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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

שיצרנו  שמה  חושב  "אני 
בקדנציה הזו הוא מצב שכל צד 
מבין את מקומו. לפני הקדנציה 
הזו, בעבר, היה בלבול במערכות. 
לכאורה, הצדדים חשבו שיש 
מערכת יחסים אידיאלית, וכל 
צד המשיך להתנהל בלי להבין 
שיש פה פגיעה מצד החברות 
אריה  אומר  כך  בסוכנים", 
אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני 
הביטוח. לדבריו, "אנחנו הצלחנו 
כך  שלא  לחברות  להראות 
מתנהלים עם קולגות. לחברות 
הביטוח היה קשה לקבל את 

זה. עם כל הכבוד לכנסים, הנסיעות לחו"ל 
זה  לא  הסוכנים,  על  שהרעיפו  והפינוקים 
מה שהסוכנים מחפשים. הם מחפשים יחס 

קולגיאלי ושותפות". 

• אנשי חברות הביטוח לא לקחו בקלות 
את הקמפיין האישי שהשקתם נגד מנכ”לי 
החברות. כיצד אתה רואה את היחסים של 

הלשכה והסוכנים עם חברות הביטוח? 
אברמוביץ: אני שמח שהקמפיין האישי לא 
עבר לידם. בעקבות הקמפיין כמה חברות יצאו 
עם מודלים חדשים לתגמול הסוכנים בפנסיה. 
הייתי שמח אם חברות הביטוח היו באמת 

הביטוח  לסוכני  מתייחסות 
בהתאם,  ופועלות  כשותפים 

ולפי החוק. 
כאן.  גורם  לא  היא  הלשכה 
החברות  של  ביחס  מדובר 
פוגעות  החברות  לסוכנים. 
ולא בלשכה. העניין  בסוכנים, 
המרכזי הוא ההתייחסות של 
החברות לסוכנים. הגיע הזמן 
את  יפנימו  הביטוח  שחברות 
ויפעלו  הסוכנים  של  מקומם 
בהתאם. אמרתי את זה אישית 
חברות  הביטוח.  חברות  לכל 
הביטוח מזלזלות: כשהחוק אומר 
לא להתנות שירות בשירות, הן מתנות. מדוע 

הן עושות את זה? 

• כיצד אתה רואה את המצב בפועל?
אברמוביץ: בעת הזו, חברות הביטוח, לאחר 
ההפנמה, מתחילות לחשוב איך בונים מחדש 
את מערכת היחסים בין הסוכנים לבין החברה. 
ומאוד  קטן  עדיין  הוא  שינוי.  רואה  אני 
בחיתוליו, אבל יש ניצנים של שינוי. ואם לא 
ידאגו לטפח אותו, בסופו של דבר יחול פירוד 

בין סוכני הביטוח לבין חברות הביטוח. 

• ומה יקרה אם יהיה פירוד?

וח  ט י ב ה י  נ כ ו ס  : ץ י ב ו מ ר ב א
יביאו ויפתחו מוצרים משלהם, יתחילו לעבוד 
מול חברות בחו"ל ולייצר כתבי שירות. אנחנו 
בלשכה בונים אלטרנטיבה לחברות הביטוח – 
מיזם לוידס, כתב שירות סרטן, משכנתאות, 

.P2P ובקרוב נתחיל לשווק הלוואות
המשווק הכי טוב הוא סוכן ביטוח. למד את 
הסוכן על המוצר, תאמין בו, והוא ישווק אותו 

הכי טוב שאפשר.

)הראיון המלא יפורסם במהדורה מיוחדת 
של פוליסה שתופץ בכנס אלמנטר 2017(

הגיע הזמן שחברות הביטוח יפנימו את 
מקומם של הסוכנים ויפעלו בהתאם

למנויי וקוראי "פוליסה"

מערכת
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

שנה טובה
ומתוקה

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ



19  בספטמבר 2017                                                                                                                   עמוד 2 / מתוך 13
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח

> > ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל ץ  ח ל  < <
nir@oren-ins.co.il - או צור קשר: ניר עובדיה, נייד - 050-3613610, מייל

! ח  ו ט י ב ה י  נ כ ו ס ל ת  י ק ס ע ת  ו נ מ ד ז ה

מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  במסגרת ההנפקה יונפקו אופציות לרכישת 158 מיליון מניות במחיר של 4.32 שקל למניה – כ-19% מעל 
לשווי הנוכחי  אליהו הנפקות התחייבה שלא תיצור שעבוד על שום נכס מנכסיה, ולא תיקח אשראי נוסף 

שלמה אליהו גייס 1.3 מיליארד שקל והעניק 
לרוכשי האג"ח אופציות על מניות מגדל 

אליהו,  שלמה  במגדל  השליטה  בעל 
באמצעות חברת אליהו הנפקות בע"מ, גייס 
1.3 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח  השבוע 
למוסדיים, במסגרתה רוכשי האג"ח יקבלו 

אופציות למניות מגדל. 
פי הערכות  על  הריבית שנקבעה עומדת 
על כ-3.85%  - מתחת לריבית המקסימום 
כפי שנקבעה בעת ההנפקה. בהנפקה נרשמו 

ביקושים של 2.2 מיליארד שקל.
בהתאם לתוצאות ההנפקה ובכפוף לאישור 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )שצפוי 
להתקבל בדרך של שינוי להיתר השליטה 
הקיים(, אליהו יעביר לחברת אליהו הנפקות 
את כל מניות החברה שברשותו. באוגוסט 
האחרון, אליהו העביר את מניות החברה 
שבבעלותו מחברת אליהו 1959 בע"מ לחברת 

אליהו הנפקות.
אליהו הנפקות התחייבה שלא ליטול אשראי 
נוסף, אלא בהתאם לתנאי שטר הנאמנות 
שעל פיו יונפקו אגרות החוב והשעבוד היחיד 

שתבצע יהיה על מניות אליהו.
רוכשי האג"ח המוסדיים יקבלו אופציות 
לרכישת 158 מיליון מניות מידי אליהו במחיר 

)ג'(,  כי היום  נציין  4.32 שקל למניה.  של 
מחיר מניית מגדל עומד על כ-3.63 שקל. 
מחיר האופציה משקף שווי הגבוה ב-19% 
מהשווי הנוכחי של המניות. האופציות יונפקו 

בשלוש סדרות שוות בכמותן, והן יהיו ניתנות 
למימוש במשך שנתיים, שלוש שנים וארבע 
שנים בהתאמה, לאחר העברת מניות אליהו 

לחברת אליהו הנפקות.

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל
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מאת אלמוג עזר
לאחר שנים של דשדוש רושמות השנה מניות 
מדד ת"א  הביטוח תשואה גבוהה במיוחד. 
ביטוח פלוס הניב מתחילת השנה תשואה 
של כמעט 19% )נכון ל-17 בספטמבר 2017( 
יותר מ-25 מיליארד  והגיע לשווי שוק של 
שקל. המדד מציג תשואת יתר אל מול השוק, 
מאחר שתשואת מדד ת"א 90, אשר כולל בתוכו 
את מניות חברות הביטוח הגדולות, השיא 
14.8% בלבד.  העלייה  ב-2017 תשואה של 
החדה מתחילת השנה בסקטור מניות הביטוח 
אינה מרתיעה את אייל דבי, מנהל דסק מניות 
ישראליות בלאומי שוקי הון, אשר טוען כי  גם 
היום, למרות הזינוק במדד, "מבחינת השווי 
הכלכלי, סקטור הביטוח הוא מבין הסקטורים 

עם תמחור חסר מובהק מאוד". 
על פי דבי, תמחור החסר של סקטור מניות 
הביטוח עדיין קיים לאור תגובת היתר של 
התחרות  לנתוני  האחרונות  בשנים  השוק 
בתחום, ששחקו את הרווחיות בפעילות החיתום 
הרגולטוריות  בדרישות  היזומה  והעלייה 
של הממונה כל הביטוח. לדבריו, "בסקטור 
הביטוח, הרווחים שהחברות מפיקות משוקי 
רבה.  בעלי משמעות  וההשקעות הם  ההון 
בשנים האחרונות, הריבית ירדה לרמות שפל 
ופגעה בתשואת ההשקעות של חברות הביטוח. 
הירידה ברווחים לצד הדרישה להעלות את 
ההון העצמי, הביאו לחשש שהמודל הרווחי של 
חברות הביטוח מתערער. החשש לא היה תלוש 
מהמציאות, כאשר היה אפשר להבחין בצורה 
ברורה בשחיקה של הרווח בדוחות החברות. אך 
שוק ההון 'רץ כמה צעדים קדימה' ותמחר את 
התרחיש הרע ביותר מבחינת חברות הביטוח, 
שבנוי מרגולציה כבדה ונפילת רווחים. מתוך 

כך, המכפילים בסקטור נפלו".
התשואה הגבוהה של חברות הביטוח בשנה 
הנוכחית מהווה, מבחינת דבי, תיקון לאותו 
תרחיש קשה ופסימי. דבי טוען: "היום אני 
יהיו  יותר לשער מה  נמצא במקום שבו קל 
ביצועי חברות הביטוח ואני סבור שאלו יהיו 
ביצועים איכותיים. אי הוודאות כיום מוסרת 
והחששות שחברות הביטוח יכשלו מלעמוד 
בדרישות הסולבנסי )דרישות הממונה להגדלת 
כושר הפירעון( נמוגו. אציין כי גם הממונה צעד 

לקראת  צעדים  מספר 
חברות הביטוח, בהקלות 
בנוגע לגובה כושר הפירעון 
ובדרישות הזמן המינימלי 

לאימוץ המדיניות".
בין  מ כי  ן,  ע טו דבי 
רק   , טוח הבי ת  ו בר ח
עדיין  והפניקס  מגדל 
זקוקות להתאמות נוספות 
בדרישות  לעמוד  כדי 
הסולבנסי והן אכן צפויות 
לעמוד בהן לאור ההקלות. 
את  לטובה  מציין  דבי 
יכולת ההנהלות של חברות 
הביטוח בהתמודדות עם 
סביבה משתנה. לדבריו, 
"החברות ידעו להתמודד 
עם הירידה בריבית, כאשר 
הן ניתבו את ההשקעות 
לחו"ל  היתר,  בין  שלהן, 
לעלייה  וגרמו  ולנדל"ן 

בתשואות". הוא מוסיף: "למעשה, היום הפגיעה 
בתשואות בעקבות הריבית הנמוכה והחמרת 
הרגולציה, הינה קטנה אף יותר מההערכות של 

חברות הביטוח עצמן".
השקפתו של דבי על ענף הביטוח, שוללת 
בתחום  להשקעה  מתנגדים  של  האשמות 
בטענה שהטכנולוגיה הביאה לסיום המודל 
הביטוחי המסורתי. לדבריו, "מודל הביטוח לא 
נשבר. בעבר הופיעו השוואות של ענף הביטוח 
לעיתונות הכתובה, כלומר על כך שהאינטרנט 
כפי שהביא  לסיום המודל הביטוחי,  יביא 
לסיום תפוצת העיתונים תמורת תשלום. אם 
כי האשמות אלו התבררו כבדויות עד כה. לצד 
העלייה ברמת החיים, הביקוש למוצרי ביטוח 
וגדל בשנים האחרונות. המודעות  רק הלך 
לסיכונים עלתה גם כן והגדילה את הביקוש 
לביטוח. מצב זה נשקף מהנתונים של חברות 
הביטוח, כאשר הפרמיות גדלו עם השנים". 
נתונים אלו, על פי דבי, מבטלים לאורך זמן את 
הסיכונים שנובעים מעלייה ברגולציה והמשך 

קיומה של הריבית האפסית במשק. 
דבי מתייחס גם לנושא ה"לוהט" ביותר בשוק 
מניות הביטוח והוא הכוונה למכור את מניות 

ביטוח.  וכלל  הפניקס 
לדבריו, רצון זה אינו תורם 
לעלייה במניות הביטוח, 
עקב ההמתנה של השוק 
במטרה לבדוק באיזו מחיר 
חברות אלו יימכרו לבסוף. 
מניות  שירכוש  "מי 
הנוכחי,  בתמחור  אלו 
מצוינת,  עסקה  יעשה 
זאת, כאשר  הוא אומר. 
מכפיל ההון של סקטור 
 0.7 על  עומד  הביטוח 
בלבד, בעוד הסקטור יודע 
לייצר תשואה דו ספרתית. 
הסכם  להצגת  בנוגע 
של  ש  ד ו ח מ ה  ש י כ ר
מניות הפניקס לחברת 
 ,Sirius הביטוח הסינית
דבי מסתמך בעיקר על 
התגובה הצוננת יחסית 
כם  ס ה ל ק  ו ש ה ל  ש
המכירה, שהביאה את המניה ברקע להודעה 
לעלייה בשיעור של 1.3% בלבד. כלומר, כרגע 
גבוהה  הסתברות  נותנים  לא  המשקיעים 
להתממשות המכירה. כך או כך, הפניקס היא 
חברה מועדפת על דבי להשקעה בסקטור 
מכפיל  על  הפער  הביצועים,  איכות  לאור 
ההון והתשואה על ההון. חברה נוספת היא 
"הניהול המצוין  הראל השקעות בעקבות 
וההתמקדות בתחום ביטוחי הבריאות". עוד 
מציין דבי את מנורה מבטחים, שהיא חברה 
סולידית בתחום, הן בשל התמקדותה בביטוח 
כן,  כמו  הניהול.  והן עקב שמרנות  הכללי 
לדבריו, היא זו העומדת בצורה הטובה ביותר 

בתנאי הסולבנסי. 
הפגיעות של שוק הביטוח על פי דבי הוא 
המצב הכללי של שוק המניות. שוק מניות חלש, 
יפגע בהשקעות חברות הביטוח. לכן "השקעה 
במניות הביטוח היא השקעה לטווח ארוך, 
לא חודש או חודשיים וגם לא שנה".  כמו כן 
הסיכונים בתחום הם המשך השחיקה ברווחי 
החיתום )למרות שהוא מאמין שהרווחים 
גבוהה  וקפיצה  אמורים להתייצב בקרוב( 

מהצפוי בתוחלת החיים בישראל. 

והפיננסיםשיחת                עם אייל דבי, מנהל דסק מניות ישראליות בלאומי שוקי הון, על מניות הביטוח הפנסיה  הביטוח  עיתון 

יש פוטנציאל לעליות - סקטור מניות 
הביטוח הוא בתמחור חסר באופן מובהק

אייל דבי, מנהל דסק מניות ישראליות 
בלאומי שוקי הון

  לדברי דבי, מודל הביטוח לא נשבר ואם בעבר הופיעו השוואות של ענף הביטוח לעיתונות הכתובה, כלומר על 
כך שהאינטרנט יביא לסיום המודל הביטוחי, האשמות אלו התבררו כבדויות עד כה  לצד העלייה ברמת החיים, 
הביקוש למוצרי ביטוח רק גדל בשנים האחרונות  המודעות לסיכונים עלתה גם כן והגדילה את הביקוש לביטוח

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם

http://polisa.news/<05D7><05D3><05E9><05D5><05EA>/<05D7><05D1><05E8><05EA>-<05D3><05DC><05E7>-<05DE><05E6><05D9><05D2><05D4>-<05D4><05E1><05DB><05DD>-<05DE><05D7><05D5><05D3><05E9>-<05DC><05DE><05DB><05D9><05E8><05EA>-<05D4><05D0><05D7><05D6><05E7>/
http://polisa.news/<05D7><05D3><05E9><05D5><05EA>/<05D7><05D1><05E8><05EA>-<05D3><05DC><05E7>-<05DE><05E6><05D9><05D2><05D4>-<05D4><05E1><05DB><05DD>-<05DE><05D7><05D5><05D3><05E9>-<05DC><05DE><05DB><05D9><05E8><05EA>-<05D4><05D0><05D7><05D6><05E7>/
http://polisa.news/<05D7><05D3><05E9><05D5><05EA>/<05D7><05D1><05E8><05EA>-<05D3><05DC><05E7>-<05DE><05E6><05D9><05D2><05D4>-<05D4><05E1><05DB><05DD>-<05DE><05D7><05D5><05D3><05E9>-<05DC><05DE><05DB><05D9><05E8><05EA>-<05D4><05D0><05D7><05D6><05E7>/
http://polisa.news/<05D1><05D9><05D8><05D5><05D7>-<05D0><05DC><05DE><05E0><05D8><05E8><05D9>/<05D1><05D3><05D9><05E7><05EA>-<05E4><05D5><05DC><05D9><05E1><05D4>-<05E9><05DC><05DE><05D4>-<05D1><05D9><05D8><05D5><05D7>-<05D9><05E9><05D9><05E8>-<05D5><05E9><05D5><05DE><05E8><05D4>/
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האם ניתן לחייב מבוטח שהרכב 
שלו שנגנב היה מעורב בתאונה? 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

יש להבדיל בין הצורך להתנהל בזהירות, לבין ירידה לחייו של בעלי הרכב בצורה 
שבה האחריות תהיה כה רחבה, עד שתוריד את המוטיבציה לבעלי רכב להחזיק בהם

נדונה  בהרצליה  השלום  משפט  בבית 
שומרה חברה לביטוח בע"מ  תביעתה של 
ויטלי טל גרין  נגד  )"התובעת", "שומרה"(, 
)"הנתבע 1"( וש. שלמה חברה לביטוח בע"מ 
)"הנתבעת 2", "שלמה"(. פסק הדין ניתן מפי 

הרשם הבכיר אדי לכנר.
בעל הרכב הפוגע ישב בפאב סמוך למקום 
התאונה, כאשר נגנבו מפתחות רכבו שאוחסנו 
בתיקו,  רכבו נגנב והתרחשה התאונה. שומרה 
1 הינו  ביטחה את נהגת הרכב הנפגע. נתבע 
בעלי הרכב הפוגע ושלמה הינה המבטחת שלו.

שומרה טענה, כי מבוטחתה אינה נושאת 
מלוא  וכי  התאונה,  לקרות  כלשהו  באשם 
לטענתה,  הנתבעים.  רכב  על  רובץ  האשם 
הבעלים התרשל בהשאירו את מפתחות הרכב 
ולא בידיו, בבחינת  לידו,  הפוגע בתוך תיק 
ויצר סיכון ראשוני  "פרצה הקוראת לגנב", 
לגניבת הרכב, וכתוצאה מכך לגרימת הנזק 
ברכב הנפגע. בנוסף, התקיימו יסודות עוולת 
הרשלנות, ולכן יש לחייב את הבעלים בנזק 
הרכב הנפגע. כמו כן, יש לחייב את שלמה, 
משום שהאירוע הינו מקרה שמכוסה בפוליסה, 
ולכן היא אחראית כלפיה ועליה לפצותה כצד 
שלישי בגין נזקיה. הנתבעים טענו, כי הבעלים, 
שרכבו ומפתחות רכבו נגנבו, לא יכול/צריך 
היה לצפות שאדם זר ייקח את מפתחות הרכב, 
ייצא ויגרום לתאונה. לפיכך, לא ניתן  להטיל 
1 אחריות עקיפה. אין לחייב את  על הנתבע 
שלמה כתוצאה מחוסר האשם של הבעלים, 
ובהיעדר מקור חיוב עצמאי בין חברת הביטוח.

בית המשפט דן בשאלות המשפטיות שעלו: 
האם קיימת אחריות של הבעלים ברכב הפוגע 
בגין הנזק שנגרם לרכב הנפגע, בשל התנהגותו 
ברשלנות? האם נשלל הקשר הסיבתי בעקבות 
התערבותו של גורם זה, דהיינו מי שגנב את 
ישנה חבות של שלמה  הרכב הפוגע? האם 
במסגרת הפוליסה ועליה לפצות את שומרה? 
בית המשפט דן בשאלה האם קיימת רשלנות 
מצד הנהג וציין, כי לצורך קיום אחריות בנזיקין 
בעוולת הרשלנות, צריכים להתקיים שלושה 
1( קיום חובת זהירות של המזיק  מרכיבים: 
כלפי הניזוק; 2( הפרת החובה; 3( קיום קשר 

סיבתי בין הפרת החובה לבין הנזק. 
במסגרת החובה, יש לבחון שני היבטים: 1( 
2( קיום חובת  קיום חובת זהירות מושגית. 
הזהירות  לעניין חובת  זהירות קונקרטית. 
רכב,  בבעל  מדובר  זה  במקרה  המושגית, 
שבילה באופן לגיטימי בפאב  והחנה את רכבו 
במקום חנייה מוסדר. בית המשפט ציין, כי אדם 
שמעמיד את רכבו בצורה מסודרת ותקינה, 
זכותו המלאה לבחור האם לאחסן את מפתחות 
הרכב בכיס מכנסיו, או לחלופין בתיק הצד. אכן, 

רכב הינו כלי מסוכן, וכך גם השימוש בו, אך 
יש להבדיל בין הצורך להתנהל בזהירות )וכך 
סבר בית המשפט שנהג הבעלים(, לבין ירידה 
לחייו של בעלי הרכב בצורה שבה האחריות 
תהיה כה רחבה, עד שתוריד את המוטיבציה 

לבעלי רכב להחזיק בהם.
יש לבחון האם בין המזיק הספציפי, הבעלים, 
לבין הניזוק הספציפי, מבוטחת שומרה, קיימת 
חובת זהירות קונקרטית בגין הנזק הספציפי 
שהתרחש. הסכנה הצפויה מגניבת מכונית 
היא למי שגונב אותה, להולכי הרגל, לרכב 
ולרכושם של צדדים שלישיים. אך  שנגנב, 
האם בעלי הרכב יכול וצריך היה לצפות, כי 
בעת ששהה בפאב, כאשר הרכב חונה במקום 
מוסדר והמפתחות, ככל שידע על כך, נמצאים 
אצלו, יפגע בניזוק הספציפי? האם זוהי חובה 
שנרצה להטיל על אנשים? בית המשפט הדגיש, 
כי ההשלכות לכך רחבות מדי וייצרו כשלים 
רבים. ככל שהמחוקק והרגולטור היו  מעוניינים 
להטיל סטנדרט זהירות שכזה - כפי שביצע 
למשל בעניין השארת רכב פועל עם המפתחות 
בפנים, המכסה גם את אופן אכסון ושמירת 
מפתחות הרכב בעת שהייה במקום כמו פאב, 
או לחלופין בבית הבעלים, היה לבטח עושה 

זאת, ואין זה מקומו של בית המשפט. 
בית המשפט דחה את התביעה  לסיכום, 
וקבע, כפי שקובע סעיף 64)2( לפקודת הנזיקין 
נזק באשם" – אדם אחר הוא שהיה  "גרם 

לנזק, קרי הגנב. המעשה  הסיבה המכרעת 
צפוי כאחת מהתוצאות  היה  לא  העברייני 
האפשרויות של ההתרשלות המקורית. גם 
וככל  שהבעלים איבד קשר עין עם תיקו לרגע, 
כי  ציין,  נטיל חובה שכזו. בית המשפט  לא 
השאלה שיש לבחון היא האם מכסה הפוליסה 
שהוציאה שלמה את הנזק שנגרם כתוצאה 
מגניבת הרכב של מבוטחה. לטענתה, מאחר 
שכאמור הרכב נגנב, ונעשה בו שימוש ללא 
רשות, לא קיים כיסוי ביטוחי בגין הנזקים 
שגרמו במהלך הנהיגה. בית המשפט פסק, 
כי הבעלים ברכב לא התרשל, ולשלמה אין 
התחייבות עצמאית מול צד שלישי. חוק חוזה 
הביטוח קובע, כי חייב המבטח לשפות בשל 
חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה 
לצד שלישי, אולם, כאשר המבוטח אינו חייב, 
אזי גם המבטח לא יהיה חייב לשפות את הצד 
השלישי באופן עצמאי. הרי לא יעלה על הדעת 
לחייב את המבוטח בהשתתפות עצמית מקום 

שכלל לא התרשל. 
ביטוח צד ג' הוא ביטוח מבוסס על רשלנות 
המבוטח ואינו חיוב עצמאי של חברת הביטוח. 
אומנם על פי הפוליסה, הכיסוי ניתן לכל נהג 
שהורשה לנהוג על ידי המבוטח, אולם אירוע 
לאירוע של מכירת הרכב,  הגניבה, בדומה 

מפקיע את החבות על פי הפוליסה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך



19  בספטמבר 2017                                                                                                                   עמוד 5 / מתוך 13
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 הממונה פרסמה את מטרות ההאקתון שייערך בתחילת נובמבר  במסגרת ההאקתון יתכנסו אנשי 
מחשבים וטכנולוגיה, מתכנתים ואנשי מוצר ותוכן מענף הביטוח והפנסיה כדי לעבוד על הצרכים הטכנולוגיים 

בתחום הפנסיה והביטוח  מטרות נוספות: שיפור שיטות זיהוי לקוח ומיכון תהליכי תפעול ארגוניים

לקראת ההאקתון הראשון בתחום הביטוח והפנסיה

על הכוונת של הפיקוח: ייעול ההצטרפות והגשת 
תביעות ואיתור שגיאות בחיסכון הפנסיוני 

וחיסכון,  הממונה על שוק ההון, ביטוח 
דורית סלינגר ומנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, 
יערכו האקתון ראשון מסוגו בתחום הפנסיה 
והביטוח. ברשות מעריכים כי ההאקתון יתרום 
לקידום החדשנות הטכנולוגית בתחומי הפנסיה 
יזכו  והביטוח. הזוכים במקומות הראשונים 
בפרסים כספיים בשווי אלפי שקלים. ההאקתון 
ייערך ב-6-7 בנובמבר 2017 במתחם הכנסים 

של הבורסה לני"ע בתל אביב.
האקתון הוא אירוע שבו מתכנתים, אנשי 
טכנולוגיה, אנשי מוצר ותוכן מתכנסים יחד 
כדי לעבוד על פרויקטים טכנולוגיים בנושא 
הממונה  של  המיזם  מטרת  כלשהו.  מרוכז 
והבורסה היא סיוע ליזמים ישראלים להבין את 
האתגרים העומדים בפני ענפי הפנסיה והביטוח 
ולייצר חיבורים משמעותיים בין חברות ההיי 
טק לתעשייה בתחום זה. חיבורים אלו אמורים 
לקדם פתרונות שיסייעו לציבור החוסכים 
ההתייעלות  לשיפור  להביא  והמבוטחים, 
התפעולית בחברות ולהניב את מוצרי העתיד 

בתחום הפנסיה והביטוח. 

תהליך העבודה ילווה באנשי מפתח בתעשייה. 
במסגרת התחרות יידרשו המשתתפים לעמוד 
באתגרים מובנים, שנבחרו על ידי צוותי מומחים 
מהרשות והבורסה, כמו גם מגופים מוסדיים. 
לאתגרים אלו פוטנציאל רב בקידום חדשנות 
ויצירת כלים ומוצרים חדשים בתחומי הביטוח 

והחיסכון ולשיפור רווחת הצרכן. 

 בין המטרות: הגברת מעורבות
האזרחים בביטוח ובפנסיה

מבין המטרות שהרשות הציבה להאקתון: 
• הסדרת הפרשות מעסיקים לחשבונות של 

מועסקים
• שיפור שיטת זיהוי לקוח

• הסדרת תהליך הגשת תביעות של לקוחות
• איתור שגיאות בחיסכון הפנסיוני בזמן אמת

• ייעול תהליכי הצטרפות ומכירה ללקוחות
• מיכון תהליכי תפעול פנים ארגוניים

• בניית יכולות חדשות לביצוע הערכת סיכונים 
ואקטואריה

• הגברת המעורבות והעניין של האזרח בעולם 
הביטוח והפנסיה

• ניתוח תיק ההשקעות של חברות הביטוח 
בשילוב נתוני מסחר ומידע פיננסי. 

המשתתפים שיסיימו במקומות הראשונים 
יזכו בפרסים הבאים: מקום ראשון יזכה ב-18 
בנוסף  ההון  שוק  רשות  מטעם  שקל  אלף 
ל-5,000 שקל וחדר עבודה לשלושה חודשים 
)כולל טלפון ומחשב( מטעם הבורסה. המקום 
שני יזכה ל-8,000 שקל מטעם הרשות, בנוסף 
ל-2,000 שקל מטעם הבורסה. מקום שלישי 
4,000 שקל מטעם הרשות, בנוסף  יזכה ב- 

ל-1,000 שקל מטעם הבורסה.
סלינגר: "קיומו של האקתון ייחודי זה הוא 
צעד נוסף במאמצינו לקדם חדשנות ודיגיטציה 
בתחומי הפנסיה והביטוח לטובת מבוטחים 
וחוסכים ולאפשר התייעלות בדרך עבודתם של 
מבטחים וגופים מנהלים. הפתרונות לאתגרים 
שהצבנו, צפויים להגדיר מחדש את תרבות 
הצריכה של הפנסיה והביטוח ולסייע לצרכנים 

למצות את זכויותיהם".

סוכנים יקרים, 
שלמה ביטוח 
מאחלים לכם, 

שנה מלאת חיוכים
 ושנה של ״כן״ 
לכל החלומות
שתביא עימה!

כן, בכל מצב.

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

ש. שלמה חברה לביטוח בע“מ
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תשואות קרנות הפנסיה המקיפות

אוגוסט בקרנות הפנסיה:

  קרן הפנסיה מבטחים החדשה הניבה תשואה של 0.58% וקרן הפנסיה של אלטשולר שחם – 0.9%
 במבט לטווח ארוך – קרן הפנסיה של הפניקס משיגה את התשואה הטובה ביותר ל-5 שנים – 44.63%

חודש אוגוסט התאפיין במגמה מעורבת בשוק 
ההון המקומי כאשר נרשמו ירידות במרבית 
מדדי המניות המובילים )מדד ת"א-35 ירד בכ-
3%(, בעוד שנרשמו עליות בכל מדדי איגרות 

החוב לסוגיהם )תל בונד 20 עלה ב-0.9%(. 
הפנסיה  קרנות  הניבו  אוגוסט  בחודש 
במסלולים הגדולים תשואה חודשית ממוצעת 
של כ-0.36% והגיעו לתשואה מצטברת של 

7.7%-3.4% מתחילת השנה. 
זה הייתה הקרן  הקרן המצטיינת לחודש 
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 
שהניבה תשואה של 0.9%. הקרן הציגה תשואה 

ההשקעות  השנה.  מתחילת  כ-7.66%  של 
ממשלתית  אג"ח  הן  הקרן  של  העיקריות 
מיועדות )27% מסך הקרן(, אג"ח ממשלתי 
לא צמוד )25.3%( ומניות בארץ )19.1%(. נכון 
לסוף אוגוסט, הקרן מנהלת 1.32 מיליארד 
שקל ורשמה עלייה בנכסים המנוהלים של יותר 

מ-100 מיליון שקל בחודש האחרון.
מבטחים  מבין קרנות הפנסיה הגדולות, 
החדשה, היא הקרן שהניבה בחודש האחרון 
את התוצאה הטובה ביותר עם תשואה חודשית 
מציגה  הקרן  השנה  מתחילת   .0.58% של 
, וב-12 חודשים האחרונים  תשואה של 4.54%

– 6.66%. קרן זו, היא גם קרן הפנסיה הגדולה 
מבין הקרנות הנסקרות עם הון מנוהל בסך של 
73.3 מיליארד שקל. הקרן משקיעה כמעט 
33% במניות וני"ע סחירים, 27.3% מסך הקרן 

מושקע באג"ח מיועדות. 
במבט לטווח ארוך – קרן הפנסיה של הפניקס 
)מסלול 0-50( משיגה את התשואה הטובה 
ואחריה קרן   ,44.63% ל-5 שנים –  ביותר 

הפנסיה של הראל )מסלול כללי( – 42.60%.
המסלולים המצוינים בטבלה הם המסלולים 
הגדולים ביותר בכל קרן. המסלולים הכלליים 

סגורים בפני הצטרפות של עמיתים חדשים.

מבטחים החדשה ואלטשולר שחם
מובילות את התשואות של

קרנות הפנסיה לחודש אוגוסט

תשואה חודשית חברה מנהלת ושם מסלול
אוגוסט 17

תשואה 
מתחילת 2017 

תשואה 
מצטברת 12 

חודשים

תשואה 
מצטברת ל-3 

שנים 

תשואה 
מצטברת ל-5 

שנים
יתרת נכסים 

 )במיליוני שקלים(

0.58%4.54%6.66%14.32%41.15%73,361מבטחים החדשה - כללי 

ת
לו

דו
ת ג

נו
קר 0.34%5.20%6.70%13.28%41.16%47,621 כלל פנסיה – קרן ממוזגת

0.25%5.41%6.89%15.57%42.60%37,617הראל פנסיה - גילעד כללי

0.20%4.84%6.57%16.63%44.63%11,179הפניקס 0-50

0.17%4.71%6.13%12.81%35.75%49,675מקפת אישית - כללי

1,323--0.90%7.66%10.18%אלטשולר שחם 0-50

ת
נו

ט
 ק

ת
נו

קר

1,243-0.14%4.47%5.81%12.99%פסגות 0-50

3,126--0.01%3.72%4.91%-איילון-מיטב 50-60

353---0.25%3.44%-הלמן-אלדובי 0-50
מקור: דיווחי החברות

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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כוח סוכנות לביטוח פנסיוני )2015( הגישה 
בקשה  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
לאישור תביעה ייצוגית נגד ש.שלמה )ניהול 
ציים(, העוסקת בתחום ההשכרה והחכירה של 
כלי רכב. בבקשה נאמר, כי במסגרת עסקאות 
הליסינג מתחייבת החברה לבטח את הרכבים 
המושכרים בביטוח חובה, ביטוח לנזקי צד ג' 
וכן בביטוח מקיף, כאשר למעט בביטוח חובה, 
ידי החברה בדרך של  הביטוחים נעשים על 
"ביטוח עצמי". כך, בכל מקרה בו נגרם לרכבים 
המושכרים נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר, 
מתחייבת החברה לבצע את מלוא התיקונים 
השתתפות  דמי  לתשלום  בכפוף  שיידרשו 

עצמית.
אולם לא רק שהחברה מתחייבת לבצע את 
מלוא התיקונים במקרה בו בחר הלקוח לבצע 
את התיקונים אצלה, אלא שהיא לא מאפשרת 
יבוצעו התיקונים,  ללקוחותיה לבחור היכן 
ומחייבת אותם לבצע אצלה את התיקונים. 
נוטלת שלא כדין את הבלעדיות  בכך היא 

לתיקון הרכב.
בהתנהלות זו, נטען בבקשה, שוללת החברה 
מלקוחותיה את הזכות לבחור את המקום 
בו יתוקן הרכב המושכר, שיטה היוצרת מעין 
"מונופול" לתיקון הרכבים המושכרים במחירים 
שאינם תלויים במחירי השוק. ולא רק זאת, 
שיטתי מתקנת החברה את  אלא שבאופן 

ומגדירה את הנזקים כנזקי תאונה,  רכביה 
ומפעילה את הביטוח העצמי בשם לקוחותיה 
ללא ידיעתם או הסכמתם. כאשר הלקוח עוזב 
ומבקש מכתב העדר תביעות,  את החברה 
מציינת החברה במכתב זה כי הלקוח תבע את 
הביטוח, דבר הגורם נזק עצום ללקוח בזמן 

רכישת ביטוח הרכב בחברת ביטוח אחרת.
בבקשה נאמר, כי גם במקרה בו מוחזר הרכב 
לידי החברה בתום עסקת הליסינג עם שריטות 
הביטוח  את  החברה  תובעת  בלבד,  קלות 
והלקוח ניזוק בשני מישורים - הראשון בכך 
שהוא מחויב לבצע את התיקון אצל החברה, 
והשני בכך שהחברה פוגעת ב"עברו הביטוחי" 
ללא כל הצדקה, ובכך גורמת לו נזק כלכלי 

ברכישת ביטוח רכב.
נטען בבקשה, שהוגשה באמצעות  בנוסף 
עוז קינן, כי החברה גובה מלקוחותיה  עו"ד 
באופן שיטתי ובניגוד למוסכם ולדין תשלום 
מע"מ עבור כספים הפטורים מתשלום מע"מ 
ושהחברה התחייבה במפורש שלא תגבה מע"מ 

בעבור כספים אלו.
לדברי המבקשת, שהתקשרה עם החברה 
לרכב  תפעולי  ליסינג  עסקת  במסגרת 
ליס"(, המדובר במערכת  )"שורט  משומש 
רבות.  נוספות  עוולות  המבצעת  משומנת 
מלקוחותיה  גובה  החברה  לדוגמה,  כך 
סכומים הגבוהים בהרבה מדמי ההשתתפות 

העצמית המקסימלית עבור תיקון הרכבים 
המושכרים, אינה משיבה ללקוחותיה דמי 
פיקדון המופקדים אצלה בזמן השכרת הרכבים, 
נזקי  אינה מאפשרת ללקוחותיה לשום את 
הרכב בטרם ביצוע התיקונים על ידה, מחייבת 
שאינם  תיקונים  על  לקוחותיה לשלם  את 

מבוצעים בפועל ועוד.
על החברה לפצות את  לדברי המבקשת, 
התביעות  הנחת  הפסד  בעבור  לקוחותיה 
שהיא גורמת להם, וכן לשנות את התנהלותה 
כך שתאפשר ללקוחותיה לתקן את רכבם 
טרם החזרת הרכב ולממש את זכותם לבחור 
האם לתבוע את הביטוח או לתקן את רכבם 
באופן עצמאי, ללא תביעת הביטוח. סכום 
בבקשה,  נאמר  זה,  בעניין  המצרפי  הנזק 
יתברר לאחר שיגולו על ידי החברה הנתונים 
בגין כמות הלקוחות שהחברה תבעה בשמם 
וללא הסכמתם את הביטוח העצמי אותו היא 

מספקת.
כי בהערכה גסה, בהנחה שהחברה  נטען, 
65 אלף רכבים  משכירה בעסקאות ליסינג 
בשנה, מוערך הנזק ללקוחותיה בגין גביית 
מע"מ על ידה, בעבור כספם שאינם חייבים 

במע"מ, ב-16 מיליון שקל.
משלמה רכב נמסר בתגובה: "קיבלנו את 
כתב התביעה, אנו לומדים אותה ונגיב בדרכים 

המקובלות".

ייצוגית נגד שלמה: לא מאפשרת 
ללקוחות בליסינג לבחור היכן יבוצעו 

התיקונים ומחייבת לבצעם אצלה 
 נטען כי שבאופן שיטתי מתקנת החברה את רכביה ומגדירה את הנזקים כנזקי תאונה, 

ומפעילה את הביטוח העצמי בשם לקוחותיה ללא ידיעתם או הסכמתם  בנוסף נאמר בתביעה, 
כי החברה גובה מלקוחותיה בניגוד למוסכם ולדין תשלום מע"מ עבור כספים הפטורים ממע"מ

שנה טובה 
ומתוקה

בשירותי דרך אין בערך. רק שגריר

גם בשנה הבאה
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 נטען כי הלקוחות החייבים נדרשו לשלם  או שילמו לנתבעת הוצאות בגין מכתבי 
התראה שנשלחו אליהם, לרבות שכר טרחה לבאי כוחה והוצאות מסירה  הנזק 
הנטען לכלל הקבוצה הוא כ-5 מיליוני שקל  החברה דיווחה על התביעה לבורסה

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: גובה 
הוצאות גבייה שלא כדין במסגרת 

גביית חובות מלקוחותיה

הוגשה  כייצוגית  ובקשה לאשרה  תביעה 
נגד מנורה מבטחים בבית המשפט המחוזי 
בחיפה, בטענה לפיה הנתבעת גובה הוצאות 
גבייה לכאורה שלא כדין במסגרת גביית חובות 
מלקוחותיה החייבים לה כספים. כך דיווחה 

החברה לבורסה.
על פי הטענה, הנתבעת התעשרה ומתעשרת 
המבוטחים  חשבון  על  כדין  שלא  לכאורה 
הצרכנים, ללא ידיעתם וללא הסכמתם, בכך 
לנתבעת  ו/או שילמו  נדרשו לשלם  שאלה 
הוצאות בגין מכתבי התראה שנשלחו אליהם, 
לרבות שכר טרחת באי כוחה והוצאות מסירה.   
חובה  הפרת  העיקריות:  התביעה  עילות 

חקוקה; עשיית עושר ולא במשפט; רשלנות.
הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג היא: 

א( כל הצרכנים המבוטחים אשר נדרשו לשלם 
ו/או שילמו בשבע השנים האחרונות לנתבעת, 
בגין מכתבי התראה מכוח סעיף 81א1 לחוק 

ההוצאה לפועל, את סכום קרן החוב בתוספת 
שכר טרחת על סך 284 שקל או כל סכום דומה 
אחר, והכל בהתאם לדרישה ולגבייה שבוצעה 

על ידי הנתבעת או באי כוחה החיצוניים; 
ב( כל הצרכנים המבוטחים שנדרשו לשלם 
ו/או שילמו בשבע השנים האחרונות הוצאות 
מכתב ההתראה לרבות מסירת מכתב ההתראה 
באמצעות שליח בסך 100 שקל או כל סכום 
אחר במסגרת כתב התביעה על סכום כסף 

קצוב מכוח סעיף 81א1 לחוק.
הנזק הנטען לתובע הייצוגי הוא 384 שקל, 
דרך  )על  שקל  מיליוני   5 הקבוצה  ולכלל 

האומדן(.
התובע  עותר  להם  העיקריים  הסעדים 
הם: השבת סכומי הוצאות הגבייה החורגת 
מהמותר שהנתבעת גבתה שלא כדין בשבע 
בצירוף הפרשי הצמדה  השנים האחרונות, 
צו  וריבית כחוק, לכל חברי הקבוצה; מתן 

שיורה לנתבעת לחדול מגביית הוצאות גבייה 
בסכומים או בשיעורים לא פרופורציונליים 
לחוב הנגבה; חיוב הנתבעת בהוצאות בקשת 
התובע, לרבות שכר טרחת עורכי דינו ופסיקת 

גמול לתובע המייצג ושכ"ט לבאי כוחו.
מנורה מציינת בהודעתה מה-14 בספטמבר 
בידי  התקבלה  הבקשה  עם  יחד  כי   ,2017
הנתבעת החלטת בית המשפט המחוזי בעניין 
המצאה לנתבעת, למתן תגובתה, של בקשת 
התובע לאיחוד הדיון בבקשה יחד עם בקשות 
כייצוגיות שהגיש  דומות לאישור תובענות 
כנגד שתי חברות ביטוח נוספות וכן בקשה 
נוספת לאישור ייצוגית שהוגשה בעניין דומה 

נגד חברת תקשורת.
העובדה  בשל  כי  בדיווח,  נמסר  ממנורה 
שהתובענה הוגשה בימים אלו, לא ניתן להעריך 
את סיכוייה והסיכויים לאישורה כתובענה 

ייצוגית.

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
הטבות אטרקטיביות בביטוח דירה:

● כל הסיכונים לתכשיטים עד 20% בכל הקומות
    ללא פרמיה

● כל הסיכונים לתכולה עד לסכום של 30,000 ש"ח
    ללא פרמיה

● תכשיטים עד לסכום של 120,000 ש"ח יבוטחו 

    ללא דרישה לכספת

פרטים נוספים במחוזות החברה

*בכפוף לתנאי הפוליסה. *בתוקף עד 31/12/2017.

polisa185_130_3.indd   1 9/5/17   9:45 AM
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 שנה טובה ומתוקה 
לך ולבני משפחתך

שנת בריאות, הגשמה, 
נחת והצלחה

באהבה,
PassportCard משפחת

 לא תתקיים לעת עתה המלצת הוועדה הציבורית מ-2016 להעלותו באופן הדרגתי ל-64 
 סמנכ"ל תקצוב ורגולציה באיגוד קרנות הפנסיה הוותיקות, יאיר כוכב: קרנות הפנסיה 

ביצעו את ההערכות שלהן לפי גיל פרישה 64 לנשים - מישהו יצטרך לשלם על הדחיות

תוקן התקנון האחיד של קרנות 
הפנסיה: גיל הפרישה לנשים יישאר 62

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה 
אתמול )יום ב'( את תיקון התקנון האחיד של 
קרנות הפנסיה הוותיקות, לפיו גיל פרישה לנשים 
ולא תתקיים לעת עתה המלצת   ,62 יישאר 
הוועדה הציבורית משנת 2016 להעלותו באופן 

הדרגתי ל-64.
התיקון נעשה בעקבות אישור הצעת חוק 
גיל פרישה בוועדת הכספים של הכנסת מיולי 
השנה, שקבעה  כי גיל פרישת נשים יישאר 62 
ולא יועלה לפני ה-15 בפברואר 2018, בכפוף 
להגשת המלצות מטעם שר האוצר ואישור ועדת 
הכספים. אם אלה לא יתקיימו, גיל הפרישה 

לנשים יישאר 62.  
לצורך כך, נדרש תיקון של התקנון האחיד 
של קרנות הפנסיה, שנמצא תחת אחריותה 
של ועדת העבודה והרווחה, וכך נעשה. התקנות 
יחולו רטרואקטיבית מחודש אוגוסט 2017, כך 
שלא ייפגעו זכויותיה של אישה שפרשה בגיל 

62 במועד זה.
ביטוח  על שוק ההון,  לממונה  בכיר  סגן 
כי  בדיון  אמר  שרעבי,  הראל  וחיסכון, 
הפרישה  גיל  העלאת  אי  של  “המשמעות 

לנשים מעל 62 היא שפחות כסף 
נכנס לקרנות ויותר כסף יוצא מהן, 
וכך צפוי תזרים הקרנות להיפגע 
מדובר  שקל.  מיליארד  בכ-4.8 
בכ-1.5% מסך הכספים בקרנות”. 
שרעבי אמר, שכתוצאה מכך ייתכן 
אקטוארית  הפחתה  שתידרש 
אם  אולם  העמיתים,  מזכויות 
תידרש הפחתה, היא לא בהכרח 
תהיה מיידית, אלא ייתכן שתידחה 
לאפריל 2018: "אנחנו מקווים שעד 
אז תוסר העננה לגבי גיל הפרישה 

לנשים", אמר.
ורגולציה באיגוד קרנות  סמנכ”ל תקצוב 
הפנסיה הוותיקות, יאיר כוכב, התריע: "קרנות 
גיל  הפנסיה ביצעו את ההערכות שלהן לפי 
יצטרך לשלם על  64 לנשים. מישהו  פרישה 
הדחיות האלה. בסוף עושים אקטואריה ומגלים 
שחסר כסף. ההחלטה הקודמת, לפיה לא תתקבל 
הכרעה בנושא למשך שנה, עלתה לנו 200 מיליון 
שקל. על המדינה להגדיל את הסיוע לקרנות".

ענת יהב מאגף  דעה דומה השמיעה עו"ד 

הפנסיה בהסתדרות החדשה: 
"נתנגד לגריעת זכויות מהעמיתים 
יש  התקנון.  מתיקון  כתוצאה 
מימון  בדמות  פתרון  למצוא 

חיצוני".
יו”ר הוועדה, ח”כ אלי אלאלוף 
)כולנו(, קרא לרשות שוק ההון 
לנהוג במשנה זהירות בעת בחינת 
הפעלת מנגנון איזון אקטוארי, 
אשר יפחית מחסכונות העמיתים. 
הוא הזכיר כי קרנות הפנסיה גם 
משקיעות את כספי החוסכים, 
ובעת חישוב המאזן האקטוארי יש 
לבחון מה הניבו ההשקעות, בטרם נפגעות זכויות 
העמיתים. עוד קרא לבחון אפשרות של שיעורי 
הפחתה גבוהים יותר מבעלי חסכונות גדולים.

על כך השיב שרעבי :”אלה הכספים הפרטיים 
של החוסכים. הקרנות מבוססות על ערכי שוויון 
והדדיות. אם נפרק את התשתית הזאת, נפרק 
את הקרנות. אנחנו לא ששים להקטין קצבאות, 
אבל תפקידנו הוא לוודא שכל העמיתים, גם 

העתידיים, יקבלו כספים באופן מאוזן".

הראל שרעבי, סגן בכיר 
לממונה על שוק ההון
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הפניקס נתבעת בבית המשפט המחוזי מרכז 
לשלם תגמולי ביטוח בסך 57.4 מיליון שקל 
)קצא"א(.  קו צינור אילת אשקלון  לחברת 
זאת, בטענה להתחמקותה בתירוצים שונים 
מחובותיה ומהתחייבויותיה כמבטחת כלפי 
קצא"א ובהימנעותה מלשלם לה את תגמולי 
הוצאותיה  בגין  זכאית  היא  להם  הביטוח 
העצומות ונזקיה הכבדים בגין אירוע דליפת 
אירעה  הדליפה  החברה.  של  מצינור  נפט 
במסגרת העבודות להסטת קו צינור הנפט, 

שהיו מבוטחות על ידי הפניקס.
לדברי קצא”א, במסגרת עבודות של רשות 
שדות התעופה להקמת נמל תעופה בינלאומי 
ופנים-ארצי חדש למרחב אילת )נמל התעופה 
רמון( היא התבקשה בהקשר להעתקת מחלף 
שהוקם על ידי נתיבי ישראל, להסיט ולהנמיך 
את קו 42, כך שלא יפריע בהקמת נמל התעופה 
והמחלף החדש. קו זה הוא אחד מהקווים שהיא 

מפעילה לשם העברת נפט גולמי.
כתנאי לביצוע העבודות להסטת הקו קצא"א 
וייכללו  יבוטחו  כי העבודות  כך  על  עמדה 
במסגרת הביטוח הקיים לעבודות המוקדמות 
של רש"ת להקמת מחלף באר אורה, שישמש 
את נמל התעופה רמון. רשות שדות התעופה 
פוליסת  הרחיבה בשל הדרישה הזאת את 

הביטוח שלה בחברת הפניקס בגין העבודות 
להקמת נמל התעופה, המבוצעות באמצעות 
קבלני הרשות, כך שתכלול גם את קצא"א 

וקבלניה.
בגין  הכיסוי הביטוחי  כי  נאמר,  בתביעה 
עבודות הסטת הקו הוסדר במערכת הסכמית 
המורכבת ממספר חוזי ביטוח. בתביעה מצוין, 
כי הפוליסה של הפניקס היא פוליסה מסוג 
"כל הסיכונים", שבמסגרתה בוטחו עבודות 
נזק שייגרם  או  כל אובדן  נגד  הסטת הקו 
במהלך ביצוע תקופת ביצוע העבודות, לרבות 

לצדדים שלישיים.
עוד נטען, כי הפוליסה קבעה באופן מיוחד 
ומפורש כי הכיסוי הביטוחי שניתן לקצא"א על 
ידי הפניקס עבור עבודות הסטת הקו הוא כיסוי 
ראשון וקודם, והוא יחול ויחייב את הפניקס 
גם אם החבות המבוטחת בפוליסה - מבוטחת, 

כולה או חלקה, על ידי פוליסה אחרת.
אהרון  בתביעה שהוגשה באמצעות עוה"ד 
מיכאלי, יהודה רוזנטל ואסף דהן נאמר, כי 
ב-3 בדצמבר 2014, סמוך לצומת באר אורה, 
ביצוע עבודות הסטת הקו, אירעה  במהלך 
דליפה מהצינור בכמות של כ-5,000 מ"ק נפט 
גולמי, וזרם מנקודת הדליפה לשמורת עברונה.
שלחה  היא  להיום  נכון  קצא"א,  לדברי 

להפניקס שש דרישות לתשלום מפורטות 
וממוסמכות, בסכום מצטבר של כ-41 מיליוני 
ולפוליסה בחרה  לדין  בניגוד  שקל,  אולם 
הפניקס להתעלם מחובותיה והתחייבויותיה, 
ולמעט תשלום של כ-2.5 מיליון שקל בלבד, היא 
נמנעה מלשלם לה את תגמולי הביטוח להם היא 
זכאית, תוך שהיא מעלה כלפיה טענות ודרישות 
לא רלוונטיות וחסרות תום לב, שמטרתן להימנע 

מלשלם את הפיצוי שהיא חייבת.
קצא"א מציינת, כי משרד השמאים טוסמן 
מטעמה של הפניקס הכיר בעשרות  ושות' 
מיליוני שקלים מהנזקים שנגרמו ומהוצאות 

שהוצאו על ידה בעקבות אירוע הדליפה.
להיום טרם  נכון  כי  עוד,  קצא"א מציינת 
הסתיימו השלכות הרוחב של הדליפה ולא 
ניתן עדיין לאמוד את מלוא הנזקים וההוצאות 
שייגרמו לה. עם זאת, ניתן להעריך כיום כי היא 
תידרש להוציא עוד סכומים משמעותיים, לכן 
שומרת קצא"א על זכויותיה לתבוע מהפניקס 
נזקים שייגרמו לה והוצאות שיוצאו על ידה 
בעתיד בשל הדליפה. בית המשפט מתבקש 
לתת לקצא"א צו לפיצול סעדים שיתיר לה 

לתבוע בעתיד את יתרת הנזקים.
מהפניקס לא התקבלה תגובה עד סגירת 

הגיליון.

בעיות  בנושא  החולים  ארגוני  של  מפגש 
ללמוד  במטרה  לחולים,  ביטוח  ברכישת 
לעומק את הסוגיה ולבחון פעילויות משותפות 
לקידום הנושא, התקיים בראשית השבוע בכפר 
המכביה. מארגני המפגש הסבירו, כי חולים 
רבים מתקשים לרכוש פוליסת ביטוח מאחר 
שחברות ביטוח מערימות עליהם קשיים, לנוכח 
הסיכון הביטוחי הקיים לתפיסתן במכירת 

פוליסה לאדם הסובל מבעיה רפואית. 
במסגרת המפגש הוחלט להקים צוות שילמד 
את הבעיות הנוגעות לביטוח חולים, ויציג את 
המלצותיו למפקחת על הביטוח. הצוות יורכב 
מנציגים של ארגוני חולים, הקליניקה המשפטית 

ואיש ביטוח.
לזכויות  האגודה  יו"ר  פתח  המפגש  את 
"עולם  שאמר,  יעקב,  בן  שמוליק  החולה, 

הבריאות עבר ועובר שינויים רבים. מחלות 
רבות, שבעבר היוו סיכון ביטוחי, הופכות כיום 
)כגון  ריפוי  ולבנות  )כגון איידס(,  לכרוניות 
עולם הביטוח  זאת,  הפטיטיס סי(. למרות 
נשאר שמרן וכמעט ולא שינה את כללי עבודתו. 
כתוצאה מכך, נגבים תשלומים מיותרים מחולים 
בחלק מהמחלות, ולחלקן לא מאפשרים לרכוש 
פוליסה ופוגעים באפשרותם לנהל חיים תקינים. 
דוגמה לכך היא חוסר האפשרות לקבל משכנתה 
מהבנק, עקב הדרישה לרכוש פוליסת ביטוח 
חיים, כשחברת הביטוח מסרבת לבטח אותם. 
על ארגוני החולים מוטלת החובה לפעול מול 
הרגולטור, על מנת להתאים את כללי הביטוח 

לעולם המשתנה".
מדנס:  אופציה מסוכנות  דן סלס, מנכ"ל 
"אנשים קונים ביטוח כי הם מפחדים שיקרה 

להם משהו, אלא שבדרך כלל אנשים נוטים 
לפחד מבעיה רפואית שכבר יש להם ופוגעת 
בהם בפועל, ולא בעניין רחוק מן העין. חולה 
בטרשת נפוצה או בסוכרת, שרוצה לקנות ביטוח 
אשר יבטח אותו בדיוק במקרים של הידרדרות 
רפואית במחלה שלו, ימצא את עצמו עומד מול 
שלוש תשובות אפשריות: חברת הביטוח תסרב 
לבטח אותו, או שהיא תסכים לבטח אותו על 
הכול מלבד המחלה בה הוא חולה )תחריג 
מקרים שייווצרו מהמחלה(, או שהיא תסכים 
לבטח אותו, אבל במרמה. אנחנו מאמינים 
שיש פתרונות אחרים, חלקם כבר קיימים ואת 
חלקם יש לפתח – אבל המוטו שלנו הוא להציע 
ביטוח לאנשים לעניין ממנו הם מפחדים, לתת 
להם הזדמנות להרגיש בטוחים ומבוטחים, כמו 

שהיום רק אנשים בריאים יכולים להרגיש".

קצא"א תובעת את הפניקס על 
הוצאותיה ונזקיה הכבדים בעקבות 

דליפת נפט מצינור החברה

ארגוני הבריאות: נפנה למפקחת על הביטוח בדרישה 
לסייע לחולים להתמודד מול חברות הביטוח

לדברי קצא"א, נכון להיום היא שלחה להפניקס שש דרישות לתשלום, בסכום 
מצטבר של כ-41 מיליוני שקל,  אולם הפניקס בחרה להתעלם מהתחייבויותיה, 

ולמעט תשלום של כ-2.5 מיליון שקל, היא נמנעה מלשלם לה את תגמולי הביטוח 

 עקב הקשיים שמציבות חברות ביטוח רבות בפני חולים שמבקשים לרכוש פוליסה עקב 
מחלתם, הוחלט בארגוני החולים להקים צוות שילמד לעומק את הסוגיה  דן סלס, מנכ"ל 
אופציה מסוכנות מדנס: המוטו שלנו הוא להציע ביטוח לאנשים לעניין ממנו הם מפחדים
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הסתיים המחזור השלישי של 
הקורס "צומחים בפרט" במגדל

לאחר חצי שנה של לימודים - 
הסתיים בשבוע שעבר המחזור 
"צומחים  הקורס  של  השלישי 
 20 בפרט" במגדל. הקורס כלל 
מפגשים בני יום, אחת לשבוע, וכלל 
תרגולים רבים – כך מסרה החברה. 
בקורס  מדובר  כי  נמסר  עוד 
ייחודי למגדל, המעניק לסוכני 
וכלים  מיומנויות  ידע,  הביטוח 
לשיווק  וממוקדים  מתקדמים 
ופיננסים.  מוצרי סיכונים לפרט 

את  למנף  בידיהם  לסייע  במטרה  זאת, 
הפוטנציאל העסקי הטמון בפעילות זו כמקור 

הכנסה וכמנוע צמיחה. 
מיציאתו לדרך של הקורס, לפני כ-3 שנים, 
השתתפו בו יותר מ-150 סוכני ביטוח, בדגש 
על סוכני ביטוח צעירים, המהווים דור ממשיך 
בסוכנויות, סוכנים בסוכנויות גדולות וסוכנים 

עצמאיים הבונים את תיק הביטוח שלהם. 
במסגרת הקורס נדרשים המשתתפים להציב 
לעצמם יעדים אישיים. השגת היעדים מלווה 
ידי מפקחים אישיים של מגדל ומנהלי  על 
המכירות, בדגש על הכוונה ותרגום החומר 
הנלמד לביצוע בשטח. בסיום תהליך ההכשרה 
ממשיכה מגדל ללוות את הסוכנים ולתמוך 

בהם ככל הנדרש. 
יצוין כי הקורס "צומחים בפרט" הינו תוצאה 
של מאמץ משותף בין יחידות רבות במגדל, 
בראשות מנהל המכירות הארצי בבריאות 
ומנהלת מחלקת  דורון מושקוביץ  וריסק 

ההדרכה רונית נוי. 
שעבר הסתיים המחזור השלישי  בשבוע 
כאמור ובטקס במעמד צמרת מגדל, קיבלו 
המשתתפים תעודות הערכה והאזינו להרצאתה 

של ד"ר עינת גלזר.
לדברי גד מילר, סמנכ"ל ומנהל מכירות ארצי 
- חיסכון ארוך טווח, בריאות ופיננסים ארצי: 
"הקורס 'צומחים בפרט' הינו נדבך משמעותי 
בסוכני  שלנו  הכוללת  התמיכה  במעטפת 

הביטוח, לטובת העצמת יכולות 
המכירה שלהם ולטובת פתיחת 
אפיקים עסקיים חדשים עבורם, 

בשיתוף הפעולה עם מגדל". 
דורון מושקוביץ, מנהל מכירות 
כי  ציין  וריסק,  - בריאות  ארצי 
"אנו משקיעים ב'צומחים בפרט' 
משאבים מקצועיים רבים על מנת 
להעניק לסוכני הביטוח יתרונות 
אנו  לשמחתנו,  רבים.  מכירה 
בפירוש מזהים את אפקטיביות 
רבים מאוד מהמשתתפים  הקורס, כאשר 
עושים חיל במכירות מוצרי הפרט של מגדל 

ואף עוברים את יעדיהם".
ליאור רביב, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת 
"כחברה  מסר:  ההפצה,  וערוצי  הלקוחות 
מובילה בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסיים 
הפוטנציאל  למיצוי  פועלים  אנו  בישראל, 
העסקי העצום של סוכני הביטוח, הן במוצרי 
הסיכונים והפיננסים והן ביתר תחומי הפעילות 
המשותפים, תוך שמירה וטיפוח הקשר ההדוק 
והנאמנות ההדדית. הדגש שניתן למוצרי הפרט 
ובמיוחד למוצרי הסיכונים, מספק מענה לצורך 
ממשי של ציבור הלקוחות ותורם רבות להגדלת 

הערך של הסוכן".

הנהלת מגדל בסיום הקורס
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הזוג  ובנות  ובני  הפניקס  עובדי   3,500
שערכה  חגיגי  באירוע  אמש  השתתפו 
לרגל  בקיסריה  באמפיתיאטרון  החברה 
השנה החדשה. לרגל המפגש, שנערך במעמד 
נצבע  ויו"ר הדירקטוריון,  הנהלת החברה 
האמפי בצבעי החברה, כתום וכחול, בטכניקה 

ייחודית. 
במהלך הערב הוכרזו 19 העובדים המצטיינים 
ושלושת המנהלים המצטיינים לשנת 2017, 
רמי אליהו מנהל  נבחר  כשמבין העובדים 
מוקד הסוכנים בחטיבת הלקוחות כעובד 
ואילן דטשי מנהל בריאות  ביותר,  הבולט 
פרט וביטוחי נח"ל מתחום הבריאות כמנהל 

המצטיין של 2017.
במהלך הערב הפתיע מנכ"ל הפניקס, אייל 
לפידות, גם את רועי יקיר, מנהל ההשקעות 
הראשי של הפניקס, ואת ניר עובדיה, מנהל 
היחידה, שנבחרו כחברי ההנהלה המצטיינים 

ל-2017.
אייל לפידות בירך את העובדים בברכת 
וציין את הערכתו הרבה לכלל  שנה טובה, 
העובדים ולמנהלי הפניקס, המובילים את 

החברה להישגים החזקים בעולם הביטוח.

אורנה ביטון, יו"ר ועד עובדי הפניקס, עלתה 
אחריו לבמה והדגישה כי העבודה המשותפת 
של העובדים והמנהלים שהופכת את הפניקס 

למקום שטוב לעבוד בו.
העובדים צפו בהופעה מיוחדת של הזמר 

אייל גולן, שהיטיב לבצע עם שיריו.

הוכרזו העובדים המצטיינים 
בהפניקס ל-2017

רמי אליהו, מנהל מוקד הסוכנים בחטיבת הלקוחות, נבחר כעובד הבולט ביותר, ואילן 
דטשי, מנהל בריאות פרט וביטוחי נח"ל מתחום הבריאות, נבחר כמנהל המצטיין של 2017

מנכ"ל הפניקס אייל לפידות מעניק את פרסי ההצטיינות
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יותר מ-1,700 בכירים בענף הביטוח ושוק ההון 
וסוכני ביטוח, ישתתפו בכנס אלמנטר 2017 
של לשכת סוכני ביטוח. הכנס, אשר ייערך בין 
התאריכים ה-23-26 באוקטובר באילת, ייפתח 
השנה בסימן "מחוזקים אל העתיד" והוא נערך 

זו השנה ה-31. 
בין משתתפי הכנס: השר לשעבר, גדעון סער; 
יו''ר  גפני;  משה  ועדת הכספים, ח"כ  יו"ר 
הקואליציה, ח"כ דוד ביטן; יו''ר איגוד חברות 
הביטוח, יאיר המבורגר; נשיא לשכת סוכני 
ביטוח, אריה אברמוביץ; הממונה על שוק ההון, 
דורית סלינגר; מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, 
ד"ר גיא רוטקופף; מנהל רשות המיסים, משה 
אשר; ח"כ מיקי זוהר; ח"כ עליזה לביא; ח"כ 
מיכל בירן; ח"כ רחל עזריה; נשיא לשכת יועצי 
המס, ירון גינדי; נשיא לה"ב, עו''ד רועי כהן; 
נשיא לשכת רואי החשבון, רו"ח יזהר קנה; את 

הכנס תנחה הקומיקאית אלינור סלע.
בכנס יעלו לדיון כמה מהנושאים הבוערים 
ב' ה-23 באוקטובר  ביום  בתחום הביטוח. 
יתקיים טקס הפתיחה  עם הממונה על שוק 
ההון, דורית סלינגר; יו''ר איגוד חברות הביטוח, 
יאיר המבורגר; נשיא לשכת סוכני ביטוח, אריה 
אברמוביץ ויו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 

סוכני ביטוח, אריאל מונין.

ביום ג' ה-24 באוקטובר ייחשף סקר שביעות 
רצון מחברות הביטוח בתחום האלמנטר. בנוסף 
ייערך רב שיח בנושא "תפקיד הרגולציה בענף", 
בהשתתפות: סגן בכיר לממונה ברשות שוק 
זוהר, מרכז  אסף מיכאלי; ח''כ מיקי  ההון, 
עליזה  ח''כ  הכספים;  בוועדת  הקואליציה 
לביא; ח''כ מיכל בירן, חברת ועדת כספים ויו''ר 
השדולה לפנסיה הוגנת. הפאנל בהנחיית ד''ר 
גיא רוטוקפף, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח. 
בנוסף ירצה השר לשעבר, גדעון סער על דוח 
הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח. 
מנכ''ל שלמה ביטוח, אורי אומיד, ידבר על 
המגמות הצפויות בענף הרכב עם כניסת הרכב 
לוי  מירון לוי, סמנכ''ל קבוצת  האוטונומי. 
יצחק, ידבר על הסוד שמאחורי הערכת רכבי 

היוקרה בישראל.
יובל  ירצה  באוקטובר   25 ה- ד'  ביום 
“העולם  על   Waze סמנכ''ל  שמואלביץ', 
Waze”. כמו כן, ייערך רב שיח  המחובר של 
“נושאים בוערים בענף האלמנטר”,  בנושא 
קרן  יועץ ביטוח;  חגי שפירא,  בהשתתפות: 
ניצן  הפניקס; עו''ד  גרניט, מנהלת תביעות 
הראל, יועץ משפטי לסוכני הלשכה במחוז צפון; 
אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה ברשות שוק 
יו''ר הוועדה לביטוח  ההון. הפאנל בהנחיית 

כללי, אריאל מונין. 
שני  של  נאומים  יתקיימו  היום  בהמשך 
המתמודדים לנשיאות הלשכה: ממלא מקום 
ליאור  ויו''ר סניף חיפה  אורי צפריר  הנשיא 

רוזנפלד. 
מורן זיסר, מנכ''לית בי-קום פתרונות תוכנה 
תדבר על: "למה לא צריך לפחד מהטכנולוגיה". 
כמו כן יתקיים מושב צעירים ייעודי ובו: עו''ד 
נבחרים  כיסויים  על  תדבר  טוב  הר  ליאת 
בפוליסה לביטוח עסק ודגשים בעת עריכת 
ורן  ביטוח עסק, עו''ד רועי כהן, נשיא להב 
קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים במשרד 
הכלכלה, ירצו לנוכחים על כיצד מנהלים עסק.
יום ה' ה-26 באוקטובר ייפתח בדבריו של 
ח''כ משה גפני, יו''ר ועדת הכספים. לאחר מכן, 
ייערך רב שיח "עידוד התחרות בענף הביטוח" 
ועדת  יו''ר  עזריה,  רחל  ח"כ  בהשתתפות: 
הרפורמות; דוד ביטן, יו''ר הקואליציה; דורון 
שורר, חבר בוועדה הציבורית לבחינת עתיד 
ענף הביטוח, לשעבר הממונה על אגף שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. את הפאנל 
ינחה הפרשן הכלכלי של מעריב, יהודה שרוני. 
ג'ון גבע יחתום את הכנס עם הרצאה  עו"ד 
בנושא הסתכנות מרצון של בעל עסק בכניסה 

לבית עסק לאחר קבלת התראות על פריצה. 

מגדל, בניהולו של עופר אליהו, אירחה השבוע 
בבנייני החברה כ-120 ניצולי שואה לארוחת 

ערב חגיגית, לכבוד ראש השנה. 
לקריאה  ברצון  נענו  מגדל  רבים מעובדי 
להתנדב ולקחת חלק בהצלחת הערב - החל 
מהסעת האורחים הוותיקים מבתיהם לאירוע 
לריקודים  ועד  הארוחה  הגשת  ובחזרה, 

משותפים בשיאו של הערב. 
היהודי  כלל מאכלים מהמטבח  התפריט 
ובתכנית האומנותית - שירה בציבור של שירי 
ארץ ישראל עם קורטוב "יידישקייט" ורוסית.  
בנוסף, דן וילנר, מנהל תחום מנהל, לוגיסטיקה 
בירך ברכה מסורתית לשנה  ורכש במגדל, 

החדשה וזיכה בתקיעת שופר.
במגדל אומרים, כי במפגש הושקעו מחשבה 
ומאמצים רבים, בניצוחה של ענת עופרי, מנהלת 
האחריות החברתית בחברה, על מנת להעניק 
לאורחים הוותיקים חווית חג ולתת להם את 

החום והאהבה להם הם ראויים. 
סיגל קליינשטרן,  בדבריה במפגש ביקשה 
מנהלת תחום משאבי אנוש במגדל, להודות 
לאורחים הוותיקים על הזכות לארח אותם 
וכן להודות לעובדי החברה, שהתנדבו בשמחה 

מלווים  אשר  מתנדבים  בחלקם  למשימה, 
ותומכים בניצולי שואה גם במשך כל השנה. 

האירוע השנה ממשיך מסורת של חמש שנים, 
עמותת לתת,  המתקיים במגדל בשיתוף עם 

לקראת תחילתה של השנה העברית החדשה. 
הוא מהווה חלק מהתכנית החברתית של 
מגדל לסיוע ולשיפור הרווחה ואיכות החיים 

של האוכלוסייה המבוגרת. 

כנס אלמנטר 2017 של לשכת סוכני הביטוח 
יתקיים בחודש הבא בסימן "מחוזקים אל העתיד"

מגדל אירחה כ-120 ניצולי שואה לארוחת חג

בכנס צפויים להשתתף כ-1,700 איש, ביניהם בכירים מענף הביטוח 
ושוק ההון, חברי כנסת, ראשי ארגונים קשורים וסוכני ביטוח

האירוע השנה ממשיך מסורת של חמש שנים, המתקיים במגדל בשיתוף 
עם עמותת לתת, ומהווה חלק מהתכנית לאחריות חברתית של החברה

יופיע ביום א', ה-24 בספטמבר 2017לרגל ראש השנה, הגיליון הבא של
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

עובדים ואורחים בארוחת החג של מגדל


