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״בקרב הקרנות הגדולות יש גוף אחד שבולט מעל היתר בבחינת התשואות 
ל-3 ול-5 השנים האחרונות: הראל פנסיה...״

רון שטיין, 14.6.17

סוכן, דאג לפנסיה של הלקוחות שלך בקליק
פנסיה בקליק. דיגיטל עבורך לשנים של צמיחה

b17680/19276

צריכים  הביטוח  "סוכני 
ללמוד לשלב כלים טכנולוגיים 
עם הסתכלות ללקוח בלבן 
של העיניים" – כך סבור צבי 
וינשטיין, ממייסדי סוכנות 
וכיום מנכ"ל  שחם,  הביטוח 
גל אלמגור.  סוכנות הביטוח 
לאחרונה  הצטרף  וינשטיין 
לשכת  לנשיאות  לקמפיין 
ליאור  של  הביטוח  סוכני 
ומיועד להתמנות  רוזנפלד 
כמ"מ לנשיא הלשכה – אם 

רוזנפלד ייבחר. 
וינשטיין פעיל בענף הביטוח 
החל משנת 1974. הוא החל 
את דרכו בסוכנות שחם כאחד 
ממייסדי הקבוצה. בתוך כך 

שחם-וינשטיין, שנותנת שירותים  הקים את 
בביטוח אלמנטרי לסוכני שחם. בתפקידו 
בין השנים  האחרון בשחם שימש כמנכ"ל, 

 .2011-2015
אלמגור  גל  לסוכנות  2016 הצטרף  ביוני 
בבעלותו של יוסי אביב, ולאחרונה מונה למנכ"ל 
הקבוצה. "אני סוכן ביטוח בנשמה", אומר 

וינשטיין. "גידלתי דורות רבים 
של סוכנים, והובלתי ביחד עם 
עמיתיי בשחם מהלך שנקרא 
200. פעלנו בשחם  פרויקט 
200 סוכנים צעירים,  לגייס 
והצלחנו לגייס יותר מ-50% 
מהיעד שהצבנו לעצמנו, טרם 
עצירת המהלך עקב שינויים 
ארגוניים". לא כולם יודעים 
למרחקים  רץ  שוינשטיין 
ארוכים - לא רק כאסטרטגיה 
גם  אלא  וניהולית,  עסקית 
בשטח – כאשר ברזומה שלו 
חצי מרתון וטריאתלון. היום, 
כאמור, הוא גם רץ בשטח עם 
חברי כוורת ההנהגה בראשות 
לזכות באמון  כדי  רוזנפלד, 
הסוכנים בבחירות הקרובות בלשכה. "המרוץ 
המשותף הזה חדש לי. אני מתנסה בו לראשונה 
וכתמיד נהנה לפגוש סוכנים, לדבר איתם וללבן 
עמם את הנושאים השונים שעומדים על סדר 

יומנו", הוא אומר.   
  

• מה הן לדעתך הבעיות המרכזיות שעמן 

מתמודדים סוכני הביטוח?
וינשטיין: יש שלוש בעיות מרכזיות: היחסים 
עם חברות הביטוח, היחסים עם משרד האוצר 
ובעיה כלל עולמית - העולם משתנה, והופך 

לעולם גלובלי מרובה כלים. 

• כיצד ניתן לפתור את הבעיה ביחסים עם 
חברות הביטוח?

וינשטיין: הבעיה המרכזית בשיח של הלשכה 
עם החברות היא שאין שיח. חברות הביטוח 
הדירו רגליהם מכנסי לשכת סוכני הביטוח, 
החסויות נעלמו, הלשכה תקפה את המנכ"לים 
וכעת הם לא מדברים עם הלשכה. גם אני באופן 
אישי התווכחתי עם המנכ"לים, אבל הכל היה 
בתוך החדר, ולגופו של עניין ולא לגופם של 

אנשים. 
בעזרת הניסיון שלי והקשרים שיצרתי, אני 
מאמין שאוכל להחזיר חלק מהחברות לדו שיח. 
בעולם של היום – כולם נלחמים בכולם, אבל 
חייבים למצוא את המכנה המשותף. במלחמות 
בדרך כלל יש רק מפסידים ולהידברות ולהגעה 

להסכמות אין תחליף. 
חלק ניכר מהפוליסות נמכר על ידי סוכנים, 

צבי וינשטיין, מנכ"ל גל אלמגור: 
מערכות היחסים בענף צריכות 

להתבסס על הידברות והגעה להסכמות

)המשך בעמוד 6(

צבי וינשטיין, מנכ"ל גל אלמגור
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nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  שיעור הגידול ברווח החציוני -  221% הרווח הרבעוני גדל ב-60% 
ל-215 מיליון שקל  התשואה על ההון הסתכמה במחצית ב-19.2%

הפניקס בחציון הראשון  הרווח הכולל של 
של שנת 2017 הסתכם בכ-485 מיליון שקל, 
בהשוואה לסך של כ-151 מיליון שקל בחציון 
הכספיים  מהדוחות  עולה  כך   – המקביל 
שפרסמה אתמול החברה. הרווח הכולל של 
הקבוצה ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם 
לכ-215 מיליון שקל, גידול של 60% בהשוואה 
לסך של כ-134 מיליון שקל  ברבעון המקביל. 
התשואה על ההון הסתכמה במחצית ב-19.2%. 
מהחברה נמסר, כי מדובר ב"שיפור מהותי 
בתוצאות הכספיות במחצית הראשונה של 
השנה בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד 
וכן ברבעון השני בהשוואה לרבעון המקביל, 

ברוב המכריע של תחומי הפעילות".
בתחום חיסכון ארוך הטווח – הרווח הכולל 
לפני מס במחצית הראשונה של השנה עמד על 
סך של 223 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 
96 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד 
והרווח ברבעון היה על סך 94 מיליון בהשוואה 
להפסד בסך 36 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
עיקר הפער נבע מביצועים טובים יותר בשוק 

ההון, שהגדילו את דמי הניהול המשתנים ב-57 
מיליון שקל בהשוואה למחצית אשתקד וב-12 
מיליון בהשוואה לרבעון השני אשתקד. כמו כן, 
מגמת הריבית השתנתה ובמחצית הראשונה 
החברה רשמה רווח בסך של 51 מיליון שקל 
בהשוואה להפסד בסך של 174 מיליון שקל, 
וברבעון רווח בסך של 13 מיליון שקל בהשוואה 

להפסד בסך של 62 מיליון שקל.
בתחום הגמל, בסוף החציון הראשון של 2017 
החברה ניהלה נכסים בסך של 27.8 מיליארד 
 .2016 שקל בהשוואה ל-27.2 מיליארד בסוף 
פעילות הגמל רשמה רווח בסך של 16 מיליון 
שקל במחצית הראשונה של השנה בהשוואה 
ל-9 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד, 
78%. מהחברה נמסר כי "השינוי  גידול של 
המבני שביצעה הקבוצה באקסלנס גמל, הייעול 
והסינרגיה, תרמו משמעותית לשיפור ברווחיות". 
בחודשים האחרונים עבר ניהול ההשקעות של 
אקסלנס גמל לאחריות חטיבת ההשקעות של 
הפניקס המציגה, כך מסרה החברה, תשואות 

מהבולטות בענף. 

בתחום הביטוח כללי – הרווח הכולל לפני מס 
במחצית הראשונה של השנה עמד על סך של 
195 מיליון שקל בהשוואה לרווח בסך של 57 
מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד, והרווח 
ברבעון השני היה בסך של 124 מיליון בהשוואה 
לרווח בסך של 104 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
עיקר הפער נובע מהפרשות בגין תקנות ועדת 
וינוגרד שהגדילו את העתודות במחצית השנייה 
131 מיליון שקל וברבעון  אשתקד בסך של 
המקביל בסך של 12 מיליון. כתוצאה מירידת 
שיעור הריבית, במחצית הראשונה אשתקד 
נרשם הפסד בסך של 30 מיליון שקל וברבעון 
השני אשתקד נרשמה הוצאה בסך של 8 מיליון 
שקל. החברה מדווחת על גידול בנפח הפעילות 
ועל שיפור בתוצאות החיתומיות בענף רכב רכוש.
בתחום ביטוח בריאות – הרווח הכולל לפני 
מס במחצית הראשונה של השנה עמד על סך 83 
מיליון שקל בהשוואה להפסד של 1 מיליון שקל 
במחצית הראשונה אשתקד. התוצאות במחצית 
השנה הושפעו לטובה משיפור בתוצאות פעילות 

הסיעוד ברבעון הראשון של השנה.

הפניקס רשמה רווח חציוני כולל בסך 485 
מיליון שקל לעומת 151 מיליון שקל אשתקד

דוחות כספיים לרבעון השני של 2017
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להרשמה on-line לחץ כאן 
אפשר להירשם גם בטלפון אצל גיטה לביא - 03-5407884

gita@polisa.news  - או במייל

• אריה לביא – עורך פוליסה 
• ח”כ זוהיר בהלול 

• ח”כ ד”ר יוסף ג'בארין 
• ח”כ איתן כבל – יו”ר ועדת הכלכלה של הכנסת

דברי פתיחה וברכות בהנחיית חגי שפירא ועאדל מחאג’נה.
יישאו דברים:

10:00

התכנסות, כיבוד קל09:30

מושב ראשון10:30
היבטים שונים לתפקידו, מעמדו ובעיותיו של הסוכן במגזר, בהנחיית חגי שפירא:

• חגי שפירא - יועץ ומנהל שפירא פרויקטים ביטוחיים - הצגת הבעיה 
• סוהיל משרקי - סוכן ביטוח ממנהלי מאבק סוכני הביטוח מהמגזר 

• אמיל וינשל – יו”ר הפול לביטוח חובה
• אריאל מונין – יו”ר הוועדה האלמנטרית של לשכת סוכני הביטוח 

• ח”כ איתן כבל – יו”ר וועדת הכלכלה של הכנסת 
• ניר ברטל - מנהל תחום חובה וחבויות בפיקוח על הביטוח 

• ארז קיטה - מנכ”ל עמותת “אור ירוק” - תאונות דרכים, מאפיינים כלליים למגזר

הפסקה  )עד 12:10(

מושב שני12:10
עו”ד חאלד תיתי - פאנל בנושא פתרונות אפשריים לעתיד - בהשתתפות:

ח”כ איתן כבל, אמיל וינשל, עאדל מטאלקה )סוכן ביטוח מייצג(, אריאל מונין, ניר ברטל 
ניר כהן, מנכ”ל זברה - ריידרים בביטוחי רכב כמנוף שיווקי לסוכנים 

אלדד הלוי מנכ”ל HealthCast Int, על Cancierge – שירות חדשני מסוגו בעולם 
במלחמה בסרטן

•

•
•

ארוחת צהריים בניצוחו של  ג’וני גוריק, שף רשת מלונות לגאסי14:00

על יחסי חברות הביטוח
מול סוכנים מהמגזר הערבי 

יום ג’, 12 בספטמבר 2017
מלון לגאסי, רח’ פאולוס השישי, נצרת

save the date

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

כנס   

מספר המקומות מוגבל, נא הירשמו בהקדם האפשרי

http://polisanews.activetrail.biz/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94
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כשקיימת חפיפה בחובות הזהירות של נהגים בתאונה, 
האשם התורם יקים אחריות של הניזוק כלפי המזיק

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו נדונה 
לביטוח בע"מ  הכשרה חברה  תביעתה של 
)"התובעת", "הכשרה"( על ידי עו"ד שמפל, נגד 
1" - "נהג משאית  יצחק קולשטרן )"הנתבע 
עפר  עבודות  חברת  "הנהג"(,  הנתבעים", 
)"הנתבעת 2"( וקש חתמים בינלאומיים סוכנות 
לביטוח כללי )2010( בע"מ )"הנתבעת 3", "קש"( 
על ידי עו"ד אגסי. פסק הדין ניתן ביולי 2017, 

בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אפרת בוסני.
עובדות המקרה: הכשרה הגישה תביעת תחלוף, 
שעניינה נזקי משאית שבוטחה אצלה בתאונה בה 
מעורבת משאית הנתבעים, ובה נתבעו כספים 
ששילמה למבוטחיה בגין התאונה. נהג משאית 
הכשרה הורשע, על פי הודאתו, במסגרת עסקת 
טיעון בהליך תעבורתי באי שמירת מרחק ונהיגה 
דין בבית משפט  ניתן פסק  זהירות.  בחוסר 
השלום בפתח תקווה בתביעה שהגישה נתבעת 2 
נגד נהג הכשרה וחברת הכשרה, בגין נזקי משאית 
הנתבעים )"ההליך המקביל"(. בפסק הדין קבע 
בית המשפט, כי לנהג רכב הנתבעים אשם תורם 

בשיעור 30% לקרות התאונה.
הכשרה טענה, כי משאית  טענות הצדדים: 
הנתבעים עצרה בנתיב נסיעה ימני בכביש מהיר 
מסיבה לא מוצדקת, מסוכנת ורשלנית, שיצרה 
סיכון תעבורתי. בכך התרשל הנהג ותרם תרומה 
מכרעת לקרות התאונה ואחריותו אינה מתבטלת 
לנוכח הרשעת הנהג שלה בהליך התעבורתי. 
כי הכשרה לא עמדה בנטל  הנתבעים טענו, 
הראיה והשכנוע המוטל עליה להוכחת תביעתו, 
מאחר שלא העידה את הנהג המשאית שלה, וכי 
נהג משאית הנתבעים פעל ללא דופי, עצר עקב 
תקלה טכנית ופעל בהתאם להנחיות המשטרה.

כי השאלה  ציין,  בית המשפט  הדין:  פסק 
הטעונה הכרעה היא האם על יסוד פסק הדין 
והראיות  הנהג  של  עדותו  המקביל,  בהליך 
שהוגשו, השכילה הכשרה לבסס מסכת עובדתית 
ומשפטית להוכחת אחריותו של נהג הנתבעים 
כלפי נהג הכשרה על פי יסודות האחריות בנזיקין, 
והאם יש להטיל על הנהג אחריות לתאונה, 
כדי שיעור האשם התורם שנקבע בפסק הדין 

בהליך המקביל. 
בית המשפט ציין, כי סעיף 64 לפקודת הנזיקין 
עוסק באשם יוצר אחריות של צד כלפי הצד 
שכנגד, ומעגן את חובת הזהירות שאדם חב 
68 לפקודת הנזיקין עניינו  כלפי זולתו. סעיף 
באשמתו של הניזוק כלפי עצמו, והוא בוחן את 
מידת הזהירות שעל הניזוק לנהוג כלפי עצמו 
רכושו. השאלה האם הכרח ששיעור  וכלפי 
"האשם התורם" של ניזוק יהיה "תמונת ראי" של 
אחריותו הנזיקית )אם בכלל( של הניזוק כלפי 
המזיק, העסיקה ומעסיקה את בתי המשפט לא 
אחת. בית המשפט העליון טרם אמר את דברו 
ובהיעדר הלכה מחייבת אין אחידות בפסיקת 

בתי המשפט השלום. 
גישה אחת רואה בקביעת אשם תורם כאשם 
יוצר אחריות, לאור הסימטריה הקיימת, ככלל, 
בתביעות נזקי רכוש לכלי רכב בתאונה בחובות 
הזהירות של הנהגים המעורבים והחפיפה בין שני 
ביטויי האשם, האשם העצמי והאשם המקים 
אחריות כלפי הנהג האחר, בהיותן מבוססות 
על אותן עובדות ואותן נורמות משפטיות. לפי 
גישה זו, על נהג מוטלת חובה להיזהר בעת נהיגה 
ברכב למניעת נזקי גוף ורכוש. אשם תורם לגרימת 
תאונה משמעה שהנהג הנפגע לא נזהר מספיק 
ולא מנע את התאונה, ואם לא נזהר והפרתו 
את החובה גרמה לנזק הוא ימצא אחראי לכך. 
גישה שנייה רואה באשם התורם טענת הגנה 
למזיק, המפחיתה את הפיצוי, שאינו מקים 
אחריות כעילת תביעה עצמאית למזיק כלפי 
הניזוק. עם זאת, גם גישה זו איננה פוסלת את 
האפשרות שאותה התנהגות שנקבעה כאשם 
תורם, תהווה גם אשם היוצר אחריות, אם יוכח 
כי בהתנהגות זו התקיימו רכיבי העוולה הנזיקית 
הרלוונטית להטלת אחריות נזיקית. שכן, גם על 
פי גישה זו, בהחלט יתכן, כי אותה התנהגות, 
שלגביה נקבע כי היא בבחינת אשם תורם מצד 
הניזוק, יש בה גם משום הפרת החובה של הניזוק 

כלפי המזיק.
בית המשפט העדיף את הגישה הראשונה, 
בחובות  חפיפה  קיימת  בו  מקום  כי  וקבע, 
בתאונה,  המעורבים  הנהגים  של  הזהירות 
בהיותן נגזרות מאותן עובדות ומאותן נורמות 

משפטיות, האשם התורם )המפחית את הפיצוי 
ויקים אחריות של הניזוק  יכול  של הניזוק( 
כלפי המזיק. גישה זו תמנע התדיינויות כפולות 
ושמיעה חוזרת של עדים, ועל ידי כך יימנע בזבוז 
הזמן השיפוטי בבירור נסיבות אותה תאונה, 
ובהקצאת זמן כפול לאותם צדדים על חשבון 

מתדיינים אחרים. 
בית המשפט קבע, כי בנסיבות תיק זה קיימת 
חפיפה מוחלטת בין מידת "האשם העצמי", 
לנהג,  המקביל  בהליך  הדין  בפסק  שנקבע 
המצדיקה הטלת אחריות עליו לתאונה ולפיצוי 
נזקי משאית הכשרה בתאונה בשיעור  בגין 
30%, הוא שיעור האשם התורם שנקבע בפסק 
הדין בהליך המקביל שיש לייחס לנהג משאית 
הנתבעים. בית המשפט הגיע למסקנה, כי לנהג 
משאית הנתבעים אחריות לתאונה. הכשרה 
לא הביאה לעדות את נהג המשאית שלה בשני 
ההליכים שהתקיימו ולא פעלה להיפוך הנטלים, 
לא עמדה בנטל הראיה והשכנוע להוכיח את 
חובת הזהירות של נהג משאית הנתבעים כלפי 
נהגה שלה, את הפרת החובה, קיומו של קשר 
והנזק לרכבה כדי מאזן ההסתברות  סיבתי 

במשפט האזרחי.
בית המשפט חייב את הנתבעים,  לסיכום: 
יחד ולחוד, לשאת בתשלום 30% מנזקי הכשרה 
ולשלם לה סך של כ-62 אלף שקל וכן אגרת 

משפט ושכר טרחת עורכי דין.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: השאלה הטעונה הכרעה בין היתר היא האם יש להטיל על הנהג 
אחריות לתאונה, כדי שיעור האשם התורם שנקבע בפסק הדין בהליך המקביל

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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מספר עמיתים בקרנות פנסיה חדשות בשנת 2016:

מבנה ההכנסות של קרנות הפנסיה הגדולות

האיום הגדול על קרנות הפנסיה

זרקור לעולם הפנסיוני 

זאת, מתוך הנחה שדמי הניהול לא צפויים בקרוב לעלות, עקב התחרות העזה בין קרנות הפנסיה 
והמחירים שנקבעו במכרז שיזם משרד האוצר בשנה שעברה לקביעת קרנות ברירת מחדל

ירידה צפויה בהכנסות של 
יותר מ-72 מיליון שקל

חודש  בראשית 
פרסמה  אוגוסט 
רשות שוק ההון, 
וחיסכון  ביטוח 
את  ר הו טת  טיו
שעה, אשר נועדה 
לחייב את הגופים 
קרנות  המנהלים 
שות  חד ה  פנסי
ך  ל ה מ ע  צ ב ל
איחוד  של  נוסף 

חשבונות פנסיה.
איחוד  של  מהלך  יזמה  שכבר  לאחר 
חשבונות לא פעילים לתוך חשבונות פעילים 
בקרנות פנסיה חדשות, חוזרת רשות שוק 
ההון במהלך דומה, שנועד לצמצם את היקף 
הכספים שמנוהל בחשבונות לא פעילים 
יבצעו זאת  ובכוונתה שהגופים המנהלים 

בתחילת שנת 2018. 
ראשית, ראוי שנבחן מדוע כל כך מוטרדים 
בחשבונות  שנצברו  הכספים  מן  ברשות 
ניהול, או  ובכן, בעיקר דמי  לא פעילים? 
ליתר דיוק, העובדה שחוסכים לא פעילים 
משלמים מחיר גבוה לעומת חוסכים פעילים 

בקרן פנסיה.   
רשות שוק ההון, במסגרת הדוח השנתי 
פנסיה  שבקרנות  פרסמה   ,2016 לשנת 
חדשות מנוהלים חשבונות ובהן כספים על 
שם יותר מ-4.3 מיליון חוסכים )4,363,584(. 
מספר גדול מאוד שמוסבר בכך שלרבים 
מאזרחי מדינת ישראל יש חשבונות במספר 

קרנות פנסיה.       
פנסיה  בקרנות  החשבונות  כלל  מתוך 
חדשות,  יותר מ-2.2 מיליון חשבונות הם לא 
פעילים )2,230,853(, כלומר יותר מ-51% מן 
החשבונות בקרנות פנסיה הם לא פעילים, 

כאלה שלא מופקדים אליהם כספים.
הדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה עצמן 
מלמדים כי שיעור דמי הניהול בחשבונות 
גבוה מזה שנגבה בחשבונות  לא פעילים 
הגדולה  הפנסיה  בקרן  למשל,  פעילים. 
הכספים  היקף  את  המנהלת  זו  בשוק, 
הגדול ביותר ובה חברים מספר החוסכים 
הגדול ביותר, קרן הפנסיה מנורה מבטחים 
פעילים דמי  החדשה, משלמים עמיתים 
ניהול בשיעור 0.19% מן החיסכון )בנוסף 
ל-2.71% מן ההפקדות(, כאשר מחשבונות 
עמיתים לא פעילים גובים דמי ניהול בשיעור 
0.47%. בקרן הפנסיה השנייה בגודלה בשוק, 
מקפת אישית, בניהולה של חברת הביטוח 
מגדל, דמי הניהול מן החיסכון בחשבונות 

לא  ואילו בחשבונות   0.26% פעילים הם 
פעילים 0.41%.

מתוך הנחה שדמי הניהול לא צפויים בקרוב 
קרנות  בין  העזה  התחרות  עקב  לעלות, 
הפנסיה והמחירים שנקבעו במכרז שיזם 
משרד האוצר בשנה שעברה לקביעת קרנות 
ברירת מחדל, הרי אם הכספים בחשבונות 
לא פעילים ינועו לחשבונות פעילים באותם 
2016 הרי מדובר  דמי ניהול ששררו בשנת 

יותרה מ-72 מיליון  באיבוד הכנסות של 
שקל בחמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק.
כמעט 33 מיליוני שקל קיטון הכנסות צפוי 
במנורה מבטחים החדשה, כ-16 מיליון שקל 
ו-15  כלל ביטוח  של  במיטבית עתודות 

מיליון שקל במקפת.

יועץ ומרצה  אינטרגמל,  יו"ר  הכותב הוא 
בתחום החיסכון הפנסיוני.

מאת איציק אסטרייכר

מספר עמיתיםשם קרן הפנסיה
פעילים

מספר עמיתים 
סה”כ מספר מקבלי קצבהלא פעילים

עמיתים
608,364545,99516,6881,171,047מבטחים החדשה

388,449480,3758,085876,909מקפת אישית
334,670396,3256,874737,869מיטבית עתודות

475,927469,6905,098950,715הראל גלעד
203,691257,2861,657462,634הפניקס

33,68143,1265076,857פסגות
35,10030,86928666,255מיטב דש

3,2402,146195,405הלמן אלדובי
10,8195,0413315,893אלטשולר שחם

2,093,9412,230,85338,7904,363,584

שם קרן הפנסיה

שיעור דמי
ניהול ממוצע 

ב-2016 
בחשבונות 

פעילים

היקף נכסים מנוהל 
בחשבונות פעילים 

בשנת 2016
)באלפי שקל(

שיעור דמי
ניהול ממוצע 

ב-2016 
בחשבונות לא 

פעילים

היקף נכסים 
מנוהל בחשבונות 

לא פעילים
בשנת 2016 

)באלפי שקל(

0.19%68,875,9130.47%11,741,344מבטחים החדשה
0.26%40,031,6230.41%9,942,820מקפת אישית

0.22%33,286,6400.45%6,821,675מיטבית עתודות
0.20%33,685,9240.26%6,766,626הראל גלעד

0.26%11,453,0160.43%2,848,089הפניקס

אחת מלקוחותינו, סוכנות ביטוח מובילה בתחומה,
מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח )חיים ואלמנטארי( ו/או תאגידי ביטוח

קן דרור & הראל, 
משרד עו”ד ומגשרים

ניתן לפנות בעניין לעו”ד ניצן הראל
טל. 03-6229000 |  04-9112112  |  054-6108770

nitzan@kdh-law.co.il :או בדוא”ל
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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

צבי וינשטיין, מנכ"ל גל אלמגור: מערכות היחסים בענף 
צריכות להתבסס על הידברות והגעה להסכמות

והחברות חייבות להתייחס אלינו ברצינות. 
הלשכה צריכה להוביל מהלך של שיתוף פעולה 

אסטרטגי. 

• מה עמדתך בקשר לסוגיית השיווק הישיר 
של החברות?

וינשטיין: זה דבר שלא צריך להיעשות, אבל 
אני לא מאמין שאצליח לשכנע את החברות 
להפסיק. צריך שיהיה הוגן, ושלא יפגע בסוכנים. 
אם היינו מצליחים להגיע עם האוצר להבנה 
ולא של החברה,  הוא של הסוכן  שהלקוח 
הדבר היה מקדם מאוד את הפתרון לבעיה. 
בכל העולם המציאות השתנתה, כך שהלקוח 

הוא של הסוכן ולא של החברה. 

• האם סוכני הביטוח צריכים לשתף פעולה 
עם מוקדים לשיווק ישיר?

וינשטיין: מודל של מכירות על תיק הסוכן 
חייב להיות בשיתוף פעולה, ואסור לחברה 
לפנות ללקוח ללא הסכמה. כל שיתוף פעולה 
ולו משום  בהסכמה ובשקיפות – הוא טוב 
הגמישות העסקית ופוטנציאל הגדלת המכירות. 
הבעיה היא בהפעלת המוקדים מעל הראש של 
הסוכנים. חשוב לי מאוד להציב יעדים ישימים. 

 • מה לגבי היחסים עם הרגולטור?
מערכות יחסים צריכות להיות   : וינשטיין 
כבוד הדדי  על  ושיח.  הבנה  על  מבוססות 
והוגנות. הרגולטור לא קם כדי לעשות רע 
לסוכנים אלא לעשות טוב לענף – חברות, 
סוכנים ומבוטחים. אנחנו רוצים להגיע למצב 
שישתפו אותנו במהלכים רגולטוריים עוד לפני 
שהטיוטה יוצאת. זה היה קיים בעבר וזה יכול 

להתקיים בעתיד. 

• לגופו של עניין - האם תרצה להתייחס 
למהלכים רגולטוריים בולטים באופן ספציפי?

וינשטיין: בחיסכון ארוך טווח הרגולטור עשה 
שינוי מהותי, אבל אני חולק על כך שהוא עוסק 
רק בדמי ניהול. הוא הטיל על הסוכנים עבודה 
בכמויות בלתי מידתיות, ומצד שני הותיר את 
נולד רעיון הגבייה  כך  הסוכן ללא הכנסה. 
של שכר טרחה. אי אפשר להגיד שהרגולטור 

עשה רע ללקוחות, אבל הוא הקריב בדרך את 
נותני השירות ופה צריך לבוא תיקון. הפתרון 
של שכ"ט לא יפתור את כל הבעיות. אפשר 
כי  אין ספק  נוספים, אולם  לציין מהלכים 
אחד המהלכים הכואבים ביותר הוא בחיסכון 

ארוך טווח. 

• האם תוצאות הפרדת השיווק מהתפעול 
השיגו את מטרתן?

וינשטיין : היה אפשר למצוא פתרון טוב יותר. 
פה צריך לבוא תיקון. חייבים להחזיר לסוכן 
את האפשרות לשווק ולתפעל. ההפרדה היא 
מלאכותית. עשרות חברות תפעול עובדות ללא 
פיקוח ואת העבודה בפועל עושים הסוכנים. 
הסוכנים נפגעו מהמהלך. לא צריך לאסור על מי 
שרוצה לתפעל, ואפשר היה למצוא מנגנון אחר.

אבל חשוב לי להיות ריאלי. קשה להחזיר 
דברים אחורה. כעת מה שנותר הוא לנסות 
ללמוד ממה שקרה ולמצוא חלופות ישימות 

לצמצום העיוותים. 

• כיצד אתה רואה את סביבת עבודתם של 
סוכני הביטוח? 

וינשטיין: העולם מכפיל את עצמו טכנולוגית 
כל שנתיים, ועולם הביטוח לא יכול להישאר 
מאחור. יש המון דברים שאנחנו לא יודעים 
שאנחנו לא יודעים. בעתיד הלא רחוק יהיו 
פוליסות חדשות, רוב המכוניות ייסעו ללא 

נהגים וחלק מהמקצועות ייעלמו. 
הסוכנים צריכים להיכנס עמוק לטכנולוגיה, 
ולדעת לסגור  בזירה הדיגיטלית  להשתלב 
עסקאות גם בסמארטפון. מי שמוכן לעמוד 
בחזית הקדמה - ירוויח. אני מאמין ביכולת 
של הסוכנים לשלב טכנולוגיה עם קשר אישי. 
הסוכן העתידי צריך להבין בהכל, והלקוח צריך 
לקבל חליפה תפורה לפי מידותיו. השוק השתנה 
משוק של יצרנים לשוק של לקוחות ולשינוי 
יכולות  רבות, אשר בהחלט  זה משמעויות 
להעצים את חשיבות ותרומת הסוכן, לרבות 
בזירה הדיגיטלית. אישי, אנושי, דיגיטלי – זה 

המתכון להצלחה.  

• מה הלשכה יכולה לעשות בנדון? 
לדאוג לכלים דיגיטליים, שייתנו  וינשטיין: 

שלנו  במרחב  אין  הביטוח.  לסוכני  שירות 
כלים שנותנים פתרון לסוכנים. הלשכה צריכה 
ולצוותי  לסוכני הביטוח  כלי בסיס  לפתח 
המשרדים. הרי כל חברת ביטוח עושה את 
הכלים לעצמה. אין תוכנה אחת לסוכן – שתוכל 
לשמש פלטפורמה לפיתוחים המותאמים לכל 

פעילויות הסוכן. 
בנוסף, הלשכה צריכה לעבוד קשה בייצוג 
כולל סוכנים  סוכנים מול חברות הביטוח, 
מהמגזר הערבי. יש להפעיל לחץ רב על מנת 
לפתור את הבעיה. אין פתרון קסם. זו בעיה, 
שהלוואי ונצליח בקדנציה הבאה להשיג פתרון. 
כולנו יחד מחויבים להשקיע מאמץ מיוחד כדי 

להביא סוף-סוף בשורה בנושא.  

• מהם התחומים שבכוונתך לקחת על עצמך 
במסגרת תפקידך כמ"מ מיועד? 

וינשטיין: אני אטפל אישית ביחסים עם 
חברות הביטוח, ואהיה מעורב בצוותי חשיבה 
על העתיד הטכנולוגי של סוכני הביטוח. יש 
שלושה משפטים שאני אומר לכל סוכן: שלוש 
פגישות ביום, מכירה של מינימום פוליסה אחת 
ביום והקופה צריכה לצלצל לפחות פעם אחת 
ביום. לפני זה הוא לא חוזר הביתה. במקצוע הזה 
חייבים להיות בשטח וחייבים להיות מעודכנים, 

הן מקצועית והן טכנולוגית. 

• מדוע החלטת להיכנס לזירה הציבורית? 
וינשטיין: אני חושב שכיום אין לי פריווילגיה 
להישאר בצד ולפעול בענף רק במסגרת המשרד 
שאני מנהל היום. צריך לגרום לכל סוכן להיות 
חבר לשכה וצריך לעשות כל מאמץ לשנות 
כיוון. זאת הסיבה שהחלטתי לצאת מאזור 
הנוחות שלי, ולתרום ארבע שנים לטובת חבריי 
הסוכנים. עם זאת, הייתי צריך לבחור עם מי 
ללכת. אני מכיר את ליאור רוזנפלד ומתרשם 
כי ראיתי  והלהט. חברתי אליו  מהנחישות 
שהכוורת המתאגדת סביבו היא מהטובות שהיו 
בענף. בצוות יש שילוב של ותיקים וצעירים, 
וחדשנות  ורעננות  ניסיון  תובנות של בעלי 
מצד דור הביניים והדור הצעיר. צריך לתת את 
ויוזם  מושכות ההובלה לדור עדכני, חדשני 
ברוח התקופה ואני בטוח שאוכל לתרום לצוות 

האיכותי והנכון הזה.

)המשך מעמוד 1(
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תביעה  דחה  בעכו  השלום  משפט  בית 
מנורה מבטחים, לפי חוק  שהגיש תובע נגד 
הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים )חוק הפלת"ד(, 
עקב סתירות בגרסאותיו. בית המשפט ייחס 

מהימנות נמוכה לעדותו.
בכתב התביעה טען התובע, כי בעת שביצע 
תיקון דרך ברכב, במהלך החלפת גלגל בשל 

תקר, קפץ הג'ק ופגע בידו.
לטענתו, החלפת הגלגל נעשתה על ידו לצורך 
על  עונה  ולכן  המשכה המידי של הנסיעה, 
הגדרת "תיקון דרך" ומהווה "תאונת דרכים" 
לפי ההגדרות בחוק. לפיכך מוטלת על מנורה 

החובה לפצותו בגין נזקיו.
מנורה טענה מנגד, כי פגיעת התובע התרחשה 
בנסיבות אחרות, שכלל אינן קשורות לשימוש 
אינן  האירוע  נסיבות  מקרה,  ובכל  ברכב, 
מכניסות אותו לגדר ההגדרה של "תאונת 

דרכים" לפי החוק.
מנורה הסתמכה על דוח החקירה שביצע 
חוקר הביטוח נזיה אמארה מבטיחות אנוש 

הנסיבות  את  הוכיח  לא  התובע  כי  וטענה 
העובדתיות להן הוא טוען, וכי הגרסה שמסר 
לחוקר עומדת בסתירה לעדותו בבית המשפט.
כך, לדוגמה, בעדותו בפני החוקר, טען התובע 
כי האירוע קרה בשעה 18:36 או בסמוך לכך, 
בעוד שבמסגרת ההליך בבית המשפט טען 
כי התאונה אירעה בשעה מאוחרת בהרבה, 

סמוך לשעה 22:00.
במסגרת חקירתו בידי החוקר אמארה, טען 
נפגע מהג'ק, אלא מכך  כי הוא לא  התובע 
שהגלגל אותו הרכיב השתחרר ממקומו והדף 
את ידו לכיוון הרצפה, בעוד שבהליך המשפטי 
טען התובע שוב ושוב, כי הג'ק "קפץ" ופגע בידו.
התובע ניסה לטעון, כי כלל לא נחקר על ידי 
החוקר, אולם מאחר שבבית המשפט  הושמעה 
הקלטת החקירה, דחה בית המשפט את הטענה 

שלא נחקר. 
בית המשפט נתן אמון בעדות של אמרה 
החוקר והעדיף את עדותו על פני עדות התובע, 

שהייתה עדות יחיד.

בית המשפט מציין, כי הוא מייחס לעדות 
התובע מהימנות נמוכה, נוכח האופן הלאקוני 
בו ניתנה ואי ההתמודדות המינימאלית של 
התובע עם הנתונים שהוצגו ביחס לחקירתו 
בפני החוקר של חברת הביטוח. בית המשפט 
לקבוע  האפשרות  את  בידיו  שאין  קבע, 
ממצאים מהימנים, על בסיס עדותו ותצהירו 

של התובע.
עוד נקבע, כי מאחר שלא עלה בידי התובע 
להוכיח את האמור בכתב התביעה במישור 
העובדתי, התייתר הצורך בדיון משפטי בשאלה 

האם האירוע נופל בגדר: "תאונת דרכים".
לאור האמור בית המשפט קבע כי התובע 
לא הצליח להוכיח את הנסיבות העובדתיות 
הנטענות על ידו, וממילא לא עלה בידו להוכיח, 
כי האירוע הנטען היה במסגרת מה שכונה על 
ידו “תיקון דרך” ולא ניתן לקבוע ממצאים 
האירוע  הגדרת  לצורך  חיוניים  משפטיים 
כ”תאונת דרכים”, לכן דין התביעה להידחות, 

והתובע ישלם הוצאות משפט למנורה.

בית המשפט דחה תביעת פלת"ד נגד 
מנורה בשל סתירה בגרסאות התובע 

 מנורה הסתמכה על חקירת חוקר הביטוח וטענה כי התובע לא הוכיח את הנסיבות 
העובדתיות להן הוא טוען  נקבע כי מאחר שלא עלה בידי התובע להוכיח את הנטען בתביעתו 
במישור העובדתי, התייתר הצורך בדיון משפטי בשאלה האם האירוע נופל בגדר "תאונת דרכים"

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



29  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 8 / 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!

הכרעות עקרוניות בפניות ציבורפוליסה פיננסים
מנורה מבטחים: מבוטחי 

החברה ועמיתיה הם 
המרוויחים העיקריים 

מקרב המוסדיים מהאקזיט 
של קייט פארמה 

הפיקוח הורה לחברת הביטוח 
לשלם על תביעה להחזר הוצאות 

בגין ביטול נסיעה לחו"ל 

 הרווח למבוטחים ולעמיתים מההשקעה בקייט 
פארמה צפוי להגיע ל כ-450 מיליון שקל  יוני 

טל, מנהל אגף השקעות ומשנה למנכ"ל: השקעה 
זו היא חלק מהמדיניות לגיוון השקעות הקבוצה 
והנבת תשואה עודפת ביחס לחלופות ההשקעה

 זאת, למרות שהביטוח כולל כיסוי רק אם ביטול הנסיעה 
מתרחש לא יותר מ-100 יום לפני מועד הנסיעה, בעוד שהמצב 

הרפואי אירע מוקדם יותר  החברה שילמה החזר גם 
במקרים דומים, אף שלא הובאו בפני הרשות

מנורה מבטחים  הגופים המוסדיים, עמיתי קבוצת  "מבין 
ומבוטחיה הם המרוויחים העיקריים מההשקעה בקייט פארמה 
עם רווח מצטבר של כ-450 מיליון שקל", כך מסרה מנורה. ההודעה 
באה בעקבות הדיווח אתמול, יום ב', על אקזיט ענק של חברת 
הביומד הישראלית קייט פארמה לפי שווי של 11.9 מיליארד דולר 
לענקית התרופות האמריקאית גיליד. התמורה הנה בעסקת מזומן 
לפי שווי של 180 דולר למניה. כיום ההשקעה של מנורה מבטחים 

בקייט פארמה עומדת על כ-700 מיליון שקל.
יוני טל, מנהל אגף השקעות ומשנה למנכ"ל מנורה מבטחים 
ביטוח: "אנו מברכים על העסקה אשר תניב רווח נאה למבוטחי 
ועמיתי הקבוצה. השקעה זו היא חלק מהמדיניות לגיוון השקעות 

הקבוצה והנבת תשואה עודפת ביחס לחלופות ההשקעה".
שהשיגו  נאה  לרווח  מצטרפת  זו  עסקה  כי  נמסר,  ממנורה 
2017 בעסקת הענק של מכירת  המבוטחים והעמיתים במרץ 

מובילאיי לחברת אינטל.

רשות שוק ההון הורתה לחברת ביטוח לשלם למבוטח בגין ביטול נסיעה 
לחו"ל למרות שהייתה החרגה בפוליסה למקרה הנדון. 

הפונה רכש ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות אתר אינטרנט לו ולרעייתו, כחצי 
שנה טרם נסיעתם המתוכננת. הכיסוי כלל, בין היתר, סעיף המזכה בהחזר 
הוצאות במקרה של ביטול נסיעה. לאחר רכישת הביטוח, נאלץ הפונה לבטל 
את הנסיעה עקב מצב רפואי ופנה לחברת הביטוח בתביעה להחזר הוצאות 
בגין ביטול הנסיעה. חברת הביטוח דחתה את תביעתו, מאחר שהביטוח 
כולל כיסוי רק אם ביטול הנסיעה מתרחש לא יותר מ-100 ימים לפני מועד 

הנסיעה, בעוד שהמצב הרפואי אירע מוקדם יותר.
בירור של הרשות העלה, כי הגילוי באתר האינטרנט, שבאמצעותו נרכש 
הביטוח, על אודות התנאי של מגבלת הימים - היה חסר. בנוסף, אופן הבלטתו 
בפוליסה, בהיותו חריג לכיסוי, היה חסר גם כן. הרשות קבעה כי ציפייה סבירה 
של מבוטח הרוכש ביטוח נסיעות לחו"ל, הכולל החזר הוצאות במקרה של 
ביטול נסיעה לחו"ל, הינה כי הכיסוי נכנס לתוקף במועד רכישת הביטוח. 
לפיכך, היה על החברה לכל הפחות לפעול לשם גילוי מוגבר של החריג לכיסוי 

זה, הן במעמד רכישת הביטוח והן בתנאי הפוליסה. 
בעקבות התערבות הרשות, שילמה חברת הביטוח לפונה את תביעתו בגין 
ביטול הנסיעה. בנוסף, בהתאם לדרישת הרשות, שילמה חברת הביטוח החזר 

הוצאות גם במקרים דומים, אף שלא הובאו בפני הרשות.
)כתבה עשירית בסדרה(
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מימין: קובי צרפתי, עופר אליהו, אבי אקהאוס ורם מסחרי בכנס אגוז

סוכנות אגוז ציינה 30 שנות פעילות 
סוכנות אגוז קיימה בסוף השבוע שעבר את 
30 שנה לפעילות  הכנס השנתי שלה וציינה 
עופר  מגדל  מנכ"ל  בהשתתפות  הסוכנות 
אליהו, בכירים נוספים מענף הביטוח ומאות 

סוכני אגוז ועובדיה. 
אגוז  ומייסד  רם מסחרי, מנכ"ל משותף 
סוכנויות ביטוח, פתח את הכנס וסיפר כיצד 
ועל החזון  שחם  נולדה אגוז מתוך סוכנות 
ואת שותפו שלמה מחוזאי  שהוביל אותו 
בית  היה להקים  "החלום  בראשית הדרך: 
סוכן אמתי, בית סוכן עם איכויות, שיהווה 
משפחה לכולם. סיסמתנו – מקצוענות מעל 
הכל. שני עקרונות הנחו אותנו, יושר מוחלט 
וללמוד מניסיונם של אחרים". מסחרי מנה 
את הישגי הסוכנות וציין: "ב-2017 - אגוז עם 
כ-250 עובדים וסוכנים מדהימים, עם יותר 
מחצי מיליארד שקל  פרמיות,  צבירות של 
מיליארדים רבים ועוד ידנו נטויה". עוד אמר, כי 
מניסיונו הצרכן הישראלי אוהב שירות – "הוא 
מעדיף מענה אנושי וסוכן, כן  גם להתווכח עמו, 
מאשר מענה אלקטרוני או פקידה מתחלפת. 
ינדוד גם לאפיקים  אין ספק שהדור הצעיר 
חדשים, אבל הסוכנים והסוכנויות החזקות, 
שישרדו את כל  הרגולציות והשינויים, יגדלו 

בצורה ניכרת".
קובי צרפתי, מנכ"ל משותף באגוז, הצטרף 
הוא סיפר בכנס, כי עיקר ההכנסה  ב-2003. 
בסוכנות הייתה אז מביטוח חיים והוא הגיע 
החליטו  ולכן  האלמנטרי  את  ולעגן  לחזק 
לצרפו כשותף: "מאז, בכל שנה הגדלנו את 
כ-200  עומדת  והיום התפוקה  האלמנטרי 
מיליון שקל. קלטנו סוכנים רבים שעובדים רק 
באלמנטרי, שפעם זה היה מוקצה. הגדלנו את 

צוות העובדים, והגאווה שלנו שאנו נחשבים 
כסוכנות ביטוח איכותית, טובה ואמינה". 

מתקיים  שהכנס  "למרות  צרפתי,  לדברי 
תחת עננה ההולכת ומתעצמת סביב התקנות 
לעניין עתידם של סוכני  שהוציא הפיקוח 
הביטוח בביטוח פנסיוני ולעתיד הענף הביטוח 

בכללותו,
אנו באגוז הולכים לכיוון של המשך עשייה, 
פיתוח ושדרוג מתמיד בשירות לקוחותינו. 
סוכן ביטוח החפץ להתפתח ולהצליח חייב 
לראות באלמנטרי את העוגן העסקי שלו וחייב 

לשאוף כל עת להרחיבו ולחזקו".
אבי אקהאוס, מנכ"ל משותף באגוז, הצטרף 
לסוכנות לפני כשבע שנים לאחר שכיהן כמנכ"ל 
הפניקס פנסיה. "שנים אלו היו מלאות בעשיה, 

שבירת שיאים במכירות, אתגרים מקצועיים 
העובדים  עם  וטיולים  מסיבות  ועסקיים, 

והסוכנים, בית להתגאות בו", אמר. 
אקהאוס ציין, כי סוכן הביטוח כיום נדרש 
להיות הרבה מעבר לאיש מכירות – "עליו 
וראשונה להיות איש מקצוע ברמה  בראש 
גבוהה, המספק פתרונות ללקוח בכל הקשור 
בניהול הסיכונים המשפחתי והעסקי". לדבריו, 
"הסוכנים בענף בתקופה זו עסוקים בהישרדות 
ופחות בהתמקצעות. בזמנים שבהם יש שינויים 
גדולים בענף, והרבה סוכנים צפויים לעזוב, 
אני מאמין שנוצרת לסוכני אגוז הזדמנות 
כמקצוענים להגדיל נתח שוק". עוד סיפר, כי 
באגוז נערכים להקמת  מיזם לייעוץ לפרישה, 

שייתן מענה ללקוחות הוותיקים.

מבטחים ומבוטחים
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