביטוח. בחברת  לחתם/ת  פנה  לפרטים  וסקוריטס.  חתמים  ק"ש 

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
*בהתאם לתנאי כתב השירות.

אדוארדו אלשטיין,
בעל השליטה באי. די. בי
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יהלומית סוכנות לביטוח תובעת עובדת 
לשעבר להשבת כספים שנגנבו מכספי לקוחות

יהלומית סוכנות לביטוח )כללי( מקרית 
אונו, המפעילה סוכנות בבורסת היהלומים 
ברמת גן, הגישה תביעה בסך 225,432 שקל 
ששימשה  בסוכנות,  לשעבר  עובדת  נגד 
להשבת  ודירות,  רכב  לביטוחי  רפרנטית 

הכספים שגנבה ממנה.
בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל 
אביב נאמר, כי  התובעת משווקת את פוליסות 
הביטוח של מספר חברות, ובכללן של חברת 
הכשרה, ועיקר לקוחותיה הם יהלומנים, חברי 
בורסת היהלומים, שם שוכנים משרדיה, כך 

שהמדובר בחוג לקוחות מצומצם וייחודי.
 2013 יוני  במחצית  כי  בתביעה,  נאמר 
התקבלה הנתבעת לעבודה אצל התובעת 
ובין יתר תפקידיה היה גם טיפול בהקמת 
בתביעות  וטיפול  גבייה  ביטוח,  פוליסות 
מבוטחים בתחום הביטוח האלמנטרי - רכב 
ודירה בפרט. כפי שהסתבר בדיעבד, בחלוף 
מספר חודשים ממועד תחילת עבודתה, החלה 
הנתבעת מועלת בכספי התובעת ו/או בכספי 

לקוחותיה.
במחצית פברואר השנה התקשרו מהכשרה 
מרקו כהן, ומסרו לו כי  אל מנהל התובעת, 
בעקבות פנייתו של מבוטח או בא כוחו של 
המבוטח נערכו מספר בדיקות במסמכי הנהלת 
החשבונות הקשורה בסוכנות יהלומית, ועל 
פניו נראה כי קיימים “אי סדרים” חמורים 
כי כל הנראה  באלה. באותה שיחה נמסר, 
המדובר בשימוש בכרטיסי אשראי של לקוחות 
מסוימים לתשלום פרמיות ביטוח של אחרים, 

לאו דווקא לקוחות אחרים.
קה  ל ח מ ב ר  ב ו ד מ ש ה  ד ב ו ע ה ח  כ ו נ ל
זו  וכי הנתבעת היא  האלמנטרית בסוכנות 
שטיפלה בכל ענייני הכספים במחלקה או 

אל מול הכשרה והלקוחות, נמסר לנתבעת 
כי עליה לצאת לחופשה. לדברי  טלפונית, 
התובעת, הנתבעת, המודעת היטב למעשיה, 
כי לא תגיע לסוכנות כלל  הודיעה לאלתר 
ולתמיד, ואכן היא לא הגיעה יותר לסוכנות 

כשהיא מותירה בידה את סוד מעלליה.
בדיעבד התברר, כי הנתבעת עשתה שימוש 
בכרטיס אשראי של אחד המבוטחים )מבוטח 
1(, באמצעותו שילמה פרמיות ביטוח לאחרים 
כולל של  לבני משפחתה, בסכום  ובכללם 

183,792 שקל.
 )2 עוד הסתבר, כי מבוטח אחר )מבוטח 
שילם לנתבעת במזומן בגין פוליסת ביטוח 
והיא גנבה את הסכום ששולם לה ואת פרמיית 
הביטוח “שילמה” באמצעות כרטיס האשראי 
של המבוטח הראשון. משבוטלה הפוליסה, 
הסך של 2,090 שקל הושב לכרטיס האשראי 
של המבוטח ממנו נלקח הכסף ולכן נוצר חוב 

כלפי המבוטח השני.
עוד נטען, כי הנתבעת התחייבה בפני מבוטח 
2 כי התביעה תשולם לו בסך 3,800 שקל, אף 
שלא היה זכאי ובהסתמך על כך הוא שילם 
הנתבעת  התובעת  לטענת  מקצוע.  לבעלי 
שילשה  ביטוח,  פרמיות  מהמבוטח  גנבה 
כלל.  ביטוח  לו  ערכה  ולא  לעצמה,  אותם 
2 אירע אירוע ביטוחי, שכתוצאה  למבוטח 
ממנו נאלץ לשלם לשמאי סך של 2,200 שקל 
שהיו משולמים על ידי חברת הביטוח לו היה 
נערך לו ביטוח. עוד התברר, כי מבוטח נוסף 
הפסיד הנחת העדר תביעות בסך של 1,000 
שקל בשל העובדה שכספים ששילם לנתבעת 
במזומן לשם רכישת פוליסת ביטוח נגנבו על 
ידה, הפוליסה לא בוצעה, ולכן לא ניתן היה לו 

לקבל אישור בגין אי תביעות לביטוח.

כי הנתבעת הפעילה  נטען בתביעה,  עוד 
פוליסה בניגוד לרצון המבוטחת ולמרות פניות 
חוזרות ונשנות אליה לביטול הפוליסה, שלא 
נענו עד שהעניין הגיע לטיפול משפטי, שאז 
נאלצה התובעת לשלם את הקנס ששילמה 
המבוטחת בסך 1,200 שקל. לדברי התובעת, 
הסתבר עוד כי הנתבעת גבתה במזומן מאותה 
מבוטחת 6,350 שקל לרכישת פוליסת ביטוח, 
גנבה את הסכום לכיסה ולא ערכה לה פוליסה.
הסכומים  כלל  את  כי  נאמר  בתביעה 
האמורים נאלצה התובעת לשלם כאשר הסכום 
למבוטח 1 שולם באמצעות זיכוי )חלקו בסך 
של 129,009 שקל( לכרטיסי האשראי מהם 
נגנבו הכספים והיתרה שלא ניתן היה לזכותה 
ידי  על  לו  בכרטיסי האשראי שלו שולמה 
הכשרה בשיק על סך 53,783 שקל, והתובעת 
שילמה להכשרה את הסכום כולו מכספה. את 
יתרת התשלומים שילמה התובעת ישירות 
למבוטחים, ובנוסף שילמה לחוקר מטעמה 
את הסך של 12 אלף שקל וכן התחייבה לשלם 
לבא כוחה המייצג אותה בהליך זה, עו”ד יפרח 

שוחט, שכר טרחה בסכום דומה.
התובעת ציינה בתביעה, כי הנתבעת הודתה 
בפני החוקר הן במעשי הגניבה והמעילה והן 
בחובתה להשבת הסכומים הללו, אולם לא 
עשתה כן עד היום וחובה מסתכם ב-224,132 

שקל.
התובעת מדגישה, כי אין המדובר בנזק כולו 
וכי הנזק הנתבע הוא הידוע לה עד כה, וישנה 
סבירות גבוהה כי הנתבעת הסבה לה נזקים 
כספיים נוספים, וככל שיתגלו, היא שומרת 
על זכותה להמשיך ולתבוע ועל כן היא מגישה 

בקשה לפיצול סעדים.
את תגובת הנתבעת לא ניתן היה להשיג.

 בתביעה נאמר כי את הסכומים שנגנבו, כ-255 אלף שקל, נאלצה התובעת לשלם מכיסה – 
חלקם באמצעות זיכוי לכרטיסי האשראי מהם נגנבו והיתרה בהמחאה לחברת הביטוח  התובעת 

ציינה, כי הנתבעת הודתה במעשי והמעילה ובחובתה להשבת הכסף, אולם לא עשתה כן עד היום

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

פוליסה מארח

טיפים למלצרים אינם שכר עבודה, 
אך יש לשלם בגינם זכויות סוציאליות

תשרים למלצרים 
ידי  המשולמים על 
המסעדה  לקוחות 
אינם נחשבים שכר 
שמשלמת  עבודה 
למלצר  המסעדה 
לעניין פיצויים ולעניין 
אך  המס,  רשויות 
הם בהחלט מזכים 
את המלצר בקבלת 
זכויות סוציאליות 
מלאות מהמעביד – המסעדה, לרבות הזכויות 
הנלוות בדיני עבודה, כגון: דמי הבראה, ימי חופשה, 

מחלה וכדומה.
כך נקבע בעניין פז )סע”ש 1516-08-13 פז נגד 
פרדס רימונים בע”מ, ניתן ב-27 במרץ 2017( בו 
קבע בית הדין לעבודה, כי אין לראות בתשרים 
שניתנו למלצר על ידי בית קפה כ”שכר עבודה”. 
שכן, התשר משולם לאו דווקא עבור השירות 
שמעניק המלצר לבדו, אלא עבור כלל השירות 
הניתן במסעדה. קל וחומר כאשר עולה באופן 
ברור כי המלצר קיבל לאו דווקא את כספי הטיפים 
שניתנו על ידי הלקוחות שטופלו על ידו, אלא 
את החלק היחסי מכלל הטיפים שקיבלו כלל 

המלצרים/ות.
פז, שעבדה כמלצרית במסעדה, טענה כי היות 
שהשתכרותה הייתה מתשרים בלבד, הרי מגיע לה 
ממעסיקה שכר עבודה לפי ערך שכר מינימום בגין 
תקופת עבודתה וכן זכויות סוציאליות שונות וכן 

פיצויים לפי חוק הגנת השכר.
בתחילת עבודתה במסעדה חתמה פז על חוזה 
עבודה ונספח לחוזה שעניינו בחירה בין חלופות 
שכר )חלוקת התשרים ואולם לא פחות משכר 
מינימום, או שכר מינימום ישירות מהמעסיק(. 
בשתי החתימות בנספחים בחרה בחלופה א’ - 

תשלום השכר באמצעות התשרים.
פז קבלה לידה את חלקה היחסי בתשרים אשר 
שולמו על ידי לקוחות המסעדה לאחר חלוקה בין 
כלל המלצרים/ות, המארחות והברמנים, ובהתאם 
לשעות העבודה שעבדה בפועל. לפז הופקו ונמסרו 

תלושי שכר מדי חודש.
שאלת התשרים כשכר עבודה נדונה בבית הדין 
הארצי לעבודה בעניין מלכה )תיק ע”ע 300113/98 
ד.ג.מ.ב. אילת מסעדות בע”מ - ענבל מלכה, ה-1 
ביוני 2005(. בפסק הדין, נקבעו מספר מבחנים 
להכרעה בשאלה האם יש מקום לראות בתשר 
ששולם על ידי לקוחות בית האוכל למלצר כשכר 

עבודה:
א. בין הצדדים קיים הסכם אישי או שחל עליהם 
הסכם קיבוצי הקובע, במפורש, שניתן להביא 
בחשבון השכר גם תשלומי תשר המשולמים לעובד.
ב. הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי כולל 

הסדר מפורט ומסודר בדבר דרכי הטיפול בהכנסות 
מתשר, כגון - שקיפות ותיעוד של התשלומים, 
קיומה של קופה וחשבונאות של ההכנסות, דרכי 
חלוקת הסכומים שהתקבלו, מועדי החלוקה ועוד.
ג. השכר משני המקורות )השכר הרגיל ותשלומי 
התשר( לא ייפול משכר המינימום הקבוע בחוק.

ד. זכויותיו הסוציאליות של העובד מבוססות על 
ההכנסה משני המקורות והן מובטחות לאשורן.

ה. הבטחת תשלומי המס המלאים המתחייבים 
משכרו של העובד.

בעקבות הפסיקה בעניין מלכה יישמו בתי הדין 
האזורים באופן גמיש את המבחנים האמורים, 
אף תוך עשיית שימוש בחובת תום הלב )תע”א 
3215/10 ליאור יובל - המזרקה ניהול בתי אוכל 
בע”מ )ה-17 ביולי 2013(; ע”ב 3233/05 דניאל 

מלכה - אברהם גד מה-21 במאי 2008(.
בעניין מלכה, במפורש, לא נשללה האפשרות כי 
תשרים, אף שאינם באים “מכיסו של המעסיק”, 
יחשבו שכר עבודה, ככל שמתקיימים התנאים 

המתאימים לכך.
אלא שטענת פז היא, שלא יתכן מצב שבו מלצר 
)“צעיר לימים”( לא יקבל שכר מינימום דווקא מתוך 
כיסו של המעסיק, וזאת בלא קשר לתשרים שקיבל.
בית הדין לא קיבל גישה זו וסבר כי היא לוקה 
בחוסר תום לב מובהק במישור היחסים החוזיים 
בין הצדדים, ושגויה גם מבחינת תפיסת מהותו 

של התשר והטעם בגינו משולם.
התשר אינו משולם דווקא עבור שירות הקצה 
שמעניק המלצר, אלא עבור כלל השירות הניתן 
במסעדה. התשלום אינו משולם כהוקרה על 
התנהגות המלצר דווקא, אלא יותר כמקובלה 
חברתית, )ולעתים למרות התנהגות המלצר( או 
מטעמים אחרים כגון אווירה איכותית, אוכל בשפע/

באיכות גבוהה ועוד. 
עמדה על כך השופטת מרים נאור בעניין אסתר 
כהן )דנג”ץ 5967/10 המוסד לבטוח לאומי - כהן, 
14 באפריל 2013 בעקבות בג”ץ 2105/06 כהן - 
המוסד לביטוח לאומי, 26 ביולי 2010( בדונה 
בכך שאף שאין חובה לשלם תשר, הרי בפועל אין 

מדובר בתשלום וולונטרי.
מתוך הראיות עולה באופן ברור שפז קיבלה לאו 
דווקא את כספי הטיפים שניתנו על ידי הלקוחות 
שהיא עצמה טיפלה בהם אלא את החלק היחסי 

מכלל הטיפים שקיבלו כלל המלצרים/ות.
תנאי א’: הסכם הקובע כי התשר ישמש כחלק 
משכר עבודה - בין הצדדים נחתם חוזה הקובע כי 
התשר ישמש כחלק משכר העבודה. ומשכך, עמדה 

החברה בקיומו של תנאי זה.
תנאי ב’: שקיפות , תיעוד וקופה - ברי כי נערך 
תיעוד שקוף לכלל המלצרים של תקבולי התשרים 

וכולם נכנסו לקופת תשרים משותפת.
אף שאין חולק כי רשויות המס הן היוצאות 

נפסדות מהעובדה כי התשרים אינם נכנסים לקופה 
הרושמת, הרי שהמחוקק בחר ועל אף הצעות חוק 
רבות בעניין, שלא להסדיר עניין זה. זאת אף לאחר 
פסיקת בג”ץ בעניין אסתר כהן )להלן: עניין אסתר 
כהן(, אשר קבעה )בדעת רוב( כי הכנסות מתשר הן 
הכנסות לפי סעיף 2)2( לפקודת מס הכנסה - בידי 
המלצר - קרי הכנסות מעבודה, אף שאינן הכנסות 
שכאלה בידי המסעדה - המעסיק, כאשר אינן 
משולמות כחלק מהחשבון עבור שירותי המסעדה, 
ועל כן אין המעסיק חייב בתשלום מס בגינן. אם כן, 
לטעמנו, אין הכרח כי הקופה שאליה יכנסו כספי 
התשרים תהא הקופה הרושמת של העסק דווקא, 
ודי בכך שהיא קופה שנתוניה שקופים ונכתבים.

תנאי ג’: תשלום שכר מינימום - זכויותיה של 
פז לשכר מינימום הובטחו בחוזה, כאשר בפועל 

השתכרה הרבה למעלה מכך.
תנאי ד’: תשלום זכויות סוציאליות על בסיס כלל 
השכר )מינימום ותשרים( - הזכויות הסוציאליות 
של פז לא שולמו על ידי החברה ועל בסיס ההכנסה 
מ”שני המקורות” )השכר הרגיל ותשלומי התשר(, 
כנדרש בעניין מלכה. זכויות אלו גולמו למראית עין 
בתלושים, אולם זאת מתוך כספי התשרים ורק עד 
שכר מינימום, ובכך נפל פגם בהתנהלות החברה.

ה’: הבטחת תשלומי המס המלאים  תנאי 
המתחייבים משכרו של העובד - בית המשפט 
העליון הכריע בעניין אסתר כהן, כאמור, כי התשר 
יחשב הכנסה בידי המלצר, בלא שתהא חובת דיווח 
על הכנסה זו )כאשר אינה כלולה בחשבון ללקוח( 

על ידי המעסיק.
עיון בתלושי השכר מעלה כי החברה דווחה על 
שכר מינימום במסגרת תלוש השכר, ושלמה )על 
חשבונה( את שיעור המס המתחייב מכך. קביעה 
זו תואמת את עמדת העליון בעניין אסתר כהן. 

לאור קביעות אלו, נדחית טענת פז.
עם זאת, פז זכאית לזכויות סוציאליות על פי 
כלל הכנסותיה, כולל התשרים, באופן שלא ניתן 
ליחס חלק מהכנסת התשרים לתשלום זכויות 
סוציאליות. לפיכך, זכאית פז לדמי הבראה, דמי 
חופשה ודמי חגים ופנסיה. אך לא יותר מהסכומים 

שתבעה בפועל.
לעניין התביעה לפיצויי פיטורים - בית המשפט 
שוכנע כי פז לא פוטרה. למעשה, פז היא זו שהייתה 
מעוניינת לסיים עבודתה בפיטורין, ולשם כך 
החלה ליצור בעיות משמעת, של זלזול באחראיות 
המשמרת, עזיבת משמרות באבן וביטול משמרות 
באופן מפתיע, הכול על מנת להמאיס נוכחותה 
על החברה. מאידך גיסא נמצא כי החברה עשתה 
מאמצים להכיל את התנהלותה הסוררת של פז 
ולאפשר לה לפתוח דף חדש )ישיבות שימוע רבות 
וניסיונות להגיע עם פז להבנות(. אם כן, פז הייתה 
בעלת הרצון לסיים יחסי העבודה, והיא זו שבפועל 

מימשה רצון זה והתפטרה.

המלצר זכאי לזכויות סוציאליות על פי כלל ההכנסות, כולל התשרים, 
באופן שלא ניתן ליחס חלק מהכנסת התשרים לתשלום זכויות סוציאליות

מאת רמי אריה, עו”ד ורו”ח
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 Anbang Insurance Group המבטח 
שמטהו נמצא בבייג’ינג )בירת סין( ייטוש את 
כוונתו לרכוש את מבטח החיים האמריקאי 
 ,Fidelity & Guaranty Life (FGL(

תמורת 1.6 מיליארד דולר, לאחר שלא עמד 
בכל דרישות הפיקוח לקבלת רישיון. 

לבצוע  הכשר  קיבל  הסיני  המבטח 
 The Committee on Foreign-מ העסקה 

 Investment in the United States
CFIUS, הגורם הממשלתי המאשר עסקאות 
בהיבט של הביטחון הלאומי, אולם לא עמד 

בדרישות אחרות שהוצבו לפניו.

 The ,איגוד הברוקרים לביטוח של תוניסיה
  National Union of Insurance Brokers
SNCA -, הכריז על מחאה, שתתקיים בחודש 
הביטוח  בחוק  הצפויים  השינויים  נגד  הבא, 
משרדי  מול  תתקיים  המחאה  תוניסיה.  של 

הפיקוח על הביטוח של תוניסיה. 
 The General Insurance Commission
להחליף  שאמור  החדש,  החוק   -  - CGA
יוצג   ,1992 בשנת  שנחקק  הישן  החוק  את 
למועצת שרים עד חודש יוני הקרוב ואז יוצג 

למועצת העם להצבעה. 
דובר מטעם ה-SNCA אמר שהחוק החדש 

הברוקרים  של  הרווחיות  על  להשפיע  אמור 
יותר מ-6,000  זו, המעסיקים  לביטוח בארץ 
החוק  סוציאליות.  השפעות  כולל  עובדים, 
אשר  מבטחים,  על  גם  להשפיע  עלול  החדש 
עורכים 60% מהפוליסות באמצעות ברוקרים 

של ביטוח. 
קול  תוניסיה הקימו  גם סוכני הביטוח של 
 The National ארגונם  באמצעות  זעקה 
 Union of Insurance Agents SNAGAT
פעילותם.  איום להמשך  יהווה  בטענה שהוא 
ערך   CGA-ה הביטוח,  סוכני  טענת  פי  על 
עימם  להתייעץ  בלי  הביטוח  בחוק  שינויים 

טיוטת  הביטוח,  לסוכני  הנוגע  בכל  תחילה. 
מקצועיים  לא  לגורמים  גם  מאפשרת  החוק 
הביטוח  סוכני  את  מחייבת  ביטוח,  למכור 
לקבל הסמכה חדשה כל חמש שנים ומחלטת 
את זכותו של סוכן ביטוח לקבל פיצוי אם עזב 

את עבודתו.
ה-CGA טוען מצדו, שהוא מבקש להכניס 
לצרכים  שיענה  עדכני  ביטוח  חוק  לתוקף 
הנוכחיים. החלק השני של החוק אמור להביא 
)מ- החיים  ביטוח  של  החדירה  להכפלת 

הביטוח  חוזי  של  לפישוט   ,)30% לכדי   15%
ולהגדרת לוח זמנים לפיצוי המבוטחים.

המבטח הסיני Anbang כשל בהשלמת 
Fidelity & Guaranty Life הרכישה של

ברוקרים בתוניסיה מתנגדים 
לשינויים הצפויים בחוק הביטוח

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

המבטח הסיני קיבל הכשר לבצוע העסקה מהגורמים הממשלתיים המאשרים 
עסקאות בהיבט של הביטחון הלאומי, אולם לא עמד בכל דרישות הפיקוח

 גם סוכני הביטוח של תוניסיה הקימו קול זעקה באמצעות ארגונם SNAGAT בטענה 
שהוא יהווה איום להמשך פעילותם  על פי טיוטת החוק, גם גורמים לא מקצועיים 

יורשו למכור ביטוח והיא מחייבת את סוכני הביטוח לקבל הסמכה חדשה כל חמש שנים

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884
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לטענת הבן, כל ניסיונותיו להוביל להיפרדות עסקית ראויה ומכובדת בין הצדדים לא 
צלחו, כאשר אביו עשה ככל יכולתו להכשיל כל ניסיון שכזה, תוך שהוא פוגע דרמטית 

בתיק הביטוח המשותף שהקימו ובמוקד המכירות שלו - מוקד לביא לביטוח

אורי אשל תובע 6.9 מיליון שקל 
מאביו, בעלי סוכנות אשל, בטענה כי 
אביו מפר הסכמים ופוגע בשמו הטוב

לבית  הגיש  תקוה  מפתח  אשל  אורי 
 6.9 מרכז תביעה בסך  המשפט המחוזי 
מיליון שקל נגד אביו יעקב אשל, הבעלים 
אשל סוכנות לביטוח מפתח תקוה.  של 
בפתח הדברים מבהיר התובע, כי עשה ככל 
יכולתו להימנע מלהגיע לעימות וסכסוך 
ניסיונותיו  כל  ואולם  אביו,  עם  משפטי 
להוביל להיפרדות עסקית ראויה ומכובדת 
בין הצדדים לא צלחו, כאשר אביו עשה ככל 
יכולתו להכשיל כל ניסיון שכזה, תוך שהוא 
המשותף  הביטוח  בתיק  דרמטית  פוגע 
ובמוקד   2014 ינואר  בחודש  שהקימו 

המכירות שלו - מוקד לביא לביטוח. 
אורי אשל טוען עוד, כי אביו אינו פועל 
בהתאם להסכמים עליהם הוא חתום וכי 
הוא פועל לפגיעה חמורה במוניטין ובשם 

הטוב שלו.
הינה  תביעתו  עיקר  כי  מציין,  התובע 
בהתאם לפיצוי המוסכם שנקבע בינו לבין 
אביו בהסכם עליו חתמו בחודש אוקטובר 
2016, בו נקבע בין היתר כי בגין כל פנייה 
של צד ללקוח של הצד השני ישולם פיצוי 
דולר.   8,000 של  מראש  ומוערך  קבוע 
לדבריו, עד עתה ידוע לו כי אביו פנה ל-220 
מלקוחותיו, וכפועל יוצא מכך עליו לשלם לו 
פיצוי מוסכם כולל בסך 6.42 מיליון שקל.
בינו  מחלוקת  אין  כי  מדגיש,  התובע 
לבין אביו בנוגע לחלוקה המוסכמת של 
פוליסות הביטוח השייכות למוקד המכירות 
- מוקד לביא לביטוח, השייכות לו, לבין 
הפוליסות השייכות לסוכנות שבבעלות 

אביו ושייוותרו בבעלותה.
 2014 ינואר  כי בחודש  בתביעה נאמר, 

הקים התובע יחד עם אשל סוכנות לביטוח 
שבבעלות אביו את מוקד לביא, שהינו מוקד 
מכירות ביטוח בתחום הפרט והמשכנתה. 
הפעילות של המוקד החלה בפועל בחודש 
אוקטובר 2012 תחת אשל סוכנות לביטוח, 
2014 החל המוקד לפעול  ינואר  ובחודש 
עצמאית ובמשרדים נפרדים, ולכן הצדדים 
קבעו בהסכם מאוחר יותר כי המוקד הוקם 

בחודש ינואר 2014.
הביטוח  תיק  כי  בתביעה,  נאמר  עוד 
אשר התובע הינו שותף מלא שלו ואשר 
היווה את פעילות המוקד כלל כ-3,000 
מבוטחים בעת סיום הפעילות המשותפת. 
נתגלעו  אביו  לבין  בינו  התובע,  לטענת 
מחלוקות עסקיות שלא אפשרו את המשך 
הפעילות המשותפת, ועל כן נקבע ביניהם 
כי ייפרדו בהתאם לשלושה הסכמים שונים 
שנחתמו ביניהם. לדבריו, נקבע בהסכמה 
כי פעילות המוקד תעבור אליו ללא תמורה, 
וכחלק מקיום ההסכם אף בוצעה חלוקה 
מוסכמת של פוליסות הביטוח השייכות 
למוקד והשייכות לו לבין פוליסות ביטוח 
השייכות לסוכנות שבבעלות אביו ואשר 

ייוותרו בבעלותה.
פי התביעה, חרף ההסכמות  על  אולם, 
להפר  אביו  בחר  הצדדים  בין  הברורות 
מוחלט  בניגוד  לפעול  ההסכמים,  את 
להתחייבויותיו וחובותיו, לפגוע בו פגיעה 
את  להשלים  יכולתו  את  ולסכל  קשה 
ההסכם ולהעביר אליו את פעילות המוקד. 
אורי אשל מאשים את אביו בניסיון למכור 
את תיק הביטוח במלואו ו/או בחלקו ובכך 
לחסל כל סיכוי שלו להיפרע ממנו ולקבל 

את תיק הביטוח.
לדבריו, לאחרונה החל לפעול מתוך משרד 
יעקב אשל סוכנות ביטוח סוכן חדש וצוותו, 
תיק  את  מנהלים  והם  אביו  עם  וביחד 
הביטוח ומתחלקים בפירותיו. עוד מאשים 
הביטוח  תיק  בריסוק  אביו  את  התובע 
והמוקד ובכך שהשמיץ אותו ואת עובדיו 
בפני לקוחותיו, בין היתר במילים “נוכלים 
וגנבים”, וכן בכך ששלח מכתב משמיץ חמור 
ביותר לחברות הביטוח )מנורה מבטחים, 
ומשרד  ביטוח,  כלל  איילון,  הפניקס, 
האוצר(  בו העלה טענות שאין בינן לבין 
המציאות דבר וחצי דבר, ביניהן תחרות 
הוגנת, חשיפת סודות למתחרים,  בלתי 
הפרת חובות אמון ונאמנות, הפרת הסכם 
עבודה, ופעילות בניגוד לכללים הקבועים 
בביטוח, והכל כדי לפגוע בו ובשמו הטוב.
לסיכום טוען התובע, כי הוא זכאי לפסק 
דין הצהרתי הקובע כי תיק המוקד יעבור 
צו שיאסור על  וכן  לידיו באופן מוחלט, 
בנוסף,  אביו מלפנות ללקוחות המוקד. 
בגין  זכאי לקבלת הפיצוי המוסכם  הוא 
פניותיו של אביו ל-220 מלקוחותיו בסך 
כולל של 6.42 מיליון שקל, ובנוסף לפיצוי 
בגין פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין שלו בסך 
140 אלף שקל. בית המשפט מתבקש להתיר 
לתובע לפצל את סעדיו, מאחר שלדבריו 

טרם התגבשו מלוא נזקיו.
הנתבע סירב להגיב.

מגורמים מקורבים נמסר לפוליסה, כי 
הצדדים נמצאים עתה במשא ומתן ליישוב 
הסכסוך בדרכי שלום מחוץ לכותלי בית 

המשפט.

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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ביטוח וטכנולוגיה

הם  ב ם  י מ י ב
יו  ה ת  ו נ כ ו ת
על  ת  ו נ ק ת ו מ
ים  ט ק ס י ד
גו  ה נ  , ם י ע ב ו ר מ
כך  ל  ע ק  ו ח צ ל
יא  ה ל  א ר ש י ש
“מדינה של דיסקט 
ר,  מ ו ל כ  . ” ד ח א
דיסקט  רוכשים 
חד  א ה  נ כ ו ת
ומתקינים אותו על כל המחשבים במשרד. 
קלי קלות. ימי הדיסקטים עברו מזמן, אך 
דבר אחד לא השתנה - אחוז התוכנות הלא 

חוקיות בישראל עדיין גבוה. 
IDC שנערך עבור ארגון  פי סקר של  על 
BSA – ברית חברות התוכנה הבינלאומי, 
2015 עמד היקף התקנות התוכנות  בשנת 
הלא חוקיות בישראל על 29%, כאשר הנזק 

הכספי הוא של 161 מיליון דולר בשנה. 
הצרכנים והעסקים הישראלים עושים בעיקר 
שימוש בעותקים לא חוקיים של תוכנות 
הבינלאומיות  התוכנה  חברות  מתוצרת 
 ,)Adobe( אדובי ,)Autodesk( אוטודסק
 PLM וסימנס   )Microsoft( מיקרוסופט
Siemens PLM((. התקנת עותק לא חוקי 
של תוכנה היא בניגוד לחוק. רוב האנשים 
ייכנסו לחנות מחשבים,  הנורמטיביים לא 
וייצאו החוצה בלי לשלם. אז  ייקחו מחשב 
מדוע מצפצפים על החוק כאשר מדובר על 
בין  ונעשה  יותר  פשוט  זה  כי  רק  תוכנה? 
כותלי המשרד? כאשר עסק מתקין תוכנות 
לא חוקיות במספר מחשבים, חלקן תוכנות 
עיצוב ותכנון יקרות שבלעדיהן העסק אינו 
יכול לעבוד, מדובר בגניבה של עשרות אלפי 
דולרים בשנה עבור משאב בו משתמשים על 

מנת לייצר הכנסות. 
חוקיות  לא  תוכנות  המתקינים  עסקים 
מסתכנים בתביעה משפטית ותשלום פיצוי 
ללא הוכחת נזק. הסכום עשוי להגיע עד 100 
אלף שקל לכל תוכנה לא חוקית. בנוסף, בעלי 
עסקים לוקחים סיכון חמור יותר – פגיעה 
בתדמית. פרסום התביעה בעיתונות עלולה 
ירצה  מי  במוניטין.  קשה  לפגיעה  להביא 
לעשות עסקים עם חברה שהתוצאה הראשונה 
של חיפוש שמה בגוגל מעלה קישור לידיעה 
שימוש  בגין  נתבעה  החברה  כי  החושפת 
בתוכנה לא חוקית בהיקפים גדולים. עוגמת 
הנפש מהחשיפה של חברה ומנהליה באופן 
רבים  במקרים  גדולה  חוק,  כמפרי  אישי 

מהפיצוי הכספי שהחברה משלמת. 
בנוסף לכך מראה המחקר, כי קיימת מודעות 
חשופים  אליהם  אבטחה  לסיכוני  גבוהה 
מחשבים עם תוכנות ללא רישוי. לפי המחקר, 
יש קשר חזק ביותר בין שימוש בתוכנה לא 
חוקית או שאינה בעלת רישיון, לבין תקיפתן 

של תוכנות זדוניות. ארגונים ברחבי העולם 
חווים תקיפות תוכנות זדוניות כל 7 דקות, 
 36% 2015 נרשמה עלייה של  כאשר בשנת 
בכמות התוכנות הזדוניות, שעמדה על 430 
יותר  כך,  מיליון תוכנות חדשות. בעקבות 
נגנבו או  מחצי מיליארד נתוני מידע אישי 
אבדו עקב פריצות נתונים במהלך אותה שנה. 
הארגונים נאלצים להתמודד עם נזק גדול 
מאוד בשל תקיפות סייבר, כאשר המחקר 
מעריך שהמחיר הכולל של תקיפות סייבר 

עלה על 400 מיליארד דולר ב-2015.
האבסורד הגדול ביותר הוא, שמרבית בעלי 
העסקים מודעים לסיכונים הכרוכים בהפעלת 
תוכנות לא חוקיות, ולמרות כל זאת, רבים 
בישראל אינם נרתעים מלהמשיך ולהשתמש 
בתוכנות לא חוקיות במחשביהם. יתרה מכך, 
אפילו בקרב תעשיות רגישות, בהן מצופה 
כי השליטה על הסביבה הדיגיטלית תהיה 
קפדנית יותר, שיעור השימוש בתוכנות ללא 
רישוי גבוה באופן מפתיע. כך, למשל, הסקר 
מראה כי שיעור השימוש בתוכנות ללא רישוי 
בתעשיות בנקאות, ביטוח ואבטחה ברחבי 

העולם עמד על 25%. 
בעלי עסקים יופתעו לגלות, כי דווקא ניהול 
זהיר של נכסי התוכנה בארגון, עשוי להביא 
מחקרים  משמעותית.  ורווחיות  ליעילות 
נכון של נכסי התוכנה עשוי  הראו, שניהול 
ידי  להוביל לחיסכון כספי של כ-25% על 
טיפול בנתונים חבויים, כמו רישוי יישומים 

או הגנה על תוכנות שאינן בשימוש.
מן הצד השני, כאשר יש שימוש כל כך נרחב 
בתוכנות לא חוקיות, המשק כולו נפגע מכך - 
ממרכזי פיתוח בינלאומיים שעלולים להסגר 
ועד לרמת העובד הפשוט בעסק ואף בתעשיית 
התוכנה המקומית, שעלול לאבד את עבודתו. 
נוסף על סיכוני העלייה באבטלה, נאלצת 
המדינה להתמודד עם הפסד הכנסות ממסים 
שעלולה  המדינה,  של  בתדמיתה  ופגיעה 
דבר  של  בסופו  זרים.  משקיעים  להרחיק 
ייפגעו גם שירותים המוצעים לצרכן, כאשר 
יצומצמו שירותים כמו הדרכה ולא יפותחו 
עוד מוצרי תוכנה מותאמים לשפה העברית 

בשל חוסר כדאיות כלכלית. 
בשנים האחרונות הוגשו תביעות רבות נגד 

גבוהים בהתאם  פיצויים  חברות ששילמו 
לחוק, ובנוסף רכשו את התוכנות עצמן. על 
אף מגמת שיפור שולית בנושא בארץ ובעולם 
בשנים האחרונות, התמונה הכוללת עגומה, 
כאשר המחקר מראה כי ל-39% מהתוכנות 
שהותקנו על מחשבים ברחבי העולם במהלך 

2015 אין רישיון מורשה או תואם. 
עם זאת, מצבנו בישראל עדיין רחוק מרמת 
הפיראטיות במדינות מתוקנות אחרות במערב 
אירופה ובשאר העולם כמו ארה”ב, שאחוז 
התוכנות הלא חוקיות בה עומד על 18%, או 

יפן, בה 19% מהתוכנות אינן חוקיות. 
אחת הבעיות הנוספות שעולות מהסקר 
נובעת מכך שמרבית מנהלי מערכות המידע 
אינם מודעים לכמות התוכנות הבלתי חוקיות 
שעובדים מתקינים במחשבי החברה. לפי 
ש-15%  מעריכים  מנהלים  אותם  הסקר, 
מהעובדים שלהם מתקינים תוכנות על הרשת 
שלהם בלי שהחברה תדע על כך, בעוד שבפועל 

העידו 30% מהעובדים כי הם עושים זאת.
עם זאת, אי ידיעה אינה פוטרת את החברה 
ומנהליה מההשלכות המשפטיות הכרוכות 
בשימוש בתוכנות ללא רישוי חוקי, וחברות 
חשופות  חוקיות  לא  תוכנות  שמחזיקות 
לתביעה ותשלום פיצויים כבדים. על מנהלי 
חברות לבדוק את עסקיהם בקביעות, ולוודא 
שאין פעילות לא חוקית על מחשביהם. אי 
תשומת לב, או גרוע מכך, התעלמות בעלי 
עסקים מנוכחותן של תוכנות לא חוקיות 
בארגוניהם, דומה להחזקת מחשבים גנובים. 
האכיפה  וגורמי  החוק  שרשויות  ראוי 
בישראל ישימו לב לתופעה, כפי שנלחמים 
בגנבים או בהאקרים. בפועל, רשויות החוק 
העבודה  את  ומותירות  דבר  עושות  אינן 
לחברות התוכנה עצמן. בשל האדישות ועל 
 BSA מנת לבלום את התופעה, מסיר ארגון
את הכפפות ונערך למבצע אכיפה רחב היקף 
 200 באופן חסר תקדים, במסגרתו ייבחנו 
עם  שיאותרו  אלו  כאשר  עסק,  בתי  אלף 
יידרשו לשלם פיצויים  תוכנות לא חוקיות 

על פי החוק. 

הכותבת היא היועצת המשפטית של ארגון 
BSA בישראל

מאת עו”ד נעמי אסיא

תוכנות לא חוקיות: גניבה לכל דבר

jmtargum@gmail.com
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחים ומבוטחים

מארש אירחו  AIG וברוקר הביטוח  חברת 
בשבוע שעבר בתל אביב כנס למנהלי ביטוח 
וסיכונים. בכנס נכחו מנהלי סיכונים בכירים 

של החברות הגדולות במשק הישראלי. 
שי פלדמן, בירך את  מנכ”ל AIG ישראל, 
אורחי הכנס ואמר: “אם בעבר עולם הסיכונים 
בביטוח סבב סביב נושאים כמו תאונה או 
שריפה, היום ברור שהסיכון העתידי מגיע 
מתחום הסייבר. בתקופה האחרונה אנחנו 
עדים לכך שבכל ישיבת דירקטורים מתקבלת 
החלטה שיש לבטח את החברה מפני פגיעת 
סייבר. בתור חברת ביטוח בינלאומית, אנחנו 
גאים להיות הראשונים להשיק ביטוח סייבר 

בישראל”.
במהלך הכנס נשאו דברים: אמיר בורשטיין 
מנכ”ל מארש,  אלעד נווה   ,ISIRMA מטעם 
אבירם גביש סמנכ”ל משפטי, ביטוח מסחרי 
ולוגיסטיקה ב-AIG. את ההרצאה המרכזית 
ניר אלקבץ, רב פקד )בדימוס(  העניק עו”ד 

ומנהל יחידת חקירות סייבר בלה”ב 433.
לימור סגיב סמנכ”לית  עוד נכחו באירוע: 
טבע,  ומנהלת קבוצת הביטוח העולמית של 

יוסי חיים מנהל תחום ביטוח בבנק לאומי, 
איריס כהנא מנהלת הביטוח בקבוצת שטראוס 

ואריאל גדילוב מנהל סיכונים באינטל.

 AIG ומארש קיימו כנס למנהלי 
סיכונים בחברות גדולות במשק

יואכים ונינג מונה 
Munich Re למנכ”ל

עו”ד ברוך לוברט 
מונה ליועץ המשפטי 

של רשות שוק ההון המנכ”ל החדש הכריז עם כניסתו 
שאינו מתכוון למצוא חן בעיני כולם

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר: מינויו של 
עו”ד לוברט ליועץ המשפטי מהווה את אבן הבסיס 
להקמת לשכה משפטית ברשות שוק ההון העצמאית

מימין - אלעד נווה מנכ”ל מארש, מיקי ברקוביץ – כדורסלן העבר וסוכן ביטוח בהווה,
שי פדלמן מנכ”ל AIG ישראל ואבירם גביש סמנכ”ל משפטי, ביטוח מסחרי ולוגיסטיקה

מאת ישראל גלעד
 )Joachim Wenning( ונינג  יואכים 
מונה כמנכ”ל החדש של מבטח המשנה 
הוכרז  המינוי   .Munich Re הגרמני 
באסיפה הכללית השנתית שהייתה ביום 
הכריז  החדש  המנכ”ל  שעבר.  חמישי 

שאינו מתכוון למצוא חן בעיני כולם. 
ונינג  נכנס לתפקיד לאחר שנת חפיפה 
 Nikolaus von הפורש  המנכ”ל  עם 
בתפקיד  שימש  אשר   ,Bomhard
של  המשקיעים  שחלפו.  השנה  ב-13 
מהתנהלות  רצון  שבעי  אינם  רי  מיוניק 

מבטח המשנה והשחיקה ברווחיות שהוצגה בשנים האחרונות. 
המבטח  של  לתוצאות  גם  סבלנות  חסרי  המשקיעים 
חוסר  של  תוצאות  מציג  אשר  בת(,  )חברה   Ergo  הראשוני
רווחיות ולעומת זאת השקעות בתחום הדיגיטלי עדיין לא הניבו 

את התוצאות החזויות.
וידיאו  סרטון  שעבר  חמישי  ביום  מצאו,  רי  מיוניק  עובדי 
שכותרתו החדש  מהמנכ”ל  שלהם  האלקטרוני  הדואר   בתיבת 
“I am confident as I take on this role” ובו הוא מביע את 
יתרום  על הבטחתו שהמבטח  וחוזר   Ergo על המבטח דאגתו 

לרווח של הקבוצה 600 מיליון אירו משנת 2021.
Ergo אמור להשיק בקרוב מבטח חדש בשם Nexible שיהיה 
מבטח אינטרנטי מלא, ללא סניפים וללא מוקד פניות טלפוני. 

Nexible יתמקד בפעילות בתחום סיכוני סייבר. 
בשנים  שימש  הוא  בירושלים.   1965 בשנת  נולד  ונינג  
האחרונות כחבר הנהלת מיוני קרי, כשתחום אחריותו - ביטוח 

משנה בתחום ביטוח החיים ומשאבי אנוש.

עו”ד ברוך לוברט מונה ליועץ המשפטי של 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לאחר זכייתו 
במכרז לתפקיד. לעו”ד לוברט ניסיון רב במגזר 
הציבורי בכלל ובתחומים הפיננסיים בפרט. 
לוברט החל לעבוד במשרד האוצר בשנת 2006 
ליועץ  ובשנים האחרונות מכהן כסגן בכיר 

המשפטי של המשרד.  
עו”ד לוברט עסק בתחומי אחריות שונים, 
בנק  בין היתר, שוק ההון, רשויות פיננסיות, 
ישראל ובנקאות, משרדים כלכליים, רגולציה, 

מכרזים והטיפול בחוק הריכוזיות. 
בנוסף, ליווה לוברט ועדות וצוותים שונים 
שעסקו בנושאים פיננסיים, ביניהם, הוועדה 

להגברת התחרותיות במשק )ועדת הריכוזיות(, הוועדה לבחינת הסדרי 
חוב בישראל )ועדת אנדורן(, הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים 
ופיננסיים נפוצים )ועדת שטרום( ואת הצוות להסדרת הפיקוח על שירותים 
פיננסיים מוסדרים )צוות בריס(. לוברט הוביל גם צוותי חקיקה שיישמו 

את המלצות הוועדות והצוותים שאותם ליווה משפטית. 
לוברט חבר במליאת הרשות לניירות ערך ובמועצה ובמנהלה של הרשות 
למלחמה בסמים ובאלכוהול. בין השנים 2002 עד 2005 כיהן כעוזר המשפטי 

של השופט יעקב טירקל בבית המשפט העליון. 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר בירכה על המינוי. 
“מינויו של עו”ד לוברט ליועץ המשפטי מהווה את אבן הבסיס להקמת 
לשכה משפטית ברשות שוק ההון העצמאית. אני בטוחה שברוך יעמוד 

באתגרים שלפנינו בהצלחה רבה”.

עו”ד ברוך לוברט

יואכים ונינג
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