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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס.
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בשנה האחרונה )07/16-06/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )07/14-06/17( 
ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות )07/12-06/17(

קרן י' של הפניקס במקום הראשון

במקום הראשון בתשואות
שוב ושוב ושוב

על פי הנתונים ב"ביטוח נט" באתר האוצר קרן י' של הפניקס במקום הראשון בתשואות בשנה האחרונה )07/16-06/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )07/14-06/17( ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות 
)07/12-06/17( מבין כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' )1992-2003( של כלל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו 
בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 

של כל אדם. מספר גוף מוסדי 520023185. קוד אוצר: 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

שינוי מגמה: גניבת 
משאיות מתוך מתחמים

היו  רוב הגניבות של משאיות  "אם בעבר 
במסגרת גניבה אלימה, כלומר פריצה למשאית, 
היום המצב  והנעת הרכב,  שבירת הסוויץ' 
גניבת  הן באמצעות  ורוב הגניבות  השתנה 
הסביר  כך   - גישה"  וקוד  הרכב  מפתחות 
עודד חן, מנהל המערך המבצעי של איתוראן, 
לפוליסה, בעקבות מגמה שזוהתה לאחרונה 
של גניבת משאיות חדשות ממתחמים סגורים 
וממוסכים. השיחה עמו התקיימה לאחר שצוותי 
אכיפה  של איתוראן הצליחו לסכל את גניבתן 
של ארבע משאיות וולוו לפני כשבוע, על ידי 
פעילות יזומה בצירי הגישה לשטחים. "אם נהיה 
במקומות הנכונים בזמן הנכון, נתפוס אותם. 

בכל מקרה צריך אוכפים בשטח", אמר חן. 
התארגנו  איתוראן  של  האכיפה  כוחות 
בשבת, ה-5 באוגוסט, והתמקמו בצירי גישה 
לשטחים. בחצות זיהו הכוחות שלוש משאיות 
וולוו חדשות בנסיעה בנסיבות מחשידות לכיוון 
השומרון. שלוש המשאיות נעצרו על ידי צוות 
האכיפה של איתוראן, הגנבים נטשו אותן 
ואילו המשאית הרביעית  ונמלטו מהמקום 
6. הגניבה  נתפסה  כשהיא נטושה על כביש 
בוצעה על ידי כנופיה של שישה גנבים שפרצו 
למתחם, גנבו מפתחות וקודי גישה למערכות 
המיגון וכך הצליחו לגנוב את המשאיות. חן 

ציין, כי שווי המשאיות שנגנבו ותכולתן מוערך 
בכ-2.5-3 מיליון שקל.

גניבת  חן מדגיש, כי בעקבות המגמה של 
משאיות באמצעות גניבת מפתחות וקוד גישה, 
כוחות האכיפה נמצאים בשטח במטרה לסכל 
את הגניבה לפני שהרכב מתקרב לשטחים, 
שאז החילוץ מסובך יותר – "אנו רוצים לנהל 

את האירועים האלה במרכז הארץ, ולא בתוך 
ואנו משתמשים גם  השטחים או בקרבתם 
וגם  במארבים מתוכננים על כבישי הגישה 
באמצעים מודיעיניים שונים. זה עדיף לכולם". 
ההסבר, לדבריו, לשינוי במגמה הוא בתפיסות 
הרבות של משאיות שנגנבו באמצעות פריצה 

אלימה וזיהוין באמצעים טכנולוגיים.

 כוחות האכיפה של איתוראן מנעו גניבה של ארבע משאיות וולוו חדשות ממוסך באזור דרום 
הארץ על ידי פעילות יזומה בצירי הגישה לשטחים  עודד חן, מנהל המערך המבצעי של איתוראן, 

לפוליסה: אנו רוצים לנהל את האירועים האלה במרכז הארץ, ולא בתוך השטחים או בקרבתם

הערכות: תאגיד טאהו הסיני במגעים מול 
עמוד 2דלק לרכישת השליטה בהפניקס

עודד חן, מנהל המערך המבצעי של איתוראן
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

בשבועות  נמצא  הסיני  טאהו  תאגיד 
דלק  קבוצת  מול  במגעים  האחרונים 
פי  על  בהפניקס.  השליטה  לרכישת 
בתיווכו  נעשית  העסקה   – הערכות 
איתמר  לשעבר,  הפניקס  מנכ"ל  של 

בורוביץ'. טאהו פעילה בתחומי הבנקאות 
והבריאות, ועל פי הפרסומים – מנהלת 
אחזקותיה  לרכישת  מגעים  דלק  מול 
 4.6 של  שווי  לפי  בהפניקס   )52% (

מיליארד שקל. 

רק ביוני התפוצצה עסקת דלק-יאנגו, 
לאחר שביאנגו הבינו כי לא יקבלו אישור 

שליטה מהמפקחת על הביטוח. 
של  תגובתו  את  להשיג  היה  ניתן  לא 

בורוביץ או את תגובת דלק לדברים.

הערכות: תאגיד טאהו הסיני במגעים 
מול דלק לרכישת השליטה בהפניקס

  על פי הערכות, העסקה נעשית בתיווכו של מנכ"ל הפניקס לשעבר 
איתמר בורוביץ'  טאהו פעילה בתחומי הבנקאות והבריאות

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חייבה 
חברת ביטוח להשיב פוליסות פרט בביטוח 
סיעודי לתוקף, והותירה את גובה הפרמיה 
קבוע בשיעור האחרון שהיה כפי שהיה טרם 

קיבוע הפרמיה. 
בני זוג רכשו פוליסות פרט לביטוח סיעודי 
2002. הפוליסות כללו מבנה פרמיה  בשנת 
משתנה במהלך חייהם, לפי גיל המבוטח, ואשר 
מתקבע בהגיע המבוטח לגיל 65. עם הגיעו של 
כל אחד מבני הזוג לגיל 65, התייקרה הפרמיה 
בשיעור משמעותי של מאות אחוזים לעומת 

הפרמיה שהייתה טרם ההתקבעות.
בני הזוג טענו, כי גובה הפרמיה החדש אינו 
מאפשר להם להמשיך ולהחזיק בביטוח ולכן 
ביטלו את הביטוח וביקשו את התערבות רשות 
שוק ההון. במהלך בירור הפנייה, מצאה הרשות 
כי התיעוד היחיד לגובה הפרמיות הצפויות 
להשתלם עבור הפוליסות מופיע בדף פרטי 
הביטוח שנשלח לפונים לאחר צירופם לביטוח, 
לגובה הפרמיות  ורק  וכי הוא מתייחס אך 
כי  ההתחלתי. עוד צוין בדף פרטי הביטוח, 

הפרמיה היא במסלול "משתנה". 

כל  לא הציגה חברת הביטוח  לכך,  מעבר 
תיעוד לכך שהוצג בפני הפונים, לא במסגרת 
הליך הצירוף לביטוח ולא במסגרת המסמכים 
שנשלחו לפונים לאחר מכן, פירוט של דמי 
הביטוח שעל המבוטחים לשלם במהלך תקופת 
הביטוח, לא ביחס לכל שנת ביטוח ואף לא 
אלו המקסימאליים הצפויים להשתלם בהגיע 
המבוטחים לגיל 65. בנוסף, לא נמצא כי הוצגו 
לפונים טפסי גילוי נאות במועד צירופם לביטוח, 

כנדרש לפי הוראות הדין.
 )כתבה רביעית בסדרה(

חברת ביטוח החזירה לתוקף פוליסות 
פרט בביטוח סיעודי, והותירה את גובה 

הפרמיה כפי שהיה טרם קיבוע הפרמיה 

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור
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 ההכנסות רשמו ירידה של 0.9% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017, שבו עמדו 
ההכנסות על סך של כ-223 מיליון שקל  אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: התוכנית 

האסטרטגית של החברה מתממשת לשביעות רצוננו בתחומי האשראי והביטוח 

מיטב דש רשמה עלייה של 10% ל-21 מיליון שקל
ברווח הרבעוני הנקי בהשוואה לרבעון המקביל

הכנסותיה של מיטב דש ברבעון 
השני של 2017 הסתכמו ב-221 
מיליון שקל - עלייה של כ-18.8% 
בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, 
שבה עמדו ההכנסות על 186 מיליון 
שקל. ההכנסות רשמו ירידה של 
0.9% בהשוואה לרבעון הראשון 
2017, בו עמדו ההכנסות של סך 

של כ-223 מיליון שקל. 
הרווח התפעולי ברבעון השני של 
2017 הסתכם בכ-56 מיליון שקל, 
בהשוואה לסך של כ-47 מיליון 
שקל ברבעון המקביל אשתקד, 

עלייה של כ-19%. הרווח התפעולי עלה ב-2% 
לעומת הרבעון הקודם, בו עמד על 55 מיליון שקל.
עקב עליית מדד המחירים לצרכן ברבעון השני 
והגידול בהוצאות המימון של החברה, הרווח הנקי 
ברבעון בשני הסתכם בכ-21 מיליון שקל לעומת 
כ-26 מיליון שקל ברבעון ראשון של 2017, ירידה 
של כ-19.2%. בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, 
בו עמד הרווח הנקי על כ-19 מיליון שקל, מדובר 

בעלייה של כ-10.5%. 
ה-Ebitda ברבעון השני של 2017 הסתכמה 
לסך של כ-63 מיליון שקל, עלייה של 21.2% 
בהשוואה  ל-Ebitda ברבעון המקביל אשתקד, 
שעמדה על סך כ-52 מיליון שקל. ברבעון הראשון 
2017 הסתכמה ה-Ebitda לסך של כ-63 מיליון 

שקל, בדומה לרבעון הנוכחי. 
היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון השני 
של 2017 עמד על כ-127 מיליארד שקל לעומת 
126 מיליארד בסוף הרבעון הראשון של 2017. 

במגזר החיסכון ארוך טווח, עסקת המיזוג עם 
איילון פנסיה וגמל שהושלמה בתחילת 2017  
נושאת פירות. חברת הגמל והפנסיה מנהלת 
כ-48.9 מיליארד שקל עבור יותר ממיליון לקוחות. 

קרנות הפנסיה הממוזגות מנהלות 
כיום יותר מ-7 מיליארד שקל, 
קופות הגמל וההשתלמות מנהלות 
מיליארד שקל. הכנסות  כ-42 
החברה ממגזר זה הסתכמו בכ-84 
מיליון שקל ברבעון השני של 2017 
לעומת כ-70 מיליון שקל ברבעון 

המקביל אשתקד.
חברת קרנות הנאמנות ממשיכה 
להוביל את שוק קרנות הנאמנות 
עם ניהול נכסים בשווי של כ-28.2  
מיליארד שקל. תחום זה הראה 
לגידול  גידול בהכנסות הודות 
ההכנסות  סך  המנוהלים.  הנכסים  בהיקף 
מפעילות זו הסתכמו בכ-48 מיליון שקל ברבעון 
השני 2017 לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון 

המקביל אשתקד.
פעילות חברת פנינסולה, בה מחזיקה החברה 
כ-49%, ממשיכה לצמוח. ההכנסות מאשראי חוץ 
בנקאי ברבעון השני 2017 הסתכמו בכ-14 מיליון 
שקל. הכנסות פנינסולה אוחדו החל מהרבעון 

השלישי של 2016.
פעילויות חבר הבורסה והברוקראז' המוסדי 

של הקבוצה שמרו על יציבות יחסית בהכנסות 
עלייה  נמצאות במגמת  וסוכנויות הביטוח 

בהכנסות וצמיחה בפעילות. 
השקעות:  דש  מיטב  מנכ"ל  רביב,  אילן 
"תוצאות הרבעון השני מעידות על מגמת צמיחה 
עקבית בפעילות  ויציבות בהכנסות. בפעילויות 
חצתה  והפנסיה  הגמל  חברת  המסורתיות 
לראשונה את רף מיליון הלקוחות וקרן הפנסיה 
מנהלת כיום כבר מעל ל-7 מיליארד שקל. אנו 
מוסיפים להיות חברת קרנות הנאמנות וחברת 
תעודות הסל המובילות והגדולות בישראל. 
קרן פנסיה ברירת מחדל מציגה תשואות נאות 
ומתחילה לצבור תאוצה. מהשקתה של הפעילות 
הצטרפו יותר מ-33 אלף לקוחות חדשים וקצב 

ההצטרפות מתגבר. 
"התכנית האסטרטגית של החברה מתממשת 
לשביעות רצוננו בתחומי האשראי והביטוח. כמו 
כן פיתחנו את תחום ההשקעות האלטרנטיביות 
ללקוחותינו, בין היתר עם הקמת קרן פאגאיה 
מבית מיטב דש המתמחה בהלוואות צרכניות 
בארצות הברית, שצוברת תאוצה. ברבעון זה 
השקנו פלטפורמה דיגיטלית מלאה למוצר הגמל 

להשקעה ומצטרפים מאות לקוחות בחודש". 

דוחות כספיים לרבעון השני של 2017

מיליוני 
שקל

 Q2
2017

 Q1
2017

% שינוי 
מרבעון 

קודם

 Q2
2016

% שינוי 
מרבעון 
מקביל

מחצית 
ראשונה 

2017

מחצית 
ראשונה  

 2016

% שינוי
  H1 2016 
H1 2017-ל

221223-0.9%18618.8%44436821%הכנסות
165168-1.8%13918.7%33327720%הוצאות

56552%4719%1119122%רווח תפעולי
EBITDA63630%5221.2%12610224%

FFO44424.8%3238%866728%
2126-19.2%1910.5%47454%רווח נקי
רווח נקי

1924-20.8%1711.8%43422%לבעלי מניות

עיקרי התוצאות הכספיות:

אילן רביב, מנכ"ל 
מיטב דש השקעות
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האם קיים כיסוי ביטוחי כאשר מי שנהג 
ברכב אינו מורשה נהיגה על פי הפוליסה?

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו נדונה 
תביעתה של מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ 
)"התובעת" -"מנורה"( על ידי מני בכר משרד עו"ד 
ומשרד עו"ד אמיתי סביון, נגד יהב ציי רכב 2006 
בע"מ )"הנתבעת 1" - נמחקה( והכשרה חברה 
לביטוח בע"מ )"הנתבעת 2" – "הכשרה"( על 
פישקו וולצקי. פסק הדין ניתן ביולי  ידי עו"ד 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט נצר סמארה.

עובדות המקרה: מדובר בתביעת תחלוף בגין 
תגמולי ביטוח ששילמה מנורה למבוטחה על 
רקע נזקי רכוש, שנגרמו לו בתאונת דרכים, בין 
רכב התובעת לבין רכב, שבעת התאונה היה 
בבעלות הנתבעת 1 והושכר על ידה ומבוטח על 
ידי הכשרה בביטוח אחריות לנזקי צד ג' )"רכב 

הנתבעות" ו"התאונה"(.
מנורה טענה, כי הרכב עמד  טענות הצדדים: 
בעצירה מוחלטת בשל מחסום משטרתי ונפגע על 
ידי רכב הנתבעות תוך שניסה לעקוף את הרכב על 
מנת לברוח מהמחסום המשטרתי. הכשרה טענה 
כי דין התביעה נגדה להידחות בשל היעדר כיסוי 
ביטוחי. לטענתה, הופרו תנאי הפוליסה אותה 
הוציאה למבוטחתה, עבור רכב הנתבעות. הרכב 
הועבר על ידי שוכרת רכב לצד שלישי, שהעבירו 
לאדם נוסף, שנהג ברכב בעת קרות התאונה, בעוד 
שמי שהיה מורשה לנהוג ברכב היא השוכרת, 
כאמור בהסכם השכירות שנחתם בין הנתבעת 
1 לשוכרת. מכאן, לטענתה, בעת התאונה הנוהג 
ברכב לא היה מורשה נהיגה על פי תנאי הפוליסה. 
יתירה מזאת, הכשרה טענה, כי הרכב שימש 
לביצוע פשע, על ידי מי שנהג בו בעת התאונה 
שניסה לברוח מהמחסום המשטרתי, ואגב כך 
אירעה התאונה. לטענת הכשרה, התנהלות זו 
של נהג רכב הנתבעות עומדת בניגוד לתכלית 
הביטוח ומהווה הפרה של תנאי פוליסת הביטוח.

פסק הדין: בית המשפט קבע, כי התביעה 
נגד הנתבעת 1 נמחקת, אין מחלוקת בשאלת 
וכי דין התביעה  האחריות לקרות התאונה, 

להידחות. בית המשפט ציין, כי עמדת הכשרה 
הייתה כי היא פטורה מכיסוי ביטוחי מאחר 
שהתאונה נגרמה במהלך ביצוע פשע, ובכלל זה 
מנוסת הנוהג ברכב משוטרים וכי בהחלטתו קבע 
במפורש, כי התאונה נגרמה אגב בריחת הנוהג 
ברכב הנתבעות משוטרים המבקשים לעוצרו, 
שאין ספק שמדובר בעבירה פלילית. עם זאת, 
קבע בית המשפט, כי לא מדובר בתאונה שנגרמה 
בזדון, כלומר בכוונה לגרום נזק לרכב מנורה, אלא 
ברשלנות או בפזיזות אגב ניסיונו של הנוהג ברכב 

לברוח ולחמוק ממעצר השוטרים.
בית המשפט הדגיש, כי הנתבעות הן חברת 
ההשכרה, שלא נטלה חלק בהליכים ונמחקה 
ומבטחת רכב ההשכרה, הכשרה, וכי לא נעשה כל 
בירור עובדתי שיכול היה להיעשות על ידי זימון 
נוהג הרכב על מנת לברר את דרגת ההסתברות, 
שהתאונה עלולה להתרחש השקולה לכוונה כפי 
26 לחוק חוזה הביטוח. אחת  שמנויה בסעיף 
הסיבות, אם לא המרכזית שבהן, להתנגשות 
רכב הנתבעות ברכב מנורה, הייתה ירי שביצעו 
שוטרים כלפי רכב הנתבעות שכתוצאה מכך איבד 
שליטה והתנגש ברכב מנורה. כלל לא ברור אם 
לא היה מבוצע ירי האם עדיין הרכב היה נתקל 
ברכב מנורה, דבר שניתן היה להבהיר באמצעות 
בירור עובדתי. במקרה זה, נוהג הרכב אינו אלא 
מי שקיבל את הרכב מצד ג', שאף אינה שוכרת 
הרכב, ואי מתן כיסוי ביטוחי אינה הענקת פרס 
לנוהג ברכב הקשור לפעילות עבריינית אלא 
לפגיעה בבעלת רכב הנתבעות, משכירת הרכב, 

היא הנתבעת 1. 
כי  כי טענת הכשרה  בית המשפט הבהיר, 
הפוליסה אינה מכסה שימוש לצרכי השכרת רכב 
נשללה בהחלטתו הקודמת, ועל פי עיון בספר 
)הג'קט( הפוליסה הסיכון שהתממש בנסיבות 
העניין, במסגרתו נפגע רכב מנורה, כתוצאה 
מניסיון בריחה של רכב הנתבעות ממחסום 
משטרתי, אינו נמנה בין הסיכונים והאירועים הלא 

מכוסים על פי פרק "תנאים כלליים" לפוליסה. 
בית המשפט הדגיש, כי רכב הנתבעות הושכר 
לידי שוכרת פלונית, ונקבע בחוזה השכירות, כי 
הנהג המורשה לנהוג ברכב המושכר הינו השוכר 
גיל  עונה לתנאי  הנקוב בשם, בתנאי שהוא 
וותק הנהיגה. גם ג'קט הפוליסה הרלבנטי קבע 
מפורשות, כי מי שרשאי לנהוג ברכב, הוא, בין 
היתר, אדם ששמו נקוב במפרט או אדם הנוהג לפי 
הוראות המבוטח או ברשותו. בית המשפט קבע, כי 
על מנת לבדוק מהן הוראות או הרשאת המבוטח 
)משכירת הרכב( יש לפנות לחוזה ההשכרה, שם 
רשום באופן מפורש ושאינו משתמש לשני פנים, 
כי מי שרשאי לנהוג ברכב המושכר הינו "רק נהג 
ברשום בחוזה ההשכרה". מכאן עולה, כי מי שנהג 
ברכב הנתבעות בעת התאונה, לא היה מורשה 
לנהוג בו על פי חוזה ההשכרה, ובכלל זה לא היה 

מורשה לנהוג על פי תנאי הפוליסה.
בית המשפט הדגיש, כי מקום שלשון הפוליסה, 
ובמקרה זה, בשילוב עם לשון חוזה ההשכרה היא 
ברורה - היא מלמדת, כי הנוהג ברכב הנתבעות 
בעת התאונה לא היה מורשה לנהוג ברכב, ואין 
כל עמימות טקסטואלית בעניין, הרי שהייתה זו 
מחובתה של מנורה להביא את העדים הרלוונטיים 
כדי להוכיח היפוכו של דבר, כי מי שנהג ברכב בעת 

התאונה היה מורשה לנהוג בו. 
לסיכום: בית המשפט קבע, כי הכשרה פטורה 
מכיסוי ביטוחי בגין נזקי צד ג' כתוצאה מהתאונה 
וחייב את מנורה לשאת בהוצאותיה של הכשרה, 

לרבות שכר טרחת עו"ד.
פוליסה, עו"ד אמיתי סביון  בעקבות פניית 
שייצג את מנורה מסר כי החברה תערער על פסק 
הדין בבית המשפט המחוזי: "שגה בית המשפט 
בדבר 'נהג נקוב בשם', שכן החוזה אינו רלוונטי 
ליום התאונה ואינו ברור כי הוא משאיר את 
האפשרות להבין שכל נהג מעל גיל 24 הינו נהג 
המורשה כאמור בסעיף קטן 2 - שככל הנראה 

בית המשפט לא שם עיניו לו". 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: מקום שלשון הפוליסה, ובמקרה זה, בשילוב עם לשון חוזה ההשכרה היא 
ברורה - היא מלמדת, כי הנוהג ברכב הנתבעות בעת התאונה לא היה מורשה לנהוג ברכב 

פוליסות הבריאות
המובילות של איילון

יתרון מהותי למבוטחי איילון!
מלא*,  ושיפוי  מנתח  רופא  של  חופשית  בחירה 
הסדר  רופאי  באמצעות  שלא  ניתוח  ביצוע  בעת  *עד תקרת ספקי הסדר גם 
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*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים

אביב  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בבית 
נגד  ייצוגית  הוגשה בקשה לאישור תביעה 
מגדל, בטענה לפיה שילמה למבוטח בביטוח 
מנהלים קצבה חלקית, שחושבה לפי מקדמים 

השונים מאלו המפורטים בפוליסה. 
לטענת המבקש, שבוטח בחברה מאז שנת 
1979, הקצבה או חלקה חושבה לפי מקדמים 
הגבוהים מאלו המפורטים בנספח הפוליסה 
ו/או מן המקדמים הנגזרים מאלה הנקובים 
בנספח. לדבריו על מגדל לשלם לו ולחברי 
הקבוצה המיוצגת פיצוי בגובה ההפרש בין 
הקצבה  לבין  בפועל  לו  ששולמה  הקצבה 
שצריכה הייתה להיות משולמת לו אילו חושבה 
לפי המקדמים הנקובים בנספח ו/או בהתאמה 
להם )בהתאם לגיל המבוטח במועד ההמרה(.

בבקשה נטען, כי בשנים 1979-1980 בוטח 
המבקש אצל מגדל במסגרת עבודתו כעובד 
שכיר בחברת גרילוז מפעלי טקסטיל בביטוחי 
מנהלים להבטחת עתידו. לדבריו, כפי שנהוג 
היה ומקובל באותן שנים בביטוח מנהלים, 
לו היו פוליסות הוניות  הפוליסות שהוצאו 

שכונו בשם "ביטוח מעורב", דהיינו בקרות 
מקרה הביטוח זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח 
בסכום הוני חד פעמי. עם זאת נטען, כי מגדל 
אפשרה למבוטחיה לרכוש נספח לפיו היא 
מתחייבת להמיר בבוא העת את סכום הביטוח 
ששיעורה  חודשית  )גמלה(  בקצבה  ההוני 
לאחר  למבוטח  תשולם  שזו  כדי  מובטח, 
שיפרוש מעבודתו החל מתום תקופת הביטוח.

לדברי המבקש, עת התקרב המועד למימוש 
זכויותיו בחלוף כ-32 שנה, התברר לו כי מגדל 
ואין בדעתה להעניק  כופרת בהתחייבותה 
לו את אותה קצבה מובטחת, אלא קצבה 
נמוכה בהרבה. עוד לדבריו, רק בחלוף חמש 
שנים ממועד פנייתו אליה נימקה מגדל את 
התנהלותה בכך שהיא פועלת לפי המוסכם 
ואולם עד היום לא הצביעה מהו והיכן נמצא 

אותו סעיף המתיר לה לנהוג כפי שנהגה.
הנוגע  בעניין  מדובר  כי  מדגיש,  המבקש 
לעמיתים רבים המחזיקים בהסכם דומה, וכי 
עמדתה של מגדל היא פרי מדיניותה ביחס 
הנספח  תנאי  את  מקיימת  היא  בו  לאופן 

וההסכם להבטחת הקצבה. המבקש מציין, 
כי מדובר בקיצוץ זכויותיהם הסוציאליות של 
עמיתי מגדל בקופת גמל )"קופת ביטוח" בלשון 
החוק( שנועדו להבטיחם ולקיימם בכבוד לעת 

פרישה מעבודה.
בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד עופר לוי 
ושמואל אהרנסון נטען עוד, כי מגדל קיצצה 
את הגמלה החודשית שחברי הקבוצה המיוצגת 
עתידים לקבל ממנה, תוך הימנעותה מלהצביע 
על הוראה חוזית בפוליסות וההסכמים כפי 

שהוצאו בזמן אמת המתירה לה לעשות כן.
בית הדין לעבודה מתבקש להורות למגדל 
במלואה  הקצבה  את  לעמיתים  לשלם 
או המותאמים  לפי המקדמים המפורטים 
למקדמים הנקובים בנספח, דהיינו, להמיר את 
מלוא ההון הצבור בפוליסה לקצבה בהתאם 
לתכנית הקצבה שבחר העמית ולפי המקדם 
הנקוב בנספח, כשהוא מותאם לגילו של העמית 

בעת ההמרה.
לסגירת  עד  התקבלה  לא  מגדל  תגובת 

הגיליון. 

 לטענת המבקש, שבוטח בביטוח מנהלים מאז 1979, הקצבה המשולמת לו חושבה לפי מקדמים הגבוהים מאלו 
המפורטים בנספח הפוליסה  לדבריו, הפוליסות שהוצאו לו היו פוליסות הוניות שכונו בשם "ביטוח מעורב", 

המזכות את המבוטח בסכום הוני חד פעמי או בתשלום קצבה חודשית מובטחת, אם המבוטח רכש נספח מיוחד 

ייצוגית: מגדל מחשבת את הקצבה 
המשולמת לעמיתים שלא על פי 

המקדמים בנספח הפוליסה 
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לי  כ ל  ו כ י י  ת מ
לעשות  ת  תקשור
של  בשמו  שימוש 
אדם, כינויו, תמונתו 
לי  ב מ ו  ל ו ק ב ו  א
שימצא עצמו נתבע 
תו  ו זכ ת  ר פ ה ל  ע
דם  א ו  ת ו א ל  ש
לפרטיות? מתי יכול 
כלי תקשורת לעשות 
שימוש ביצירה, בלי 
יוצרים? מתי ניתן  להיתבע על הפרת זכויות 

לעשות שימוש כזה בסימן מסחר?
בכל שורת השימושים האלו, בהם עוסקים 
חוקים שונים, פרסום עיתונאי יכול להיתפס 
כשימוש לגיטימי. אם עושים את זה נכון. אלא 
שהנוסחה שמובילה לחוף המבטחים הזה בכל 
אחד מהחוקים הרלבנטיים, לרבות פרשנות בתי 
המשפט שבאה אחרי המחוקק, לא תמיד ברורה.

כי שימוש  כך קובע חוק הגנת הפרטיות, 
בשם אדם, כינויו, תמונתו או קולו יהוו הפרה 
של הזכות לפרטיות, רק אם נעשו לשם רווח. 
אלא שלא תמיד ניתן לפרש בקלות את הכוונה 
שמאחורי הפרסום כדי להגיע למסקנה, האם 
אכן הפרסום נעשה לשם רווח. לפעמים הכוונה 
וגם  לציבור  מידע  לתת  גם  מעורבת,  היא 
למשוך תשומת לב שתביא לכלי התקשורת 
יתרון. הפרסומים המובהקים בהם נמצאה 
הכוונה המעורבת להשיג יתרון מסחרי לצד 
פרסום לגיטימי, הם ביחס לכל אותן כתבות 
בתקשורת העוסקות בנושאים המצויים בליבת 
ההתעניינות הציבורית, אשר העיסוק בהם 
יכול לעורר אף את העניין בכלי התקשורת 
המפרסם עצמו. בתי המשפט אבחנו בקשר לכך 
וקבעו כי הפרסום יהיה לגיטימי רק מקום בו 
הוא משרת אינטרס ציבורי מיוחד הגובר על 
אינטרס הפרטיות, כגון חופש הביטוי ומתן 

מידע לציבור.
כך, באחד המקרים, ערך בית המשפט אבחנה 
בין פרסום תמונת שחקן כדורגל במסגרת 
ספורט  אירוע  הסוקרת  חדשותית,  כתבה 
שהתקיים, לבין מקרה בו משולבת תמונתו 
במודעת פרסומת. בעוד שבמקרה הראשון 
אין מניעה לפרסם את תמונת השחקן בהיבט 
הפרסומת  מודעת  במקרה  הרי  הפרטיות, 
דרושה הסכמתו קודם לפרסום. באותה דרך 
הלך גם בית משפט השלום בתל-אביב לפני 
מספר שנים בעניינם של ליאור מילר ויעל 
אבקסיס, כאשר קבע כי פרסום צילום שלהם, 
במדור חדשותי-רכילותי של עיתון, צילום 
עם  יחד  והסכמתם  ידיעתם  ללא  שנעשה 

בנם הולכים ברחובות תל-אביב, אינו מהווה 
הפרה של הזכות לפרטיות. זאת, שכן לדעת 
בית-המשפט, אין בפרסום משום שימוש לשם 
רווח וכוונת הסעיף לא הייתה להגן על אנשי 

ציבור בהקשר זה.
באופן דומה ראה את הדברים בית משפט 
השלום בתל-אביב גם בעניין אחר, בו פורסמה 
תמונת התובעים בחתונתם כאשר אין הם 
צילום אילוסטרציה  לצורך  לזיהוי,  ניתנים 
לכתבה שעסקה בחתונות. בית המשפט דחה 
כי חיסכון בצורך לצלם תמונה  את הטענה 
פי  על  רווח  מבוימת לצורך הכתבה מהווה 
ההגדרה בחוק הגנת הפרטיות וקבע: "גם אם 
נחסך סכום מסוים עקב השימוש בתמונה, אין 
הוא מכומת ומן הסתם הינו שולי לחלוטין. 
רווח  לצורך  צילום  פרסום  האוסר  הסעיף 

מתייחס לפרסומת מסחרית".
מנגד, בשימוש בתמונה החורג מהשימוש 
הלגיטימי ראה בית משפט השלום בחיפה, 
בעניין הילדה אנג'לה חמאנה, כאשר ירחון 
ותרבות פרסם את תמונתה  העוסק בטבע 
על עמוד השער שלו, ללא ידיעתה והסכמתה, 
תמונה שצולמה כאשר עסקה בחזרות לטובת 
ריקוד במופע עם להקה בה הייתה חברה. 
בית המשפט סבר שם שיש לייחס משמעות 
מסחרית להופעת התמונה על שער הירחון, 
במיוחד לאור העובדה שהתובעת הינה אדם 
פרטי, וראה בכך פעולה למען קידום מכירתו 
של הירחון. בית המשפט נימק שם: "לגבי אדם 
פרטי, שאינו נהנה מחשיפה ציבורית כלשהי, 
ושאין הציבור מכיר את פניו, ההנחה המסתברת 
היא כי דמותו או תדמיתו הן חלק מצנעת חייו, 
ואין להתיר פרסומו ללא הסכמתו, למטרות 

קידום רווחים מסחריים כלשהם".
בדרך דומה ניתן לייחס לגיטימיות לפרסום 
שיש בו פוטנציאל פגיעה בזכות יוצרים. שוב 
תישאל השאלה מה היית מטרת הפרסום. חוק 
זכויות יוצרים קובע במפורש כי שימוש הוגן 
ולכן  ביצירה מותר למטרת דיווח עיתונאי, 
ייתפס במקרה הזה כפרסום שאינו מפר את 
החוק. שימוש אחר, גם אם נעשה במסגרת 
דיווח עיתונאי, לא יתקבל ככזה. כך דיווח על 
צילום שהופרה זכויות יוצרים בו שיכלול את 
זכויות היוצרים  יפר את  הצילום עצמו, לא 
בו שוב. מנגד, דיווח עיתונאי על אדם בליווי 
תמונתו, ללא קבלת הסכמה של מי שצילם את 

התמונה, יעמיד את הדיווח בסיכון.
השאלה האם מדובר בשימוש הוגן נבחנת 
בהתאם לארבעה קריטריונים: מידת השימוש 
והיקף השימוש בחומר המוגן; מטרת השימוש, 
למשל עיתונאי לעומת מסחרי; אופיו של התוכן 

המוגן; ההשפעה של השימוש על הפוטנציאל 
של התוכן המוגן להניב רווחים עתידיים.

ביחס לסימן מסחר המציאות מורכבת יותר. 
בניגוד לזכויות יוצרים, פקודת סימני המסחר 
לא מתייחסת למקרים בהן ניתן לעשות שימוש 
הוגן בסימן המסחר. שימוש בסימן מסחר ללא 
הסכמת מי שהסימן נרשם לטובתו, יהווה בדרך 
כלל הפרה של זכותו. אבל בכל זאת ניתן למצוא 
את הדרך, שבה דיווח עיתונאי על חברה תוך 
שילוב הסימן המסחרי שלה בדיווח ייתפס 
לסימני  הניתנת  בעוד שההגנה  כלגיטימי. 
מסחר מתייחסת בעיקר לשימושים מסחריים, 
שימוש לטובת פרסום עיתונאי ייתפס בדרך 
כלל כשימוש שאינו מסחרי במובן הזה. המבחן 
שהתגבש בפסיקה לצורך הקביעה האם מדובר 
בשימוש מפר של סימן מסחרי הוא משולש: 
מבחן המראה והצליל )רלבנטי למקום בו מופיע 
סימן מסחר דומה(, סוג הלקוחות אליהם פונה 
הפרסום ונסיבות העניין. מאלה עולה, כי בסופו 
של דבר גם כאן תיבחן השאלה, האם אכן 
השימוש נעשה במסגרת הפרסום או שנעשה 
שימוש עם אינטרס נסתר אחר. כך, למשל, 
דיווח על חברה תוך פרסום הלוגו שלה בדיווח, 
בדיוק כשם שמפורסמת תמונתו של אדם בעת 
הדיווח עליו, ייתפס לגיטימי. שימוש מלכותי 
יותר בסימן, שלא מחייב אגב הפרסום, יכול 

להיתפס כבעייתי.
את  לאחרונה  לראות  יכולים  היינו  כך 
הדיווחים על מצבה של חברת טבע. במקומות 
רבים לווה הדיווח בלוגו של החברה, המוגן 
תחת סימן רשום. שימוש כזה ייתפס כלגיטימי. 
אינטרסים  משרת  בו  שהשימוש  פרסום 

נסתרים, ייתפס אחרת.
העובדה שהמצב המשפטי מעט מעורפל, 
כמו בדוגמה של שימוש בעל פוטנציאל פגיעה 
גורם  מסחר,  בסימן  שימוש  או  בפרטיות 
לא פעם לכלי תקשורת לא מעטים להימנע 
על  "ללכת  אלה מעדיפים  כלל.  מהפרסום 

בטוח". השאלה האם זה ראוי? ספק שכך.
יש מקום שהמחוקק יידרש לסוגיה, יבהיר 
את הדרוש בחוק הגנת הפרטיות ויתאים את 
פקודת סימני המסחר למצב הקיים בחוק 
זכויות יוצרים. בכך תובטח אחידות בחקיקה 
הישראלית בנושא, כמו גם הבהירות הדרושה 
של הנושא. תובטח גם זכות הקניין הרוחני או 
הזכות לפרטיות, מצד אחד, ותובטח גם זכות 

הציבור לדעת, מהצד השני.

הכותב עומד בראש משרד עורכי הדין  דן חי 
ושות' המתמחה בדיני תקשורת, טכנולוגיה 

וסייבר.

סימני מסחר וזכויות יוצרים
פוליסה מארח

מאת עו"ד דן חי

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם



13  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 7 / מתוך 9
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

כחלק מההסכם שנעשה עם 33 תובעים כלליים בארה"ב הבטיח המבטח, לפעול בשקיפות 
גדולה יותר בגין המידע שהוא מחזיק על לקוחותיו ועל כאלה שאינם לקוחותיו

מטוסים ללא טייס יחסכו מיליארדים לחברות התעופה אבל הבעיה היא 
UBS החששות של הלקוחות – כך עולה מסקר שערך הבנק השוויצרי

המבטח Nationwide ישלם 5.5 
מיליון דולר בעקבות פריצה למידע

הנוסעים לא מוכנים לטוס במטוסים ללא טייס
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 לטענת וסר, לאחר 23 שנה של יחסי עבודה שהסתיימו, החליט מור לצאת במסע נקמה אישי, במסגרתו שלח 
מכתב מאיים ללקוחותיה הפוטנציאליים )חברות ביטוח( של צ.ר. איסוף רפואי המזהיר אותן מהתקשרות 

עם חברתו  בתביעה מצוין כי חלק מהחברות עצרו את ההתקשרות לאחר קבלת המכתב  תגובת ערן מור: 
מדובר בתביעה חסרת בסיס שהוגשה מטעמים זרים ופסולים - נפריך את עילות התביעה אחת לאחת 

צ.ר איסוף רפואי והמנכ"ל רונן וסר: 
בעליה של ערן מור שירותי איסוף 
מידע משמיץ אותי ואת החברה 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה 
תביעת לשון הרע בסך של כ-600 אלף שקל 
על  ידי רונן וסר וחברת צ.ר איסוף רפואי נגד 
ערן מור הבעלים של חברת ערן מור שירותי 
איסוף מידע לאיתור ואיסוף תיעוד רפואי 

עבור חברות ביטוח. 
בתביעה נטען כי וסר, שעבד אצל מור במשך 
23 שנה, הגיש באפריל אשתקד תביעה נגד 
מור לקבלת כל הזכויות המגיעות לו ואשר 
לא שולמו לו לטענתו. מור, שככל הנראה נפגע 
וסר, הן  קשות הן עסקית בשל עזיבתו של 
מהתביעה ש”העז” להגיש נגדו והן מהעובדה 
שגילה כי וסר “הוסיף חטא על פשע” עת החל 
לעבוד כמנכ”ל החברה המתחרה - צ.ר. איסוף 
רפואי, החליט על פי התביעה להתחיל במסע 
נקמה, שבמסגרתו שלח מכתב למרבית, אם 
לא לכל, לקוחותיה הפוטנציאליים )חברות 
ביטוח המתקשרות עם חברות לאיסוף מידע( 

של חברת צ.ר. איסוף רפואי.
בתביעה נטען כי המכתב פותח באיום נגד 
חברות הביטוח כי בל להן להתקשר עם חברת 
צ.ר. איסוף רפואי המעסיקה את וסר, ומיד 
לאחר האיום מופיעות, לפי התביעה, שלל 
השמצות שאינן נכונות המשחירות את דמותו 
של וסר ללא דין וללא דיין והמכפישות את שמו 
וכתוצאה מכך את שמה של צ.ר. איסוף רפואי, 
תוך שימת דגש על הסכנה שבהתקשרות עמה.

שכותרתו  המכתב  תוכן  כי  נטען  עוד 
"התקשרות אסורה עם ספק בתחום רגיש", 
מכיל אזכור רצף של תביעות אזרחיות שהוגשו 
נגד וסר וכן רצף של תיקים פליליים שנפתחו 
נגדו לכאורה. במכתב שנשלח לחברות: מגדל, 
הפול, מנורה, הכשרה, איילון וביטוח ישיר, 
מתנוסס איום של ממש שמנוסח כדלקמן:" 
אני מצפה כי תפעלו מיידית לבדיקת האמור 
ולביטול  וסר(  )המידע המשמיץ את  לעיל 
ההתקשרות, כי אם לא כן אאלץ לנקוט בכל 

ההליכים החוקיים העומדים לרשותי".
עובדי  בקרב  הפיץ  מור  כי  נטען,  בנוסף 
כי וסר חייב כספים לאנשים  והפול  איילון 
בשוק האפור ואף הוסיף כי הגובים של וסר 
מן השוק האפור עתידים להיכנס למשרדי 
הכספים.  את  ממנה  לגבות  מנת  על  הפול 
יוצר תחושה בלב  בתביעה נטען כי המכתב 

הקורא כי צ.ר. איסוף רפואי מעסיקה מנכ”ל 
הנוטה להסתבך כלכלית חדשות לבקרים, אינו 
נוכלות בכדי להערים  בוחל בנקיטת מעשי 
על קשייו הכלכליים, עבריין העובר על החוק 
בלא להניד עפעף, תחושה לפיה התקשרות 
עם חברה המעסיקה אדם כזה איננה אמינה 
וכי אדם מסוג זה נוטה לרמות את הגורמים 

עימם הוא בא במגע.
בתביעה מצוין כי חלק מהחברות היו במועד 
קבלת המכתב האמור לידיהן באמצע תהליך 
פתיחת ספק עם חברת צ.ר. איסוף רפואי שנעצר 
לאחר קבלת המכתב. עוד נאמר כי כל החברות 
כאמור אמרו ב"פה מלא" לוסר כי עצירת/

עיכוב הפעילות היא כתוצאה מהמכתב אותו 
קיבלו מהנתבע.

אסף  עו”ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
אוסלקה נטען כי הנתבע שידל חמש חברות 
ביטוח לפחות להימנע מהתקשרות עם חברת 
צ.ר. איסוף רפואי ולא לבצע עסקאות עמה, 
וכי החברות הללו הודו כי בשל המכתב אותו 
קיבלו הן החליטו לעצור את הליך פתיחת 

הספק ו/או לעכבו.

לסיכום נטען בתביעה, כי פרסומי הנתבע 
הביאו הלכה למעשה לכך שלקוחות רואים 
בצ.ר. איסוף רפואי עוסקת שמסוכן להתקשר 
עמה, וכי הצגתה כמעסיקה בעלי תפקיד בעלי 
עבר מפוקפק ואנשים שהינם נכלולים הנוטים 
להסתבך חדשות לבקרים, מוטטו לחלוטין 
את תדמיתה של החברה וכן את תדמיתו של 

התובע ופגעו בהם פגיעה אנושה.
לצורכי אגרה בלבד הגבילו התובעים בשלב 
זה את תביעתם בסכום האמור והם שומרים 
לעצמם את הזכות לתקן את כתב התביעה 
ולשנות את סכום תביעתם בכפוף לכל מידע 
בנוגע לנזק שנגרם כפי שיתברר במהלך בירור 

התביעה.
מטעם ערן מור שירותי איסוף מידע נמסר 
בסיס  חסרת  בתביעה  "מדובר  בתגובה: 
נגיש  שהוגשה מטעמים זרים ופסולים. אנו 
לבית המשפט כתב הגנה ונבקש  לדחות את 
התביעה תוך חיוב התובעים בהוצאות משפט 
לדוגמה. אנו נפריך את עילות התביעה אחת 
לאחת בבית המשפט ומשוכנעים כי הצדק 

ייצא לאור".

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

מבטחים ומבוטחים

גיל ספיר מנכ"ל שירביט מסר: אני מודה לצביקה עבור תרומתו בשלוש השנים האחרונות. 
צביקה היה שותף מלא לקידום החברה במישורים רבים, ניסיונו רב השנים סייע ותרם 

רבות להישגים של שירביט ואני מבקש להודות לו ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו

צבי ליבושור, משנה למנכ"ל ומנהל 
האגף לביטוח כללי בשירביט – פורש

למנכ”ל  משנה  ליבושור,  צבי 
כללי  לביטוח  האגף  ומנהל 
פרישתו  על  הודיע  בשירביט, 
שנים  שלוש  לאחר  מהחברה 
בתפקיד. מהחברה נמסר, כי מועד 
הפרישה טרם נקבע. צביקה יפרוש 
בעוד מספר חודשים לאחר מינוי 

מחליף לתפקידו.
שלוש  “בתום  מסר:  ליבושור 
אינטנסיביות  עבודה  שנות 
החלטתי לפרוש. אני עושה זאת 
בהרגשת סיפוק וגאווה. בתקופה 
קדימה  החברה  את  הצעדנו  זו 

בכל תחומי הפעילות, רמת השירות היא 
מהמובילות בשוק, הרווחיות משתפרת, 
סוכניה,  בקרב  החברה  של  והמוניטין 

מבוטחיה ועובדיה בשיאו. אני מודה לגיל 
יושב ראש  המנכ"ל וליגאל רב נוף,  ספיר 
האמון  על  השליטה,  ובעל  הדירקטוריון 

להם  ומאחל  הפעולה  ושיתוף 
המשך הצלחה ושגשוג".

גיל ספיר מנכ"ל שירביט מסר: 
"אני מודה לצביקה עבור תרומתו 
בשלוש השנים האחרונות, צביקה 
היה שותף מלא לקידום החברה 
רב  ניסיונו  רבים,  במישורים 
השנים סייע ותרם רבות להישגים 
של שירביט ואני מבקש להודות 
בהמשך  הצלחה  לו  ולאחל  לו 

דרכו".
רו”ח ליבושור הקים וניהל לפני 
תפקידו הנוכחי את שלמה חברה 
לביטוח, ניהל את קבוצת מדנס, ניהל את 
קבוצת שחר והקים וניהל את חברת שירותי 

הסיוע יורופ אסיסטנס ישראל.

גיל ספיר מנכ"ל שירביט וצבי ליבושור משנה למנכ"ל

הלוגו החדש של הכשרה שהוצג בכנס החתמים

"צ
יח

ם: 
לו

צי

בלוגו החדש שולב הסלוגן: יותר דיגיטלי יותר משתלם

חשפה את הלוגו החדש  הכשרה  חברת 
שלה במהלך כנס חתמים שקיימה בסינמה 
גלילות. במהלך הכנס נחשף הלוגו  סיטי 
החדש של החברה: הכשרה חברה לביטוח 

- יותר דיגיטלי יותר משתלם. 
מהכשרה נמסר: "כחברה שהמחויבות 
אנחנו  דרכה,  את  מובילה  למקצוענות 
ממשיכים לקדם כנסים וימי עיון על מנת 
להעשיר את היכולות ואת הידע של הסוכנים 

והחתמים".
בכנס על מוצרי הכשרה החדשים בשבוע 
שעבר השתתפו יותר מ-100 חתמים ממחוז 

אקספרס. 
המשתתפים באירוע שמעו את הרצאתו 
של אפי כהן, מנהל מחוז אקספרס על מוצרי 
הכשרה הבלעדיים. לאחר מכן המשיכו 
המשתתפים להקרנת סרט נבחר באולמות 

הקולנוע.

הכשרה חשפה את הלוגו החדש 
שלה במהלך כנס חתמים

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news


