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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

בתי  ואיגוד  לפנסיה  החוסכים  פורום 
במאבק  ממשיכים  בישראל  ההשקעות 
להשוואת התנאים בין קופות הגמל לבין קרנות 
בבג"ץ  נוסף  )ד'( יתנהל דיון  הפנסיה. מחר 
משרד  נגד  בעתירה של הארגונים הנזכרים 
האוצר בדרישה להנפקת אג"ח מיועדות על 

ידי המדינה גם לקופות הגמל. 
לצד עתירה זו תוצג מחר עתירה נוספת באותו 
נושא, בטענה שהשינוי בתקנות בעניין האג"ח 
המיועדות, שהתבצע על ידי שר האוצר ממרץ 
2017, הינו פסול, מפני שההחלטה נעשתה ללא 

סמכות ונוגדת את כללי המנהל התקין.  
על פי העתירה, הצוות להגברת הוודאות 
בחיסכון הפנסיוני של משרד האוצר, בראשות 
מנכ"ל המשרד שי באב"ד, קיבע את האפליה 
בין קרנות הפנסיה לקופות הגמל. זאת, לאחר 
ביצוע בחינה מחודשת של הנושא על ידי הצוות 
במרץ האחרון ובניגוד לרוח הדברים של בג"ץ 

אשתקד.
2016 בג"ץ דחה את  כי בספטמבר  נזכיר 
הדיון על הקצאת אג"ח והותיר את העתירה 
פתוחה על מנת לעקוב אחר ההתפתחויות. 
בנוסף צוין בהחלטה על ידי המשנה לנשיאה 
אליקים רובינשטיין, כי למרות ש"הנושא מדיר 
שינה מעיננו", קשה מאוד להתערב בהחלטות 

מסוג זה משום שמדובר בהכרעה של מדיניות 
כלכלית ביסודה. 

בעתירה הנוכחית נטען כאמור, כי פנסיונר 
בקופת גמל מופלה לרעה בשיעור של יותר 
מ-30% בתשואת החיסכון בהשוואה לפנסיונר 
בקרן פנסיה. על פי חוות דעתו של ירום אריאב 
)מנכ"ל משרד האוצר בשנים 2009-2007(, 
ההבדל בין תשואה שנתית בחיסכון הפנסיוני 

שכולל אג"ח מיועדות לבין התשואה שנתית 
בחיסכון ביטוח מנהלים ללא אג"ח מיועדות 

מגיע ל- 1.31% לטובת החיסכון הפנסיוני.
לקראת הדיון אמרה יוליה מרוז, מנכ"לית 
איגוד בתי השקעות בישראל, כי "כל עוד המצב 
הקיים לא ישתנה - המדינה תמשיך להנציח 
את נחיתות קופות הגמל בהשוואה לקרנות 
הפנסיה ועשרות אלפי חוסכים בישראל ימשיכו 
להיפגע. נדמה כי אין כיום עוררין על הצורך 
בחלוקה שונה של האג"ח המיועדות, ואני 
מקווה כי גם בית המשפט ישכיל להבין זאת 

ולפסוק בהתאם".

בג"ץ יערוך מחר דיון נוסף וישקול האם 
להנפיק אג"ח מיועדות גם לקופות הגמל 

לדן דוברי,
אתך באבל הכבד

במות האם

קיטי
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

יוליה מרוז, מנכ"לית איגוד בתי ההשקעות

http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%97/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%97/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%97/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E/


26  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

  ארגון המתכננים הפיננסיים העולמי ממשיך לתמוך בעומר גטניו כיו"ר האיגוד  מנכ"ל האיגוד 
העולמי נואל מיי שלח להירשקורן מכתב בו התבקש הלה "לחדול מכל פעילות המציגה אותך כיו"ר 

החדש"   הירשקורן מצידו הכריז על בחירות לוועד וכתב לחברי האיגוד: עומר וחבר מרעיו פנו 
במעמד צד אחד לנואל וסיפרו לו סיפורים במטרה לקבל תמיכה ולהיאחז בקרנות המזבח

הקרע באיגוד המתכננים הפיננסים מעמיק

המתכננים  איגוד  בהנהגת  הפיצול 
הפיננסיים מגיע בימים אלה לשיא נוסף, 
גטניו זוכה לתמיכה נוספת  עומר  כאשר 
ומצד שני  מצד מנכ"ל הארגון העולמי, 
איש אמונו של נשיא  הירשקורן,  נועם 
מקדים את הבחירות  דן דוברי,  האיגוד 

ותוקף את גטניו.  
מארגון  החג  ערב  שנשלח  במכתב 
 ,FPSB המתכננים הפיננסיים העולמי 
נואל מיי בהירשקורן:  מפציר המנכ”ל 
המציגה  לאלתר  פעילות  מכל  "לחדול 
איגוד  של  החדש  ראש  כיושב  אותך 
המתכננים הפיננסיים" ולא להסתמך על 

ההחלטות שנעשו באותה בישיבה. לדברי מיי, 
הוא מביע דאגה ממצבו של האיגוד בישראל 
ו"רואה בפעולות שלך ובמצגי השווא שבאו 
בעקבותיהן, פעולות המעודדות חוסר ודאות, 
שיבושים ונזק למוניטין של איגוד המתכננים 

הפיננסיים בישראל".
מנגד, הירשקורן הודיע אתמול )ב'( במכתב 
לחברי האיגוד על הקדמה נוספת של הבחירות 
ל-16 באוקטובר. כמו כן, הירשקורן לא נשאר 
חייב אל מול התמיכה של מיי בגטניו, ובאותו 

מכתב הסביר כי "עומר וחבר מרעיו פנו במעמד 
צד אחד לנואל וסיפרו לו סיפורים, במטרה 
ולהיאחז בקרנות המזבח גם  לקבל תמיכה 

במחיר פגיעה בשמו של האיגוד". 
עו"ד  על קביעתו של  הירשקורן מסתמך 
עמירם בוגט, הנוגדת את קביעתו של עו"ד 
ג'ון גבע וגורסת כי "לא היה לגטניו כל סמכות 
לסגור את האסיפה, לאחר שהגיעו חברים מכל 
הארץ להזמנתו. האסיפה נוהלה על פי חוק וכל 
ההחלטות שהתקבלו במהלכה שרירות וקיימות". 

הירשקורן:  אמר  בהתייחסות לבחירות 
"אני בהחלט שמח שאנו עורכים בחירות 
שיאפשרו את הניהול התקין של העמותה. 
אני מבטיח לכל חברי הקהילה לקבל את 
תפקיד  מחנאות.  וללא  באהבה  כולם 
האיגוד הוא לדאוג להביא את התכנון 

הפיננסי לכל בית בישראל".
בהנהגת הארגון החל  בפועל  הפיצול 
באסיפה כללית שנערכה בתחילת החודש 
)ה-4 לספטמבר(, בה תוכנן לקיים דיון 
בעתידו של הנשיא דן דוברי )פוליסה, גיליון 
2290 מה-2 באוגוסט(. בעקבות חילוקי 
דעות קשים באסיפה, כולל סירובו של בא 
כוחו של דוברי לצאת מהדיון, גטניו ששימש כיו"ר 
בחר לעזוב את האסיפה ובעשותו כן, ראה בה 
כמפוזרת. לאחר צאתו, נציגים אחרים של הארגון 
המשיכו לקיימה, הביעו אמון בדוברי וקיבלו 
החלטה להקדים את הבחירות ל-22 בנובמבר. 
גטניו דוחה את החלטות אותה ישיבה ועמדתו 
היועץ המשפטי  גבע,  עו"ד  ידי  על  נתמכת 
ויו"ר הארגון העולמי נואל מיי,  של הארגון 
שטוענים כי יציאתו של גטניו משמעה פיזור 

וסיום האסיפה.

עומר גטניו ונועם הירשקורן
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www.migdal.co.il
מגדל חברה לביטוח בע״מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע׳׳מ. 

הביטוח של הלקוחות שלך מעולם לא היה נגיש יותר

מהיום ניתן לצפות בכל המידע הביטוחי ולבצע מגוון פעולות 
באופן עצמאי, בקלות ובמהירות.

חדש! אפליקציית מגדל
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האם מותר לחברת ביטוח לתת שובר 
החלפה במקרה של אובדן תכשיט?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

מתי חל התיקון לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן( מ-2015?

בבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 
נדונה תביעתו של אורי שטרן )"התובע"(, כנגד 
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ )""הנתבעת" 
– "שלמה"(. פסק הדין ניתן באוגוסט 2017, 
בהיעדר הצדדים, מפי הרשם הבכיר אייל דוד.
התובע היה מבוטח בפוליסת ביטוח בשלמה. 
אין מחלוקת על כך, כי קיים כיסוי ביטוחי לאירוע 
מושא התביעה – אובדן טבעת יהלומים של 
רעיית התובע. המחלוקת הצטמצמה לשאלת 

הדרך להשבת המצב לקדמותו.
התובע טען, כי זכותו לקבל פיצוי כספי במזומן. 
שלמה טענה, כי בהתאם לשיקול הדעת המוקנה 
לה על פי הפוליסה, היא רשאית לפצות את 
התובע באמצעות תחליף, מתן טבעת יהלומים 
מאותו סוג ואיכות כפי שהייתה לאשת התובע.

פסק הדין: בית המשפט דן בפוליסה שקבעה 
יוכל, לפי  1.ג: "דרכי הפיצוי: המבטח  בסעיף 
שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי פיצוי 
אלה: א. תשלום ערך האובדן או הנזק. ב. תיקון 
הדירה או התכולה שאבדו או ניזוקו והבאתם 
למצב הדומה למצבם ערב קרות האבדן או הנזק. 
לטענת התובע, הנחיות המפקחת על הביטוח 
ניתנו כבר בינואר 2015, אולם השינוי בתנאי 
הפוליסות נעשה בפועל רק ביולי 2015, ולגבי 
תכשיטים, נקבע, שנדרשת הסכמת המבוטח 
לדרך הפיצוי. לטענתו, אם נקבל כנכונה את 
בתוקף  שהייתה  שהפוליסה  שלמה,  טענת 
בעת קרות האירוע הביטוחי היא הפוליסה 
בין  ייצור הבדל שאינו הגיוני  הישנה, הדבר 
מבוטחים שונים, בהתאם לתאריך הצטרפותם 
כי לשינוי  מן הראוי לקבוע,  לכן,  לפוליסה. 
בתנאי הפוליסה, בהתאם להנחיות המפקחת, 
יש תחולה רטרואקטיבית, כך שתחול גם לגבי 
האירוע הביטוחי מושא התביעה. החלופה של 
קבלת  טבעת חלופית אינה ישימה. התובע 
ורעייתו  כי הוא  הודיע לסוכן הביטוח שלו, 
אינם מעוניינים בקבלת שובר הפניה לקבלת 

תכשיט חלופי, אלא בקבלת פיצוי כספי בלבד, 
שכן מדובר בטבעת שהוכנה על ידי תכשיטן 
מסוים, ומבוקשם הוא, כי הוא זה שיכין את 

הטבעת החלופית במקום זו שאבדה.
היא  לפוליסה,  בהתאם  כי  טענה,  שלמה 
רשאית בהתאם לשיקול דעתה לפצות את 
 2 התובע באמצעות תחליף כמפורט בסעיף 
סיפא לעיל. לטענתה, בשונה ממבטחות אחרות, 
שאינן נותנות זכות בחירה למבוטח ומנפיקות 
לו שובר הפנייה לחנות תכשיטים אחת, שלמה 
הנפיקה למבוטח הפנייה לאחת מ-15 מחנויות 
התכשיטים שבהסדר איתה. החנויות מצויות 
רמות  מכל  מאד,  גדולה  ארצית  בפריסה 
ובין היתר נכללת בהסדר גם רשת  החנויות, 

התובע,  של  כמו  במקרים   .H. STERN
שלמה פונה למתחלפת, החברה אליה מופנים 
המבוטחים, בשאלה האם יש ביכולתה לייצר את 
התכשיט המסוים שהיה למבוטח. אם התשובה 
חיובית, המבוטח מקבל שובר הפנייה למתחלפת, 
ואם התשובה שלילית, היו בעבר מספר מקרים 

בהם היא פיצתה את המבוטח בכסף. 
בפוליסה  לטענת שלמה, תקופת הביטוח 
שהייתה בתוקף, במועד קרות האירוע הביטוחי, 
על  שחל  החוזה  היא   -  2016 באפריל  ה-6 
הצדדים. גם אם לאחר מכן שונו תנאי פוליסת 
ונקבעו בה תנאים אחרים, בהתאם  הביטוח 
להנחיות הפיקוח, אין בכך כדי להשליך על 
פוליסה קודמת. ברור שאם זה היה הפוך, ושינוי 
תנאי הפוליסה היה לרעת המבוטח, הוא לא היה 
מבקש להחיל תנאים אלו למפרע. לטענתה, 
לו  כלפי התובע.  ביחסה  הוגנת  הייתה  היא 
היה התובע נותן לה הזדמנות לתחלף לו את 
התכשיט כראוי, הדבר היה נבדק. ככל שהיא 
הייתה מגיעה למסקנה, שאין אפשרות לתחלף 
את התכשיט – היא הייתה מפצה אותו בכסף.

בית המשפט ציין, כי כידוע, על התובע החובה 
להוכיח את תביעתו בהתאם לעיקרון "המוציא 

מחברו, עליו הראיה". נטל ההוכחה, הוא נטל 
הבאת הראיות, נקבע במשפט האזרחי על פי 
"הטיית מאזן ההסתברות" לאחר שבית המשפט 
בוחן את מהימנותן של הראיות שבפניו ואת 
משקלן. שלמה הכירה באירוע הביטוחי כמכוסה 
על ידי הפוליסה. המחלוקת בין הצדדים היא 
לגבי דרך מתן הפיצוי למבוטח בגין האירוע 
הביטוחי. פוליסת הביטוח היא חוזה המסדיר את 
מערכת הזכויות והחובות החולות על הצדדים, 
המבטחת והמבוטח. ככלל, המבטחת צריכה 
בגין האירוע הביטוחי,  לפצות את המבוטח 
בהתאם לתנאי הפוליסה, כפי שהייתה בתוקף 
במועד האירוע הביטוחי. מלשון הפוליסה עולה, 
כי למבטחת שיקול דעת לקבוע באיזו דרך תפצה 

את המבוטח.
בית המשפט דן בשאלה מהו הדין הקובע לגבי 
דרך תשלום הפיצוי בגין האירוע הביטוחי. ב-27 
בינואר 2015 פורסמו תקנות הפיקוח על עסקי 
ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(, 
)תיקון( התשע"ה-2015, ונכנסו לתוקף ב-27 
ביולי 2015. לכן, התקנות חלות על פוליסות 
שנכנסו לתוקף ביום זה או לאחריו. פרשנות 
התובע לגבי תחולת התקנות על פוליסות ביטוח, 
שהיו קיימות בתוקף בעת תחילת התקנות, אינה 
מתיישבת עם נוסח התקנות הקובע במפורש, 
כי הן יחולו על פוליסות ביטוח שייכנסו לתוקף 

במועד התחילה או לאחריו.
בית המשפט הגיע למסקנה, כי שלמה פעלה 
כדין והייתה רשאית בהתאם לפוליסה לבחור 
את דרך הפיצוי למבוטח-התובע, כפי שבחרה 
בפועל. דהיינו, מתן שובר הפניה לקבלת תכשיט 

חלופי באחת מהחנויות שבהסדר עם שלמה.
לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה ולא 
פסק הוצאות לשלמה בשל העובדה שהגישה 
את כתב הגנתה באיחור רב. עד למועד כתיבת 
שורות אלו לא ידוע אם הוגשה בקשת רשות 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

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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השינויים הצפויים בחיסכון הפנסיוני בשנה הקרובה )א'(

 אחרי מספר שינויים בניהול החסכונות הפנסיוניים שנכנסו לתוקף במהלך השנה האחרונה, 
גם השנה החדשה - תשע"ח, מביאה עמה לא מעט שינויים שצפויים להשפיע על שוק הפנסיה 
 אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופת גמל ופנסיה, ממפה את עיקרי השינויים 

מכרז חדש לקרן ברירת מחדל 
ומהלך נוסף לאיחוד חשבונות

שוק הפנסיה עומד בפני שינויים 
דרמטיים עם כניסתה של שנת 
אייל סיאני, סמנכ"ל  תשע"ח. 
בהלמן אלדובי קופת  מקצועי 
גמל ופנסיה, ממפה את עיקרי 
השינויים הצפויים, מתי הם ייכנסו 
לתוקף ומה תהיה השפעתם על 
מתוך  ראשונה  כתבה  השוק. 

שתיים.

• מי תהיה קרן הפנסיה של 
המדינה?

לאחר שנמצא כי קיימים מאות 
אלפי חשבונות בקרנות הפנסיה שנגבים מהם 
ניהול מקסימליים )6% מכל הפקדה  דמי 
משרד  ו-0.5% מהצבירה השנתית(, פרסם 
האוצר בשנת 2016 מכרז דרמטי בו זכו שתי 
חברות – הלמןאלדובי ומיטב דש, אשר הציעו 
1.49% מכל  ניהול נמוכים במיוחד של  דמי 
הפקדה + 0.001% מהצבירה ו-1.31% מההפקדה 
0.01%+  מהצבירה, בהתאמה. דמי הניהול הללו 
מוצעים לכל חוסך שיצטרף לאחת מקרנות 
הפנסיה האלה ולמשך עשר שנים. כמו כן, כל 
מעסיק בישראל אשר מחויב להפקיד עבור עובד 
חדש שלא בחר מוצר פנסיוני, יהיה חייב להפקיד 
את הכספים לאחת מ-2 קרנות הפנסיה הזוכות 
כאמור )במידה ולא ערך מכרז מיוחד). מדובר 
ברפורמה גדולה במיוחד, אשר צפויה להגדיל 
אחוזים. בעשרות  החוסכים  פנסיית   את 
ברירת  של קרנות  הזכייה  סטטוס: תוקף 
המחדל כאמור הוא עד ה-1 בנובמבר 2018. 
רשות שוק ההון צפויה לפרסם במהלך החודשים 
הקרובים תנאי מכרז חדשים בו יזכו שתי קרנות 
פנסיה אשר יהיו קרנות ברירת המחדל לתקופה 

של שלוש שנים.

• איחוד חשבונות פנסיה – הולכים לסבב 
נוסף

)כ-2.3 מיליון(  כי מחצית  לאחר שנמצא 
מהחשבונות בקרנות הפנסיה החדשות מוגדרת 
כחשבונות לא פעילים וכי דמי הניהול הנגבים 
מהחשבונות  כפליים  כמעט  גבוהים  מהם 
הפעילים, החליט משרד האוצר בשנה שעברה 
החשבונות  את  יאחד  אשר  מהלך  להוביל 
הפעילים והלא פעילים. זאת,  במטרה להוזיל 
את עלויות דמי הניהול של החוסכים, ליצור רצף 
לכיסוי הביטוחי ולמנוע תופעות של "כספים 
אבודים". המהלך הסתיים לפני כחודש. אולם 
בבדיקה שערך משרד האוצר נמצא כי עדיין 

נותרו כ-2 מיליון חשבונות לא פעילים.

יחל  כחודש,  בעוד  סטטוס: 
נוסף לאיחוד חשבונות.  מהלך 
לסרב  הזכות  תינתן  לחוסכים 
להעברת הכספים כאמור. איחוד 
החשבונות בפועל יהיה בפעימה 

אחת במהלך מרץ 2018.

• עצמאיים-לא הפקדתם? – 
היזהרו מקנסות!

עצמאי  כל   2017 משנת  החל 
מחויב להפקיד לחיסכון פנסיוני 
עד גובה השכר הממוצע במשק 
)שמ"ב( לפי השיעורים הבאים: 
בגין   12.55%  + בגין מחצית שמ"ב   4.45%
לשמ"ב.  ועד  השמ"ב  מחצית  מעל  החלק 
הביטוח  שיעורי  הופחתו  לכך,  בתמורה 
הטבות  ושופרו  העצמאיים  לרוב  הלאומי 
המס הניתנות לעצמאי בגין הפקדה לחיסכון 
פנסיוני ולקרן השתלמות. בנוסף, קבע החוק 
רשות המיסים תעביר לרשות האכיפה  כי 
והגבייה, אחת לשנה, רשימה של עצמאים 
שלא הפקידו לחיסכון פנסיוני. עצמאי שלא 
יפקיד לחיסכון פנסיוני כאמור ייקנס על ידי 
 רשות האכיפה והגבייה בחמש מאות שקל.
סטטוס: על מנת לתת זמן היערכות לציבור 
העצמאיים ועל אף שחובת ההפקדות החלה 
על  יוטלו  קנסות  כי  החוק  קבע  ב-2017, 

עצמאיים שלא הפקידו החל משנת 2018. 

• הגירעון המובנה בקרנות הפנסיה יבוטל 
– המבוגרים יוכלו להצטרף

הנובעים  אקטואריים  חישובים  פי  על 
של  במקרה  חדשה,  פנסיה  קרן  ממבנה 
מבוטח אשר מתחיל לקבל קצבה, חישוב 
על  היתר,  בין  הקצבה החודשית מתבסס, 
הנחת תשואה של כ-4% בשנה, כאשר בפועל 
התשואה במשק בשנים האחרונות הייתה 
גרם  זה  פער תשואות  נמוכה משמעותית. 
בשנים האחרונות לגרעון אקטוארי מובנה 
בקרנות הפנסיה. מצב זה הביא את הקרנות 
לסרב לקבל מבוטחים הקרובים לגיל פרישה. 
ייכנסו לתוקף הוראות חדשות של  בקרוב 
רשות שוק ההון, אשר משנות את אופן החישוב 
כאמור ויבטלו למעשה את הגירעון המובנה 
 שיוצר כל מקבל קצבה לקרן הפנסיה כיום. 
ייכנסו לתוקף  סטטוס: ההוראות החדשות 
ב-1 בינואר 2018. הוראות אלו יוכלו לאפשר 
לקרנות הפנסיה לצרף מבוטחים הקרובים 

לגיל הפרישה.

בחלקו השני של המאמר ייסקרו גם השינויים 
הבאים: מעבר מקבלי קצבאות בין גופים, 
החלת תקנות תשלומים על כלל המעסיקים, 

שינוי תקנוני קרנות הפנסיה ועוד. 

אייל סיאני

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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חבויות  ביטוח 
מכיל 4 פוליסות / 
כיסויים עיקריים: 
צד  חבות מעביד, 
צר  מו חבות  ג', 
מקצועית  וחבות 
ות  י ר ח א ל  ל )כו
של  ת  י ע ו צ ק מ
מקצועות הרפואה 
ת  ו י ר ח א ן  כ ו
משרה /  נושאי 
דירקטורים(. לאורך השנים האחרונות תתי 
ג' נחשבים  וצד  הענפים של חבות המעביד 
לבעייתיים ומייצרי הפסדים חיתומיים. מצד 
ומוצר  אחר, תתי תחום אחריות מקצועית 
מייצרים רווחיות )קטנה בהרבה מהפסדי חבות 

מעביד וצד ג'(. 
תחום החבויות )על כל ארבעת תתי התחומים( 
מייצר בדרך כלל הפסדים חיתומיים, אך רווחי 
השקעה יכולים להביאו לאיזון או לרווח והם 

משמעותיים ביותר בתחום זה. 
התחום מאופיין ברמת רזרבות גבוהה יחסית 
)מקום שני לאחר תחום חובה( הנובעת ממשך 
הזמן של הטיפול בתביעה ממוצעת, שהרי 
קיים מרווח זמן ניכר בין קבלת הפרמיות ועד 

להשלמת הטיפול בתביעות.
ביטוח חבויות מהווה רק 14.9% מתפוקת 
ותפוקתו )בחציון   2017 האלמנטרי בחציון 
2017( הגיעה לכדי 1.75 מיליארד שקל )מתוך 

11.74 מיליארד, המהווים את תפוקת האלמנטרי 
בכל תחומי הפעילות(.

וגם  זניחה  התרומה לרווח בחציון הנסקר 
בחציון זה הוא התחום המצוי במקום האחרון 
כ-1.02   – האלמנטרי  לרווחיות  בתרומתו 
מיליון שקל )0.15% מהרווחיות בחציון - 639.8 

מיליון שקל(.
רווחי ההשקעה המשמעותיים בתחום זה )186 
מיליון בחציון( הצליחו לתת מענה להפסדי 
החיתום ואף הציפו רווח קטן ולא משמעותי 

של כ-1 מיליון שקל.
הגידול בתפוקה כ-3.2% בלבד )1.69 מיליארד 
אשתקד( נותן מענה לשיעור הצמיחה, אך לא 
לגידול בפרמיות, ואילו בשורת הרווח קיים 
ההפסד  עקב  שקל  מיליון   187 של  שיפור 
המשמעותי שהוצג בחציון אשתקד )הפסד של 
185.8 מיליון שקל(. אותו שיפור מביא אותנו 

לאיזון ואף לרווח קטן של כ-1 מיליון שקל.
בגלל  ברווחיות מטעה  )כביכול(  השיפור 
שבחציון אשתקד התחום סבל מההפרשות 
 235( וינוגרד  מסקנות  בגין  החד-פעמיות 
מיליון שקל(. בנוסף, השנה נזקפו רווחי השקעה 
גדולים יותר מהחציון בשנה החולפת )186.2 
מיליון שקל לעומת 159.5 מיליון שקל בחציון 

אשתקד - שיפור של 16.7%(.
בנטרול ההשפעות הללו ניתן להסיק שיש 
החמרה מסוימת בתוצאות החיתומיות בחציון 
הנוכחי לעומת חציון אשתקד )ברוב, אך לא 
בכול החברות( ועלינו לבדוק ההשפעה בכל 

חברה בנפרד, שהרי יש גם חברות שבניגוד 
למגמה הכללית הציגו שיפור חיתומי.

ההפסדים בחבות מעבידים וצד ג' נמשכים 
זמן רב והם מקוזזים בדרך כלל על ידי רווחי 
השקעות מצד אחד וביטוחי הרכוש מצד אחר, 
שפועלים במקביל )בנוסף, לקיזוז חיובי פנימי 

הניתן על ידי חבות מקצועית ומוצר(.

הגדולה בתחום – הראל 
הרווחיות ביותר – הפניקס ואיילון

החברה הגדולה ביותר בתחום החבויות היא 
הראל והחברות הרווחיות ביותר הן הפניקס 
ואיילון )אך גם הן מציגות הפסד ללא זקיפת 

רווחי השקעות(.
476.9 מיליון  הראל בחציון  תפוקתה  של 
שקל, המהווים כ-27.2% מתפוקת כל החברות. 
בשורת הרווח החברה מציגה הפסד של 1.8 
מיליון שקל )הפסד של 43.9 מיליון שקל בחציון 
אשתקד – שיפור של 42.1 מיליון שקל(. אם 
 69( וינוגרד מאשתקד  ננטרל את השפעת 
מיליון שקל(, יש החמרה מסוימת בתוצאות. 
ההשפעה שנבעה מהקיטון בריבית חסרת 
סיכון אשתקד לא הייתה משמעותית ביחס 

לממצאי דוח  וינוגרד.
החברה השנייה בגודלה )והרבה מאחור( היא 
איילון ותפוקתה 253.6 מיליון שקל )220.6 
מיליון בחציון אשתקד – גידול של כ15%(. זהו 

ביטוח חבויות - תתי התחומים 
צד ג' וחבות מעבידים לא 

מצליחים להתרומם לעבר איזון

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

 מצד אחר, תתי תחום אחריות מקצועית ומוצר מייצרים רווחיות קטנה  חציון ראשון 2017

סיכום תוצאות תחום חבויות, חציון 1 2016סיכום תוצאות תחום חבויות, חציון 1 2017

פרמיות  ערכים
ברוטו 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול  
רווחי השקעה

רווח כולל 
לפני מס

224,92632,007-15,94316,064הפניקס

253,69422,599-8,31214,287איילון

78,2766,2071,9988,205הכשרה

7,8275942,0782,672שירביט

10,297421237658ביטוח ישיר

92228-158-130שלמה

  AIG54,4304,187-4,595-408

476,97444,686-46,498-1,812הראל

192,47232,951-39,141-6,190מגדל

190,97419,773-28,406-8,633כלל ביטוח

184,12415,535-26,528-10,993מנורה החזקות

74,1967,268-19,965-12,697ביטוח חקלאי

1,749,112186,256-185,2331,023סה”כ

פרמיות  ערכים
ברוטו 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול  
רווחי השקעה

רווח כולל 
לפני מס

220,68820,85213,32534,177איילון

219,63531,825-4,16027,665הפניקס

11,1813609231,283ביטוח ישיר

7856177183שלמה

6,726610-686-76שירביט

75,1164,375-6,539-2,164ביטוח חקלאי

  AIG54,7343,072-10,637-7,565

68,9847,114-19,739-12,625הכשרה

453,37630,977-74,905-43,928הראל

175,93621,233-66,265-45,032כלל ביטוח

186,57219,725-87,402-67,677מנורה החזקות

221,03319,395-89,482-70,087מגדל

1,694,766159,544-345,390-185,846סה”כ
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גידול הנובע מהעלאת תעריפים וכן מעסקים 
חדשים.

בשורת הרווח החברה עדיין ניצבת במקום 
השני בתרומה לרווח )אחרי הפניקס( אך חלה 
ירידה משמעותית ברווחיות )מ-34.1 מיליון 
 ,2017 שקל אשתקד ל-14.2 מיליון בחציון 
וינוגרד  ירידה של 58.5%(. בנטרול השפעת 
מאשתקד )20 מיליון שקל( שיעור הירידה 
גדול עוד יותר. עיקר הירידה היא בתת תחום 
אחריות מקצועית )בחציון אשתקד הוצג שיפור 
משמעותי בהרבה מהשיפור בשנה הנוכחית( 
ובנוסף הייתה הרעה בתוצאות חיתומיות של 
צד ג'. בנוסף, ובעיקר ברבעון השני, חלה שחיקה 
במרווח הפיננסי )גם בגלל שינוי במדד ביחס 

לאשתקד(.
הפניקס  היא  בגודלה  החברה השלישית 
ותפוקתה בחציון 224.9 מיליון שקל )219.6 
של  גידול   – אשתקד  בחציון  שקל  מיליון 

2.4% בלבד(.
בשורת הרווח, הפניקס עם תוצאה בינונית 
לחלוטין, הציגה בכל זאת את התוצאה הטובה 
ביותר בחציון – רווח של 16 מיליון שקל )רווח 
של 27.6 מיליון שקל בחציון אשתקד – הרעה 
בשיעור של 42%(. שיעור ההרעה גדול עוד יותר 
אם ננטרל את השפעת וינוגרד מאשתקד )21 
מיליון שקל(.למרות זאת, התוצאה הבינונית 
הזאת מציבה את הפניקס במקום הראשון 
ברווחיות התחום. יתרה מכך, בשנה החולפת 
הקשורה  נוספת,  שלילית  השפעה  הייתה 
שהושפעו  ביטוחיות  התחייבויות  בגידול 
 11 )השפעה של  מהירידה בעקום הריבית 
הושגה  אשתקד  הטובה  התוצאה  מיליון(. 
בעקבות התפתחות חיובית של תביעות בגין 
שנים קודמות, תופעה שבחציון הנסקר הייתה 

בהיקפים נמוכים בהרבה.
החברה הרביעית בגודלה היא מגדל ותפוקתה 

בחציון הנסקר 192.4 מיליון שקל )221 מיליון 
שקל בחציון אשתקד – ירידה של 12.9%(.

בצורה  שיפרה  החברה  הרווח  בשורת 
משמעותית את מצבה, אם כי עדיין מציגה 
הפסד. שיעור ההפסד בחציון 6.1 מיליון שקל 
וזה מהווה שיפור משמעותי של 63.9 מיליון 
בחציון  שקל  מיליון   70 של  )הפסד  שקל 

אשתקד(.
גם אם ננטרל את השפעת וינוגרד מהשנה 
עדיין  מיליון שקל(, השיפור   33( החולפת 
משמעותי ביותר אם כי עדיין מדובר בהפסד.

במקום החמישי בגודל נמצאת כלל ביטוח, 
שהציגה תפוקה בסדר גודל של 190.9 מיליון 
שקל )175.9 מיליון שקל בחציון אשתקד – 
גידול של 8.5%(. בשורת הרווח החברה הציגה 
הפסד של 8.6 מיליון שקל )הפסד של 45 מיליון 
שקל בחציון אשתקד - שיפור של 36.4 מיליון. 
בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד )46 מיליון 
שקל( התוצאות די דומות ואפילו ניכרת החמרה 

מסוימת בתוצאות חיתומיות.
מנורה  היא  זה  החברה השישית בתחום 
מבטחים ותפוקתה בחציון 184.1 מיליון שקל 
)186.5 מיליון שקל בחציון אשתקד – ירידה 

של 1.2%(.
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 67.6 
מיליון שקל אשתקד להפסד מתון בהרבה של 
10.9 מיליון שקל )שיפור של 56.7 מיליון שקל(. 
וינוגרד מאשתקד  גם לאחר נטרול השפעת 
ניכר בתוצאות שיפור חיתומי  )34 מיליון( 

ובניגוד למגמה.
תפוקת חמש הגדולות באלמנטרי )מנורה 
מבטחים, הפניקס, הראל, כלל ביטוח ומגדל( 
 72.5% 1,269.4 מיליון שקל, המהווים  היא 
מתפוקת החברות, בתוספת תפוקת איילון 
)שבתחום זה היא השנייה בגודל( מפיקות שש 
הגדולות 1,523 מיליון שקל, המהווים כ-87%.

המשמעות היא שבחבויות עיקר התחרות בין 

שש הגדולות והאחרות כמעט שאינן משפיעות  
או לא משפיעות בצורה משמעותית.

שש החברות הקטנות
מייצרות 13% מהתחום

את שש החברות האחרות ניתן לחלק ל-2 
קבוצות עיקריות:

קבוצה אחת הכוללת את החברות הכשרה, 
ביטוח חקלאי ו-AIG, אשר מקיימות פעילות 
מסוימת בתחום זה, וקבוצה שנייה הכוללת 
שירביט ושלמה,  ביטוח ישיר,  את החברות: 

המקיימות פעילות זניחה בתחום זה.
כל שש החברות השייכות לשתי הקבוצות 

הללו מייצרות ביחד רק 13% מתחום זה.
שש  )מבין  הגדולה  היא  הכשרה  חברת 
הקטנות( וממוקמת במקום השביעי הכללי 
בתחום זה. הכשרה מציגה תפוקה של 78.2 
)68.9 מיליון בחציון אשתקד  מיליון שקל 
חלק  מהווה  הגידול   .)13.5% של  גידול   –
בתחומים  גידול  הכוללת  מאסטרטגיה 

העסקיים.
בשורת הרווח החברה הציגה רווח נאה של 
8.2 מיליון שקל )הפסד של 12.6 מיליון בחציון 
אשתקד( - שיפור של 20.8 מיליון שקל. אם 
 5.8( וינוגרד מאשתקד  ננטרל את השפעת 
ניתן להבחין בשיפור חיתומי  מיליון שקל(, 
משמעותי, הנובע בין השאר מהתפתחות חיובית 

של תביעות מהעבר.
החברה השנייה באותה קבוצה )והשמינית 
בסך הכול( היא ביטוח חקלאי הפעילה בעיקר 
בתעשייה הקיבוצית. התפוקה בחציון הנסקר 
כ-74.1 מיליון )בדומה לחציון אשתקד - 75.1 
גידול בהפסד  מיליון( ובשורת הרווח קיים 
מ-2.1 מיליון שקל אשתקד ל-12.7 מיליון 
בחציון הנוכחי. מדובר על הרעה בתוצאות גם 
לאחר נטרול השפעת וינוגרד מאשתקד )6.3 מיליון 

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

ביטוח חבויות - תתי התחומים צד ג' וחבות 
מעבידים לא מצליחים להתרומם לעבר איזון

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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ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

שקל(. עיקר ההרעה בחבות מעבידים וצד ג'.
הקטנות  במועדון  השלישית  החברה 
AIG העוסקת  )והתשיעית בסך הכל( היא 
בעיקר באחריות מקצועית )כולל אחריות נושאי 
משרה(. התפוקה בחציון כמעט זהה לחציון 
54.7 מיליון(  אשתקד )54.4 מיליון לעומת 
ובשורת הרווח החברה הציגה שיפור )הפסד 
של 0.4 מיליון שקל לעומת הפסד של 7.5 מיליון 

בחציון אשתקד(.
למרות השיפור, התוצאה בתחום אחריות 

מקצועית עדיין לא מאוזנת.
החברה הרביעית מבין הקטנות )החברה 
ביטוח  היא  בגודלה בסך הכול(  העשירית 
ישיר. תפוקתה 10.2 מיליון )11.1 מיליון בחציון 
אשתקד( והיא מציגה רווח קטן של 0.6 מיליון 
)לעומת רווח של 1.2 מיליון בחציון אשתקד(. 

החברה ה-11 בגודלה היא שירביט ותפוקתה 
7.8 מיליון שקל )6.7 מיליון בחציון  בחציון 
אשתקד – גידול של 16.4%(. בשורת הרווח ועקב 
התפתחות חיובית בגין שנים קודמות, החברה 

הציגה רווח של 2.6 מיליון )איזון אשתקד(.
שלמה  החברה הקטנה ביותר בתחום היא 
ותפוקתה 0.9 מיליון שקל )0.8 מיליון בחציון 
אשתקד(. מדובר על חבויות שעיקרן בביטוחי 

הדירות. בחציון הנוכחי התוצאה מאוזנת עם 
הפסד זניח, לעומת איזון עם רווח זניח אשתקד.

סיכום 

תחום החבויות הצליח להיות מאוזן בזכות 
רווחי ההשקעות, אך הוא עדיין מציג הפסדים 
חיתומיים. בחציון של השנה החולפת סבלו 
מאזני החברות מתוצאות ועדת וינוגרד ולפיכך 
התביעות  עבור  שקל  מיליון   235 הפרישו 
התלויות. ההפרשות השנה מזעריות ונובעות 

בעיקר מעדכונים.
מהפרשות  סבלו  מהחברות  חלק  בנוסף, 
נוספות שנגרמו עקב הגדלת ההתחייבויות 
הביטוחיות, שנבעו מירידת ריבית חסרת סיכון.

בנטרול אותן השפעות ובנטרול הגידול )הקטן 
ניתן  רווחי ההשקעות בחציון  יחסית( של 

להבחין בהרעה בתוצאות חיתומיות.
ייתכן שבשלהי השנה החולפת הקדמנו לברך 
על ניצני שיפור  בהיבט  החיתומי. עם זאת, 
נצטרך להמתין ולבדוק את הנושא לאורך זמן 

ולא ברבעון אחד או שניים.
ג' וחבות מעבידים לא  תתי התחומים צד 
מצליחים להתרומם לעבר איזון )שלא לדבר 
על רווח( וייתכן כי הפחד מהפסדים חיתומיים 

בהם עלול לגרום להמשך המגמה של אי כניסת 
שחקנים חדשים לתחום החבויות.

)חמש  פעילות  חברות  שש  יש  בעיקרון, 
הגדולות ואיילון( ועוד שלוש חברות העובדות 
בתחום זה בקנה מידה קטן או בטריטוריה 
 AIG-מוגדרת )כגון ביטוח חקלאי בקיבוצים ו
באחריות מקצועית ודירקטורים(. ראוי לציין 
שחברת הכשרה מגדילה בצורה איטית אך 
וחבויות.  בעסקים  פעילותה  מבוקרת את 
החברות האחרות כמעט לא פעילות בתחום זה.
התחום מגובה על ידי ביטוח משנה, בעיקר 
במסגרת חוזים של “הפסד יתר”, אך יש גם 
פוליסות ספציפיות או תתי תחום מסוימים 
בהסכמים  מהחברות  בחלק  המגובים 
פרופורציונליים. התחום עתיר ביטוח משנה, 

אך לא ברמות של רכוש אחר.
בחציון זה הגיעה רמת מבטחי המשנה ל-512 
מיליון שקל, המהווים כ-30% מתפוקת התחום 
- 1,749 מיליון שקל. חלקם בתביעות )ושינוי 
בתביעות תלויות( כ-445 מיליון שקל )בשנה 
החולפת 638.7 מיליון שקל אשר נבעו מתביעה 

גדולה במיוחד בהראל(.
נקווה שרווחי ההשקעות יגדלו ויתנו מענה 
הולם להפסדים החיתומים הצפויים בחבות 

מעבידים וצד ג'.

)המשך מעמוד קודם(

ביטוח חבויות - תתי התחומים צד ג' וחבות 
מעבידים לא מצליחים להתרומם לעבר איזון
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 תגובת אורן ניסטל באמצעות בא כוחו: התובעת היא שהפרה את ההסכם 
בין הצדדים ואת התחייבויותיה מכוחו בהפרות רבות, יסודיות, פעלה 

בחוסר תום לב והסבה נזקים  תוגש מטעמו של ניסטל גם תובענה שכנגד

סוכנות אודי בן ש"ך תובעת 
את הסוכן אורן ניסטל 
בעקבות הפרת הסכם

אודי בן ש"ך סוכנות לביטוח מפתח תקוה 
הגישה תביעה בסך 300 אלף שקל  וצו למתן 
חשבונות נגד אורן ניסטל מחדרה, סוכן ביטוח 
העוסק בין השאר בתחום הביטוח האלמנטרי 
והינו בעל רישיון אלמנטרי. במבוא לתביעה, 
בתל אביב,  שהוגשה לבית משפט השלום 
בגין הסכם שנחתם  כי היא מוגשת  נאמר 
בין הצדדים למכירת תיק ביטוח אלמנטרי 
של התובעת לידי הנתבע אשר הופר בהפרה 
וכי הלה לא  ידי הנתבע,  יסודית ובוטה על 
עמד בהתחייבויותיו הכספיות כלפי התובעת.

על פי כתב התביעה, ההסכם בין הצדדים 
נחם ב-31 במרץ 2016 ובהסכם נקבע, כי כנגד 
מכירת תיק הביטוח ישלם הנתבע לתובעת 
את הסכום הנובע ממכפיל של 1.8 שנים על 
ההכנסות בתוספת מע"מ כדלקמן: ב-1 במאי 
2016 ישלם הנתבע לתובעת מכפיל של שנה 
12 החודשים האחרונים  על ההכנסות לפי 
ויתרת התמורה בסך מכפיל של 0.8 תשולם 
כעבור שנה, בהתבסס על ההכנסות שיהיו 

בשנה שלאחר יום ה-1 במאי 2016.
בתביעה נאמר, כי בהתאם להסכמות בין 
הצדדים, שילם הנתבע לתובעת את התשלום 
הראשון בסך 335,065 שקל - סכום השווה 
למכפיל של שנה לפי ממוצע ההכנסות של 
השנה שקדמה ליום ל-1 במאי 2016. לדברי 
התובעת, זמן קצר לפני הגיע מועד התשלום 
השני, שחל ב-1 במאי 2017, פנה נציגה אל 
התמורה  יתרת  לתשלום  בבקשה  הנתבע 
0.8 מהכנסות שהיו  המגיעה לה בשווי של 
בשנה החולפת, ואולם הנתבע סירב לבצע את 
התשלום, ללא כל בסיס, בתואנות המשוללות 

כל בסיס.
הנתבע  אל  התובעת  פנתה  מנוס  באין 
לפני  דרישה  במכתב  כוחה  בא  באמצעות 
נקיטת הליכים משפטיים, אולם גם מכתב 
זה נדחה באמצעות בא כוח הנתבע, בטענות 

מופרכות מאין כמוהן הנטולות כל בסיס.
במענה למכתב הדרישה האמור נטען על ידי 
הנתבע, באמצעות בא כוחו עו"ד רמי קסלר, כי 
התובעת הפרה את רוב רובן של התחייבויותיה 
כלפיו בהפרות חוזרות, שיטתיות ויסודיות. 
כך, לטענתו, בין היתר, פוליסות רבות נמכרו 
לגביהן,  לו תוך הסתרת עובדות מהותיות 

לרבות הסתרת העובדה שעריכת פוליסות 
למבוטחים נעשתה בדרך לא דרך, בצורה לא 
ישרה, באופן הנוגד את החוק ממש, תוך הפרת 
דינים וחיובים החלים על סוכן הביטוח, וכי 
כפועל יוצא מכך חידוש הפוליסות הללו היה 

הופך אותו לשותף לדבר עבירה.
עוד נטען בכתב התגובה, כי התובעת נמנעה 
מלקיים את התחייבותה המפורשת ולהעמיד 
ליווי נתבע לשם סיוע בשימור הלקוחות, וכי 
היעדר הליווי הביא לכך שאחוזי החידוש היו 
נמנעה התובעת מלהעביר  כן  נמוכים. כמו 
על לקוחות התיק שנרכש,  נתונים  לנתבע 
לרבות נתונים בסיסיים, וכי נתונים חלקיים 
אותם העבירה לו התגלו כלא יותר מאשר גיבוב 
של סריקות מסמכים ללא כל קשר ביניהם, 
כמו גם ללא תיעוד של פוליסות עדכניות של 

המבוטחים או של מספרי הטלפון שלהם.
הנתבע הודיע לתובעת במכתבו מה-18 במאי 
2017 על ביטול ההסכם ביניהם, תוך דרישה 
להשבת מלוא התמורה ששולמה על ידו בסך 

402 אלף שקל.
מאיה  עו"ד  התובעת מציינת, באמצעות 
כי על פי הנתונים שבידיה,  עזריאל-לאוב, 
בעשרת החודשים הראשונים שלאחר המועד 
הקובע )ה-1 במאי 2016( עמדו הכנסות הנתבע 
מתיק הביטוח על סך מוערך של 300 אלף 
שקל. לדבריה, בדרך כלל לאחר רכישת תיק 
ביטוח ישנה עזיבה של 20%-10% לקוחות, 
ומכיוון שאין בידיה את הנתון המדויק בדבר 
מצבו של תיק הביטוח שנמכר על ידה לנתבע, 
מבוצעת הערכתה על בסיס האמור, כאשר היא 
שומרת על זכותה לתקן את סכום התביעה, 

לאחר  זאת,  לה.  המגיעה  התמורה  דהיינו 
שיתבררו הסכומים הנכונים מדוחות חברות 
ונתונים  חשבונות  ומהמסמכים,  הביטוח 
המצויים בחזקת הנתבע או בשליטתו ואשר 

היא זכאית לקבלם לעיונה.
התובעת מבקש מבית המשפט להתיר לה 
לפצל את סעדיה באופן שיתאפשר לה לתקן 
את תביעתה ו/או להגיש תביעה נוספת נפרדת 
נגד הנתבע בגין סעדים כספיים או אחרים 
נוספים שיתגלו לאחר קבלת החשבונות על ידו.
תגובת אורן ניסטל באמצעות עו"ד קסלר: 
"התביעה הנזכרת טרם התקבלה אצל אורן 
ויש לתמוה על כך שהתובעת אצה  ניסטל 
לפרסם את דבר הגשתה של התביעה בטרם 
כפי  מקום,  מכל  לנתבע.  כדין  המצאתה 
כוח  ובפרוטרוט לבאת  שהובהר באריכות 
הנ"ל(,  התגובה  במכתב  )לרבות  התובעת 
הצדדים  בין  ההסכם  את  הפרה  התובעת 
ואת התחייבויותיה מכוחו בהפרות רבות, 
יסודיות, פעלה בחוסר תום לב והסבה לניסטל 
נזקים. הדברים מתועדים כדבעי. יתרה מכך, 
במטרה לייתר הליכים משפטיים אף הוצגו 
בפני התובעת נתונים רבים, אשר לימדו על 
להצגת  ניסטל  של  דרישות  מנגד,  האמור. 
נתונים מצד התובעת )לנוכח טענותיו כבדות 
המשקל( - לא זכו לכל מענה, ונראה כי לא 
בכדי. כך או כך, בד בבד עם הגשת כתב ההגנה 
- לאחר שהתובעת תתכבד ותמציא אליו את 
תובענתה, כנדרש - תוגש מטעמו של ניסטל 
גם תובענה שכנגד, במסגרתה יעמוד על פיצויו 
המלא בגין כל נזקיו, כמו גם על יתר הסעדים 

העומדים לו".

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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 בית הדין מתבקש לפסוק לתובעת פיצויי פיטורין, וכן פיצויים בגין עוגמת נפש, אפליה על רקע גיל, הפרשי שכר וזכויות 
נלוות נוספות  תגובת הסוכנות: מדובר בגיבוב בדיות שכל מטרתן היא ניסיון לקבל כספים מהחברה ולא ידי עבודה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

אריה כהן סוכנות לביטוח )1997( מהרצליה, 
העוסקת בתחומי ביטוח שונים, נתבעת לשלם 
340 אלף שקל לעובדת, שהועסקה אצלה משך 
כשבע שנים כרפרנטית לביטוח רכב ודירה. זאת, 
בטענה לפיטוריה שלא כדין, ללא שימוע, תוך 
פגיעה בזכויותיה בגיל מבוגר, בו סיכוייה למצוא 
עבודה אחרת נמוכים מאוד, ותוך אפלייתה 
על רקע גיל, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות 
בעבודה, פיטוריה באופן משפיל ופוגעני, כמו גם 
באי תשלום זכויותיה במהלך עבודתה ובסיומה, 
בחוסר תום לב ותוך הלנה חמורה של שכרה.

לדברי התובעת, בכל תקופת עבודתה לא 
נשמעה כלפיה כל טענה, והיא זכתה להערכה. 
לדבריה, היא הייתה העובדת המבוגרת ביותר 
ויתר העובדות היו צעירות ממנה  בנתבעת, 
בשנים רבות. לטענתה, בשנתיים האחרונות 
לעבודתה ולנוכח עומס העבודה הרב שהוטל 

עליה היא עבדה באופן קבוע בשעות עודפות, 
45 דקות בממוצע ליום, ואולם  בהיקף של 
למרות זאת לא שילמה לה הנתבעת שכר כלשהו 

בגין עבודתה הנוספת.
בקשתה מהנתבעת  כי  התובעת מציינת, 
להעביר לה את העתק דוחות הנוכחות שלה 
נענתה בסירוב, בניגוד לחובתה של הנתבעת 
על פי דין. בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי 
בתל אביב נטען, כי התובעת זומנה  לעבודה 
במפתיע לשימוע לפני פיטורים בטענה לפיה 
חלה ירידה משמעותית בהיקף ההכנסות, דבר 
המחייב את החברה לערוך תכנית התייעלות 

וצמצומים בשורותיה.
ענת שני- לדברי התובעת, באמצעות עו"ד 
רבה, התברר לה כי כבר בעת זימונה לשימוע 
ביצעה החברה  כביכול,  בטענה לצמצומים 
הליכי גיוס לעובדת מחליפה, בלי שניתנה לה 

כל הזדמנות להגן על עצמה בפני ההחלטה על 
פיטוריה לאחר כשבע שנות עבודה.

בית הדין מתבקש לפסוק לתובעת פיצויי 
פיטורין, וכן פיצויים בגין עוגמת נפש, אפליה 
על רקע גיל, הפרשי שכר וזכויות נלוות נוספות.
תגובת סוכנות אריה כהן: "העובדה כי החברה 
למדה כי כתב תביעה הוגש כנגדה על ידי העיתון 
ולא על ידי קבלתו במשרדיה רק מלמדת על 
דרכה של התובעת וניסיונה להפעיל לחץ על 
החברה לסיים את ההליך עוד טרם הגעה לבית 
הדין לעבודה. כידוע, טענות בכתב התביעה 
וסכומים מופרזים הנתבעים אינם מלמדים על 
סיכויי ההצלחה בתיק. לעניין הטענות עצמן 
ייאמר כי מדובר בגיבוב של בדיות אשר כל 
מטרתן היא ניסיון לקבל כספים מהחברה ולא 
ידי עבודה. החברה תגיב על הטענות כמקובל 

באמצעות הגשת כתב הגנה".

מספר הרחפנים המסחריים אמור לגדול ל-442 אלף עד שנת 2021

מבטחים משתמשים בצבא 
רחפנים להערכת נזקים

המבטח הסיני המקוון 
הראשון הנפיק בהונג קונג 
מניות ב-1.5 מיליארד דולר

 XL Group 
מעבירה את 

פעילותה לדבלין

סוכנות אריה כהן נתבעת לשלם 300 אלף 
שקל לעובדת בטענה לפיטורין שלא כדין 
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  MOVON בעקבות כניסתן של התקנות החדשות הודיעה א.ד.י מערכות, יבואנית מערכות
בישראל, כי מחיר המערכת מדגם 3LF  יוזל מ-2,490 שקל ל-2,100 שקל כולל מע"מ והתקנה

המקבץ נמצא סמוך לשדה התעופה הגדול באטלנטה ובקרבת המטות 
הראשיים של חברת התעופה דלתא וחברת הרכב Porsche בארה"ב

נכנסו לתוקף התקנות המאשרות הנחה 
באגרת רישוי למתקיני מערכות בטיחות ברכב 

פסגות וקרן בלו אטלנטיק רוכשות מקבץ 
מגורים באטלנטה ב-45 מיליון דולר

פוליסה פיננסים

ביטוח וטכנולוגיה

אתמול )יום ב'( נכנסו לתוקף תקנות משרד 
התחבורה המאשרות הנחה באגרת הרישוי 
למתקיני מערכות בטיחות ברכב. הנוהל החדש 
מזכה את בעל הרכב בהחזר כספי של 1,500 
שקל משווי המערכת )לתקופה של שלוש שנים(.

בעקבות כניסתו לתוקף של נוהל התקנת 
מערכות בטיחות ברכבים משומשים, הודיעה 
חברת א.ד.י מערכות לרכב חכם, היבואנית של 
מערכות MOVON  בישראל מתוצרת תאגיד 
מוב-און מדרום קוריאה, כי מחיר המערכת 
מדגם 3LF  יוזל מ-2,490 שקל ל-2,100 שקל 
כולל מע”מ וכולל התקנה. בנוסף, כך נמסר, 
תעניק החברה באופן ייחודי אחריות לשלוש 

שנים על המערכת.
מוטי קוסובסקי סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה 
בא.ד.י מערכות, ציין כי "לאור העובדה שעלות 
 0 היא  ללקוח בשורה התחתונה  המערכת 
שקלים )1,500 שקל החזר על אגרת הרכב 
ועוד כ-600 שקל החזר בהנחה בביטוח החובה( 
וכתוצאה מכניסת הנוהל לתוקפו, חברת א.ד.י 
מערכות, שרק לפני כתשעה חודשים השיקה את 
מערכות מוב-און בישראל, תתקין עד סוף השנה 
כ-50 אלף מערכות בטיחות. ההערכה היא כי 
הנוהל החדש יכניס את שוק מערכות הבטיחות 
בהתקנת  אחוזים  מאות  של  לגידול  לרכב 

מערכות הבטיחות ברכבים משומשים".

בלו אטלנטיק  פסגות וקרן  בית ההשקעות 
ממשיכים להגדיל את פורטפוליו מקבצי המגורים 
להשכרה בארצות הברית, כאשר בשבוע שעבר 
השלימו רכישה של מקבץ מגורים להשכרה 
 Multi באטלנטה הכולל 269 יחידות דיור מסוג
Family. פסגות יחזיק ב-35% והיתרה תוחזק 
על ידי קרן בלו אטלנטיק 2. המקבץ נמצא סמוך 
לשדה התעופה הגדול באטלנטה ובקרבת המטות 
דלתא וחברת  הראשיים של חברת התעופה 

.Porsche הרכב
בלו אטלנטיק היא קרן להשקעות במתחמי 
מגורים להשכרה מולטיפמילי, המתמחה ברכישה, 
וניהול של מתחמי מגורים להשכרה  השבחה 
בדרום מזרח ארה"ב. הקרן מנוהלת על ידי גיל 

חרמון ואורן הון. 
אסטרטגיית הרכישה מתבססת על השקעה 
במקבצי מגורים להשכרה בערים איכותיות 
הנהנות מצמיחה גבוהה ומנתונים דמוגרפים 
חזקים בדרום מזרח ארה"ב, תוך יישום תכנית 

השבחה והחזקה ארוכת טווח. 
שיתוף הפעולה בין פסגות ומנהלי הקרן התחיל 
לפני כשלוש שנים ובמסגרתו נרכשו יותר מ-4,000 
דיור ב-12 מקבצי מגורים להשכרה  יחידות 
בארה"ב בהיקף של יותר מחצי חצי מיליארד דולר.
מערך הנדל"ן בפסגות בניהולו של דודי דניאל 

סמנכ"ל הנדל"ן, צפוי להמשיך בשיתוף הפעולה 
עם הקרן ולהשקיע הון עצמי נוסף של כ-50 מיליון 
דולר כשותף בעסקאות לצד הקרן במסגרת  

 .Co-Investments
בבנייני משרדים  בין היתר, פסגות מחזיק 
בישראל ובארה"ב ובפורטפוליו מגורים גדול 

בארה"ב. 
דניאל אבן צור, מנהל נכסי נדל"ן בפסגות יחד 
 Greenberg עם עו"ד לורנס שטרנטל ממשרד
Traurig, אשר שימש כיועץ המשפטי של פסגות 
להתקשרות עם קרן בלו אטלנטיק, הובילו את 

העסקה. 

מערכת מוב-און

מקבץ המגורים להשכרה באטלנטה

"צ
יח

ם: 
לו

צי
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רואה חשבון הגיש נגד הפניקס תביעה לסעד 
הצהרתי לתגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח 
חיים ואובדן כושר עבודה, בגין מחלה קשה 
שנגרמה לו במהלך תקופת העסקתו במשרד 
בתביעה  ושות'.  קופ  החשבון  שלוי  רואי 
בירושלים  לבית המשפט המחוזי  שהוגשה 
נאמר, כי הפניקס ביטחה את עובדי המשרד 
ובהם התובע בפוליסה לביטוח חיים עתירת 
הון, הכוללת בין השאר כיסויים עבור אובדן 

כושר עבודה וכן ביטוח בגין מחלות קשות.
לדברי התובע, הוא הועסק אצל מעסיקו משך 
כ-13 שנים ובמחצית חודש דצמבר 2013 נתגלה 
אצלו גידול במוח. בעקבות המחלה שנתגלתה 
בראשו הוא עבר פרוצדורות ניתוחיות לכריתת 
הגידול, ולאחר הסרת הגידול חזר לעבודה, 
חרף היותו באי כושר עבודה, עד שפוטר מחמת 

מצבו הרפואי.
בתביעה נאמר, כי בעקבות פיטורי התובע 
דיווח המעסיק למבטחת על אודות מחלתו 
הקשה וסיבת פיטוריו, וכי הפניקס ידעה ו/או 
הייתה צריכה לדעת על מחלת התובע. לדברי 
רפואית  וועדה  והחמיר,  התובע מצבו הלך 
במוסד לביטוח לאומי קבעה לו נכות רפואית 
בשיעור 100% וכן העמידה את דרגת אי כושר 
העבודה שלו בשיעור 100% ומאז הוא זכאי גם 

לקצבת שירותים מיוחדים מהביטוח לאומי.
לדברי התובע בעקבות פיטוריו והפסקת 
הייתה  ידי המעסיק,  על  תשלומי הפרמיה 
חייבת הפניקס לידע אותו על זכותו להפעיל 
את הנספח לפוליסה שעניינה שחרור מתשלום 
פרמיות באובדן כושר עבודה במקרה של מחלה 
הגורמת לאובדן כושר עבודה כפי שהתקיים 

הלכה למעשה בעניינו. 
ואולם כדי ליידע אותו על זכותו לשחרור 
נדרש  מפוליסה עקב מחלתו הידועה, הוא 
באמצעות סוכן הביטוח של המעסיק לחתום 
על טופס הארכת הסיכון המכונה ריסק זמני. 

כמו כן נדרש לחתום על הצהרת בריאות.
בתביעה נאמר, כי התובע שסבל ממחלה קשה 
ולא היה במצב רפואי כשיר להבין על מה הוא 
מתבקש לחתום, לא היה מודע לזכויותיו וזנח 
למעשה את כל הטיפול בנושא הביטוח עקב 
המחלה שפקדה אותו. בדיעבד נודע לו כי מאחר 
שלא שילם את הפרמיה, פקע ביטוח הריסק 
הזמני. לדבריו, הפניקס דחתה את תביעתו 
בצירוף  קשות  למחלות  ההרחבה  למימוש 
מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי 
שנמצא באי כושר מוחלט, זאת בנימוק לפיו 
הוא אינו נמצא במצב של מחלה חשוכת מרפא. 
לדברי התובע, על אף דרישתו והעברת מלוא 
המידע בכל הקשור למצבו הרפואי, בחרה 

הפניקס להתעלם מזכאותו לתגמולים בגין 
אובדן כושר העבודה בפוליסה שהיא עצמה 

הנפיקה לו.
לא זו אף זו, נטען בתביעה כי למרות שהפניקס 
ידעה את מצבו הרפואי והתפקודי של התובע, 
היא ביטלה את הפוליסה הקיימת באופן חד 
צדדי ללא הודעה לביטול, ונמנעה מלפעול על 
פי הוראות הפוליסה שהנפיקה ובניגוד להראות 

חוק חוזה ביטוח, והמפקח על הביטוח.
יונתן  עו"ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
דיוויס נאמר, כי מהרשומה הרפואית ומבדיקות 
ההדמיה שנערכו לתובע עולה כי הגידול ממנו 
4, ולפיכך הוא חולה  הוא סובל הינו בדרגה 
במחלה חשוכת מרפא, שמשמעותה קרוב 
לוודאי מוות בתוך שנה לכל היותר. בעקבות 
זאת פנה התובע להפניקס בדרישה לשפותו 
בהתאם לפוליסה והגדרותיה בסכום ביטוח 
עקב אובדן כושר עבודה שנמצא בו החל מחודש 
ספטמבר 2014 ובגין מחלתו חשוכת המרפא 

שמשמעותה הינה מוות בתוך שנה. 
במענה לדרישתו ולאחר שהפניקס הודתה 
נתבקש התובע  ביטוחי,  כיסוי  בקיומו של 
להעביר מסמכים נוספים להשלמת הדרישה, 
ולאחר שהמציא את המבוקש ממנו התעלמה 
הפניקס מהדרישה ולמעשה לא השיבה עד היום.

את  ביטלה  לא  הפניקס  התובע  לטענת 
הפוליסה כדין ועל כן היא מנועה ומושתקת 

מלטעון כי לא ידעה על אודות המחלה ו/או כי 
הוא אינו זכאי לשיפוי על פי הפוליסה. לדבריו, 
ככל שהפניקס תכחיש את חבותה ותטען כי 
הוא חתם על הסתלקות מהפוליסה, כי אז 
חתימתו על גבי טופס הארכת הסיכון נעשתה 
עקב טעות והטעיה, שאלמלא ההטעיה לא היה 

מתקשר בחוזה לביטול הפוליסה.
בית המשפט מתבקש להצהיר על זכאותו של 
התובע לשיפוי בגין רכיב אובדן כושר עבודה 
החל מחודש ספטמבר 2014 בסך כולל של 
804 אלף שקל ובנוסף לשיפוי תגמולי ביטוח 
בגין אובדן כושר עבודה בסך כ-22 אלף שקל 
לחודש עד להגיעו לגיל 65. בנוסף מתבקש בית 
המשפט להצהיר על זכאותו של התובע לשיפוי 
בגין מחלתו הקשה חשוכת המרפא בסך 1.9 
וריבית  מיליון שקל בצירוף הפרשי הצמדה 
מחודש ספטמבר 2014, וכן להצהיר כי הפניקס 
חייבת בתשלום ריבית מיוחדת בשל התנהגות 
חסרת תום לב, הבאה לידי ביטוי בהתעלמות 
ו/או חוסר התייחסות לדרישות התובע. עוד 
מתבקש בית המשפט להתיר לתובע להגיש 
בעתיד תביעה כספית כנגד הפניקס לאחר 
שבית המשפט יצהיר על זכותו לשיפוי מהחברה.
לכתב התביעה צורפה כתובעת נוספת ארוסתו 
של התובע המתגוררת עמו, ואשר הינה מוטבת 

בפוליסה על פי הוראתו.
בהפניקס בחרו לא להגיב.

הפניקס נתבעת לשלם תגמולים על אובדן 
כושר עבודה ומחלה למרות הפסקת 

תשלומי הפרמיה על ידי המעסיק
לדברי התובע, בעקבות פיטוריו והפסקת תשלומי הפרמיה, הייתה הפניקס חייבת לידע 
אותו על זכותו להפעיל את הנספח לפוליסה שעניינה שחרור מתשלום פרמיות באובדן 

כושר עבודה במקרה של מחלה הגורמת לאובדן כזה, כפי שהתקיים הלכה למעשה בעניינו 

john@geva-hadar.co.il

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות
ו/או בתי השקעות מובילים

נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:

סודיות מובטחת

ג’ון גבע, הדר ושות’ - 
עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח 
בכל ענפי הביטוח
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רה  ב ח ן  ו ל י י א
השיקה  לביטוח 
מקצועית,  סיירת 
סוכניה  לפיתוח 
המובילים בתחום 
הבריאות. הסיירת, 
שיצאה לדרך ביום 
שלישי, כוללת מערך 
סדנאות מקצועיות, 
ם  ו ח ת ב ם  י נ כ ת
חיתום ותביעות וכן 
תיאורטיים  כלים 
ומעשיים, שמטרתם 
לסוכניה  לאפשר 
בשיווק  להצליח 
ומכירות של ביטוחי 

איילון בריאות.
בני אללו, מנהל מכירות ארצי: "סיירת 
זו הינה חלק מרצף סיירות בריאות, אשר 
יימשכו לאורך שנת 2018. המשתתפים 
בסיירת נבחרו בקפידה, תוך עמידה 
שהכלים  ספק,  לי  אין  סף.  בתנאי 

המקצועיים שנעניק 
להם יסייעו ויובילו 
במכירות  לעלייה 
ולהמשך הצלחתם 

המקצועית".
יב  נ ה  ו א נ ר  ד"
סמנכ"ל  סרודיו, 
לת  ה נ מ  , ה ר י כ ב
ת:  ו א י ר ב ף  ג א
חי  ו ט י ב ם  ו ח ת "
בר  ע ת  ו א י ר ב ה
שינויים מהותיים, 
ני  פ ב ם  י ב י צ מ ה
בתחום  העוסקים 
אתגרים והזדמנויות 
רבות. איילון מציעה 
לסוכניה ומבוטחיה יתרונות אמיתיים, 
הן ברמת היקף הכיסויים בפוליסות והן 
ברמת השירות, נושא שאנו משקיעים 
רבים. אני מאחלת לכל  בו משאבים 
המשתתפים הצלחה רבה והמשך צמיחה 

משותפת".

דב ברומר, מבכירי סוכני הסיעוד בישראל, הודיע כי 
לשכת סוכני  במרוץ לנשיאות  יתמוך בליאור רוזנפלד 

הביטוח בנובמבר.

ברומר ימונה לאחר הבחירות ליועץ לתחום הסיעוד 
עדי בר און,  לנשיא ולוועדת הבריאות, בראשה יעמוד 

כפי שנמסר בעבר.
רוזנפלד: "ברומר הוא אוטוריטה מקצועית בנושא 
ייהנו  הבריאות ובעל מאגר ידע עצום. סוכני הביטוח 

מידיעותיו ומניסיונו ואנו מברכים על הצטרפותו".
עדי בר און, המיועד ליו"ר ועדת הבריאות: "דב ברונר 

הוא שם דבר בענף ונשמח ללמוד  מידיעותיו". 
ברומר: "אני מכיר את רוזנפלד שנים רבות והוא מנהיג 

שיוביל את הסוכנים לעידן חדש".

איילון השיקה 
סיירת בריאות 

מקצועית לסוכניה
ד"ר נאוה ניב סרודיו, סמנכ"ל בכירה, מנהלת אגף בריאות 
באיילון: תחום ביטוחי הבריאות עבר שינויים מהותיים, 

המציבים בפני העוסקים בתחום אתגרים והזדמנויות רבות

מבטחים ומבוטחים

דב ברומר 
חובר לרוזנפלד

ישמש יועץ לנושא סיעוד

ליאור רוזנפלד ודב ברומר

ד"ר נאוה ניב סרודיו

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן


