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חלק  יהיה  הסיעודי  הביטוח 
מסל הבריאות הממלכתי – כך 
נקבע אתמול )יום ב’( בהחלטה 
ת  ס נ כ ה י  ד י ל  ע ה  ל ב ק ת ה ש
ושאושרה בהצבעה של 24 ח”כים 
– ללא מתנגדים. במסגרת הצעת 
דב  הסיכום, שהוצגה על ידי ח”כ 
חנין )הרשימה המשותפת(, נקבע:

הזכות  כי  קובעת  הכנסת   .1
להזדקן בכבוד הינה זכות בסיסית 
את  להבטיח  צריכה  שהמדינה 

מימושה בפועל  לכלל  האזרחים בישראל.
2. אשפוז וטיפול סיעודי, בעת הצורך, הם 
בכבוד  לחיות  בזכות  ומרכזי  חיוני  מרכיב 

ולהזדקן בכבוד.
3. על רקע זה מביעה הכנסת דאגה עמוקה 
מהבעיות המתגלות בתחום האשפוז והטיפול 
הסיעודי בישראל. הכנסת מודאגת מכך שמערך 
הסיעוד הקיים לא מאפשר טיפול ראוי ואף 
גורם לפגיעה בכבוד ובבריאות של המטופלים.

4. אשפוז וטיפול סיעודי לא יכולים להיות רק 
נחלתם של מי שבידיהם האמצעים הדרושים. 
לא נכון גם להטיל השתתפות עצמית בסכומים 
ניכרים על בני משפחה, תוך חדירה לפרטיותם 
והכבדת הנטל הנפשי והכלכלי הכבד המוטל 

עליהם ממילא.

5. מערכת שנשענת על ביטוחים 
פרטיים לא יכולה לספק מענה, גם 
כיוון שהיא איננה כוללת את אלו 
שידם אינה משגת לרכוש ביטוח 
כזה וגם כיוון שהיא כרוכה בעלויות 
במסגרתה,  למבוטחים  גבוהות 
כאשר במקרים רבים הפתרונות 

הניתנים בה אינם מספקים. 
מערך  על  המדינה  אחריות   .6
הדרך  זו  חיונית.  היא  הסיעוד 
להבטיח את יכולתם של הקשישים 
וסיעוד נדרשים ברמה נאותה  לקבל טיפול 
ובאופן שוויוני, בלי להטיל נטל כבד על בני 

ובנות המשפחה.
7. הכנסת קוראת לקדם רפורמה במערך 
הסיעוד, שבמרכזה הכרה בזכות לטיפול ואשפוז 
סיעודי כחלק מסל הבריאות הממלכתי, הגדלת 
היקף ומגוון השירותים הניתנים והרחבת מערך 

הסיעוד בקהילה.

ח”כ חנין הדגיש כי ההצעה היא מטעמם של 
כל סיעות הבית. יוזמי ההצעה הם ח”כ חנין, 
ח”כ תמר זנדברג )מר”צ(, ח”כ יעל גרמן )יש 
עתיד(, ח”כ יעקב מרגי )ש”ס(, ח”כ אורי מקלב 
)יהדות התורה(, ח”כ נורית קורן )ליכוד(, ח”כ 
עמיר פרץ )המחנה הציוני( וח”כ טלי פלוסקוב 
)כולנו(. לדברי חנין, להחלטה של הכנסת יש 
תוקף משמעותי, וציין כי כאשר שרים נשבעים 
אמונים הם נשבעים: “לקיים את החלטות 

הכנסת”.
כל חברי הכנסת שנכחו במליאה הצביעו בעדה. 
התומכים הם כמעט מכל סיעות הבית: שלושה 
מהליכוד, שישה מהמחנה הציוני, חמישה 
מהרשימה המשותפת, שניים מיש עתיד, שלושה 
ואחד מהבית היהודי  מכולנו, שלושה מש”ס 

ומישראל ביתנו.
קב  ע י ת  ו א י ר ב ה ר  ש ם  ג י  כ ן  י ו צ י
ליצמן התחייב לספק ביטוח סיעודי ממלכתי, 

אולם המהלך טרם יצא לפועל.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

עמוד 9

עוזי ארגמן הסיר את מועמדותו 
לנשיאות הלשכה והביע תמיכה 

בליאור רוזנפלד

הכנסת קבעה: הביטוח הסיעודי 
יהיה חלק מסל הבריאות הממלכתי
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

כך נקבע אתמול בהחלטה שהתקבלה על ידי הכנסת בהצבעה של 24 ח”כים – וללא 
מתנגדים. ח”כ דב חנין שהציג את הצעת הסיכום: ההצעה היא מטעם כל סיעות הבית

שר הבריאות יעקב ליצמן

http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%9e%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9e%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%94/
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%9e%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9e%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%94/
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בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בקשה 
הפניקס בטענה  נגד  ייצוגית  לאישור תביעה 
להתנהלות אסורה על פי דין במסגרת הליך 
השיווק והמכירה של כתבי השירות הנמכרים על 

ידה ללקוחות במסגרת הביטוח המקיף לרכב. 
בבקשה נאמר כי כתבי השירות הם מסמכים 
הנלווים לפוליסה והמספקים לנהג שירותי עזר 
הניתנים על ידי ספקי שירות שלא בקרות מקרה 
ביטוח כגון: שירותי דרך וגרירה, שבר שמשות, 
ורכב חליפי. בעבר נמכרו כתבי השירות על ידי 
חברות הביטוח כחלק בלתי נפרד מפוליסת 
הביטוח המקיף, כאשר רק חברות הביטוח היו 
רשאיות לשווק אותם לציבור. את כתבי השירות 
היו חברות הביטוח רוכשות במחירים מוזלים 
מהספקים ומוכרות אותן במחירים יקרים יותר.

במהלך השנים נקבעו הוראות דין וחוזרים של 
אגף שוק ההון במשרד האוצר שנועדו להסדיר את 
הליך השיווק והמכירה ולוודא שהמבוטחים ירכשו 
רק את כתבי השירות הנדרשים והמתאימים 
להם ביותר, תוך מתן אפשרות לוויתור על כתבי 
השירות והוזלת מחיר תכנית הביטוח בהתאם. 
יוני בן- בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד 

סימון וגלית דליות נטען כי הפניקס מתעלמת 
מהאמור וכי גם היום היא משווקת למבוטחים, 
בין ישירות ובין באמצעות סוכנים, תכניות ביטוח 
ניתן  מקיף הכוללות כחלק אינהרנטי ובלתי 
להפרדה כתבי שירות, בלי להציג ללקוחות את 
מחירן במהלך הליך השיווק ובלי שהיא מאפשרת 
להם לוותר על כתבי השירות ולקבל בתמורה 
מחיר נמוך יותר. עוד נטען כי הפניקס עושה זאת 
תוך יצירת התניה בפועל בין רכישת חבילת כתב 
השירות לתכנית הביטוח, תוך אי מסירת מידע 

מהימן ושלם למבוטחים.
סולנג’ עג’יב המבוטחת  לדברי המבקשת 
בפוליסת ביטוח רכב חובה ומקיף, עניינה מדגים 
היטב את התנהלותה הפסולה של הפניקס. 
לדבריה, במסגרת הליך רכישת פוליסת הביטוח 
המקיף ביקש בנה  לוותר על כתבי שירות שאינם 
רלוונטיים לה, בין היתר מפאת היותה נכה הזכאית 
לקבלת שירותי גרירה בחינם דרך המוסד לביטוח 
לאומי. אולם, לטענתה, הובהר לבנה על ידי סוכן 
הביטוח כי תכנית הביטוח מהווה “מוצר מובנה” 
הנמכר אצל הפניקס במקשה אחת ובעלות כוללת 
וכי רכישת תכנית הביטוח חייבת להיעשות יחד 

עם “חבילת” כתבי השירות. עוד נטען כי  רכישת 
תכנית ביטוח חלופית )פחות אטרקטיבית( אצל 
הפניקס ללא כתבי שירות אפשרית לכאורה, אולם 
בעלות יקרה יותר ולכן התוצאה היא שהבקשה 
להסרת כתב שירות אחד תגרום לייקור הפוליסה. 
בית המשפט מתבקש לחייב את הפניקס להשיב 
למבוטחיה את הסכומים ששולמו על ידם ביתר 
בגין כתבי השירות שנמכרו על ידה למבוטחים 
במסגרת הביטוח המקיף, לו הייתה החברה 
עומדת בחובותיה על פי דין, וכן את עלות כתבי 
השירות שלא היו נרכשים על ידי המבוטחים, 
ואת הפער בין עלות כתבי השירות ששולמה 
לחברה לבין העלות שהייתה משולמת על ידי 
המבוטחים לו היו כתבי השירות נרכשים מצדדים 
שלישיים במחיר נמוך יותר. בנוסף, סעד כספי 

בגין נזק לא ממוני. 
בית המשפט  מתבקש להורות להפניקס להציג 
למבוטחיה במסגרת הליך השיווק של תכניות 
הביטוח לרכב את מחיר כתב השירות בנפרד 
ממחיר הפוליסה, ושלא להתנות רכישת תכנית 

ביטוח ברכישת כתב שירות.
בהפניקס בחרו לא להגיב.

ייצוגית: הפניקס לא מאפשרת למבוטחיה 
לרכוש כתבי שירות בנפרד מפוליסת המקיף

 לטענת התובעת, הפניקס משווקת תכניות ביטוח מקיף הכוללות כתבי שירות שאינם ניתנים 
להפרדה מהפוליסה, בלי להציג את מחירם במהלך השיווק ובלי האפשרות לוותר עליהם ולקבל 
מחיר נמוך יותר  עוד נטען כי הפניקס יוצרת התניה בין רכישת כתב השירות לתכנית הביטוח

www.oren-ins.co.ilשמים אותך במרכז!

ההצעה המשתלמת ביותר ללקוח בביטוח ריסק!
nir@oren-ins.co.il | 050-3613610 | להתנסות במערכת ולפרטים נוספים  <<  ניר עובדיה

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 
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ביטוח החיים 
עם תשלום 
שמתאים 
את עצמו 

לחיי הלקוח שלך 

מהיום ניתן למכור את הריסק המשולב גם כפוליסת ריסק 
נפרדת וגם ככיסוי נוסף במסגרת פוליסות מגדלור השונות 

לרבות בתוכניות לשכירים ועצמאיים.

גם בביטוח חיים, טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
הפרמיה אינה עולה בשום שלב על תעריף הספר של ביטוח ריסק בפרמיה משתנה במגדל. בפתרון זה אין ערכי סילוק או פדיון. המידע האמור הוא 
ובכל  בלבד  הפוליסה  תנאי  הם  המחייבים  התנאים  לפרשנות.  ככלי  או  הפוליסה  תנאי  פי  על  והזכויות  החובות  לקביעת  ישמש  ולא  בלבד  כללי  מידע 
אדם. כל  של  המיוחדים  בצרכים  המתחשב  לייעוץ  תחליף  מהווה  אינו  זה  בעלון  האמור  הפוליסה.  תנאי  יגברו  לבינם,  זה  עלון  בין  סתירה  של  מקרה 

חדש במגדל ריסק משולב

ביטוח חיים למקרה פטירה בפרמיה משתנה בשנים הראשונות לביטוח, אשר מתקבעת בהמשך.
במידה ונקבע גיל סיום 70 : קיבוע פרמיה לאחר 15 שנה או בהגיע המבוטח לגיל 50 , לפי המאוחר מבניהם.
במידה ונקבע גיל סיום 75 : קיבוע פרמיה לאחר 15 שנה או בהגיע המבוטח לגיל 55 , לפי המאוחר מבניהם.
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתו של פלוני )“התובע”(, שיוצג על ידי 
עו”ד נעם יהל, נגד איי. איי. ג’י ישראל חברה 
לביטוח בע”מ )“חברת הביטוח”(, שיוצגה 
על ידי עו”ד גילה ארד. פסק הדין ניתן במאי 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אורלי 

מור-אל.
לתובע נגרמו נזקים בעקבות תאונת דרכים, 
בו  ג’ פגע  צד  ורכב  נהג ברכבו  כאשר הוא 
מאחור )“התאונה”(. התאונה נכנסת להגדרת 
הפיצויים  בחוק  כמשמעה  דרכים  תאונת 
לנפגעי תאונות דרכים )“החוק”(, ולכן כתב 
התביעה הוגש מכוח חוק זה. לטענת התובע, 
פגיעותיו עקב התאונה עתידות לפגוע באופן 
ממשי בתפקודו בעבודתו ולגרום לו להפסדים 
ניכרים. לטענתו, נזקיו נאמדים בסך של יותר 

מ-1.8 מיליון שקל. 
חברת הביטוח ביטחה את רכבו של התובע 
בפוליסת ביטוח חובה והיא הכירה בחבות 
שלה לפצות אותו בגין נזקי התאונה. עם זאת, 
חברת הביטוח חלקה על טענותיו של התובע 
בנוגע להשפעת התאונה על תפקודו. חברת 
הביטוח הוסיפה, כי גרסתו של התובע אינה 
מהימנה. עוד נטען, כי מצבו הרפואי בעקבות 
התאונה נבלע במחלת הפרקינסון ממנה הוא 
זכאי הוא  לו התובע  סובל. משכך, הפיצוי 

מינימלי בלבד. 
מומחים  ידי  על  נבדק  התובע  כי  נציין, 
רפואיים בתחום האורתופדיה והנוירולוגיה, 
אשר העמידו את נכותו בשל התאונה בשיעור 
של 20% ו-10% בהתאמה. עם זאת, במסגרת 
חוות הדעת הנוירולוגית כתב המומחה הרפואי, 
כי התובע חולה במחלת הפרקינסון )“המומחה 
הנוירולוגי”(. התובע ביקש למנות מומחה 
רפואי נוסף על מנת לקבל חוות דעת בעניין 
הקשר שבין מחלת הפרקינסון לבין התאונה 
)“המומחה הנוסף”(. המומחה הנוסף קבע, 
שהתובע אכן סובל ממחלת הפרקינסון. עוד 
נקבע, כי אין כל קשר בין המחלה לבין התאונה. 
המומחה הנוסף העמיד את נכותו של התובע 

בשל המחלה בשיעור של 20%.
כיצד פסק בית המשפט במקרה דנן?

בפתח פסק הדין ציין בית המשפט, כי התובע 
ניסה ליצור מצג חלקי ומטעה, עת הוא בחר 
שלא לחשוף את העובדה שהוא חלה במחלת 
הפרקינסון. התובע ניסה למעשה לייחס את 
הסימפטומים של המחלה, ולאחר מכן אף 
את עצם המחלה, לתאונת הדרכים. לפיכך, 

התנהלות התובע עוררה שאלות לא פשוטות 
בנוגע למהימנות טענותיו וגרסתו.

בית המשפט סקר את השתלשלות האירועים, 
לרבות המסמכים הרפואיים שהגיש התובע. 
צוין, כי אין כל זכר במסמכים הללו לאבחון 
מחלת הפרקינסון או בדיקות רפואיות כלשהן 
שעבר התובע, אשר יש בהן כדי להצביע על כך 

שהוא חולה במחלה זו. 
כאמור, במהלך הבדיקה שערך המומחה 
הנוירולוגי מטעם בית המשפט צוין, כי קיימים 
סימפטומים הטיפוסיים למחלת הפרקינסון. 
עוד צוין, כי הואיל ולתובע לא נגרמה חבלת 
ראש במהלך תאונת הדרכים – לא ניתן לקשר 
בין המחלה לבין התאונה. בעקבות הממצאים 
לפני  טיפולים  עבר  התובע  כי  עלה,  הללו 
התאונה בקשר למחלת הפרקינסון. מידע זה 
לא נחשף בפני המומחה הנוירולוגי או בפני בית 
המשפט. התובע למעשה פעל למניעת חשיפת 
המידע תוך התחמקות וסתירות בגרסתו. בית 
המשפט ראה פעולות אלו בחומרה רבה תוך 
שציין את הדברים הבאים: “למותר לציין, 
שלא יכולה להיות שמץ של הצדקה להתנהלות 
בגדרה יהא בידי התובע חומר רפואי מאוד 
רלוונטי שלא ייחשף לפני הצד שכנגד ובית 

המשפט, במיוחד שעה שהתובע טען באותו 
שלב כי מחלת הפרקינסון מקורה בתאונה”.

כי עדותו של התובע  בית המשפט קבע, 
הותירה רושם בלתי אמין, כאשר הוא ניסה 
“להלך בין הטיפות” ולהסביר את התנהלותו, 
כי מדובר “רק” בתסמונת פרקינסונית. התובע 
הרפואיים  שהמומחים  תקווה  מתוך  פעל 
ייחסו את כל מצבו הרפואי ישירות לתאונת 
הדרכים. למרות כל התנהלות התובע, בית 
המשפט נעתר לבקשתו למנות מומחה רפואי 
נוסף. המומחה הנוסף בדק את התובע וכתב 
בחוות דעתו, כי מדובר בתאונת דרכים קלה 
ביותר ללא כל עדות לנזק למערכת העצבים 
המרכזית. סוג חבלה כשם שספג התובע אינו 
יכול לגרום להופעת מחלת הפרקינסון. לפיכך 
נקבע, כי מקור המחלה אינו בתאונת הדרכים. 
לנוכח כל האמור לעיל, בית המשפט בחן את 
נזקיו של התובע עקב התאונה תוך שדחה את 
הקשר שבין התאונה לבין מחלת הפרקינסון.
נפסק, כי חברת הביטוח תשלם לתובע סכום 
של כ-285 אלף שקל, לרבות הוצאות משפט 

ושכ”ט עו”ד.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בפסק הדין קבע בית המשפט כי התובע ניסה ליצור מצג חלקי ומטעה, כאשר בחר 
לא לחשוף את העובדה שהוא חלה במחלת הפרקינסון  התובע ניסה למעשה לייחס 

את הסימפטומים של המחלה, ולאחר מכן אף את עצם המחלה, לתאונת הדרכים 

הבירור הרפואי שנערך 
לאחר תאונת דרכים גילה 

קיומה של מחלת הפרקינסון

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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 ,online כלל ביטוח משיקה את תביעות
שירות דיגיטלי חדש המאפשר ללקוחות 
ולטפל  חדשה  תביעה  להגיש  החברה 
מקום  מכל  ליין,  און  קיימת,  בתביעה 

ובכל זמן.
ביטוח,  כלל  זסלר, משנה למנכ”ל  דרור 
מנהל מערך התביעות: “אנו גאים להשיק 
בתחום  ומתקדם  דיגיטלי  חדשני,  אתר 
התביעות. השירות החדש יאפשר לנו לפשט 
ללקוחות החברה תהליכים מורכבים והינו 
חלק ממערך שירותים דיגיטלי רחב אותו 
מתוך  ללקוחותיה,  ביטוח  כלל  מפתחת 

ת  א ל  י ב ו ה ל ה  ר ט מ
השירות בענף הביטוח 

בישראל”.
בכלל ביטוח מציינים, 

שירות  בניית  בתהליך  כי 
כל  מופו   online תביעות 

פתיחת  מרגע  בתביעה,  הטיפול  תהליכי 
הבקשה ועד סגירת הטיפול, במגוון תחומי 
הביטוח. השירות הוטמע באתר הלקוחות 
של החברה והוא מאפשר ללקוחות להגיש 
פשוטים,  שלבים  במספר  חדשה  תביעה 
בהם הלקוח ממלא את המידע הרלוונטי, 
מעלה את הטפסים הנדרשים ישירות דרך 
האתר ומקבל טיפול ראשוני בתוך שלושה 

ימי עסקים.
מהחברה נמסר, כי עם פתיחת התביעה 
ליין בסטטוס  יכול הלקוח להתעדכן און 
בהמתנה  צורך  ללא  בתביעה,  הטיפול 

ת  י נ ו פ ל ט
ד  ק ו מ ל
 , ת ו ר י ש ה
בכל  ולצפות 
ם  י ב ת כ מ ה
ו  ח ל ש נ ש
ל  ע ו  י ל א
החברה  ידי 
ת  ר ג ס מ ב
בה.  הטיפול 
הלקוח  אם 
ש  ר ד נ

להשלמת מסמכים 
ך  ש מ ה ך  ר ו צ ל
בתביעה,  הטיפול 
לבצע  באפשרותו 
העלאת  באמצעות  זאת 

המסמך ישירות לאתר.

כלל ביטוח משיקה את 
”online שירות “תביעות

 השירות הדיגיטלי החדש מאפשר ללקוחות להגיש תביעה חדשה ולטפל בתביעה קיימת דרך האתר, 
מכל מקום ובכל זמן  דרור זסלר, משנה למנכ”ל כלל ביטוח: השירות החדש יאפשר לנו לפשט ללקוחות 

החברה תהליכים מורכבים והוא חלק ממערך שירותים דיגיטלי רחב אותו מפתחת החברה ללקוחותיה

כדאי לדעת

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
חדש ובלעדי להכשרה

סכום ביטוח נוסף

כיסוי לאובדן או נזק למבנה בבית משותף כתוצאה 
מרעידת אדמה, ואפשרות הרחבה לכיסוי נוסף גם 

ליתר הסיכונים הכלולים בפרק א׳ )המבנה(

כל זאת בשיעור נזק של 60% 
בלבד!

*הכיסוי הנ״ל בנוסף לכיסוי התקני 
**פרטים אצל מנהלי המחוזות 

***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה

דרור זסלר, משנה למנכ”ל 
ומנהל מערך התביעות
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ערעור צפוי להיות מוגש על פסק 
בית המשפט השלום בתל  דין של 
אביב, שקיבל כראיה פתק עלום 
שהושאר על רכב שניזוק בחניון 
בית חולים, עליו נכתב מספר רכב 
פוגע, כראיה לאמיתות התביעה. 
האדם שהיה עד לאירוע וכתב את 
המשפט  בית  ידוע.  אינו  הפתק 
קבע כי הפתק עונה לתנאי חריג 
ה”רס גסטה” )חריג ל”עדות מפי 
וסביר להניח  השמועה”(, הואיל 

אירוע  מבטא  לאירוע,  סמוך  נכתב  שהוא 
מרגש ומסעיר, וכן, משום שכותב הפתק היה 

עד לאירוע. 
הראל שביטחה את  התביעה הוגשה על ידי 
הרכב שנפגע ועל ידי המבוטחת, נגד כלל ביטוח, 
שביטחה את הרכב שנטען כי היה מעורב בתאונה, 
- חברת משאיות.  ונגד החברה המבוטחת 

)פוליסה, גיליון 2267 מה-11 ביוני 2017(. 
הראל שילמה למבוטחת בגין נזקי האירוע 

והגישה תביעה לשיפוי. 
והמבוטחת  הראל  כי  טענה  ביטוח  כלל 
גרסתן, מאחר  לא עמדו בנטל להוכיח את 

שהפתק, שהוא הראיה שקושרת 
את המשאית לאירוע, אינו קביל 
כראיה לאמיתות התוכן ומדובר 

בעדות מפי השמועה.
קיימים  כי  קבע  המשפט  בית 
מפי  עדויות  לקבלת  חריגים 
דנן  וכי הפתק במקרה  השמועה 
עונה לתנאי וקביל כראיה לאמיתות 

תוכנו. התביעה התקבלה.
עו”ד ד”ר אסף ורשה, שייצג את 
הנתבעות, מסר לפוליסה, כי הוא 
על החלטת השלום.  ערעור  להגיש  מתכוון 
לדבריו, מדובר בפסק דין מוטעה. הוא מדגיש 
כי התיק נוהל במשך זמן לא מבוטל והתובעת 
ולהוכיח את  לא הצליחה להרים את הנטל 
תביעתה. המבוטחת של הראל לא הייתה עדה 
לתאונה ולא נכחה במקום. בעדותה ציינה כי 
שוחחה מיד לאחר מכן עם קב”ט בית החולים, 
שאישר כי ראה את רכב הנתבעות נכנס לחניה. 
בית המשפט חייב את הקב”ט למסור תעודת 
עובד ציבור המתייחסת לאמרה של מבוטחת 
התובעת. לדברי ורשה, בתעודת עובד הציבור 
נחשפה העובדה כי קצין הביטחון כלל לא ראה 

את רכב הנתבעות נכנס לבית החולים. 
עוד ציין, כי פסק הדין שניתן מתייחס לחריג 
ה”רס גסטה” )חריג שחל בהליך הפלילי בלבד( 
וכן כשלעצמו קבע בית המשפט כי נייר אשר 
אין ידוע מי כתב אותו, מתי כתבו אותו ובאילו 
תנאים נכתב מתקבל כראיה בהליך אזרחי 
ומוכיח אחריות של צד בתיק, ללא עדות אחת 
של אדם שראה את התרחשות התאונה בפועל. 
ורשה מדגיש, כי במצב דברים זה ובהתאם 
לפסק הדין, “לכאורה כל אדם שרכבו ייפגע 
בחניה או ייפגע לא בנוכחות המחזיק ברכב, 
רשאי המחזיק ברכב לבחור את הרכב הראשון 
שיהיה בסביבה, לכתוב על פתק את מספר 
מעורב  היה  לא  אם  גם  הרכב,  של  הרישוי 
בתאונה, ולהגיש תביעה שתתקבל אוטומטית. 
שכן בהתאם לפסיקת בית המשפט מדובר 
בראיה לגיטימית שנכתבה בספונטניות מיד 
לאחר המקרה, ללא כל רלוונטיות מיהו האדם 
נכתבו”.  נסיבות  ובאילו  שכתב את הפתק 
לדבריו, במקרה דנן טעה בית המשפט בפסיקתו, 
שהותירה פתח לתביעות סרק ופגמה בזכויות 
ולקבילות ראיות  נגדית  הנתבעים לחקירה 

בהליך אזרחי. 

 בית המשפט סבר שהפתק נכתב סמוך לאירוע וקביל כראיה לאמיתות תוכנו  עו”ד 
ד”ר אסף ורשה: מדובר בפסק דין מוטעה בו התובעת לא הרימה את נטל ההוכחה

ערעור צפוי להיות מוגש על פסק דין של השלום 
שקיבל כראיה פתק עלום שהושאר על רכב שניזוק 

עו”ד ד”ר אסף ורשה
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באירופה  הבנקים  על  הפיקוח  מטעם  דובר 
 The European Banking Authority
 theעם פעילות  לאחד  שההצעה  אומר   )EBA(
 European Insurance and Occupational
תיצור  לא   )EIOPA(  Pensions Authority
העסקית  הפעילות  בליבת  משמעותיים  שינויים 

בתקינה ובפיקוח. נראה כי איחוד פעילות כזה לא 
ייצור חיסכון כספי משמעותי מאחר שכוח האדם 
שאפשר  נראה  ההכרחי.  למינימום  כבר  קוצץ 
לאחד פעילויות בתחומים כגון ניתוחים כלכליים 

וניהול מידע ובכך ליצור מוקד נוסף לחיסכון. 
 the European Securities and Markets 

עצמו  עבור  לייצר  רוצה   )ESMA(  Authority
הבנקים  על  הפיקוח  אולם  חדשות  כוח  עמדות 
 the European טוען כי לבנק המרכזי של אירופה
Central Bank יש אמצעים גדולים יותר והוא 
החל לפקח על הבנקים בתחום האיחוד האירופי. 

 .EBA-פעילות זו מעמידה בצל את ה

מעריץ לא ידוע של איל ההון, וורן באפט, זכה 
במכרז מקוון ותמורת 2,679,001 דולר יסעד יחד 
עמו. ההצעה הזוכה הגיעה בשניות האחרונות של 
המכרז, שנמשך חמישה ימים והסתיים ביום שישי 

שחלף בלילה. 
השיא  מהצעות  יותר  נמוכה  הזוכה  ההצעה 
הדומות בסך של 3,456,789 דולר, שהיו בשנת 
2016. הכסף יועבר לקרן הצדקה  2012 ובשנת 
Glide, אשר מספקת לנזקקים ולחסרי בית מזון, 

טיפול רפואי ושירותים אחרים.

וורן באפט עורך את המכרז לארוחה עמו זה 18 
זו ל-Glide כ-26.3 מיליון  שנה והעביר בדרך 
דולר. לארוחה שתתקיים במסעדת הסטיקים 
Smith & Wollensky  הזוכה יכול להביא עמו 

עוד שבעה מלווים. 
נוכל לראות את התפריט של הארוחה בכתובת: 
http://www.smithandwollenskynyc.

com/pdfs/menu-lunchH.pdf
הארוחה עצמה אינה עולה לוורן באפט אפילו 

.Glide-דולר אחד כי היא מהווה תרומה ל

פדראלי  משפט  בית  של  מושבעים  חבר 
בסך  נזקי  תשלום  פסק  )ארה”ב(  באילינוי 
בנה  כי  שטענה,  לאשה  דולר  מיליון   15 של 
בתרופה  משימוש  כתוצאה  פגמים  עם  נולד 
יצרנית  בהריון.  שהייתה  בעת   Depakote
בבעלות   2013 )עד   AbbVie Inc התרופה 
על  קיבלה   )Abbott Laboratories Inc
שגורמת  הנזקים  על  האחריות  את  עצמה 
דו  בהפרעה  לטיפול  המשמשת  התרופה, 

 .)bipolar disorder(  קוטבית
כי  התובעת,  טענה  התביעה,  כתב  פי  על 

הסיכונים  לגבי  נאות  באופן  הוזהרה  לא 
נטען,  כן  כמו  הריון.  בלקיחת התרופה בעת 
הוזהר  לא  בה  שטיפל  הפסיכיאטר  שגם 
בלקיחת  לסיכונים  באשר  נאות  באופן 

התרופה בעת הריון של המשתמשת. 
חבר המושבעים שוקל כעת הטלת פיצויים 
 2012 בשנת  עוד  הנתבעים.  על  עונשיים 
לשלם   Abbott התרופות  יצרן  הסכים 
תביעות  לפתור  כדי  דולר  מיליארד   1.6
בטענה  המדינה,  של  ותביעות  פדראליות 
שהתרופה הופצה ללא אישור של שלטונות 

המשפט  לבית  ארה”ב.  של  הבריאות 
תביעות  מ-695  יותר  הוגשו  הפדראליים 

שעדיין תלויות. 
 38 2015 פסק בית משפט במיזורי  בשנת 
זאת,  לעומת  תובעים.  ל-24  דולר  מיליון 
שתי  באוהיו  משפט  בית  דחה   2015 בשנת 
תביעות דומות. עורכי הדין של יצרן התרופה 
תופעות  לגבי  הוזהרו  שרופאים  טוענים, 
הלוואי בגין השימוש בתרופה וכן שהתובעת 
נולד  לא הצליחה להוכיח כי הפגמים שבנה 

עמם הם תוצאה של השימוש בתרופה. 

התנגדות לאיחוד הפעילות של הפיקוח על 
הבנקים והפיקוח על הביטוח באירופה

2.68 מיליון דולר תמורת 
ארוחה עם וורן באפט

 Swiss Re 
מרחיב את 

פעילותו 
בבריטניה

15 מיליון דולר נפסקו לטובת תובעת בגין שימוש בתרופה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

דובר מטעם הפיקוח על הבנקים טוען כי איחוד פעילות כזה לא ייצור 
חיסכון כספי משמעותי מאחר שכוח האדם קוצץ כבר למינימום ההכרחי

הכסף יועבר לקרן הצדקה Glide, שמספקת לנזקקים 
ולחסרי בית מזון, טיפול רפואי ושירותים אחרים

התרופה משמשת לטיפול בהפרעה דו קוטבית

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

של  מסחרי  לביטוח  הזרוע 
 Swiss Re Group, Swiss Re
פותחת   ,Corporate Solutions
)בריטניה(,  במנצ’סטר  משרדים 
בממלכה  הנוכחות  את  לחזק  כדי 
השירות  איכות  את  ולשפר 
לתאגידים וחברות הפועלות בצפון 

מערב אנגליה. 

http://www.smithandwollenskynyc.com/pdfs/menu-lunchH.pdf
http://www.smithandwollenskynyc.com/pdfs/menu-lunchH.pdf
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העליון אשרר את החלטת המפקחת 
לשלול לשנתיים את רישיון סוכנות בינה 

כ-120 סוכני ביטוח השתתפו בכנס 
מדיכלל ה-7 של כלל ביטוח

בית המשפט העליון אשרר את החלטת 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית 
סלינגר, לשלול לשנתיים את רישיון סוכנות 

הביטוח בינה. 
העליון, בראשות השופטים עוזי פוגלמן, אורי 
שהם ודפנה ברק-ארז, דחה את ערעורה של 
אילן  סוכנות בינה שהוגש באמצעות עוה”ד 
בומבך ויריב רונן, לאחר שהמערער הודיע כי 

“אין הוא עומד על הערעור”. 
בפסק הדין נכתב: “לאחר שמיעת טיעוני 
הצדדים בהרחבה ובעקבות הערותינו, הודיע 
בא כוח המערערים, לאחר שנועץ בהם, כי אין 
הוא עומד על הערעור, וימקד את טענותיו 

בהליך העיצום הכספי”.
הערעור נדחה ללא צו להוצאות ובכך אושררה 
שאפשר  המחוזי,  המשפט  בית  החלטת 
הרישיון  שלילת  את  חודשים  מספר  לפני 
 )פוליסה, גיליון 2211 מה-17 בינואר 2017(. 

הממונה על שוק ההון שללה 
והטילה  רישיון הסוכנות  את 
של  בסך  כספי  עיצום  עליה 
פעילות  בשל  שקל  כמיליון 
וד  ג י נ ב ת  ו ר י כ מ ה ד  ק ו מ
לנזק  להוראות הדין, שגרמה 
 של ממש ללקוחות ומבוטחים. 
את  לשלול  הממונה  החלטת 
ולהטיל עיצום כספי  הרישיון 
נבעה מממצאי ביקורת שביצעה 
שהובילו  ההון,  שוק  רשות 
להשבתה לאלתר של הפעילות 
ולהטלת עיצומים משמעותיים 

כי  גילתה הרשות,  על הסוכנות. בביקורת 
הסוכנות מטעה בתיאור עסקאות ביטוח ואף 
רכשה עבור המבוטחים פוליסות ללא ידיעתם 

והסכמתם. 
מכירה  שיחות  לעשרות  האזינה  הרשות 

שערכה הסוכנות ללקוחותיה 
ומצאה כי בשיחות רבות בוצעה 
הטעייה חמורה של מבוטחים 
במטרה לשכנעם לרכוש פוליסות 
ביטוח. המוכרנים הונחו למכור 
פוליסות תוך הטעיית הלקוחות 
 באמצעות תסריטי שיחה מובנים. 
סוכנות הביטוח בינה הוקמה 
רוזנטל  רמי  ידי  על  ב-2002 
כעסק משפחתי שהכפיל את 
מכירותיו בשנים האחרונות. 
מהפיקוח נמסר, כי לא מן הנמנע 
בעקבות  הוכפלו  שהמכירות 
מכירה  בשיטות  ומובנה  מאסיבי  שימוש 
פסולות, באמצעות המוקד הטלפוני. ביום 
בו החלה הביקורת מטעם רשות שוק ההון, 
העסיקה הסוכנות יותר מ-50 עובדים והיקף 

הכנסותיה הסתכם במיליוני שקלים.

כלל  של  הבריאות  חטיבת 
ביטוח ערכה בשבוע שעבר את 
מועדון  של  השביעי  המפגש 
מדיכלל, מועדון סוכני הביטוח 
של החברה, בתחום הבריאות. 
בכנס השתתפו כ-120 סוכנים.

איזי כהן, מנכ”ל כלל ביטוח, 
פתח את הכנס והודה לסוכנים 
על מחויבותם הגבוהה לחברה. 
ם  י י ו נ י ש ה ת  א ח  ת י נ ן  ה כ
את  והציג  בשוק  והמגמות 

אופן התמודדותה של החברה עם הרגולציה 
המשתנה, בדגש על חוזר הצירוף. לדבריו: 
“כולנו נדרשים לבצע התאמות לשינויים 
הרגולטוריים התכופים החלים בענף. החברה 
תסייע לכם לבצע התאמות אלו, בין היתר 
גם באמצעות כלים דיגיטליים אותם אנו 
ידע  מתן  באמצעות  עבורכם,  מפתחים 
והדרכות מקצועיות בנושאים השונים וכן 
באמצעות  מערך השירות של כלל ביטוח, 
ויעזור לכם בכל  אשר עוטף את הסוכנים 

דבר ועניין”. 
דניאל כהן, המשנה למנכ”ל 
הבריאות,  חטיבת  ומנהל 
הגובר  הצורך  את  הדגיש 
צרכי  את  להבין  הסוכן  של 
החשיבות  ואת  לקוחותיו 
של התאמת הטיפול הרפואי 
למבוטח. בהקשר זה הציג כהן 
את שיתוף הפעולה החדש של 
החברה עם חברת התרופות 
- נציגת  רוש  הביוטכנולוגית 
מהחברות  מדיסין,  פאונדיישן  חברת 
המובילות בעולם לזיהוי והתאמה של טיפול 

ממוקד בסרטן.
יעקב זכריה )צ’יקו(, מנהל מערך העסקים, 
הציג את הכלים השיווקיים שפיתחה החברה 
עבור סוכני הביטוח ובראשם את “פורמלי”, 

מחולל ההצעות החדש. 
בהמשך היום שמעו הסוכנים הרצאות של 
פרופ’ ניר פלד, מנהל יחידת גידולי בית חזה 
והמרכז לרפואה מותאמת אישית במרכז 

דוידוף לסרטן ושל טלי סמסונוב  שסיפרה 
ועל  על המשבר הבריאותי שחוותה בתה 

חזרתה לחיים. 
דניאל כהן: “אני מודה לסוכני הביטוח על 
ההיענות הרבה וההשתתפות בכנס. נמשיך 
לערוך מפגשים דומים על מנת לחזק את 
הקשר שלנו עם הסוכנים ולסייע להם לשמור 
על הרמה המקצועית הגבוהה ביותר בענף”.

 הממונה על שוק ההון שללה את רישיון הסוכנות והטילה עליה עיצום כספי בסך של כמיליון 
שקל בשל פעילות מוקד המכירות בניגוד להוראות הדין  העליון דחה את ערעורה של סוכנות 

בינה על החלטת המחוזי זאת לאחר שהמערער הודיע כי “אין הוא עומד על הערעור” 

איזי כהן, מנכ”ל כלל ביטוח, ניתח את השינויים והמגמות בשוק והציג את אופן 
התמודדותה של החברה עם הרגולציה המשתנה, בדגש על חוזר הצירוף: החברה תסייע לכם 
לבצע התאמות אלו, בין היתר גם באמצעות כלים דיגיטליים, מתן ידע והדרכות מקצועיות

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח,
כולל פוליסות, חומר שיווקי

והצעות מחיר.
מומחיות בתרגום דוחות כספיים

של חברות ביטוח.
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח. 

כדאי לקבוע פגישת היכרות:
052-4757622

jmtargum@gmail.com

מבטחים ומבוטחים

המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר

איזי כהן, מנכ”ל כלל ביטוח

http://polisa.news/%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%AA%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95
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עוזי ארגמן הסיר את מועמדותו לנשיאות 
הלשכה והביע תמיכה בליאור רוזנפלד

ועד עובדי כלל ביטוח מתכונן לשביתה ב-18 ביוני

ארגמן: שמעתי את הרצון לאחד כוחות, ובמקום להשקיע מאמצים במאבקים 
פנימיים, צריך לעשות הכל כדי להגיע להכרעה ברורה ולצאת לדרך משותפת 

 יו”ר הוועד רוני רז ציין כי הפעם השביתה תסתיים רק בהסכם טוב ומלא  כלל ביטוח: אנו מצרים 
על החלטת ועד העובדים לנקוט בצעד אגרסיבי ומיותר וקוראים להם לחזור אל שולחן הדיונים

עוזי ארגמן הסיר את מועמדותו 
הביטוח,  סוכני  לשכת  לנשיאות 
רוזנפלד.  בליאור  תמיכה  והביע 
“מעתה, מסעי יהיה משותף ולמען 
לנשיאות  רוזנפלד  של  בחירתו 
הלשכה”, מסר ארגמן. ארגמן אמר 
בשיחה עם פוליסה, כי ההחלטה במי 
לבחור לא הייתה פשוטה – “אורי 
ולא  30 שנה,  זה  צפריר הוא חבר 
היה קל להחליט”, אך לבסוף בחר 

ברוזנפלד.
ארגמן, סוכן ביטוח בעל ותק של 
39 שנים ובעלים משותף בסוכנות 
מקבץ בירושלים יחד עם  הביטוח 

גדי ארגמן, מכהן בקדנציה הנוכחית  אחיו 
כיו”ר הוועדה לרווחת הסוכן. 

ארגמן: “בקדנציה הנוכחית נרתמתי לפעילות 
ציבורית בלשכה. הייתה לי הזכות בקדנציה זו 
לסייע לקהילה המקצועית שלנו, לעשות טוב 
ככל שניתן בשביל כולנו. החיבור עם הסוכנות 
והסוכנים אף הביא אותי להציג את מועמדותי 
לראשות הלשכה בבחירות הקרובות. משיצאתי 
לדרך נפגשתי עם רבים מהם, דיברנו, השמעתי, 
אבל גם שמעתי. ושמעתי את הרצון לראות 
לאחד  הרצון  את  שמעתי  וריענון.  שינוי 
כוחות ובמקום להשקיע מאמצים במאבקים 
פנימיים, לעשות הכל כדי להגיע להכרעה 

לדרך  ולצאת  הקרובות  בבחירות  ברורה 
משותפת אחת”. 

ארגמן  של  החלטתו  על  בירך  רוזנפלד 
ומסר: “עבדתי בשיתוף פעולה עם ארגמן 
בשנים האחרונות בלשכה וגיליתי סוכן ותיק 
ומנוסה, שכל ייעודו הוא להעניק מהידע הרב 
שלו למען הסוכנים ובעיקר לעשות להם טוב. 
הראש והלב, יחד, מנחים את דרכו ואני יותר 
משמח על בחירתו בנו למנהיגות הבאה של 
הלשכה. עוזי יהיה מבכירי הלשכה והשילוב 
עמו ממשיך ומבטא את הקו שלנו: צעירים 
וותיקים, הפועלים כצוות מנצח לטובת הצלחת 

הסוכנים”.

“אנו מקבלים  כי  ציין  הורנצ’יק 
בו  ורואים  ארגמן  עוזי  את  בחום 
דמות מרכזית, שתמשיך ותתרום 
מול  אל  הסוכנים  לקידום  רבות 
האתגרים הרבים הנכונים לנו. אין 
חכם כבעל ניסיון ולעוזי, סוכן ביטוח 
בכל רמ”ח איבריו, ניסיון עצום שיש 
בו כדי לחזק ולהעצים את יכולתנו 
בהצעדת הסוכנים בדרך מקצועית, 

אחראית ונכונה”.

סמי זילכה – יו”ר ועדת הכספים 
המיועד של רוזנפלד

כי סוכן  רוזנפלד  עוד נמסר מהמטה של 
סמי זילכה מיועד להתמנות ליו”ר  הביטוח 
אם  ועדת הכספים בלשכת סוכני הביטוח 
ייבחר ליאור רוזנפלד לנשיא הלשכה בבחירות 
בקדנציה הנוכחית משמש  בנובמבר השנה. 
זילכה כחבר הוועדה לביטוח פנסיוני וחבר 
תת-הוועדה לפיננסים בלשכה. לדבריו, “כפעיל 
לאורך שנים רבות בלשכה, אני סבור שהגיעה 
העת לתת את מושכות ההנהגה לכוח דינמי 
וצעיר, יחד עם ותיקים כמוני. משכך, אני רואה 
ברוזנפלד את המועמד הראוי לעמוד בראשות 
הלשכה, בשילוב כוחות עולים נוספים כדוגמת 

ליאור הורנצ’יק”.

כלל ביטוח מתכוון  ועד עובדי 
לממש ב-18 ביוני )יום א’ הקרוב( 

את איום השביתה בחברה. 
בקריאה  לעובדיו  פנה  הוועד 
להצטרף למאבק לשינוי בתנאי 

העסקה בחברה. 
לאחרונה  שנשלחה  באיגרת 
לעובדי כלל ביטוח ציין המנכ”ל איזי 
כהן, בין היתר, כי למרות מפגשים 
רבים שהתקיימו בין הצדדים, לא 

הושגו הסכמות עם הוועד. 
עוד ציין כהן, כי דיווחים של הוועד 

לעובדים לוקים במידע חלקי וכוללים לעיתים 
גם סילוף של עמדת ההנהלה, תוך ניסיון להביא 

להתססה מיותרת שפוגעת בעובדים ובחברה. 

בתשובה לאיגרת פנה יו”ר הוועד רוני רז לעובדים 
וציין כי מדובר באיגרת מיותרת ומתנשאת.  
לעשות  מה  בדיוק  יודעת  ההנהלה  לדבריו, 

כדי למנוע את השביתה, אבל 
מתעקשת להרע משמעותית את 
תנאי ההסכם הקודם. רז מציין 
כי הפעם השביתה תסתיים רק 
בהסכם טוב ומלא בכל הסעיפים 
ובהשבת ימי השביתה במלואם. 
מכלל ביטוח נמסר: “החברה 
נערכת לטפל בפניות דחופות 
של לקוחות בכפוף למגבלות 
אנו  שתהיה.  ככל  השביתה, 
מצרים על החלטת ועד העובדים 
לנקוט בצעד אגרסיבי ומיותר 
וקוראים להם לחזור אל שולחן הדיונים לטובת 
החברה, לקוחותיה ועובדיה, עד להשגת הסכם 

קיבוצי חדש”.

מבטחים ומבוטחים

מימין: ליאור הורנצ’יק, ליאור רוזנפלד ועוזי ארגמן

מחאת עובדי כלל ביטוח בחודש מרץ השנה
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