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 מכתב עם מסר זה ודרישה להתערבות ועדת הפנים בנושא, נשלח מהמרכז לשלטון המקומי ליו”ר 
הוועדה ח”כ דוד אמסלם  עד כה נטתה המפקחת על הביטוח שלא להכיר בטענה כי מדובר בכשל 

שוק וסירבה להתערב בתחום אולם גורמים בענף מצפים להתערבות של המפקחת בנושא

יו”ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס לפוליסה:

“שוק הביטוח כושל בביטוח 
זה שנים  הרשויות המקומיות 
וה  שמלו זה,  משבר  רבות. 
בעליית מחירים בלתי סבירה 
של פוליסות, מסכן את קיומן 
כך  של הרשויות המקומיות”. 
מסר לפוליסה יו”ר מרכז השלטון 
המקומי חיים ביבס, המשמש גם 
עיריית מודיעין מכבים  כיו”ר 

רעות. 
הדברים נאמרו על רקע מכתב 
עם מסר ברוח זו, שנשלח בימים 
יו”ר  אמסלם,  דוד  אלה לח”כ 

ועדת הפנים של הכנסת. 
עוד מסר ביבס: “מרכז השלטון 
לוועדת הפנים  המקומי קורא 
לזמן דיון דחוף בנושא על מנת 

למצוא פתרון שיסדיר את התחום, בדומה 
לרפורמה שהנהגנו בביטוח תאונות אישיות 
עם  פעולה  בשיתוף  לאחרונה,  לתלמידים 

ועדת החינוך”. 
נשלט  ביטוחי הרשויות המקומיות  שוק 

בשנים האחרונות על ידי איילון חברה לביטוח. 
יוצאות בהדרגה  חברות ביטוח רבות החלו 
מתחום זה עקב ההפסדים הקשים אליהם 
נקלעו החברות בתחום. חברות רבות יצאו 
מהתחום, ובהדרגה, איילון הגדילה באופן 

משמעותי את נתח השוק שלה. 
יצוין כי לאחרונה החלה מגמה 
משמעותית של הגדלת שיעורי 
ההשתתפות העצמית, במטרה 
התביעות  ניהול  את  להעביר 
לרשויות המקומיות, ובאמצעות 
כך לעודד חברות ביטוח נוספות 
לפעול בשוק, ובמקביל להביא 

להורדת תעריפי הביטוח. 
עיריית תל אביב  כך, למשל, 
פרסמה לאחרונה מכרז לביטוחי 
העירייה, בו נקבעה השתתפות 
שקל.  מיליון   1-2 של  עצמית 
לעירייה  המקורבים  גורמים 
הסבירו, כי המהלך של העירייה 
הפך את ביטוחי הרשות לביטוח 

קטסטרופה. 
יצוין כי עד כה נטתה המפקחת על הביטוח 
כי מדובר בכשל שוק,  שלא להכיר בטענה 
וסירבה להתערב בתחום, אולם גורמים בענף 
הביטוח מצפים להתערבות של המפקחת 

בנושא. 

משרד האוצר בדק ומצא שוב כי בשנת 2016 הראל פנסיה 
מובילה במדדי השירות כבר שנה שלישית ברציפות

תודה לסוכני החברה על תרומתכם הרבה
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אפליקציית MedPay מציעה למבוטחים מתן מענה מהיר בחו”ל, רפואי וכספי, 
החזר כספי מהיר לכרטיס האשראי ללא השתתפות עצמית וטופסולוגיה, איתור 

רופאים בחו”ל על ידי שימוש ב”חוכמת ההמונים”, התייעצות רפואית טלפונית ועוד 

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

רוצים לדעת איך משפיע שינוי התעריף במגדל על 
המחיר המשתלם ביותר ללקוח שלכם ?

>> כנסו לבסט פרייס ריסק! התעריף כבר בפנים <<

www.oren-ins.co.il
nir@oren-ins.co.il .לפרטים נוספים: ניר עובדיה, נייד. 050-3613610, מייל

לאפליקציית  מגדל  בין  פעולה  שיתוף 
MedPay של חברת IMA לביטוח נסיעות 
לחו”ל מעמיד לרשות מבוטחי מגדל מגוון 
אפשרויות ושירותים דיגיטליים. האפליקציה 
כרטיסי האשראי  בשיתוף חברת  פותחה 
ניתן  השירותים  אותם  מבין  ישראכרט. 
MedPay להגיש תביעה און- באמצעות 
ליין ולצרף את מסמכי התביעה )חוות דעת 
וכו’( בעקבות  רפואית, קבלות על תשלום 
מקרה הביטוח בחו”ל. ההחזר הכספי מתקבל 
בתוך שעות ספורות לכרטיס האשראי עמו 

נמצא המבוטח בחו”ל. 
במקרה של ילדים מתחת לגיל 18 ההחזר 
לכרטיס האשראי  ישירות  הכספי מועבר 
של ההורה, כך שהאפליקציה מתאימה גם 

למשפחות המטיילות בחו”ל.
במגדל מציינים, כי ההחזר הכספי הוא ללא 
השתתפות עצמית, ללא טופסולוגיה וללא 
צורך באישור מראש דרך מוקד מענה כזה או 
אחר, כאשר כל תהליך ניהול ותשלום התביעות 
עומד בדרישות האבטחה המחמירות ביותר. 
עוד אומרים במגדל, כי לראשונה בעולם 

 MedPay-ביטוחי הנסיעות לחו”ל, נעשה ב
כך,  “חוכמת ההמונים”.  בעיקרון  שימוש 
המבוטח יכול לאתר באמצעות האפליקציה 
מומלצים  רפואיים  שירותים  של  מגוון 
וסמוכים למיקומו בחו”ל, בדומה להמלצות 
booking.com, לרבות  trip advisor או 
אפשרות לנווט בקלות לרופא או למרפאה 
 .)Google Maps-או ל Waze-חיבור ישיר ל(
המבוטחים מתבקשים לדרג רופאים ומרפאות 
שהיו בהם )לפי דירוג כוכבים(, כך שהמאגר 
MedPay נשאר רלוונטי ומתעדכן כל  של 

הזמן.
בשורה התחתונה, מציינים במגדל, השירות 
הדיגיטלי מבטיח מענה מהיר למבוטח, רפואי 
וכספי גם יחד, ללא צורך באחזקת כרטיס 
כלשהו או כל אמצעי אחר, מלבד הטלפון 

הנייד.
מבוטחי מגדל יכולים להוריד את אפליקציית 
אפל  בחנויות  לנייד  בחינם   MedPay
24/7 מכל  ואנדרואיד, והיא זמינה עבורם 
מגדל מסע  פוליסת  מקום. אחרי רכישת 
עולמי מקבל המבוטח הודעה עם קוד אישי 

המאפשר לו להיכנס לאפליקציה בעת הצורך. 
 ,MedPay בעקבות השקת אפליקציית 
אומר אלי הרוש, מנהל ביטוחים קבוצתיים 
ונסיעות לחו”ל במגדל: “אנו גאים להעמיד 
לרשות מבוטחינו את השירות המתקדם, 
המהיר והידידותי ביותר בביטוח הנסיעות 
לחו”ל, באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית 
MedPay. טרם השקת השירות ערכה  של 
מגדל פיילוט מקיף בקרב לקוחות שרכשו 
בתקופה האחרונה פוליסת ביטוח נסיעות של 
 ,MedPay החברה. חיברנו אותם לאפליקציית
בדקנו איך היא עובדת וכבר שילמנו עשרות 
תביעות דרכה. הפניות טופלו באופן מידי ותוך 
שעות בודדות בוצע זיכוי כספי מלא בכרטיס 

האשראי של המבוטחים”. 
 IMA חברת  ובעלי  מנכ”ל  כרמון,  גיא 
מפתחת האפליקציה: “האפליקציה מבוססת 
על הניסיון הרב שצברנו בסיוע לישראלים 
בחו”ל זה 17 שנה. הצלחנו להציג אפליקציה 
למטיילים  ומלא  מושלם  פתרון  שנותנת 
הנתקלים במצוקה רפואית בחו”ל וזקוקים 

לפתרון טכנולוגי מתקדם”.

מגדל משתפת פעולה עם אפליקציית 
MedPay בביטוח נסיעות לחו”ל

כדאי לדעת

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-ima-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-medpay-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98/
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ב’(  )יום  מליאת הכנסת אישרה אתמול 
חוק  הצעת  את  ושלישית  שנייה  בקריאה 
השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס’ 
28(, התשע”ז-2017, שאושרה בתמיכתם של 
34  חברי כנסת ו-4 מתנגדים )פוליסה, גיליון 

2282, 16 ביולי 2017(.
מתעודת  הסל  תעודת  את  להפוך  מוצע 
התחייבות ליחידה בקרן נאמנות, שתיקרא 
קרן סל, שהיא מוצר פיננסי שמבוסס על ניהול 
כספי אחרים באופן שנועד להשיג תוצאה 
מסוימת בהתאם למדיניות השקעות שבחרה 
בה קרן הנאמנות. קרן סל תהיה קרן מחקה 
שייעודה הוא השגת תוצאות הנגזרות משיעור 

השינוי במחיר מדד או סחורה.
עוד מוצע, לקבוע הוראות שונות המסמיכות 
את שר האוצר ואת רשות ניירות ערך לקבוע 
בתקנות או בכללים הוראות שיאפשרו את 
פעולת קרנות הסל, לאור ייחודן כקרן סגורה 
עם מאפיינים של קרן פתוחה. בנוסף לכך, 
מוצע לקבוע הוראות מעבר לעניין הפיכתן של 
תעודות הסל הקיימות לקרנות במספר מנות, 
וכן הוראות לעניין היבטי המיסוי הנובעים 
ממעבר של תעודת התחייבות ליחידה בקרן 

נאמנות.

אושר פיקוח רגולטורי
גם על ענף תעודות הסל

 
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית 
את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס’ 
242(, התשע”ז-2017, בתמיכתם של 40 חברי 

כנסת ו-4 מתנגדים.
תכליתה של ההצעה היא להחיל פיקוח של 
רשות ניירות ערך על תעודות הסל, שהן מוצר 
פיננסי חדש יחסית בשוק ההון, המוצע לציבור 
מתחילת שנות ה-2000, שתפס תאוצה ניכרת 
בשנים האחרונות. מדובר במוצר פיננסי מסוג 
תעודת התחייבות, שמנפיקים גופים מנהלים 

באופן הדומה להנפקת אגרות חוב.
הוסבר בהצעה, כי גופים פיננסיים מנפיקים את 
תעודת הסל שנסחרת בבורסה ובמסגרתה ניתן 
לעקוב אחר נכסיי בסיס, כגון מדדי מניות ואף 
קבוצה של מניות של מספר חברות במקביל, כגון 
מדדי אגרות חוב, שערי מט”ח, סחורות שונות 
ועוד. הגוף המנפיק מוכר למשקיע )הציבור( 
התחייבות, שבגינה המשקיע עשוי לקבל תשואה 

נוסחה בהתאם לשינויים  פי  שמחושבת על 
במדדים שאחריהם עוקבים.

בשונה מקרן נאמנות, שבה המוצר הפיננסי 
מבוסס על ניהול כספי אחרים באופן שנועד 
להשיג תשואה בהתאם למדיניות ההשקעות 
של החברה המנפיקה, במקרה הזה המטרה של 
הגוף המנפיק היא להשיג עבור המשקיע תשואה 
שהיא נגזרת )באמצעות נוסחה( משיעורי השינוי 
במחירי המדדים שאחריהם עוקבים, קרי מדדי 
מניות, סחורות וכדומה. בניגוד לקרנות הנאמנות 
ואגרות החוב, שהן מוצרים פיננסיים המצויים 
בפיקוח הדוק, בין השאר של רשות ניירות ערך, 
תעודות הסל נמצאות עד היום תחת “משטר 
גילוי” בלבד, כך שהרשות  לני”ע יכולה לדרוש 
מהמנהלים לחשוף מידע לרבות סיכונים, אך לא 

להורות על פעולות.
לפיכך מעדכנת הצעת החוק את הוראות 
חלק ה’2  לפקודת מס הכנסה ומתאימה אותו 
למציאות הנוכחית, תוך הגמשת המגבלות החלות 
על מתן הקלות מס בעת ביצוע שינויי מבנה – 
מיזוג חברות, פיצול חברות או העברת נכסים 
לחברות תמורת מניות, בעיקר בנוגע לחברות 
הפועלות בענפי הטכנולוגיה העילית )היי-טק(.

אושרו שתי הצעות חוק שמטילות 
פיקוח רגולטורי על תעודות הסל

 תעודת הסל תהפוך מתעודת התחייבות ליחידה בקרן נאמנות, שתיקרא קרן סל, שהיא מוצר פיננסי 
שמבוסס על ניהול כספי אחרים באופן שנועד להשיג תוצאה מסוימת בהתאם למדיניות השקעות שבחרה בה 

קרן הנאמנות  תכליתה של הצעת החוק השנייה הוא להחיל פיקוח של רשות ניירות ערך על תעודות הסל

*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים
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בבית משפט השלום באילת נדונה תביעתה 
של הראל חברה לביטוח בע”מ )“התובעת”( 
נגד פלוני )“הנתבע”(. פסק הדין ניתן ביוני 
תומר  2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט 

אורינוב.
מדובר בתביעת שיבוב  עובדות המקרה: 
להשבת תגמולי ביטוח בסך של כ-44 אלף 
שקל, ששולמו על ידי התובעת למבוטחיה בגין 
נזקי רכוש, שנגרמו בדירתם כתוצאה מדליפת 
גז מכיריים שתוקנו על ידי הנתבע. התובעת 
הינה חברת ביטוח, שביטחה את המבוטחים 
ותכולת בית פרטי, הנמצא  בביטוח מבנה 
באילת. הנתבע הינו הבעלים והמנהלים של 

עסק לממכר ולתיקון מוצרי חשמל וגז. 
טענות הצדדים: התובעת טענה, כי הפיצוץ 
בכיריים אירע בשל רשלנותו הבלעדית של 
הנתבע, ויש להחיל על המקרה את הוראות 
סעיפים 38 ו-41 לפקודת הנזיקין, ולהעביר 
אליו את הנטל לשכנע, כי לא הייתה לגבי 
אירוע הדליפה והפיצוץ רשלנות שיחויב בגינה. 
הנתבע טען, כי מקור הפיצוץ אינו בכיריים 
אלא בצנרת הגז שבארונות המטבח והסיבה 
לפיצוץ היא חיבור לקוי וחובבני של הכיריים, 

על ידי המבוטחת, לצנרת הגז.
פסק הדין: בית המשפט קבע, כי אין חולק 
שדליפת הגז והפיצוץ שבא בעקבותיה אירע 
לאחר שהכיריים חזרו מתיקון במעבדה של 
הנתבע. אין חולק גם, כי עם חזרתם מהתיקון, 
המבוטחת חיברה בעצמה את הכיריים לצנרת 
הגז הביתית, ולא באמצעות טכנאי מוסמך. בית 
המשפט ציין, כי המחלוקת מצומצמת הרבה 
יותר, ולא ראה צורך לדון בשאלה האם הכיריים 
תוקנו על ידי הנתבע בחוסר מקצועיות אם 
לאו. הסיבה המכרעת לדליפת הגז מהכיריים 
הכיריים  חיבור  היא  ולהתרחשות הפיצוץ 
הגורם המוסמך.  ידי  על  שלא  הגז  לצנרת 
אילו היו מחוברים באמצעות גורם מוסמך 
ומקצועי, היה זה מבחין בקיומו של הליקוי 
והפיצוץ. בית המשפט  ומונע את הדליפה 
קבע, כי המחלוקת היחידה הטעונה הכרעה, 
אפוא, היא האם חיבור הכיריים לצנרת הגז, 
שלא על ידי הגורם המוסמך, מטיל על הנתבע 
אחריות כלשהי לקרות הנזקים הנטענים בדירת 

המבוטחים.
בית המשפט העדיף את גרסת המבוטחת, 
שהותירה עליו רושם מהימן, לעומת עדות 
רושם מהימן,  עליו  הותירה  הנתבע, שלא 
ובגרסתו התעוררו תמיהות משמעותיות. בית 

המשפט קבע, כי המחלוקת היחידה הטעונה 
הכרעה, היא האם חיבור הכיריים לצנרת הגז 
שלא על ידי הגורם המוסמך מטיל על הנתבע 
אחריות כלשהי לקרות הנזקים הנטענים בדירת 
המבוטחים. הנתבע הוא בעל עסק לממכר 
ולתיקון מכשירי גז. בהינתן עובדה זו, ולאור 
דברי הנתבע על מודעותו לאיסור של חיבור 
כיריים לצנרת הגז שלא על ידי טכנאי מוסמך 
ועל הקפדתו להסביר איסור זה ללקוחותיו, 
לרבות באמצעות הצבת שלטים בעסק שלו, ברי 
כי הוא יכול וצריך היה לצפות את התרחשות 
קרות האירוע והנזק שתוארו בכתב התביעה, 
ומשכך מוטלת עליו חובת זהירות מושגית 

וקונקרטית כלפי המבוטחים.
הנתבע  משהתיר  כי  קבע,  המשפט  בית 
למבוטחת לחבר בעצמה את הכיריים לגז, 
במקום על ידי טכנאי מוסמך, הפר את חובת 
הזהירות המוטלת עליו, והפרה זו היא שגרמה 
לנזקים הנטענים בחוות דעת השמאי. דהיינו, 
התקיים קשר סיבתי בין התרשלות הנתבע 
לבין הנזקים. לפיכך הנתבע נושא באחריות 
לאירוע ולנזקים שנגרמו בעטיו מכוח עוולת 
35 לפקודת הנזיקין.  הרשלנות, לפי סעיף 
כי חיבור  הנתבע אישר בחקירתו הנגדית, 

הכיריים לצנרת הגז חייב להיעשות אך ורק על 
ידי טכנאי מוסמך וכי חיבור הכיריים לצנרת 
הגז ללא טכנאי מוסמך מסכן חיים, וכי אדם 
שמחבר את הכיריים לצנרת הגז ללא טכנאי 
מוסמך עובר למעשה עבירה. בית המשפט ציין, 

כי דבריו של הנתבע מעוגנים בדין.
בחוק התקנים, תשי”ג-1953, הוסמך מכון 
התקנים לקבוע תקינה לצורך הבטחת רמה 
נאותה של טיב מצרכים, ובין היתר לקבוע 
מפרט או כללים טכניים של תהליך עבודה 
כתקן ישראלי. בהתאם להוראות אלו נקבעו 
גם תקנים העוסקים במתקני גז, תקן ישראלי 
2004, שקובע  3, משנת  158, חלק  מספר 
בסעיף 5.5 כי: “הפעלתו הראשונית של מכשיר 
תיעשה בידי מתקין גז מוסמך”. עוד קבע בית 
המשפט, כי הנתבע הפר חובה חקוקה וגם בכך 
יש כדי להקים עילת תביעה נזיקית כנגדו, 
בעוולה של הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 

לפקודת הנזיקין.
לסיכום: בית המשפט חייב את הנתבע לשלם 
לתובעת סך של כ-33 אלף שקל וכן הוצאות 

משפט ושכר טרחת עו”ד.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: הנתבע נושא באחריות לאירוע ולנזקים שנגרמו בעטיו מכוח עוולת הרשלנות 
בפקודת הנזיקין  הנתבע אישר בחקירתו הנגדית, כי חיבור הכיריים לצנרת הגז חייב להיעשות 

אך ורק על ידי טכנאי מוסמך וכי חיבור הכיריים לצנרת הגז ללא טכנאי שכזה מסכן חיים 

התיר למבוטחת לחבר כיריים לצנרת 
הגז במקום טכנאי מוסמך ובכך הפר 

חובת זהירות שגרמה לנזק

כפר המכביה 
אולם ”נוף שמיים“
(מלון כפר המכביה)

יום ה‘ 27/7, 2017
  בין 15:00-18:00

בואו להכיר...
מערכת חכמה לאיתור ומניעת

הצפת מים מבוססת ענן המובילה בעולם 

לפרטים נוספים 072-2211370 

מחכים לכם באווירה

“HAPPY HOUR”“HAPPY HOUR”
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חדש

לשימוש במערכת היכנס/י לכלל נט
 להדרכות מקצועיות פנה/י למפ"ע שלך במרחב

לתמיכה טכנית חייג/י 077-6388888

להתקדם לראש טבלת המכירות...

עם מגוון יתרונות וכלים ייחודיים לניהול יעיל של תהליך המכירה 
ביטוח הצעות  סימולטור 

הקמת הצעת ביטוח בתחום חיסכון ארוך טווח, משכנתא ובריאות - מכל מקום ובכל זמן  

בירור צרכי הלקוח, וקביעת מטרות החיסכון  

הצעת ביטוח בצורה גרפית מרשימה ומתקדמת  

קיט מסמכים בשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית  

יבוא נתוני תיק קיים מהמסלקה הפנסיונית  
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המנגנון המוצע מרחיב את יכולת העובד להחליט מתי לפרוש ומאפשר 
למעסיק לחייב עובד לפרוש עם הגיעו לגיל 67 רק במקרה שנעשתה 

בדיקה רפואית תעסוקתית הקובעת שאינו כשיר לביצוע תפקידו
עוד נקבע, כי אם שר האוצר לא יביא 

המלצותיו לוועדת הכספים וזו לא החליטה 
אחרת, יהיה גיל הפרישה לאישה 62 הצעת חוק גיל פרישה )תיקון-ביטול גיל 

פרישת חובה( הונחה אתמול )יום ב’( על 
שולחן הכנסת. על פי ההצעה של חברי הכנסת 
מרב מיכאלי )המחנה הציוני( ודוד ביטן 
)ליכוד( מוצע לשנות את הגדרת גיל פרישת 
חובה בחוק העיקרי על מנת ליצור מנגנון 
פרישה גמיש, בהשראת מגמת החקיקה 

בעולם. 
המנגנון המוצע מרחיב את יכולת העובד 
להחליט מתי לפרוש. החוק מאפשר למעסיק 
67 רק  לחייב עובד לפרוש עם הגיעו לגיל 
במקרה שנעשתה בדיקה רפואית תעסוקתית 
אישית או בדיקה אחרת הנהוגה במקום 
העבודה, בהתאם לרצון העובד, הקובעת כי 
העובד אינו כשיר לבצע את תפקידו.  כמו כן 
על המעסיק לעשות מאמצים למציאת תפקיד 

חלופי הולם. 
כיום, גיל פרישת חובה הוא 67 לגבר ולאישה. 
כלומר, אין אפשרות בחירה בידי העובד, 
והמעסיק רשאי לחייב אותו לפרוש בהגיעו 

לגיל פרישת חובה המוגדר בחוק. 

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי ישנם רבים 
67 נמצאים בשיא הקריירה שלהם  שבגיל 
ומגיעים להישגים מקצועיים מרחיקי לכת וכי 
ישנם עובדות ועובדים רבים שהם ומעסיקיהם 
נהנים מהידע, הניסיון והמומחיות שצבר 
יוצאים  העובד לאורך השנים. לכן כולם 
מופסדים מחיוב העובד להפסיק בשלב זה 

את עבודתו.
עוד מוצע, על מנת לתמרץ את המעסיק 
להעסיק עובדים לאחר גיל פרישה ועל מנת 
לצמצם את הוצאותיו בהסדרי הפנסיה 
הוותיקות,  וקרנות הפנסיה  התקציבית 
שלפיהם משולמים תשלומי פנסיה לעובד 
ולשאיריו מקופת הגוף שבו העובד הועסק, 
יהיה המעסיק רשאי להפסיק תשלומים 
בעבור הסדרים אלו תוך שמירה על צבירת 

זכויות העובד האמור. 
אם הצעת החוק תתקבל היא צפויה להיטיב 
עם עמיתי קרנות הפנסיה החדשות ועם 
המבוטחים בביטוחי המנהלים כדי לאפשר 
צבירה ארוכה יותר ומקדם פרישה נמוך יותר. 

הצעת חוק: ביטול חובת 
פרישה של עובדים 

שהגיעו לגיל 67 

אושר סופית: גיל 
הפרישה לנשים 
לא יעלה לפחות 
עד פברואר 2018

מליאת הכנסת אישרה אתמול )יום ב’( בקריאה 
שנייה ושלישית את הצעת חוק גיל פרישה )תיקון 
וללא  כנסת  62 חברי  של  בתמיכתם   ,)6 מס’ 
מתנגדים. נקבע כי יש לדחות את המועד להבאת 
המלצותיו של שר האוצר לעניין גיל פרישה לוועדת 
הכספים של הכנסת עד ל-15 בנובמבר 2017, וכן 
לדחות את המועד להחלטת ועדת הכספים לעניין 

ההמלצות האמורות עד ל-15 בפברואר 2018.
כמו כן, מוצע לקבוע במפורש, כי גיל הפרישה 
לאישה יעלה אוטומטית בהתאם לחודש הלידה 
ולשנת הלידה של האישה, כמפורט בתוספת לחוק 
גיל פרישה, התשס”ד-2014, רק אם הוגשו לוועדת 
הכספים המלצות שר האוצר והיא לא נתנה את 

החלטתה בעניין. 
יביא המלצותיו  כי אם שר האוצר לא  נקבע, 
לוועדת הכספים וזו לא החליטה אחרת, יהיה גיל 
הפרישה לאישה 62. עוד נקבע כי גיל הפרישה בחוק 
הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ”ה-1995 
לגבי נשים שנולדו בשנת 1956 ואילך יהיה הגיל 

הקבוע להן בהתאם לחוק גיל פרישה.

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 גם בשיעור נזק החל 
מ- 60%!

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

***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה

polisa185_130.indd   1 7/6/17   3:03 PM
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היקף הפעילות בתחום התביעות הוא כ-170 מיליארד דולר בשנה והמערכות 
הדיגיטליות יכולות לשפר את עלות הטיפול ולהקטין את ההוצאה בפועל

הדוח של לוידס, בשיתוף עם חברת המודלים Cyence, בחן נזקים 
כלכליים אפשריים כתוצאה מהתקפת סייבר משוערת של “ענן” שירות 

בתחום  המושקעים  הכספים 
ושדה  בנסיקה  נמצאים   Insurtech-ה
כך  התביעות.  בתחום  יהיה  הבא  הפעילות 
עולה מדוח חדש שהתפרסם על ידיי חברת 
 Willis Towers הבינלאומית  הברוקרים 

 .Watson
בפרסום הרבעוני האחרון נמסר כי המימון 
הגיע   Insurtech-ה בתחום  יוזמות  של 

בשיעור  )גידול  דולר  מיליון   985 של  לסך 
היו  האחרון  ברביע  רק  כאשר   ,)248% של 
64 עסקאות בתחום זה כש-27 מתוכן נעשו 

באמצעות מבטחים ומבטחי משנה. 
סוברים   Willis Towers Watson-ב
את  יגדיל  בתביעות  הדיגיטלי  שהטיפול 
ויסייע  המבוטחים  של  הרצון  שביעות 
בתחום  הפעילות  היקף  הלקוחות.  לשימור 

מיליארד  )כ-170  עצום  הוא  התביעות 
הדיגיטליות  והמערכות  בשנה(  דולר 
ולהקטין  הטיפול  עלות  את  לשפר  יכולות 
ביטוח  מכירת  אולם  בפועל.  ההוצאה  את 
 Insurtech-ממשיכה להוביל את תחום ה
בתחום  פעילים  מהמשקיעים  ש-64%  כך 
המכירות של רכוש ותאונה ו-42% בתחום 

הבריאות.

בדוח שפורסם בשבוע שעבר על ידי לוידס 
ובינלאומית  גדולה  סייבר  התקפת  כי  עולה 
יכולה לגרום לנזקים כלכליים בהיקף של 53 

מיליארד דולר. 
המודלים  חברת  עם  יחד  שנערך  הדוח, 
אפשריים  כלכליים  נזקים  בחן   ,Cyence
של  משוערת  סייבר  מהתקפת  כתוצאה 

האינטרנט  מספקי  אחד  של  שירות  “ענן” 
המשרתות  השרתים  וחוות  ענן  ושירותי 
ולאמוד  להעריך  מנסים  המבטחים  אותו. 
וזאת  סייבר  להתקפות  שלהם  החשיפה  את 
מאחר שאין להם נתונים היסטוריים עליהם 

הם יכולים להסתמך. 
הנזקים הכלכליים שגרמה התקפת הסייבר 

2017( הגיעו לסכום של  WannaCry )מאי 
8 מיליארד דולר. הנזקים מהתקפת הסייבר 
האחרונה NotPetya הסבה נזקים כלכליים 

המוערכים ב-850 מיליון דולר. 
על פי נתונים שהוצגו על ידי מנכ”לית לוידס, 
ללוידס יש 25%-20% משוק ביטוח הסייבר 

העולמי המוערך ב-2.5 מיליארד דולר.

 Willis Towers Watson: המערכה הבאה 
בתחום ה-Insurtech תהיה בתחום התביעות

התקפת סייבר גדולה יכולה להסב נזקים בהיקף של 53 מיליארד דולר 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

סייבר
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החוק להסדרת הלוואות P2P אושר סופית

משרד התחבורה: התקנת מערכות Movon למניעת 
תאונות דרכים יזכו את יבואן הרכב בהחזר מס 

הצעת החוק מסדירה את פעילותן של פלטפורמות אינטרנטיות המתווכות בין אנשים ועסקים 
P2B - Peer to Business-ו P2P - Peer to Peer לשם הלוואות המונים, במתכונת

 המערכות אושרו על ידי אגף הרכב במשרד התחבורה  בכך השלימה המשווקת א.ד.י מערכות לרכב את 
תהליך הטמעתן של מערכות שעונות לכל הדרישות בכל ערוצי השיווק והמכירה ובכל הרבדים הרגולטוריים

ב’(  )יום  מליאת הכנסת אישרה אתמול 
חוק  הצעת  את  ושלישית  שנייה  בקריאה 
הפיקוח על שירותים פיננסיים, בתמיכתם של 

45 חברי כנסת וללא מתנגדים.
של  פעילותן  את  מסדירה  החוק  הצעת 
פלטפורמות אינטרנטיות המתווכות בין אנשים 
 P2P ועסקים לשם הלוואות המונים, במתכונת
.P2B - Peer to Business-ו - Peer to Peer
הלוואות המונים הן הלוואות המתבצעות 
בין יחידים המעוניינים להשקיע מכספם לבין 
יחידים או עסקים המעוניינים ללוות כספים, 
באמצעות גוף מקשר )מפעיל המערכת( שאינו 
נושא בעצמו בסיכון האשראי וללא תיווך של 
בנקים או חברות אשראי. פלטפורמות התיווך 
מבקשות לצמצם את עלויות התיווך שגובים 
הגופים הפיננסיים ופותחות אפשרויות השקעה 
והלוואה, למי שאינם מקבלים מענה במסגרת 

המערכת הפיננסית הקיימת.
בדברי ההסבר להצעה צוין, כי “כיום פועלות 
בישראל מספר פלטפורמות אינטרנטיות מסוג 

זה. הן אינן נתונות לאסדרה או פיקוח רגולטורי 
כלשהו והיקף פעילותן קטן ביחס לפלטפורמות 
מסוג זה בעולם המערבי, שהופכות בשנים 
האחרונות לשחקן משמעותי. האסדרה שיזם 
משרד האוצר כחלק ממהלך להגברת התחרות 
בתחום האשראי, תאפשר לציבור שימוש נרחב 
יותר בפלטפורמות אלה ותגביר את האמון 
בהן, וכך תגדל התחרות מול הבנקים”. עוד 
נכתב, כי לפלטפורמות התיווך הפרטיות תוענק 
הגנת ינוקא, שתאסור על הבנקים ועל חברות 
להיכנס לתחום  האשראי הפועלות תחתן 
ה-P2P למשך שלוש שנים מיום תחולת החוק.
החוק מרחיב את תחום האשראי החוץ בנקאי 
ומסדיר את הפיקוח על מערכות המתווכות 
באשראי  התיווך  מערכת  אשראי.  במתן 
יחידים  שהם  לווים,  בין  לקשר  מאפשרת 
כפי שמוגדר בהצעה,  או תאגידים קטנים 
למלווים, באמצעות רשת האינטרנט, לשם 
יצירת עסקאות אשראי. ההסדרה המוצעת 
מובאת כפרק נוסף במסגרת חוק הפיקוח על 

שירותים פיננסיים. 
המפקח על שירותים  כי  ההצעה קובעת, 
פיננסיים מוסדרים יהיה הרגולטור האמון 
והפיקוח על מערכות לתיווך  על ההסדרה 
באשראי. תוטל חובת רישוי על מפעיל מערכת 
לתיווך באשראי ויחולו חובות והגבלות על 
פעילותו. כמו כן יחולו על מפעילי מערכות 
לתיווך באשראי ההוראות הכלליות החלות 

על נותן שירותים פיננסיים.
עזריה  רחל  ח”כ  הרפורמות,  ועדת  יו”ר 
)כולנו(: “חוק זה מהווה נדבך נוסף במסגרת 
מהלך כולל, שמטרתו הסדרת ענף שירותי 
ההצעה  בנקאי.  החוץ  והאשראי  המטבע 
בין  מצטרפת לחקיקה קודמת, שמטרתה, 
השאר, פתיחת שוק האשראי החוץ בנקאי, 
התחרות  והגברת  הציבור  לכלל  הנגשתו 
בתחום. פיתוח אפיקי אשראי חוץ בנקאיים 
כחלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום 
מתן השירותים הפיננסיים, הוא צורך כלכלי-

חברתי מרכזי”.

 Movon)  Movon הבטיחות  מערכות 
ו-Movon top(, המסייעות למניעת תאונות 
דרכים, אושרו על ידי אגף הרכב במשרד התחבורה, 
כמערכות שהתקנתן מזכה את יבואן הרכב בהחזר 

מס בגין נקודות הבטיחות המצויות במערכות.
קבלת הזיכוי הכספי מותנה בהתקנת המערכות 
בבונדד של יבואן הרכב טרם מסירת הרכב ללקוח 

בתהליך הכנת הרכב למסירה ללקוח.
בכך השלימה חברת א.ד.י מערכות לרכב את 
תהליך הטמעתן של מערכות Movon כמערכות 
שעונות לכל הדרישות בכל ערוצי השיווק והמכירה 
בישראל ובכל הרבדים הרגולטוריים הקיימים 
בישראל. התקנת המערכות תזכה את בעל הרכב 
בהחזר כספי של 1,500 שקל במהלך שלוש שנים.
 Movon Movon מתוצרת תאגיד  מערכות 
מדרום קוריאה משווקות בישראל באופן בלעדי 

על ידי א.ד.י מערכות לרכב.
מערכת Movon top שהושקה בימים אלו היא 
מערכת בטיחות דוברת עברית, היחידה מסוגה 
המתריעה עם כיבוי מנוע הרכב, מפני שכחת ילדים 
ברכב והיחידה עם מצלמת דרך מובנת לתיעוד 

מהלך הנסיעה. 
על  בנוסף להתרעה  כוללת   Movon top
התנגשות ברכב שמלפנים )FCW( והתרעה על 
סטייה ממסלול הנסיעה )LDW( זיהוי והתרעה 
מפני התנגשות בהולכי רגל )PCW(. בנוסף 
כוללת המערכת אופצייה להתקנת מצלמה פנימית 
המיועדת לצלם את פנים הרכב ו/או את מסלול 
הנסיעה האחורי של הרכב. למצלמה יש אופציה 

להקלטה קולית.
Movon top היא מערכת בטיחות  מערכת 
בטכנולוגיה מתקדמת המסייעת למניעת תאונות 
גבי  על  דרכים, מצוידת במצלמה המותקנת 
השמשה הקדמית והינה המערכת היחידה בישראל 

המשלבת מצלמת DVR לתיעוד מהלך הנסיעה 
Wake up call עם תחילת  ומערכת התראה 
נסיעת הרכב שלפנים. החברה מעניקה אחריות של 
3 שנים למערכת. מוקד השירות של החברה פעיל 
24/7 ורשת תחנות ההתקנה היא בפריסה ארצית.

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

ביטוח וטכנולוגיה
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במפגש נערך פאנל בהשתתפותם של השופטים )בדימוס( ד”ר שלמה לוין וטובה 
שטרסברג כהן, המנהלת האומנותית של בית ראובן - כרמלה רובין, רוכשת 

התמונה של הצייר ראובן רובין - זהבה כנען ועו”ד גד נשיץ – נשיא AIDA בישראל

החוליה הצליחה לגנוב בתקופה האחרונה עשרות קטנועים ואופנועים בשרון והנזק מוערך במיליוני שקלים

ההיבטים המשפטיים של פרשת זהבה כנען נגד 
ממשלת ארה”ב נידונו במפגש AIDA ישראל

כנופיית גנבי אופנועים מקלקיליה נעצרה בפעולה 
משותפת של פוינטר ואיתוראן עם משטרת ישראל 

זהבה  פרשת  של  המשפטיים  ההיבטים 
כנען נגד ממשלת ארה”ב נותחו במפגש של 
 2017 ישראל שהתקיים ב-4 ביולי   AIDA
בתל אביב. במפגש נערך פאנל בהשתתפותם 
לוין  שלמה  ד”ר  )בדימוס(  השופטים  של 
וטובה שטרסברג כהן, 
המנהלת האומנותית 
 - ן  ב ו א ר ת  י ב ל  ש
רובין, רוכשת  כרמלה 
הצייר  של  התמונה 
כנען  זהבה    - ראובן 
ועו”ד גד נשיץ – נשיא 

AIDA בישראל. 
במסגרת הדיון של 
הפאנל נשמעו דבריה 
שר  ק ב ן  י ב ו ר ל  ש
להיסטוריה של התמונה, וכן דבריה של כנען, 
המשפט  שרכשה את התמונה במחיר שבית 
העליון, בהרכב של חמישה שופטים, קבע שלא 

נאותה,  תמורה  היווה 
למרות שכל בתי המשפט 
קבעו שכנען נהגה ביושר 

ובתום לב. 
בחלקו השני של המפגש 
של  הרצאתה  נשמעה 
עו”ד פגי שרון, סגן יו”ר 
AIDA ישראל, על כנס 
AIDA בסנטה קרוז. כמו 
כן נשמעה סקירה מפי 
עטר ממשרד  גיל  עו”ד 
נשיץ ברנדס אמיר ושות’ 
בנושא ספורט אולימפי 
עו”ד  מפי  הרצאה  וכן 
)נשיץ  רותמן  עזריאל 
ברנדס אמיר ושות’( על 
תביעה שהתנהלה בבית 

באר שבע ונדחתה )לדני נ’  המחוזי  המשפט 
מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב ואח’(.

שלום  עוה”ד  עוד הרצו במסגרת המפגש 
סביון ועופר בן צבי.

בפעולה משותפת של צוותי אכיפה 
של פוינטר ואיתוראן יחד עם משטרת 
ישראל נעצרה כנופיית גנבי אופנועים 
מקלקיליה שנוהגת לגנוב אופנועים 
מאזור השרון, הוד השרון  וכפר סבא 
בפרט, באמצעות רכב מסחרי משוכפל 

)בעל שני מספרי רכב שונים(. 
נמסר כי בוצע מעקב אחר החוליה 
שיצאה לכיוון הוד השרון. בעת ניסיון 
מעצר החוליה על ידי צוותי האכיפה 
הם פתחו בבריחה. התבצע מרדף 
שבמהלכו נטשו הגנבים את הרכב 

שמשמש לגניבות. לאחר ניסיון בריחה 
נעצרה החוליה, שמנתה שני גנבים, 
וכוחות האכיפה  ידי המשטרה  על 

המשותפים.
החוליה הצליחה לגנוב בתקופה 
האחרונה עשרות קטנועים ואופנועים 

והנזק מוערך במיליוני שקלים. 
לאחרונה מסתמנת תופעה של גניבת 
אופנועים כבדים שלא למטרת חלקי 
חילוף, אלא למטרות שימוש באופנוע 
צילומים  וכן התפארות במסגרת 

ברשתות חברתיות.

מבטחים ומבוטחים

עו”ד גד נשיץ,
יו”ר AIDA בישראל

שקמים עתיקות של ראובן רובין, באדיבות מוזיאון בית ראובן 

הרכב המסחרי באמצעותו בוצעו הגניבות

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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שלמה אייזיק 
מצטרף לאורי צפריר

כלל ביטוח מנהלת משא ומתן עם 
המנכ”ל איזי כהן בקשר להמשך העסקתו

טלטלה במגדל: אמיל 
וינשל וניצן צעיר הרים 

עוזבים את החברה 

 על פי פרסומים, כהן מבקש להאריך את תוקף האופציות שברשותו ולהימנע 
מדרישת חוק שכר הבכירים, שמחייבת מתן אופציות לשלוש שנים לפחות  הסוגיה 
נבחנת בימים אלה בדירקטוריון החברה ובידי הממונה על שוק ההון דורית סלינגר 

אייזיק, בעלי קבוצת הביטוח והפיננסים 
יונט, הודיע כי הוא תומך באורי צפריר 

כנשיא לשכת סוכני הביטוח והצטרף אל 
אריאל מונין לצוות הרגולציה והאסטרטגיה 

שאורי צפריר יקים מיד עם היבחרו

מנכ”ל מגדל עופר אליהו: מדובר בשני מנהלים 
מנוסים ומקצוענים שסייעו למגדל בתקופת 

עבודתם להשגת היעדים שהוצבו להם

שלמה אייזיק, בעלי קבוצת הביטוח והפיננסים יונט, הודיע 
היום )ג’( על תמיכתו באורי צפריר בבחירות לנשיאות לשכת 

סוכני הביטוח, ועל הצטרפותו לצוות הרגולציה ואסטרטגיה 
בראשו יעמוד אריאל מונין.

צפריר, המכהן כיום כמ”מ נשיא הלשכה, הצהיר כי יקים 
צוות רגולציה שירכז את כל עבודת הרגולציה בלשכה ויעזור לו 
לפעול אל מול רשות שוק ההון וחברות הביטוח. בראש הצוות 
המתגבש יעמוד מונין, המכהן כיו”ר הועדה לביטוח כללי.  

אייזיק מסר: “אני משוכנע כי הקדנציה הבאה קריטית 
לעתידו של סוכן הביטוח, ולכן קיבלתי החלטה שאני בוחר 
באורי צפריר, עושה כל שדרוש לבחירתו ואחר כך מסייע לו 
כנשיא הלשכה. הצטרפותי לצוות הרגולציה והאסטרטגיה 
תאפשר לי להביא מניסיוני ומקשריי הרבים לטובת הלשכה 
וכלל הסוכנים. אני משוכנע שבעבודה נכונה הצוות המנוסה, 
המסור והמקצועי יצליח  לסייע לאורי צפריר לנווט ולהוביל 

באתגרים הרבים שעומדים לנגד ענינו”. 
צפריר: “אני מודה לחברי שלמה אייזיק על תמיכתו בי 
לנשיאות הלשכה ועל הצטרפותו להנהגה. אנו נערכים היטב 
כדי לייצג את הסוכנים עם האנשים האיכותיים, הידענים 
והמנוסים ביותר כדוגמתו. ערכים של יושרה והגינות, יחד 
עם תרבות ניהול מקצועית, הם עדות להצלחתו. יחד איתי 
כנשיא הלשכה יפעלו ויעבדו הטובות והטובים בענף ויעזרו 
לי להוביל בבטחה את פרנסת הסוכנים ויוקרתם המקצועית 

לשנים הבאות”.

כלל ביטוח מנהלת משא ומתן עם המנכ”ל המכהן 
הודיעה  כך  העסקתו,  להמשך  בקשר  כהן  איזי 
המשא  לבורסה.  ב’(  )יום  אתמול  אחזקות  כלל 
ומתן מתקיים על רקע בקשתו להאריך את תוקף 
ולהימנע מדרישת חוק שכר  האופציות שברשותו 
שנים  לשלוש  אופציות  מתן  שמחייבת  הבכירים 

נבחנת  הסוגיה  פרסומים.  פי  על  זאת  לפחות, 
בדירקטוריון החברה ובידי הממונה על שוק ההון 

דורית סלינגר. 
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “החברה נמצאת במשא 
ומתן לגבי המשך כהונתו של המנכ”ל. מעבר לכך 

לא נוכל להתייחס לפרטים”. 

מבטחים ומבוטחים

אמיל וינשל, משנה למנכ”ל ומנהל 
חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל, 
וניצן צעיר הרים,  סמנכ”ל ומנהל תחום 
ביטוח כללי בקבוצה, הודיעו אתמול 
)יום ב’( על רצונם לפרוש מתפקידיהם 

בקבוצה ולצאת לדרך חדשה. 

רו”ח אמיל וינשל הגיע לקבוצת מגדל 
לאחר שמילא מגוון רחב של תפקידים 
ובתפקידו  בכירים בתחום הביטוח 
איילון חברה  כיהן כמנכ”ל  האחרון 
לביטוח. ממגדל נמסר כי וינשל ניהל 
בהצלחה את חטיבת הלקוחות וערוצי 
ההפצה. “במסגרת תפקידו קידם רו”ח 
וינשל את מכירות הקבוצה במכלול 
התחומים, הן בתחומי חיסכון ארוך טווח 
ובריאות והן בתחומי הביטוח הכללי, 
והעמיק את קשריה עם ערוצי ההפצה 

שלה”, כך נמסר. 
צעיר הרים, שמילא שורה של תפקידים 
בכירים בתעשייה ובעל ניסיון רב שנים 
תחום  את  הוביל  הביטוח,  בתחום 
רבות  ותרם  במגדל  הביטוח הכללי 
להישגי הקבוצה וקידומה בתחום זה, 

כך מסרה החברה.

לעופר  להודות  רוצה  “אני  וינשל: 
אליהו וכל יתר מנהלי הקבוצה ועובדיה 
על ההזדמנות שנתנו לי להיות חלק 
יחד איתם  ולהוביל  מקבוצת מגדל 
את קידום הצד העסקי של הקבוצה 
בתקופה מאתגרת, הן מבחינה עסקית 

והן מבחינה רגולטורית. אין לי ספק, כי 
מגדל, כקבוצה שמובילה את תעשיית 
הביטוח והפיננסים בישראל, הינה בעלת 
כוח ההפצה החזק והמשמעותי ביותר 

בתעשייה בארץ”.
צעיר הרים: “אני רוצה להודות לצוות 
המנהלים והעובדים ובמיוחד לעופר 
אליהו מנכ”ל החברה, על שיתוף הפעולה 
והמאמץ המשותף. אני סמוך ובטוח 
כי העשייה המשותפת בתחום תסייע 

להצלחת החברה גם בעתיד”. 
עופר אליהו, מנכ”ל מגדל, הודה לוינשל 
הניכרת.  על תרומתם  ולצעיר הרים 
לדבריו, “מדובר בשני מנהלים מנוסים 
ומקצוענים שסייעו למגדל בתקופת 
עבודתם להשגת היעדים שהוצבו להם 
ואני מאחל להם  בתחומי אחריותם 

הצלחה רבה בדרכם החדשה”.

אריאל מונין, שלמה אייזיק ואורי צפריר

ניצן צעיר הרים, עופר אליהו ואמיל וינשל

איזי כהן, מנכ”ל כלל ביטוח


