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 חוק הגמלאות קובע כי גמלאי עובד מדינה איזו זכאי לכפל גמלאות בסכום של יותר מ-70% 
משכרו האחרון  לטענת המבקש, החוק מתייחס רק לתשלומי פנסיה תקציבית המשולמת 

מקופת המדינה ולא מתייחס לתשלומים של פנסיה צוברת מקרנות הפנסיה החדשות

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

 חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

ייצוגית נגד מנהלת הגמלאות במשרד האוצר:

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית 
מנהלת  הדין האזורי לעבודה בירושלים נגד 
הגמלאות שבמשרד האוצר בטענה לפיה היא 
מחילה את ההסדר של איסור “גמלאות כפל” 
מנהלת  כי  נאמר,  בבקשה  מוטעה.  באורח 
הגמלאות מחילה על גמלאים עובדי מדינה, 
הזכאים לפנסיה תקציבית, את ההסדר של 
“גמלאות כפל” שבסעיף 32 לחוק שירות המדינה 
)גמלאות(, ולפי הסדר זה אין גמלאי שפרש 
משירות המדינה זכאי לגמלאות כפל בשיעור 
מצטבר העולה על 70% מהמשכורת הקובעת.

המבקש, פרופסור הילל ויס, שעבד בהוראה 
במשרד החינוך וצבר זכות לפנסיה תקציבית, 
טוען כי מנהלת הגמלאות מחילה את ההסדר של 
איסור “גמלאות כפל” באורח מוטעה כדלקמן: 
המנהלת מתייחסת לתשלומי הפנסיה שאדם 
מקבל מחסכונותיו בפנסיה צוברת כאל “קצבה” 
זו  “גמלאות כפל”. התנהלות  לצורך חישוב 
מובילה לקביעת “גמלאות כפל”, המבוססות 
על צירוף הפנסיה התקציבית לתשלומים מקרן 
פנסיה צוברת, שאין לה כל קשר לאוצר המדינה.

לדברי המבקש, ברור מלשון החוק ומתכליתו, 
32 לחוק הגמלאות  כי המחוקק קבע שסעיף 

יחול רק על פנסיות תקציביות כפולות הנובעות 
משירות המדינה ומשולמות מתקציב המדינה. 
לטענת המבקש, ההחלה של הוראת החוק על 
פנסיות הנובעות בחלקן שלא משירות המדינה 
או על פנסיה צוברת, אינה מתיישבת עם הוראת 

החוק, לשונו ותכליתו.
בבקשה נאמר, כי החלת ההסדר באורח מוטעה 
באה עוד לידי ביטוי בכך שמנהלת הגמלאות 
מחשבת את “גמלאות הכפל” ביחס לעובדי 
ממשרות  הנובעת  קצבה  המקבלים  מדינה 
בגופים שלא הוכרזו על ידי הממשלה כ”קופה 
ציבורית” לצורך סעיף 32 לחוק הגמלאות. זאת, 
על אף שהחוק קובע מפורשות כי הסעיף  חל על 
גופים שאינם חלק מרשויות המדינה, רק אם 
אותם גופים הוכרזו כ”קופה ציבורית” לצורך 

סעיף 32 על ידי הממשלה.
במסגרת התנהלותה זו, נטען בבקשה שהוגשה 
באמצעות עוה”ד איתמר כהן ואביעד ויסולי, 
הקבוצה  לחברי  הגמלאות  מנהלת  מקזזת 
המיוצגת את הפנסיה התקציבית לה הם זכאים 
ודורשת מהם אף להשיב לה סכומי עתק, בטענה 
כי סכומים אלו שולמו לכאורה ביתר. בעשותה 
כן, טוען המבקש, מתבססת המנהלת למעשה על 

פרשנות מרחיבה ומופרכת של סעיף 32 לחוק, 
העומדת בסתירה מוחלטת ללשונו ותכליתו, 
פוגעת בקניין של הגמלאים שלא כדין, ויוצרת 
הפלייה והבחנות פסולות ולא מוצדקות בין 

הגמלאים.
לדברי המבקש, אין לחשב תקבולים מקצבאות 
הנובעות מפנסיה צוברת בכל דרך שהיא לצורך 
תחשיב “גמלאות כפל” לפי סעיף 32 לחוק. כמו 
כן, אין להתיר קיזוז כאמור בגופים המוגדרים 
העובדה  בשל  ציבורית”  כ”קופה  לכאורה 
שהממשלה לא הגדירה כל קופה ציבורית לצורך 

סעיף 32 כנדרש. 
בית הדין מתבקש להורות לאוצר להשיב 
לחברי הקבוצה את כל תשלומי הפנסיה להם 
היו זכאים לפי דין. בנוסף, להורות על ביטול 
נגד  של צעדי הגבייה וההליכים המשפטיים 
גמלאות  של  השבתם  לשם  הקבוצה  חברי 
ששולמו לכאורה ביתר. בנוסף, להורות למנהלת 
הגמלאות להימנע מהחלת ההסדר של “כפל 

גמלאות” על פנסיות צוברות.
ממשרד האוצר נמסר: “הנושא נמצא בערכאות 
כן אין באפשרותנו להתייחס  משפטיות על 

לנושא”.

אין להתחשב בקצבת הפנסיה הצוברת 
במסגרת המגבלה של 70% מהשכר הקובע
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 כך דווח בכנס 2017 של האינטרפול  התחזית היא, שעלות 
פשיעת הסייבר בשנת 2020 תגיע להיקף של 3 טריליון דולר

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 

בכנס 2017 של האינטרפול, שהתקיים בסינגפור 
עלתה  סייבר  פשיעת  כי  דווח  שעבר,  בשבוע 
לכלכלת העולם 450 מיליארד דולר. התחזית היא, 
שעלות פשיעת הסייבר בשנת 2020 תגיע להיקף 
של 3 טריליון דולר. מומחי אבטחה דרשו מהציבור 

לא לפתוח הודעות דואר אלקטרוני חשודות.

הכנס  בעת  ופורסם  בסינגפור  שנערך  בסקר 
מוכנות  אינן  סינגפוריות  חברות  כי  נמצא 
מהחברות   91% הסקר,  פי  על  סייבר.  להתקפות 
לאבטחה  הכנה  של  הראשונים  בצעדים  נמצאות 
50% לא קיימו תרגולת מוכנות לפריצת  ולפחות 

אבטחה.

הסכים  קוריאני  דרום  אינטרנט  ספק 
כדי  דולר  מיליון   1.1 בסך  כופר  לשלם 
השרתים  את  ישחררו  המחשבים  שפצחני 
האינטרנט  שירותי  ספק  מ”הקפאה”.  שלו 
ו-153   2017 יוני  ב-10  הותקף   Nayana
דבר   - נפגעו  שלו  השרתים   300 מתוך 
דבר  אינטרנט.  אתרי   3,400 על  שהשפיע 

 the Korea Internet and-ההתקפה דווח ל
 .Security Agency - KISA

הפצחנים הצליחו לנעול את השרתים ואת 
מערכות הגיבוי, מהלך שביטל את האפשרות 
דרשו  הפצחנים  מהירה.  התאוששות  לבצע 
מיליון  )כ-2  ביטקוין   826.2 ראשון  בשלב 
דולר( ואחר כך הנמיכו את הדרישה ל-550 

דבר  של  בסופו  דולר(.  מיליון   1.6( ביטקוין 
שולם כופר בסך של 1.1 מיליון דולר. 

את  להחזיר  שיצליחו  הודיעו   Nayana
הפעילות לסדרה עד סוף החודש, אולם בכך 
במזומנים  חוסר  לחברה  צרותיה.  תמו  לא 
והיא תיאלץ להעביר חלק ממניותיה לחברה 

אחרת שניסתה לרכוש אותה בעבר.

פשיעת סייבר עלתה 450 
מיליארד דולר לכלכלת העולם

ספק אינטרנט דרום קוריאני שילם 
כופר בסך של 1.1 מיליון דולר

סייבר / ישראל גלעד

ספק שירותי האינטרנט Nayana הותקף לפני כחודש  ו-153 מתוך 
300 השרתים שלו נפגעו - דבר שהשפיע על 3,400 אתרי אינטרנט
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לפרטים נוספים פנה לאשכול

• פרסום זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. • כל האמור לעיל כפוף להנחיות החיתום של החברה כפי שמתפרסמות מעת לעת.

 פתחנו גם 
את ענף רכבית 
להפניקס צעיר

ניתן למכור ביטוח לנהג הצעיר 
עם ביטוח מקיף רכבית

 מוכרים רק 
כי מהיום אין תירוצים! 
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בבית משפט השלום בתל אביב-יפו נדונה 
הכשרה חברה לביטוח בע”מ  תביעתה של 
מתן שרפי, נגד  )“הכשרה”( על ידי עוה”ד 
עולם הביטחון )חבושה( בע”מ )“הנתבעת”( 
על ידי עוה”ד מיטל אגסי רצון. פסק הדין 
2017, בהיעדר הצדדים,  יוני  ניתן בחודש 

מפי השופט הבכיר אלי ספיר.
עובדות המקרה: מדובר בתביעת שיבוב 
בסך 101,633 שקל ,  שהגישה הכשרה בגין 
גניבת כספת  בעקבות  פיצויים ששילמה 
מדירת מבוטחיה )סכום התכשיטים, כסף 
מזומן, שווי הכספת ושכר טרחת שמאי(. 
שסיפקה  החברה  נגד  הוגשה  התביעה 
אותה  והתקינה  הכספת  את  למבוטחים 
הכיסוי  כי  הייתה מחלוקת  לא  בדירתם. 
הביטוחי לגבי תכשיטים הותנה בפוליסה 
בכך שהתכשיטים שלא ענודים יהיו בכספת 
במשקל 60 ק”ג, שמחוברת לקיר ולרצפה על 
ג’מבו. למבוטחים נמסר אישור,  ידי ברגי 
לפיו הכספת עוגנה לקיר ולרצפה עם ברגים 
נפרצה  מההתקנה  שנתיים  כעבור  אלו. 
הדירה והכספת נעקרה מקיבועה בתחתית 

ארון ונגנבה. 
טענות הצדדים: הכשרה טענה שהנתבעת 
התקינה את הכספת ברשלנות, ללא עיגון 
בברגי ג’מבו כפי שנדרשה על ידי המבוטח, 
כפי שהתחייבה הן למבוטח והן לה עצמה 
באישור שנתנה. מטענות הכשרה משתמעים 
לא רק אשמת רשלנות אלא גם מצג שווא 
ותרמית צרכנית / וחוזית, שכן הכספת לא 
הותקנה בהתאם להתחייבות ויצרה סיכון 
כפול ללקוח שלה / רוכש הכספת / המבוטח. 
גם בכך שהכספת לא עוגנה כראוי ובכך יצרה 
סיכון לתכשיטים ולכסף שהושמו בכספת, 
יצרה סיכון ללקוח שלה, בכך שביום  וגם 
פקודה, אם חלילה תיגנב הכספת, לא יינתן 
לו כיסוי ביטוחי עקב ההפרה בתנאי המיגון. 
הנתבעת טענה, כי הכספת הותקנה בהתאם 

לדרישות היצרן ובמיקום שבחר המבוטח.
פסק הדין: בית המשפט ציין, כי הראיה 
הייתה  התביעה  התבססה  עליה  היחידה 
חוות דעת של השמאי, שהפגין חשד לכאורה 
נגד הנתבעת. בית המשפט סבר, שקביעה 
זו של השמאי, שנעשתה באופן סתמי, הינה 
בעייתית ולא הסתמכה על בדיקה מקצועית 
מעמיקה או על ראיות. בית המשפט קבע, 

כי הדרך הנכונה בה הייתה אמורה הכשרה 
לנקוט על מנת לבסס תביעת שיבוב הייתה 
לעיגון  מומחה  של  שירותיו  את  לשכור 
כספות. רק מומחה שכזה יכול היה להגיע 
ברגי  עם  עוגנה  הכספת  האם  למסקנות 
ג’מבו לקיר או שהכספת עוגנה בדרך אחרת, 
יש לדבר על איכות העיגון  ואיזו השפעה 

של הכספת.
בית המשפט ציין, כי תכונות בורג הג’מבו 
בית  של  שיפוטית  בידיעה  מצויות  אינן 
יכול היה  זו  המשפט. רק מומחה לסוגיה 
להשיב לשאלות אלו, ולקבוע האם הכספת 
למה  בהתאם  שלא  ברשלנות,  הותקנה 
שהובטח ולאישור ההתקנה שניתן על ידי 

הנתבעת למבוטח ולהכשרה. 
יכול  אינו  שופט  כי  קבע,  המשפט  בית 
להגיע למסקנה בשאלה של מומחיות על 
גם  ברור  התרשמות.  פי  ועל  טיעונים  פי 
דין  פסק  לבסס  יכול  אינו  משפט  שבית 
על סמך חיפוש בגוגל, כפי שהציעה חברת 
הכשרה. במקרה הנדון, קבע בית המשפט, 
כל הקלפים היו בידי הכשרה. הדירה הייתה 
נתונה לרשותה מבחינת חקירת המקרה 

באמצעות מומחים. המבוטחים רצו לקבל 
את תגמולי הביטוח ובוודאי שלא היו מונעים 
מהכשרה לחשוף את גב הארון או תחתיתו 
ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, כדי להגיע 
לחקר האמת. הכשרה כחברת ביטוח היא 
גם בעלת אמצעים הדרושים לכך. מדובר 
בתביעה המבוססת על שאלה של מומחיות, 
בסכום לא מבוטל ובית המשפט הביע פליאה 
על הכשרה שחסכה עלויות בתיק כזה. היה 
צריך להיות ברור להכשרה, כי הראיות שהיא 
אספה כדי לבדוק את נכונות התביעה מול 
מבוטחיה ואת שאלת הנזק שנגרם להם, כדי 
לשלם להם את התגמולים המגיעים להם, 
יכולות להספיק כדי לזכות בתביעה  אינן 
הנדונה. התביעה עוררה סימן שאלה לגבי 
השאלה, האם הכספת אכן עוגנה עם ברגי 
נותר סימן  ג’מבו, ובסוף ההליך המשפטי 

שאלה ואין תשובה לשאלה זו. 
לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה 
וקבע, כי התובעת תישא בהוצאות הנתבעת 
בסכום של 1,500 שקל וכן בשכר טרחת עו”ד.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 הכשרה טענה שהנתבעת התקינה את הכספת ברשלנות, ללא עיגון בברגי ג’מבו 
כפי שנדרשה על ידי המבוטח  בית המשפט קבע, כי שופט אינו יכול להגיע 

למסקנה בשאלה של מומחיות על פי טיעונים ועל פי התרשמות וברור גם שבית 
משפט אינו יכול לבסס פסק דין על סמך חיפוש בגוגל, כפי שהציעה חברת הביטוח

מה צריך להוכיח בבית 
המשפט כאשר תובעים 
חברה שהתקינה כספת?

https://lp.vp4.me/f36f

רוצים לדעת מה הם ששת הדברים 
שכל סוכני הביטוח חייבים לדעת?

לחצו וקבלו 6 טיפים שיוציאו אתכם מקצוענים 
אל מול הלקוחות הקיימים והפוטנציאלים שלכם.

להרשמה לחצו כאן

http://lp.vp4.me/f36f
http://lp.vp4.me/f36f
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

M
es

h 
B
ra

nd
in

g

לפרטים נוספים פנה לאשכול

וסייגיה.   יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה  וזכויות המבוטח   • ההנחה תינתן בפוליסה של נהג צעיר שני ומעלה במשפחה. • פרסום זה הינו תמצית בלבד 
• כל האמור לעיל כפוף להנחיות החיתום של החברה כפי שמתפרסמות מעת לעת.

 מקבלים 
עוד 500 ₪ 

הנחה
על כל נהג צעיר נוסף במשפחה

 מוכרים רק 
כי מהיום אין תירוצים! 

חדש!



12  ביולי 2017                                                                                                                   עמוד 6 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

סוכני  לציבור 
במגזר  הביטוח 
בעיות  יש  הערבי 
ות  נ ט ק א  ל
מול  בהתנהלות 
הביטוח  חברות 
לצורך  ובמיוחד 
הסכמתן  קבלת 
וח  ט י ב ק  ו ו ש ל

חובה.
זה לא סוד שיש 
טענה שבמגזר הערבי השכיחות של תאונות 
דרכים גבוהה בהרבה מאשר במגזר היהודי 
ולפיכך חלק ניכר מהחברות מדירות את עצמן 

מפעילות במגזר הערבי.
ייתכן שיש נסיבות המאשרות את הקביעה 
לגבי השכיחות החורגת מהממוצע, המוסברת 
בתשתיות לקויות, מכוניות ישנות יותר ופחות 
ונפגעים.  נוסעים  בכמות  וכן  בטיחותיות 
לאחרונה פורסם על ידי אור ירוק, שבתאונות 
קטלניות המעורבות של המגזר היא הרבה 
מעבר לחלקם באוכלוסייה. מבחינה חוקית 
מבוטחים  להפלות  יכולות  אינן  החברות 

בודדים ולפיכך קיימת הדרה של סוכנים.
אם יתקשר מבוטח מהמגזר הערבי למוקד 
של חברת ביטוח ויבקש לבצע ביטוח חובה, 
כאשר  מיוחדות  בעיות  ללא  יתבצע  זה 
הנתונים שלו ייבדקו לגופו של עניין. הבעיה 
העיקרית מתייחסת למבוטחים המבקשים 
לבטח את רכבם באמצעות סוכנים או מול 
חברות העובדות אך ורק באמצעות סוכנים 

)ומדובר על רוב המבוטחים(.
הסוכן יכול להנפיק אך ורק תעודת חובה 
באמצעות החברה איתה הוא קשור בהסכם 
עבודה מסודר. לפיכך, קיימת לסוכן המגזר 
בעיה קשה של התמודדות בתחרות, שהרי רוב 
הסוכנים במגזר היהודי פתוחים )במסגרת 
)וברוב  5-6 חברות לפחות  עם  הסכמים( 
ובסיוע סוכנויות, כמעט מול כל  המקרים 
החברות הקונבנציונליות(. במגזר הערבי 
רוב הסוכנים פתוחים להפקת חובה עם 1-2 
חברות ברוב המקרים )ויש סוכנים שהבעיה 
אף גדולה מכך... דהיינו אין להם הסכם עם 

מבטח כלשהו להפקת חובה(.
על מנת להיות תחרותיים, הסוכנים חייבים 
לעבוד עם חברה/חברות המתחרות בשוק 
זה והן אטרקטיביות במחיר ביחס לאחרים 
בקבוצות אוכלוסייה רבות ומגוונות. העובדה 
שבביטוח חובה הסוכן מייצג חברה אחת או 
שתיים לכל היותר מונעת ממנו להתחרות 
מול הסוכנים האחרים )באם אותן חברות 
האוכלוסייה  בקבוצות  אטרקטיביות  לא 
הפונות אליו לצורך ביטוח(. לפיכך, חלק ניכר 
מהסוכנים במגזר מעבירים את תפוקתם 

באמצעות סוכנים מהמגזר היהודי שיש להם 
יותר אפשרויות במישור התחרותי )באותן 

חברות שהן יותר אטרקטיביות במחיר(.

נאלצים להפריד בין החובה למקיף

אי עמידה בתנאי תחרות בביטוח חובה 
נוספת לסוכני המגזר, שהרי  בעיה  יוצרת 
“לינקייג”  הנחות  נותנים  החברות  ברוב 
עבור שיתוף של ביטוחי חובה ומקיף ואילו 
לא פעם  נאלצים  )הסוכנים מהמגזר(  הם 
להפריד את החובה )באמצעות סוכן אחר( 
מהמקיף בגלל שהחברה איתה הם עובדים 
אינה אטרקטיבית בהתייחס למחיר לגבי 

רכב זה או אחר.
המגזר  מסוכני  ניכר  שחלק  ספק  אין 
עובדים  שהם  כך  על  כבד  מחיר  משלמים 
רק עם חברה אחת או שתיים בביטוח חובה 
והעדר השוק האחר בעבורם גורם לכך שהם 

מצויים בבעיה קיומית קשה:
א. כאשר הם מעבירים את ביטוח החובה 
לסוכן אחר יש הפסד עמלה )לעיתים קרובות 

עליהם לוותר על כל העמלה(.
ב. אי יכולת לתת הנחת “לינקייג” גורמת 
לקשיים במתן הצעה תחרותית גם ברכב רכוש 
)תחום פעילות שמהווה את רוב ההכנסה של 
הסוכן ככלל ובמגזר הערבי בפרט(. בנוסף, 
כאשר סוכני המגזר לא נותנים מענה ביטוחי 
הולם, נגרם להם נזק תדמיתי שהוא בעייתי 
הייחודית שבהם הם  במיוחד בטריטוריה 

עובדים.
המבוטח )הממתין לפתרון דרך או באמצעות 
סוכן ביטוח( יכול לשאול את הסוכן או את 
ישיר  עצמו - מדוע לא כדאי ללכת באופן 

לסוכן מהמגזר היהודי שיספק הפתרונות?
האם מדובר באפליה או הדרה של סוכני 

המגזר או שמא מדובר בחיתום ענייני?
כיצד  יכול להבין  בכל מקרה, עדיין איני 
חברות הביטוח נותנות פתרון הולם לאותם 
מבוטחים כאשר הם מגיעים אליהן באמצעות 
היהודי(.  מהמגזר  כלל  )בדרך  אחר  סוכן 
כל מבוטחי המגזר הערבי  מאחר שכמעט 
ו/או  המגזר  סוכני  באמצעות  מבוטחים 
סוכנים אחרים, אין לי ספק שחיתום ענייני 
לא קיים והביורוקרטיה מיותרת. במקרים 
רבים אף נגרם נזק )תדמיתי לפחות( לאותן 
חברות המאפשרות לסוכנים הערבים להעביר 
תפוקה באמצעות סוכנים אחרים )גם אם 

ההסכמה מעומעמת או ברמה מקומית(. 
בשנים האחרונות היו מספר גורמים שניסו 
לטפל בבעיה ולהביאה לפתרון הולם, שיגשר 
הפיקוח על הביטוח, חברי  על הבעייתיות: 
לשכת  כנסת מהמגזר הערבי )אך לא רק(, 
סוכני הביטוח וגם נציג עצמאי של הסוכנים 
הערבים שנטל יוזמה אישית -סוהיל משרקי.
הפיקוח על הביטוח הפעיל מספר מנגנוני 
של  אפליה  שאין  לבדוק  מנת  על  פיקוח, 

מבוטחים / סוכנים מהמגזר.
גם הכנסת הפול לתחרות מהווה התקדמות, 

אפליית סוכני הביטוח 
מהמגזר הערבי

צריך להודות שקיימת בעיה ואין ספק שהלשכה, חברות הביטוח והפיקוח 
יכולים לתת לבעיה פתרון הולם, אם יטפלו בנושא זה במהירות ובנחישות

מאת חגי שפירא

)המשך בעמוד הבא(

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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אך היא חלקית בלבד שהרי לא תמיד הפול 
תחרותי, ובנוסף, הוא אינו מקושר לסוכנים 
אלא ישירות למבוטחים. חלק ניכר מפעילותו 
גם בלחצים של  הנוכחית של הפול קשור 
במגעים  מסוימים  כנסת  וחברי   הלשכה 
אותם ניהלו מול הפיקוח, תוך קבלת אישור 
דירקטוריון הפול, שבעיקרו מורכב מנציגי 

החברות. 

הנגשת הפול יכולה לסייע

הפול בעתיד עשויה  אין ספק שהנגשת 
לסייע בהמשך, אם כי היא לא תפתור את 
הבעיה אלא בחלקה. גם אם יאפשרו לסוכנים 
לפעול מול הפול, עדיין תהיה קיימת בעיה 
של היעדר עמלה או בעיות הנובעות מאי 
ובוודאי אסור  יכולת לתת הנחת לינקייג, 
לשכוח שהפול מהווה ערוץ נוסף ולא יותר 

מכך )אחד מתוך 14 בלבד(.
ייאמר מיד, שבקדנציה הנוכחית, גורמים 
בפיקוח כגון אסף מיכאלי וניר ברטל עשו 
מאמצים )שלא נעשו בעבר( על מנת לשפר 
את המצב ולבדוק אם אכן קיימת אפליה 
או הדרה, אך למרות ההתקדמות הגדולה 
עדיין אנו רחוקים מפתרון הולם. גם הפול 
והמוקד  והמענה הטלפוני  השתפר מאוד 
שלו נותנים  מענה מהיר ויעיל יחסית )אך 

בעיקר למבוטחים(.
חברי כנסת )בעיקר אך לא רק מהמגזר 
הערבי( ניסו לקיים פגישה בוועדת הכלכלה 
של הכנסת, אך נושא זה כנראה אינו חשוב 
דיו עבורם ואף חבר כנסת לא ניסה להרים 
את הפרויקט או להציף את הבעיות לציבור.

רק מנהל אחד של חברת ביטוח הגיע לדיון 
שנערך בכנסת )מנכ”ל שירביט( וזה מוכיח 
יותר מכול שהנושא לא נמצא בתעדוף כלשהו 

בחברות ביטוח.
לאחר  לראשונה  ביטוח,  סוכני  בלשכת 

מספר רב של שנים, טופל הנושא אישית על 
ידי יו”ר הלשכה אריה אברמוביץ בתחילת 
אורי צפריר  הקדנציה שלו, ממלא מקומו 
וכן יו”ר הוועדה האלמנטרית אריאל מונין, 
שעבד בצמוד גם עם הנציג העצמאי, סוהיל 
משרקי, וכן עם סגנו בוועדה האלמנטרית, 
עאדל מחאג’נה, שהוא אחד מבכירי הסוכנים 
במגזר הערבי. עיקר ההישגים של הלשכה 
היה בהנגשה חלקית של הפול, תוך יצירת 
נקודתיים  וכן בפתרונות  מנגנון תחרותי, 

של סוכנים שביקשו עזרה.
הצלחה נוספת קשורה בהקמת דסק סוכנים 
בפול, ובנוסף מצפים בקרוב לפתיחת ההליך 
בעיות  על  להתגבר  שיאפשר  המחשובי, 
)כגון שעות  ביורוקרטיות הקיימות היום 

פעילות, עבודה בשישי שבת ועוד(.
משרקי, נציג הסוכנים העצמאיים, ששיתף 
פעולה על הלשכה בהשגת הפתרונות ופעל 
ביחד עם הוועדה האלמנטרית, אינו מרוצה 
בקדנציה  לדעתו  גם  כי  אף  מהתוצאות, 

הנוכחית הייתה התקדמות גדולה מבעבר.
לטענתו, למרות ההתקדמות )כולל הכנסת 
הפול לתחרות(, יש צורך בפתרון אחד בלבד: 
“הנגשת כל הסוכנים לכל החברות הרשאיות 
למכור ביטוח חובה בישראל ולא רק לפול”.
לו רישיון  לטענת משרקי, כל סוכן שיש 
כחוק צריך לאפשר לו לעבוד מול כל חברה 
שיש לה רישיון למכור ביטוח חובה. משרקי 
מייצג עמדה חדשה, שיש לפעול באמצעים 
בג”ץ, נגד הפיקוח על פגיעה,  אחרים, כגון 
לדבריו, בפרנסתם של סוכני ביטוח רבים 

בישראל ומשפחותיהם, עקב הדרתם.
עמדת הפיקוח לאורך השנים הייתה, שאין 
הם יכולים או רוצים לכפות על חברות ביטוח 
התקשרות עם סוכנים וכל חברה עצמאית 
היא  מהסוכנים  מי  עם  בעצמה  להחליט 
מעוניינת להתקשר בהסכם עבודה. עם זאת, 
הפיקוח יפעיל מנגנוני בקרה על מנת לבדוק 
שקיימים שיקולים ענייניים בחברות הביטוח 

ולא קיימת הדרת סוכנים בגלל שיוך מגזרי. 

אין פתרונות פלא

ואין ספק שבשנים  אין ספק שיש בעיה 
האחרונות הלשכה והפיקוח פעלו למניעת 
הדרה של סוכני המגזר הערבי, אך עדיין יש 
עבודה רבה לפנינו על מנת שרוב סוכני המגזר 
יהיו מרוצים מהתוצאה ועדיין יש מרחק רב 
בין המצוי לרצוי. אין פתרונות פלא לסוגיה זו 
והיה רצוי שבנושא הזה יפעלו סוכני המגזר 
ולשכת סוכני הביטוח ביחד מול החברות 

והפיקוח.
לאחרונה עלה הנושא במסגרת הבחירות 
לנשיאות הלשכה ואחד מסוכני המגזר רשם 
כי כל בעיה שהייתה קיבלה פתרון נקודתי. 
אני לא חושב כמוהו )גם אם היו פתרונות 
נקודתיים(, שהרי יש להודות שקיימת בעיה 

והיא חייבת לקבל פתרון הולם.
אין לי ספק שהלשכה, החברות והפיקוח 
יכולים לתת לבעיה פתרון הולם, אם יטפלו 
בנושא זה במהירות ובנחישות. גם אם לא 
יהיה לבסס  ניתן   ,100% נגיע לפתרון של 
ניכר מאוכלוסיית הסוכנים  פתרון לחלק 

במגזר.
ה  נ י ד מ ב ם  י י ח ו  נ א ש ח  ו כ ש ל ר  ו ס א
ביטוח  חברת  שכל  למרות  דמוקרטית. 
)ואפילו  מסחריים  שיקולים  מפעילה 
לגיטימיים( צריך לכבד את הרצון והצורך של 
סוכני הביטוח של המגזר הערבי להתפרנס 

בכבוד.
כל הגורמים צריכים לפעול למניעת הדרתם 
ענייני  ולטיפול  אחד  מצד  הסוכנים  של 

במבוטחים בעייתיים, מצד אחר. 
לחלק  נוח  הוא  אם  )גם  הנוכחי  המצב 
הגורמים  וכל  בריא  אינו  מהשחקנים( 
בשוק הביטוח חייבים לפעול לשינוי שייתן 
לציבור הסוכנים   גם  ומכובד  הולם  מענה 

המעוניינים להתפרנס בכבוד.

)המשך מעמוד קודם(

בשירותי דרך אין בערך
רק

אפליית סוכני הביטוח מהמגזר הערבי
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מעונות הורים תובעת 4 מיליון שקל 
מהפניקס בעקבות התמוטטות 

בניין בבעלותה במהלך שיפוץ

)ח.ל.צ(, המפעילה  מעונות הורים  חברת 
גן  ברמת  מוגן  דיור  בתי  רשת  ומנהלת 
ובירושלים ושהוקמה על ידי ארגון יוצאי מרכז 
אירופה המפעיל באמצעותה שלושה בתי דיור 
מוגן ותיקים, הגישה לבית המשפט המחוזי 
4 מיליון שקל כנגד  בתל אביב תביעה בסך 

הפניקס והמהנדס יורם מנדל מירושלים.
בתביעה נאמר, כי בכלל בתי הדיור המוגן 
בית מוזס  נמצא  שבתפעולה של התובעת 
בירושלים, וכי בתחילת שנות ה-2000 הוחלט 
בהנהלת התובעת להגדיל את בית מוזס בדרך 
של הוספת שתי קומות מעל שתי הקומות 
וכי הנתבע המהנדס  הקיימות של המבנה, 
יורם מנדל נטל על עצמו את ביצוע העבודה 
התכנונית, והפניקס ביטחה את התובעת בסל 
ביטוחים בגין כל נזק או הפסד שייגרם לה 

בקשר עם ביצוע העבודות.
כי במהלך ביצוע העבודות  בתביעה נטען 
להוספת שתי הקומות בבית מוזס, נסדקו 

וכשלו שניים מעמודי הבניין הקיים בקומת 
הקרקע, וכי בהתאם לחוות דעתו של המהנדס 
רבין מהנדסים,  פרי  רבין מחברת  שמואל 
ידי הנהלת התובעת למתן חוות  שמונה על 
דעתו על חיזוק העמודים במבנה הקיים עליו 
כושר הנשיאה של  נבנתה תוספת הבנייה, 
עמודי הבניין הישן לא הספיק כדי לשאת גם 

את הקומות החדשות שנוספו.
רבין קבע בחוות דעתו, כי הסיבה העיקרית 
לכשל שני העמודים הינה עומס היתר שהופעל 
עליהם על ידי הוספת שלוש התקרות החדשות. 
את  עורך  מנדל  היה  לו  התביעה,  לטענת 
לאותן  מגיע  היה  רבין,  שהכין  החישובים 
מסקנות בכל הנוגע לעומס היתר שהופעל 

על עמודי הבניין הישן.
לדברי התובעת, באמצעות עוה”ד אבי שץ 
ונועה מוטולה, לאחר כשנה ממועד הודעתה 
להפניקס על האירוע ובקשתה למנות שמאי 
לעניין בדיקת האירוע ושומת הנזק, הודיעה 

לה הפניקס לאחר כשנה כי היא מפסיקה את 
הטיפול בתביעתה מאחר שלא התקבלו כל 
וכי עם קבלת המסמכים  מסמכי התביעה, 
ובכפוף לטענת התיישנות היא תיבחן את 

התיק.
הפניקס  אל  פנייתה  כי  טוענת,  התובעת 
להשלמת  בדרישה  מאי  חודש  במחצית 
תקופת  הארכת  תביעתה,  של  הבדיקה 
ושיפוי  זה,  לצורך  הביטוחית  ההתיישנות 
נענתה. כך גם  פי הפוליסות, לא  ופיצוי על 
לא נענתה פנייתה לפני כשלושה שבועות אל 
הפניקס בדרישה לפיצוי ושיפוי בגין נזקיה. 

לדברי התובעת, נזקיה כתוצאה מהאירוע 
מסתכמים בסך של 4,064,486 שקל, שעיקרם 
עלות ביצוע החיזוקים שנדרשו ופיצוי כספי 
והנחות שנתנה לדיירים בבית הדיור המוגן 
ואשר נועדו לפצות אותם בגין היותם שוהים 

באתר בנייה בעקבות האירוע.
בהפניקס בחרו לא להגיב.

 החברה התובעת, המפעילה ומנהלת רשת בתי דיור מוגן ברמת גן ובירושלים, טוענת 
שפנייתה אל הפניקס בדרישה לפיצוי ושיפוי בגין נזקיה לא נענתה  נטען כי חברת הביטוח 
ביטחה את התובעת בסל ביטוחים בגין כל נזק או הפסד שייגרם לה בקשר עם ביצוע העבודות
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 סקר שערכה חברת CGS בדק מהן המגמות בקרב עסקים קטנים 
ובינוניים בתחום המחשוב, בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית  שיעור 

מפתיע של 61% מהמשיבים ציינו כי אין להם תכנית להשתמש בענן ציבורי

האם עסקים קטנים ובינוניים עומדים 
בקצב השינויים הטכנולוגיים?

CGS העולמית, המתמחה בתמיכה  חברת 
טכנית במיקור חוץ ויש לה גם סניף בישראל, 
ערכה בסוף חודש מאי השנה סקר בקרב מנהלי 
מחשוב בעסקים קטנים ובינוניים בארה”ב, כדי 
לבדוק עד כמה הם עומדים בקצב השינויים 
לגבי  ועל מנת לקבל תובנות  הטכנולוגיים 

תכנוניהם בטווח של השנתיים הבאות. 
החברות שהשתתפו בסקר מעסיקות בין 26 
ל-1,000 עובדים ביותר מעשר תעשיות שונות, 
החל מנדל”ן וייצור ועד ללוגיסטיקה, טכנולוגיה, 

טלקום, פיננסים וביטוח. 
המשתתפים נשאלו לגבי מגמות, חסינות 
ענן  שלהם,  המחשוב  תשתית  ואבטחת 
עודד שפירא,  ותוכניות התאוששות מאסון. 
מנהל הפעילות של CGS בישראל, מנתח את 

המשמעות של הממצאים.
תוצאות הסקר:

1. זהירות! פרצת אבטחה - שיעור מפתיע של 
26% מהמשיבים דיווח כי היה קורבן לפריצת 
אבטחה ב-2016, ו-8% נוספים לא ידעו לומר 

אם התרחשה בכלל פריצה.
מה המשמעות? שני המצבים גרועים באותה 
מידה ומדגימים את המאבק של החברות בגידול 
חסר התקדים בתחכום של פורצים וקוד זדוני 

מכל הסוגים. 
טיפ: חשוב שהארגון יכיר את המכניקה של 
תהליך אבטחה טוב. רשת בסיסית מורכבת 
מחיבור לרשת )נתב(, פיירוול ומתגים, המנתבים 
תעבורה לנקודות הקצה. תהליך אבטחה נכון 
מנטר את התעבורה מהרשת וגם מספק דיווח 
והחומרה הקיימים,  על כל עדכוני התוכנה 
המפורסמים על ידי היצרנים. היכולת להבין 
את התעבורה בארגון היא המפתח למניעת 
גישה מגורמים עוינים. יכולת זיהוי, שלאחריה 
מתבצעת פעולה מתקנת, היא הכרחית לבניית 

תהליך אבטחה אפקטיבי. 
2. פיירוול שומר על ה”ברברים המודרניים” 
)האקרים( מחוץ לגדר - כמעט כל המשיבים, 
96%, מנהלים את הפיירוול שלהם כראוי, אבל 
4% לא מפעילים תהליך ניהול. בנוסף, 13% לא 
יודעים אם הפיירוול טופל כראוי, נתון מפתיע 

לגבי אמצעי האבטחה הבסיסי ביותר. 
מה המשמעות? דמיינו כי לפיירוול שלכם 
יש תאריך תפוגה וזה הזמן לעדכון נוסף. אם 
פעולה,  נקיטת  ללא  עוברים  את התאריך 
התוצאה תהיה פיירוול שאינו מתפקד כראוי 
לחסימת ה”ברברים” שמתאספים בשער העיר, 

שהיא הרשת שלכם. 
טיפ: עולם ההאקרים מתפתח בקצב מואץ 
ופיירוולים אפקטיביים רק אם מתחזקים אותם 

ניטור ותחזוקה של פיירוול הן שתי  כראוי. 
משימות שניתן בקלות להוציא באאוטסורסינג, 

אם הארגון לא ערוך לבצע זאת בעצמו.
3. גיבוי נתונים והמשכיות עסקית - לא ייאמן 
אך 25% מהמשיבים מגבה את הנתונים שלו 
אך ורק לכוננים מקומיים. 26% נוספים עדיין 

משתמשים בגיבוי טייפ. 
מה המשמעות? זו אולי התוצאה המבהילה 
ביותר בכל הסקר. לא ניתן להגזים בתיאור 
הסיכון העסקי הנובע מאחזקת כל הנתונים 
של העסק במקום אחד. אסונות כגון שריפות 
אכן מתרחשים, ובכללם אסונות המונעים גישה 
פיזית לאתר. אם הארגון מאבד לפתע גישה לכל 
הנתונים שלו, האם הוא יוכל להמשיך לפעול 

לאחר מכן? 
טיפ: הארגון צריך לשקול להעביר גיבויים 
לענן, כי הם מתעלים על גיבוי טייפ וכונן מקומי, 

מבחינת קלות ניהול, תמחור וזמני אחזור. 
4. תכנון התאוששות מאסון - ל-13% אין 

כלל תכנית התאוששות מאסון.
מה המשמעות? תכניות אלה יכולות להיות 
זו מזו מבחינת תחכום, אבל  שונות מאוד  
חברות ללא תכניות התאוששות נוטות לפשוט 
את הרגל עוד לפני שהן חוות אסון גדול, פשוט 
והעמידות  מכיוון שאין להן את הגמישות 

מובנות בתוכן.
טיפ: קל ליצור ולעדכן תכניות התאוששות 
מאסון )DR(, אבל לוקח זמן לתכנן אותן. הצעד 
הראשון לתכנון אפקטיבי להתאוששות הוא 
למפות את הרמות השונות של אסונות עימם 

החברה עלולה להתמודד. מתוך אלה שעשו את 
המאמץ הנוסף לקראת שימור העסק שלהם 
5%-4% מהנשאלים בחנו את  בחירום, רק 

תכנית ההתאוששות שלהם.
על  טוב  נראות  התכניות  כל  כמעט  טיפ: 
הנייר, אבל כדי להיות מוכנים, חיוני לבחון 
את התוכנית בזמן אמת, כדי לוודא שהיא אכן 
תואמת את רמת הסיכון שלו. הזמן הגרוע ביותר 

לבחון תכנית הוא בעת זמן החירום.
מערכות הפעלה חדשניות וחדשות -   .5
חלונות 10 היא העתיד, ו-23% מהמשיבים כבר 
עשו את הקפיצה, בעוד 52% מתכננים לעבור 

אליה בשנתיים הקרובות. 
מה המשמעות? מערכת ההפעלה היא כמו 
יסודות לבית. הכל נבנה עליה. כל האפליקציות 
של הארגון נבנות עליה. אם מערכת ההפעלה 
מיושנת, יוחמצו מאפיינים ויכולות חדשות, 
יותר להתקפות  גדול  יהיה בסיכון  והעסק 

האקרים. 
טיפ: לפני השדרוג, צור רשימת מצאי של כל 
האפליקציות הייחודיות שבשימוש הארגון, על 
מנת לוודא שהן תואמות לחלונות 10. במקרים 
מסוימים יהיה  צורך לשדרג את חבילת התוכנה. 
 14%  - חיוניות  אפליקציות  שדרוג   .6
מהמשיבים כבר עשו את הקפיצה לאופיס 365 
ו-38% נוספים מתכננים לבצע את המעבר 

בשנתיים הקרובות. 
מה המשמעות? מיקרוסופט מעבירה את כל 
המוצרים למודל ענן, כמו אופיס 365. החברה 
מחסלת את עלויות שרתי האקסצ’יינג’ ואת 
עלות אחסון הדואר האלקטרוני. במקום זאת 
היא משלבת אותם במיקרוסופט אופיס ובהיצע 

 .Sharepoint נוסף של מיקרוסופט כגון
365 הוא חסכוני מאוד. נראה  טיפ: אופיס 
שמיקרוסופט נערכת ליציאה ממודל הבעלות 
המקומית. חברות שיחכו עד הרגע האחרון כדי 

להגר, כנראה שישלמו יותר. 
7. מעבר לענן - 38% משתמשים בענן ציבורי, 
כגון Azure או AWS, בעוד שיעור מפתיע של 
61% ציין כי אין לו תכנית להשתמש בענן ציבורי. 
מה המשמעות: נתון זה מפתיע, בהתייחס 
כי הם  לאחוז הגבוה של המשיבים שציינו 
גורם  זה  נתון   .365 למיקרוסופט  עוברים 
 365 לתהייה, האם אנשים מבינים שאופיס 
 Azure הוא סוג של ענן ציבורי וכי הוא בנוי על

של מיקרוסופט. 
כל  את  סקור  בשנה,  פעם  לפחות  טיפ: 
שעדיין  למשימה  החיוניות  האפליקציות 
נמצאות בהפעלה מקומית, ובצע הערכה האם 
אתה יכול לנהל אותן ביעילות כאפליקציות ענן.

עודד שפירא, מנהל הפעילות של CGS בישראל

ביטוח וטכנולוגיה
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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

סוכנות הביטוח אנגלמן ובניו, בראשות סוכן הביטוח 
יוסי אנגלמן, השלימה בימים אלה את רכישת תיק 
הביטוח של יענת, בניהולו של ירון פל. ליענת פעילות 
פעילות  לצד  התעשייה,  ביטוחי  בתחום  נרחבת 

משמעותית בביטוח פרט. 
העסקה נערכה באמצעות משרד עורכי הדין גבע-הדר. 
כצעד מקדים לעסקה נדרשה יענת לרכוש 50% מהתיק 
שלה, שהוחזק על ידי שגיא יוגב מקבוצת מגדל. בהסכם 
נקבע כי פל ימשיך לנהל את הסוכנות, שתשנה את שמה 

ליענת-אנגלמן מקבוצת אנגלמן. 
מדובר בשתי סוכנויות ותיקות הפועלות עשרות שנים: 
אנגלמן הוקמה לפני 66 שנים ויענת לפני 35 שנים.  התיק 
המשותף, כך נמסר, יהיה פלטפורמה ראויה לסוכנים 

צעירים מאזור חיפה והקריות, המעוניינים להשתלב 
ולהתפתח בתחומי החיים והאלמנטרי, תוך שימוש 

בטכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות. 
אנגלמן  בודקת  לעסקה,  בהמשך  כי  נמסר,  עוד 
את האפשרות לעבודה משותפת עם חברות גדולות 
נוספות, בנוסף לחברות ביטוח ובתי ההשקעות עמן 

היא עובדת כיום.
כי בכוונתם לפתח את העסק  ופל מסרו  אנגלמן 
המשותף, תוך הדגשת פתרונות ביטוחיים כוללים 
ולפרט, בנוסף להסדרי הפנסיה/מנהלים  למשפחה 
הרגילים, ובתחום האלמנטרי – מתן ייעוץ ופתרונות 
ייחודיים לעסקים בינוניים בתחומי ההייטק, המסחר 

והתעשייה.

איש הביטוח יוסי אנגלמן רכש את תיק 
הביטוח של סוכנות הביטוח החיפאית יענת

מרוץ לנשיאות הלשכה

 העסקה נערכה באמצעות משרד עורכי הדין גבע-הדר  כצעד מקדים לעסקה 
נדרשה יענת לרכוש 50% מהתיק שלה, שהוחזק על ידי שגיא יוגב מקבוצת מגדל

 Guy החברה מייצגת בישראל את 
 Marsh &  מקבוצת Carpenter
McLennan ואת ברוקר הביטוח 

 Jardine Lloydsהבינלאומי
  Thompson השניים ינהלו ויפתחו 

את התחום הפקולטטיבי

קרן לוי ומיקי ברלר 
מצטרפים לברוקר 

 ביטוח המשנה
RE Solutions

יפת בקשי חובר לרוזנפלד: 
מיועד להתמנות ליו”ר 
וועדת סניפים ומחוזות

בנוסף חובר לרוזנפלד גם גבי מלכה, שיתמודד 
לתפקיד יו”ר מחוז באר שבע והדרום

קרן לוי ומיקי ברלר מצטרפים לברוקר ביטוח המשנה 
ויהיו אחראים על הפיתוח העסקי   RE Solutions
וניהול התחום הפקולטטיבי הקיים בחברה. השניים 
יפעלו להרחבה והעמקה של פעילות החברה בתחום זה.
ואסף  משה פרחי  RE Solutions בבעלות  חברת  
גרינשטין, הינה הנציגה הבלעדית בישראל של ברוקר 
ביטוח המשנה הגדול בעולם  Guy Carpenter מקבוצת  
Marsh & McLennan, כמו גם של ברוקר הביטוח 
 )JLT(   Jardine Lloyds Thompson הבינלאומי 
ופעילה בכל תחומי ביטוח המשנה החוזי והפקולטטיבי.

קרן לוי, בעלת ניסיון של יותר מ-20 שנה בתחום 
הביטוח, ניהלה בחמש השנים האחרונות את מחלקת 
עסקים גדולים וביטוח משנה פקולטטיבי במנורה 

מבטחים.
ניסיון של כ-12 שנה בענף, עם  מיקי ברלר, בעל 
ניהל בארבע השנים  התמחות בענפים ההנדסיים, 
האחרונות את המחלקה ההנדסית, כולל ביטוח המשנה 

הפקולטטיבי, במנורה מבטחים.
אסף גרינשטין, מנכ”ל  RE Solutions: “אני שמח 
לצרף למשפחת RE Solutions שני מנהלים מוכשרים 
ובעלי ניסיון רב בתחום הפקולטטיבי ובתחום הביטוח 
בכלל ובטוח שגיוס זה יביא לצמיחתה של החברה 
והרחבת פעילותה, תוך מתן דגש על העמקת הקשר 

האישי והערך המוסף ללקוחותינו”.

יפת בקשי, יו”ר מחוז באר 
לשכת  של  והדרום  שבע 
תי  ש ב ח  ו ט י ב ה י  נ כ ו ס
הקדנציות האחרונות, הודיע 
היום )יום ד’( כי לאחר שבחן 
כל המועמדים  ונפגש עם 
לחבור  החליט  לנשיאות 
בקשי  רוזנפלד.  לליאור 
היה חבר במספר קדנציות 
במועצה הארצית, והיה עד 
הנהלת  חבר   2017 מאי 

לשכת המסחר והתעשייה בדרום, ומכהן 
משנת 2011 כיו”ר המחוז.

בקשי: “אני מאמין שרוזנפלד והכוורת 
המשובחת שאתו מביאים עימם חזון 
חדש, ראייה רחבה ובשורה ללשכה של 
התחדשות, דיגיטציה ופתרונות לאתגרי 
המחר, כולם חברים שלי גם המועמדים 
האחרים, אבל בעת הזאת נדרש כל סוכן 
לשאול את עצמו מי מסוגל להוביל את 
היא  שלי  והתשובה  קדימה?  הלשכה 
רוזנפלד. הוא עצמו בעל  הנבחרת של 
יכולות, הישגים מוכחים והצלחות. אני 
וכל סוכני באר שבע נסייע לו ולהנהגה 
יום נתקלים  להיבחר ולהצליח. לא כל 
שתומכים  כאלו  אנשים  של  במקבץ 
במועמד ושותפים מלאים להנהגת המחר, 

נאוה  הורנצ׳יק,  מליאור 
ויקלמן, צביקה וינשטיין, 
רבים  ועוד  ארגמן  עוזי 

וטובים״
עם בקשי חובר לרוזנפלד 
גבי מלכה שמתמודד  גם 
על תפקידו של בקשי כיו”ר 

מחוז באר שבע והדרום.
“התרגשות  רוזנפלד: 
גדולה. כשאתה אומר לשכה 
הוא  בקשי.  זה   - בדרום 
והסוכנים  הוא הכתובת  האוטוריטה, 
מוקירים אותו מאוד. כאחד שמשמש 
בשתי קדנציות כיו”ר מחוז מוצלח ומוביל, 
ביקשתי מבקשי לקחת לניהולו את אחת 
הוועדות החשובות בלשכה והיא ועדת 
סניפים ומחוזות שהיא חלון הראווה של 
זה חיזוק סופר  הלשכה. בקשי ומלכה 
משמעותי, לא יכולתי לבקש יותר. בקשי 
ומלכה יקבלו ממני גיבוי  מלא, כל אחד 
בתחומו, להוביל את מחוזות הלשכה 
ולהעלות אותם לרמה הגבוהה ביותר. הם 
הדבר הנכון למשימות העומדות בפרץ״.

עוד הביעו תמיכה ברוזנפלד השבוע: 
זהבה פורת, אורית קורנזון, יונתן לוייב 
ואלכס גולדשטיין המתמודד לתפקיד 

יו”ר סניף אשדוד-אשקלון.

יוסי אנגלמן
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יפת בקשי


