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סוכן, דאג לפנסיה של הלקוחות שלך בקליק
פנסיה בקליק. דיגיטל עבורך לשנים של צמיחה
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 בתגובה לטיוטת תיקון החוזר אמר רוזנפלד, כי  פרטי המבוטחים הינם נכס של 
סוכני הביטוח  לדבריו, העברתם לחברות הביטוח מעקרת את התחרות בענף

רוזנפלד: העברת פרטי המבוטחים 
לחברות הביטוח הוא מהלך לא חוקי, 
לא חכם, לא יעבור בכנסת ולא בבג״ץ

ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח, מתנגד 
דורית  נחרצות לרצונה של הממונה על הביטוח, 
סלינגר, לחייב את סוכני הביטוח להעביר את פרטי 
המבוטח לחברות. רוזנפלד מתאר את המהלך כלא 
חוקי, לא חכם, מעקר את התחרות בענף וככזה שלא 

יעבור בכנסת וללא בבג"ץ.
לחוזר הצירוף שפורסם  פי טיוטת התיקון  על 
אתמול על ידי המפקחת )ראו ידיעה בעמוד 2(, על 
מנת לאפשר לחברת הביטוח לקיים חובותיה בעניין 
עדכון המבוטח, סוכן הביטוח יחויב להעביר את פרטי 

הקשר עם המבוטח לחברת הביטוח. 
בתגובה לכך טוען רוזנפלד, כי ״בשנים האחרונות 
נחשפנו רבות למקרים בהם נעשה שימוש לרעה 
בדאטה של גמלאים, דבר שהוביל מבוטחים חלשים 
לשלם פעמיים, ויתר על כן, זכויות שנצברו במשך שנים 

נפגעו. העברת כל פרטי המבוטחים, שהינם נכס של 
סוכני הביטוח, לחברות הביטוח הוא מהלך לא חוקי, 
לא חכם, לא יעבור בכנסת ולא בבג״ץ, והדבר החמור 

ביותר - הוא מעקר את התחרות בענף". 
רוזנפלד הסביר את ההשלכות השליליות של תכניות 
המפקחת כך: "במקום שעל כל מבוטח יתחרו מספר 
של רב של סוכנים, המפקחת על הביטוח מייצרת 
מונופול של חברות ביטוח. לא הכנסת ולא הממשלה 
יאשרו ב-2018 מונופול של טייקונים על המבוטחים. 
סוכן הביטוח עמל במשך שנים רבות לבנות מאגר 
לקוחות נאמן, שהולך אחריו בשל שירות ומקצועיות. 
באיזה עוד מקצוע דורש רגולטור מהמפוקח תחתיו 
לחשוף את הנכס החשוב ביותר של העסק והוא מאגר 
המידע של הלקוחות? מדובר בסוף מחשבה במעשה 

תחילה ואנחנו לא נסכים לו".

עוד בגיליון זה:
תיק הביטוח של דן עובר מאיילון להראל / עמוד 6

הצעת חוק: ביטוח חובה לנהג יחיד בשני רכבים – ייעשה בפוליסה אחת / עמוד 6
לוי רחמני רכש את חלקו של אבישי אדלמן בסוכנות עיתים / עמוד 11

ליאור רוזנפלד,
נשיא לשכת סוכני הביטוח
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טיוטת תיקון לחוזר הצירוף
רגולציה

בטיוטת התיקון מוצע לאסור מכירת פוליסה חדשה הדומה לפוליסה 
קיימת, על מנת למנוע כפל ביטוח שהמבוטח אינו מודע אליו

סוכני הביטוח יחויבו להעביר את 
פרטי המבוטחים לחברות הביטוח

פרטי  את  להעביר  יחויבו  הביטוח  סוכני 
המבוטחים לחברות הביטוח – קבעה המפקחת 
על הביטוח דורית סלינגר, ועוררה סערה בענף 
)ראו תגובת נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור 

רוזנפלד, בעמוד 1(. 
המטרה, כפי שהוסברה בטיוטת תיקון לחוזר 
הצירוף שפורסמה אתמול )יום ב'( נכתב, כי 
בכל מקום בו נדרשת חברת הביטוח להעביר 
מידע למבוטח בכתב, תאפשר החברה למבוטח 
לקבל את המידע באמצעים דיגיטליים בהתאם 
לבחירתו. על מנת לאפשר לחברת הביטוח לקיים 
חובותיה בעניין עדכון המבוטח, מוצע לחייב 
את סוכן הביטוח להעביר את פרטי הקשר עם 

המבוטח לחברת הביטוח.
עוד נקבע במסגרת הטיוטה, כי סוכני הביטוח 
ובעלי רישיון אחרים יחויבו לעשות שימוש בהר 
הביטוח במסגרת בירור צרכי הלקוח. בטיוטת 
התיקון נכתב כי הדבר נעשה "על מנת למנוע 
דומים  מצב שבו מוצעים למבוטח מוצרים 
למוצרים הקיימים ברשותו ואינם נדרשים לו". 
יכול  החיפוש  כי  נקבע,  התיקון  בטיוטת 

להתבצע על ידי המועמד לביטוח עצמו או על 
ידי הגורם המשווק. כן מוצע, כי גורם משווק 
לא יבצע שאילתה כאמור, אלא אם קיבל לכך 
הרשאת שימוש פרטנית וזאת על מנת למנוע 
שימוש לא ראוי במידע שנמסר על ידי מבוטחים 

או מועמדים לביטוח ובאתר הר הביטוח. 
כי בקשות  לחוזר מוצע  במסגרת התיקון 
לקבלת מידע יוגבלו לפוליסה קיימת, שמספרה 
ידוע למבוטח או מיופה כוחו. זאת, כך נכתב, 
על מנת למנוע פרקטיקות שעשויות לעכב את 
תהליך בירור הפרטים ביחס לפוליסות הקיימות. 
בפיקוח מסבירים, כי "הפרקטיקה הנוהגת כיום 
לבירור מידע ביחס למועמד לביטוח כוללת 
שליחת שאילתות כלליות לכל חברות הביטוח, 
המתייתרת לאור קיומה של אפשרות לקבלת 
הרשאת שימוש פרטנית המאפשרת קבלת מידע 
על אודות מוצרי הביטוח של המבוטח באופן 

מהיר, יעיל ומדויק". 
כמו כן, מוצע לאסור על חברות הביטוח לצרף 
מועמד לביטוח לפוליסה המכסה מקרה ביטוח 
דומה למקרה ביטוח המכוסה בפוליסה אחרת 

הקיימת ברשותו. זאת, על מנת למנוע מקרה של 
כפל ביטוח שהמועמד אינו מודע אליו. לעניין 

זה נקבעו מספר חריגים:
א. ביטול הפוליסה הקיימת על ידי המועמד 

לביטוח - במקרה זה אין כפל ביטוח.
ב. אישור המועמד לביטוח כי הוא מודע לכך 
שהוא רוכש פוליסה שמבטחת מקרי ביטוח 
דומים )סעיף זה לא יחול לעניין צירוף לפוליסת 
שמדובר  כיוון  עבודה,  כושר  אובדן  ביטוח 
בפוליסה אחידה שבמצב כפל ביטוחים המבוטח 

לא יהיה זכאי לכפל פיצוי(.
ג. כאשר לחברת הביטוח אין מידע בדבר 
פוליסות כאמור הקיימות למבוטח בחברות 
ביטוח אחרות, לאחר שביצעה הליך התאמת 

צרכים. 
כי על  עוד מוצע במסגרת התיקון לקבוע, 
יש באפשרותו לסרב  כי  ידע  מנת שמבוטח 
לתת הסכמתו לחברת הביטוח לעשות שימוש 
במידע אישי שמסר לצרכים שיווקיים, על חברת 
הביטוח לנסח את בקשתה באופן ממנו יעלה 

בבירור כי למבוטח יש אפשרות לסרב.

קבוצת אורן מזרח וסוכניה מודים לחברות הביטוח
על שנה עסקית מוצלחת ב-2017 

ומאחלים המשך צמיחה ורווחיות בשנת 2018

תודה

תודה רבה לכולם!

תודהתודהתודהתודה

תודה תודהתודה

כשזה חשוב לך, זה חשוב לנו.

תודה

תודה תודה



2 בינואר 2018                                                                                                                   עמוד 3 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

עמלות סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת 
ביטוח לא יושפעו ממכירת כתבי השירות

רשות שוק ההון תחייב את החברות לשלוח 
המחאה לחוסכים בעלי חשבונות קטנים

סלינגר מבקשת לתקן את חוזר כתבי השירות

טוח  הבי על  המפקחת 
דורית סלינגר פועלת לתיקון 
זאת  השירות.  כתבי  חוזר 
ביקורות שהוכיחו  על רקע 
הביטוח  מחברות  חלק  כי 
מפרשות את החוזר הקיים 
באופן מצומצם, כך שעדיין 
לא מתאפשרת באופן מלא 
רכישה של פוליסות ביטוח 
ללא כתבי השירות המשווקים 
על ידי חברות הביטוח. מטרת 
היא  שנכתב,  כפי  התיקון, 
למנוע מצבים המקשים על 
בין כתב  המבוטח להשוות 
שירות שנמכר על ידי חברת 

הביטוח ובין כתב שירות הנמכר על ידי גורם 
אחר, וזאת במטרה להפחית את עלויות הביטוח. 
ההצעות לתיקונים הבאים הועלו בעקבות 
פרסום עמדת הממונה מה-2 באוגוסט 2017 
- ממצאי בדיקה בנושא הנהגת כתבי שירות 

ואופן שיווקם – טיוטה.
במסגרת הטיוטה מוצע לקבוע, כי אי מתן 
אפשרות לרכוש כל פוליסת ביטוח ללא כתבי 
שירות תהיה התניה אסורה. כך, למעשה, כתב 
יהווה חלק אינטגרלי מפוליסת  שירות לא 
ביקורות  לאור  מוסבר,  כך  זאת,  הביטוח. 
שנערכו, שמהן עלו מקרים בהם נקבעו מסלולי 
ניתן לבטל את  פוליסה מסוימים בהם לא 
כתבי השירות, בטענה כי מדובר במסלולים 

עם מוטיבים ייחודיים. 
על כן מוצע, כי גם בפוליסות בהן המבוטחים 
שייכים לקבוצה בעלת מאפיינים מיוחדים, כגון 
מבוטחים בסיכון נמוך, תהיה בידי המבוטחים 
הביטוח  פוליסת  את  לרכוש  האפשרות 

ללא כתבי השירות הנלווים 
שמציעה חברת הביטוח.

עוד עלה מביקורות שנערכו 
וכן מפניות ציבור שהתקבלו 
ברשות שוק ההון, כי חברות 
גובה  את  מתנות  הביטוח 
טוח  י ב ה ן  סוכ ל לה  עמ ה
רת  י מכ ן  בגי למת  המשו
כתב  במכירת  הפוליסה, 
שירות יחד עם הפוליסה )ככל 
שלא נמכר כתב השירות של 
החברה, מופחתת העמלה בגין 
הפוליסה(. בפיקוח מסבירים, 
מעודדת  זו  "פרקטיקה  כי 
למכור  הסוכן  את  למעשה 
למועמד לביטוח מוצר ספציפי שלא בהכרח 
בטובתו". על כן מוצע בתיקון לקבוע, כי עמלות 
סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח לא 
יושפעו ממכירת כתבי השירות המשווקים על 
ידי חברת הביטוח. כלומר - העמלות הניתנות 
לסוכן בגין מכירת כל אחד מהמוצרים לא יהיו 

תלויות זו בזו.
עוד מוצע במסגרת התיקון לחוזר, כי הנחה 
הניתנת בגין רכישת פוליסת ביטוח לא תושפע 
מרכישת כתבי שירות המשווקים על ידי חברת 
הביטוח. זאת, כך מסבירה סלינגר, על מנת 
למנוע מצב בו חברת הביטוח מבטלת הנחה 
שניתנה במקרה שבו בוחר המבוטח לרכוש את 
הפוליסה ללא כתב השירות של חברת הביטוח.

על סוכני  נוספת שצפויה להשפיע  הצעה 
הביטוח היא לחייב את סוכן הביטוח להציג 
בפני המבוטח, בצמוד לכתב השירות החיצוני, 
את כתב השירות המקביל אשר משווק על ידי 
חברת הביטוח. זאת, במטרה לסייע למבוטח 

בביצוע החלטה מושכלת בעת בחירת כתב 
השירות, המבוססת הן על מחיר המוצר והן 

על התנאים הקבועים בו. 

יש עם מי לדבר

גרופ, התייחס  קופל  מיקי קופל, מנכ"ל 
פוליסה לטיוטת התיקון ואמר:   בשיחה עם 
“אנחנו מברכים על החוזר ועל ההקשבה – זו 
ופתיחות  ושיח מקצועי  להידברות  דוגמה 
ונכונות לשנות מצד הפיקוח. יש עם מי לדבר 
בפיקוח על הביטוח”. עם זאת, קופל התייחס 
לגופו של החוזר ואמר כי יש גם מקום לנסח 
מחדש את האיסור על התכניות המובנות. 
ומאפשר לחברות  לדבריו הסעיף מעורפל 
הביטוח לפרש באופן רחב את האיסור על 

שיווק כתבי השירות בתוכן. 
במכתב שהעביר קופל לרשות שוק ההון, 
בתגובה לטיוטת התיקון, הוא כתב: התיקון אינו 
מתייחס לחבילות הביטוח המציעות חברות 
הביטוח ללקוחותיהם, גם באמצעות סוכני 
הביטוח. ככל שדרך שיווק זו לא תטופל יוכלו 
חברות הביטוח להשתמש בשיטה זו כמסווה 
לביטול הנחה או אי מתן אפשרות ללקוח לרכוש 

פוליסה ללא כתב שירות.
עוד כתב קופל, כי יש להוסיף תיקון נוסף 
האוסר על חברות הביטוח למכור חבילות 
הכוללות שירותי רכב בהנחה ללקוחותיהם. 
לדבריו, בהיעדר תיקון נוסף זה, יינתן לחברות 
הביטוח "פתח מילוט" מהנחיות החוזר ובכך 
תיפגענה מטרות העל של החוזר ובהן קושי 
בהשוואה בין כתב שירות שנמכר על ידי חברת 
הביטוח ובין כתב שירות הנמכר על ידי גורם 

אחר, ובכך להפחית את עלויות הביטוח.

וחיסכון דורשת  רשות שוק ההון, ביטוח 
מחברות המנהלות קופות גמל לשלוח המחאות 
לפדיון לחוסכים בעלי חשבונות קטנים. לפי 
טיוטת ההוראות, החברות ישלחו לחוסכים שלהן 
יתרה הנמוכה מ-1,350 שקל בהמחאה בדואר. 
הסברה העומדת מאחורי החלטת הרשות היא 
כי בחשבונות קטנים מ-1,350 שקל, דמי הניהול 
עשויים להיות גבוהים מהתשואה הצפויה של 
הקופה ולשחוק את יתרת החשבון עד לאיפוסו. 
מהרשות נמסר, כי בקופות גמל קיימים כ-1.2 

מיליון חשבונות עם יתרות נמוכות )עד 8,000 
שקל( שאינם פעילים עוד. טיוטת ההוראות 
מתייחסת בשלב ראשון לכמחצית מחשבונות 

אלו, בהם נצברו עד 1,350 שקל.
בינואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות המאפשרות 
לחוסכים שבחשבונותיהם עד 8,000 שקל, למשוך 
את כספם בפטור ממס. מבדיקה שערכה הרשות 
נמשכו עד כה רק כ-13% מהחשבונות הללו. לאור 
ההיענות הנמוכה של החוסכים לממש את זכותם 
למשוך את כספי החיסכון והעובדה שדמי הניהול 

המינימליים לחשבונות הקטנים עשויים לנגוס 
בכספי החיסכון עד כדי איפוסם, החליטה הממונה 
לנקוט בפעולה יזומה לתשלום הכספים לעמיתים. 
הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר: "ההוראה 
היא בשורה צרכנית המאפשרת לחוסכים לקבל 
את כספם בפשטות באמצעות הליך שגרתי של 
פדיון המחאה בנקאית. כאשר זיהינו שחוסכים 
רבים אינם מממשים את זכותם, החלטנו להנגיש 
זכויותיהם  ולפשט את התהליך לצורך מיצוי 

הפנסיוניות".

 עוד מוצע בטיוטת התיקון לחוזר: סוכני הביטוח יידרשו להציג בפני המבוטח, לצד כתב השירות החיצוני, 
את כתב השירות המקביל אשר משווק על ידי חברת הביטוח  הנחה הניתנת בגין רכישת ביטוח לא תושפע 
מרכישת כתבי שירות של  חברת הביטוח  מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ: יש עם מי לדבר בפיקוח על הביטוח

לפי הרשות, בחשבונות קטנים מ-1,350 שקל, דמי הניהול עשויים להיות גבוהים 
מהתשואה הצפויה של קופות הגמל ולשחוק את יתרת החשבון עד לאיפוסו 

מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ
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האם פגיעה במהלך חילוץ 
פצועים מתאונת דרכים מזכה 

בפיצוי לפי חוק הפלת"ד?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי בתי המשפט לא הסתפקו בלשון החוק אלא התייחסו בהרחבה 
גם לתכליתו ולשיקולי מדיניות ומוסר, והבהירו, כי פרשנות תכליתית ראויה מחייבת 
להכיר במי שנפגעו כאשר סיכנו עצמם כדי לחלץ אחרים כחלק ממעגל הזכאים לפיצוי

נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
אהרון מילר )"התובע"( על ידי  תביעתו של 
הכשרה חברה לביטוח  נגד  טל שליט  עו"ד 
בע"מ )"הנתבעת" – "הכשרה"( על ידי עו"ד 
אבי דויטש ועו"ד חגית ברכה. פסק הדין ניתן 
בדצמבר 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט 

רמי חיימוביץ, סגן נשיא.
התובע נהג ברכב שהתהפך בתאונת דרכים 
חבריו  את  חילץ  התאונה  לאחר  קטלנית. 
הפצועים שהיו עמו ברכב, ובמהלך החילוץ נפגע 
ונגרמה לו נכות תפקודית של 10% באגודל ימין.
טענות הצדדים: התובע, שלא ידע אם נפגע 
בחילוץ.  שנפגע  שיער  בחילוץ,  או  בתאונה 
נפגעי  את  לפצות  בחובתה  הכירה  הכשרה 
תאונת הדרכים, אך סירבה לפצות את התובע 
עצמו, בטענה כי חילוץ הפצועים אחרי התאונה 
מנועי למטרות  ברכב  "שימוש  אינו מהווה 
תחבורה", שכן התאונה הפסיקה את הנסיעה, 
וכל מה שהתרחש אחריה אינו חלק מהנסיעה, 
ואינו מהווה את אחד השימושים המוכרים 
לנפגעי  הפיצויים  בחוק  שנימנו  האחרים 
תאונות דרכים )הפלת"ד(. לטענת הכשרה, 
מבטחת הרכב, הואיל והתובע נפגע כשחילץ 
את הפצועים, ולא בתאונה עצמה, הוא אינו 

זכאי לפיצוי.
בית המשפט לא קיבל את פרשנות הכשרה 
שבו  "מאורע  היא  דרכים  תאונת  כי  וציין, 
נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי 
1 לחוק(. במקרה  למטרות תחבורה" )סעיף 
הנוכחי, נעשה שימוש למטרות תחבורה, שכן 
הרכב היה בנסיעה, והתובע נהג בו. הסיכון 
של התהפכות הרכב הוא חלק אינהרנטי של 
השימוש התחבורתי והתממשות הסיכון היא 
חלק מן הנסיעה. התממשות הסיכון גרמה 
ופעולותיו  לחלצם,  צריך  שהיה  לפצועים 
של הנהג לחילוץ הנוסעים שנפצעו בתאונה 
היא המשך ישיר של הנסיעה והשימוש. בית 
המשפט קבע, כי לא ניתן לנתק בין הנסיעה 
לבין החילוץ שנעשה מיד אחריה. מדובר ברצף 
פעולות ישיר ומיידי, שלא נקטע, לא בזמן ולא 
במקום, וכל הפעולות בו – הנהיגה, התאונה 
וחילוץ בשטח – מהוות חלק אינטגרלי מן 
השימוש שעשה התובע ברכב. בנסיבות אלו יש 
לראות בפציעתו של התובע חלק מן הנסיעה 
עצמה גם אם אירעה במהלך חילוץ הפצועים 

מיד אחרי התאונה.
בית המשפט סקר את הפסיקה, שבה הכירו 

בתי המשפט במספר פסקי דין במי שחילצו 
לכודים מרכב כנפגעי תאונת דרכים, זאת גם 
אם לא היו חלק מן המשתמשים הראשוניים 
ברכב. מקל וחומר, נלמד לעניינו של התובע, 
ופעל  התאונה,  מן  וחלק  הרכב,  נהג  שהיה 
לחילוץ חבריו הפצועים מיד אחריה. בפסק 
נ'  דהאן  המחוזי,  המשפט  בית  של  הדין 
אררט נקבע: "לשימוש העיקרי ברכב מנועי, 
היינו נסיעה בו, מתלוות תאונות ובהן תאונות 
הרכב...  כלי  בתוך  נלכדים  בהן  שהנפגעים 
יש לראות עקרונית תאונה  במקרים כאלה 
למחלץ בעת החילוץ, כפעולה נלווית ל'שימוש 
בו תהווה אף היא  ברכב', באופן שהפגיעה 
תאונת דרכים כמשמעותה בחוק". "הביטוי 
'מטרות תחבורה' שבהגדרת 'תאונת דרכים' 
תאונות  לנפגעי  הפיצויים  לחוק   1 בסעיף 
דרכים, כולל מעצם תכליתו של החוק פעולה 
שמטרתה מניעת נזק גוף כתוצאה משימוש 
ומכאן שפציעתו  ברכב למטרות תחבורה... 
היא בגדר של 'תאונת דרכים' כמשמעו בחוק 

הפלת"ד" )פסק דין ברונקש נ' זוהר(.
בית המשפט ציין, כי בתי המשפט לא הסתפקו 
גם  בהרחבה  התייחסו  אלא  החוק  בלשון 
לתכליתו ולשיקולי מדיניות ומוסר, והבהירו, 
כי פרשנות תכליתית ראויה מחייבת להכיר במי 
שנפגעו כאשר סיכנו עצמם כדי לחלץ אחרים 
כחלק ממעגל הזכאים לפיצוי. הכרה זו תשרת 
את האינטרס הציבורי הרחב של עזרה לזולת 
וכן את האינטרס הצר של  המצוי במצוקה, 
מבטחות הרכב המנועי, משום שהיא תעודד 
עזרה לנוסעים שנלכדו ברכב אחרי תאונה, 
נזקיהם ואת הסיכון  וכך תמנע את הגדלת 

למשתמשים אחרים בדרך.
בית המשפט הדגיש את השוני בין פסקי הדין 
אותם הביאה הכשרה להגנתה לבין המקרה 

הנוכחי, שבו התובע לא התרחק מהרכב, ולא 
חלף זמן בין התאונה לבין החילוץ, אלא הוא 
יצא מן הרכב מיד אחרי התאונה, ועשה פעולה 
שכל אדם סביר וערכי היה עושה – לחלץ את 
חבריו הפצועים מן הרכב, והדבר הדגיש את 
הקשר הישיר והמיידי בין התובע לבין התאונה 
שאירעה וחיזק את המסקנה, כי יש להכיר בו 

כנפגע תאונת דרכים.
בית המשפט הדגיש, כי התובע השתמש ברכב 
המנועי, והתאונה הייתה חלק מצער אך טבעי 
מן השימוש. התובע פעל באופן אינסטינקטיבי 
ומיידי לחילוץ הנוסעים הלכודים ברכב. פעולה 
זו היא חלק מן התאונה ומן השימוש ברכב. 
קביעה אחרת תהא מנוגדת ללשון החוק, וכן 
לתכליתו של חוק הפלת"ד, שכן היא תרתיע 
מפני סיוע לנפגעי תאונות דרכים, וכך תגדיל 
בית  מכך,  יתירה  התחבורתי.  הסיכון  את 
פיצוי ממי שפעלו  כי שלילת  ציין,  המשפט 
לחילוץ נפגעים ברכב, שהיה מעורב בתאונה, 
מנוגדת למדיניות ציבורית וחברתית ראויה, 
שאמורה לעודד חילוץ פצועים מרכב פגוע. נוכח 
כל האמור לעיל, הגיע בית המשפט למסקנה, 

כי יש להכיר בתובע כנפגע תאונת דרכים.
לאור האמור, פסק בית המשפט, כי חילוץ 
החברים הוא חלק מן השימוש התחבורתי 
ברכב המנועי, ויש להכיר בתובע כמי שנפגע 
בתאונת הדרכים. פרשנות אחרת אינה עולה 
בקנה אחד עם הוראות החוק, עם התנהלות 
אנושית בסיסית ועם שיקולי מדיניות, והצורך 

לעודד חילוץ פצועים מרכב פגוע. 
לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה וחייב 
את הכשרה לשלם לתובע סך של 424,048 שקל 

בתוספת שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

לתיאום פגישה: עו”ד שמואל גייזלר

סוכני ביטוח, מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח, 
מנהלי תביעות בחברות בעלות ציי רכב ומבוטחים פרטיים

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

073-7051480

משרדנו מעניק ייצוג בתביעות נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
בהצלחה רבה לרבות גביית הכספים בפועל.
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הצעת חוק

הפרשה לפנסיה עבור שכר של עד 3,000 
שקל תושקע במלואה באג"ח מיועדות

אלה  בימים  שהוגשה  חדשה,  חוק  הצעת 
ידי שמונה חברי כנסת מהאופוזיציה,  על 
תושקע  מסוים  לשכר  כי  לקבוע  מבקשת 
100% מההפרשה לפנסיה באג"ח המיועדות, 
וכל ההפרשה הנוספת שמעל לרמה זו תושקע 
בשוק ההון. בשלב הראשון, השכר הקובע 
 2021 והחל משנת  3,000 שקל  על  יעמוד 
השכר הקובע לצורך כך יהיה שכר המינימום. 
בכך מבקשים מציעי החוק ממשרד האוצר 
לפטור כמעט באופן מוחלט את בעלי הפנסיות 
הנמוכות מהתנודתיות של שוק ההון ולהבטיח 

להם הכנסה יציבה וקבועה לאורך זמן. 
של  שכר  רף  קביעת  החוק,  מציעי  פי  על 
3,000 שקל לא דורשת מהמדינה את הגדלת 
ההנפקה הכוללת  של אג"ח מיועדות, ולכן 

אין לה משמעות תקציבית. 
נכון  משקיעות,  בישראל  הפנסיה  קרנות 
מיועדות  באג"ח  מהכספים   30% להיום, 

של  בשיעור  שנתית  תשואה  המבטיחות 
4.86%. האג"ח מוקצות לקרנות ללא תלות 
במאפייני השכר של החוסכים. המשמעות לכך, 
על פי מגישי הצעת החוק, היא "שהסובסידיה 
בצורה  מחולקת  המדינה  ידי  על  הניתנת 
יותר  גבוה  חיסכון  שבעלי  כך  רגרסיבית, 
מקבלים סבסוד גבוה יותר מבעלי חיסכון 

נמוך". 
בדברי ההסבר להצעת חוק זו נכתב, כי היא 
של  זו  "מעוותת"  הקצאה  לתקן  מבקשת 
כספי הציבור, ולהקצות אותם מחדש בצורה 
פרוגרסיבית. כך, למעשה, בלי להגדיל את 
אותה  תחלק  המדינה  הסובסידיה,  עלות 
בצורה שתסייע קודם כל למי שנזקק לסיוע. 
הצעת החוק נעשתה על פי מאמרו של פרופ' 

אביה ספיבק. 
עוד נכתב בדברי ההסבר של הצעת החוק: 
"סקירה השוואתית שנערכה לבקשת חברת 

ידי מרכז המחקר  זהבה גלאון על  הכנסת 
והמידע של הכנסת, ובדקה את האופן בו 
מבטיחות מדינות שונות תשואה מינימלית 
על קרנות הפנסיה של אזרחיהן, מציינת כי 
וביניהן ישראל,  המעבר של מדינות רבות, 
)דוגמת  זכויות  פנסיה מוגדרות  מתכניות 
פנסיוניות  הפנסיה התקציבית( לתוכניות 
מוגדרות הפרשות )הפנסיה הצוברת(, העלתה 
בחסכונות  הסיכון  רמת  את  משמעותית 
הפנסיוניים". בעקבות מצב זה, מדינות רבות 
פועלות להקטין את סיכוני השוק שחלים על 
החוסכים הפנסיוניים שפרישתם כעת נמצאת 

בעיקר בחסדי שוק ההון.
רז  מוסי  מגישי ההצעה הם חברי הכנסת 
חנין  דב  )מרצ(,  פרייג'  עיסאווי  )מרצ(, 
)מרצ(,  )הרשימה המשותפת(, מיכל רוזין 
מיקי לוי )יש עתיד( תמר זנדברג )מרצ(, איתן 
ברושי )המחנה הציוני( ואילן גילאון )מרצ(.

 על פי החוק הקיים, חלוקה של אג"ח מיועדות נעשית ללא קשר 
לגובה השכר ובעלי שכר גבוה - לכן בעלי שכר גבוה מקבלים הקצאה 

גדולה יותר של אג"ח מיועדות  מציעי החוק מבקשים לפטור כמעט 
באופן מוחלט את בעלי הפנסיה הנמוכה מהתנודתיות של שוק ההון

כתובת: רחוב המצודה 23 אזור, טלפון: 03-5761280,  פקס: 073-2112390

דרכים - זגגות רכב הינה יבואנית שמשות לרכב וחברת שירותי זגגות 
אוטובוסים  משאיות,  לרבות  הרכבים,  סוגי  לכל  שירותים  המספקת 
זעירים ורכבי יוקרה. לחברתנו מרכז לוגיסטי מתקדם המכיל עשרות 
ומפעילה  ישראל  בכבישי  הנעים  הרכבים  סוגי  לכל  שמשות  אלפי 
דגש  שימת  תוך  ארצית  בפריסה  ומקצועי  משוכלל  שירות  מערך 
לסטנדרט שירות גבוה ואיכות עבודה ללא פשרות. החברה מספקת 

שירות החלפת מראות צד ופנסים לכל סוגי הרכב.

סוכן/ת יקר/ה דרכים - זגגות רכב 
תעניק ללקוחותיך שירות בסטנדרטים 

הגבוהים ביותר ובשקיפות מלאה.

דרכים
זגגות רכב בע"מ

באחרויותשירות

באחריותשירות

!

 * השרות יינתן בהתאם לכתבי השרות הרלוונטיים.  ט.ל.ח.

 דרכים - זגגות רכב

בחר דרכים 
זגגות רכב
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 סוכן הביטוח הוא גדי קלמן  הראל וקלמן מבטחים גם את אגד החל מ-2015. 
תגובת איילון לפוליסה: במסגרת האסטרטגיה של החברה בשנתיים האחרונות, 

איילון אינה מציעה יותר הצעות שאינן עומדות באמות מידה כלכליות

עדכון רגולטורי ינואר 2018

הצעת חוק: תיק הביטוח של דן 
ביטוח חובה עובר מאיילון להראל

לנהג יחיד בשני 
רכבים ייעשה 
בפוליסה אחת של  ח  ו ט י ב ה ק  י ת

רה  ו ב ח ת ה ת  ר ב ח
ר  ב ו ע ן  ד ת  י ר ציבו ה
כך  מאיילון להראל - 
סוכן  לפוליסה.  נודע 
הביטוח שטיפל בעסקה 
הוא גדי קלמן מסוכנות 
פי  כ  . . ש . ק ח  ו ט י ב ה

מה-11   1863 )גיליון  בפוליסה  שפורסם 
בנובמבר 2014(, הראל זכתה בתיק הביטוח 
של אגד בשנת 2015 - כאשר גם זכייה זו הייתה 
באמצעות קלמן. יצוין כי חלק קטן מתיק 
הביטוח דן עבר לפני שנה לשלמה ביטוח, אך 

כעת התיק עבר בשלמותו להראל.
מאיילון נמסר: “במענה לפניית פוליסה, 

באיילון חברה לביטוח 
הידיעה  את  מאשרים 
ומודים לדן על האמון 
ועל שיתוף הפעולה רב 

השנים".
מהנהלת החברה נמסר, 
כי במסגרת האסטרטגיה 
בשנתיים  החברה  של 
האחרונות, איילון אינה מציעה יותר הצעות 
שאינן עומדות באמות מידה כלכליות או כאלה 
שאינן מאפשרות לשמר את רמת השירות 
הייחודית שמעניקה איילון למבוטחיה. הנהלת 
איילון מכבדת את החלטת חברת דן לבחור 

אחרת ומאחלת לדן הצלחה".
מהראל לא נמסרה התייחסות.

רכב  ביטוח  פקודת  לתיקון  חוק  הצעת 
מנועי הוגשה על ידי שני חברי כנסת - מיכאל 
מלכיאלי ויעקב ליצמן. על פי ההצעה, כאשר 
כלי  ושני  רכב,  כלי  בשני  יחיד מחזיק  נהג 
הרכב מבוטחים באותה חברת ביטוח, די יהיה 
ברכישת פוליסת ביטוח אחת לכיסוי שני כלי 
הרכב. הנהג ישלם על הפוליסה היקרה מבין 

השתיים. 
ברכב  מחזיק  אשר  אדם  הקיים,  במצב 
לרכוש  נדרש  רכב,  כלי  או בשני  ובקטנוע, 
פעמיים פוליסת ביטוח חובה. זאת, למרות 
שכאשר הוא נוהג בכלי הרכב אחד, בכלי הרכב 

השני לא נעשה שימוש. 

18 הוראות חדשות פורסמו על ידי 
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר

פותחים את 2018 בעוצמה: 

רשות שוק ההון פרסמה ביום 

ב' השבוע  18 הוראות חדשות, 

ביניהן טיוטות חוזרים, חוזרים 

ועמדות ממונה. בין הנושאים:  

צירוף לביטוח, כתבי שירות, 

בביטוח  למבוטחים  גילוי 

בריאות, מבנה הגילוי הנדרש 

ביטוח  הכספיים,  בדוחות 

רי  ב ח ל י  ת צ ו ב ק י  ד ו ע י ס

קופות החולים, קבלת מידע 

ממעסיקים, משיכת כספים, 

בקרנות  עמיתים  זכויות 

הגדרת  החדשות,  הפנסיה 

הון מוכר והון נדרש במכשירי 

הון מורכב – ועוד, ועוד ועוד.

בין הנושאים:  צירוף 
לביטוח, כתבי שירות, 

גילוי למבוטחים 
בביטוח בריאות, מבנה 
הגילוי הנדרש בדוחות 

הכספיים וביטוח סיעודי 
קבוצתי לחברי קופות 

החולים

דן
ר 

ת
 א

ם:
לו

צי

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%93%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%93%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8/
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בפעם השלישית

מגדל שוב רוכשת נתח 
מתיק משכנתאות 

ממזרחי טפחות

משה טרי מכר 5% 
ממניות כלל ביטוח 

שהוחזקו על ידי
אי.די.בי. פתוח

ייצוגית נגד חברות הביטוח וקופות החולים 
על הפליית חולים עם מוגבלות מסוג אוטיזם

ייצוגית נגד שלוש חברות  בקשה לתביעה 
מכבי וכללית הוגשה  ביטוח וקופות החולים 
בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי קטינים 
ואנשים עם מוגבלות מסוג אוטיזם. כך הודיעו 
ביום ב' מגדל והראל. כלל ביטוח הודיעה על כך 
ביום ג'. על פי התביעה, חברות הביטוח וקופות 
החולים מסרבות לבטח חולים עם מוגבלויות 
המצויים על הספקטרום האוטיסטי בביטוח 
סיעודי, או שהן קובעות תנאים בלתי אפשריים 
ובלתי סבירים עבור אותם מבקשים, בלי לתת 
הסבר מפורש לכך. כמו כן, על פי התובענה, 
מבירורים שנערכו מסתבר כי הסירוב איננו 
מסתמך על נתונים סטטיסטיים אקטואריים 

או רפואיים רלבנטיים.
התביעה מבקשת לייצג את כל הפרטים על 
הספקטרום בשבע השנים האחרונות, אשר לא 
ניתן להם כל נימוק על דחיית הביטוח כמתחייב 
מחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות או מתקנות 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.  
הסעדים העיקריים המבוקשים במסגרת 
התובענה הם: מתן צו הצהרתי כי המשיבות 
הפרו את סימן ח' לחוק השוויון וכן את יתר 
החיקוקים המפורטים לעיל; מתן צו עשה המורה 
למשיבות להפסיק להפלות את חברי הקבוצה, 
נוהלי עבודה ברורים באשר לטיפול  לקבוע 

יחידני ללא משוא פנים לבעלי מוגבלויות, על 
בסיס הוראות חוק השוויון. 

צו עשה  כן, התובעים קוראים למתן  כמו 
ואחר  הדין  הוראות  למשיבות למלא אחר 
ההכרעה העקרונית של המפקחת על הביטוח, 
הנוגע לסירוב  הקובעים הליך מסודר בכל 
להענקת ביטוח; מתן צו עשה שיורה למשיבות 
לבטח באופן רטרואקטיבי את חברי הקבוצה, 
אשר יימצאו כשירים לקבלת ביטוח סיעודי 
לאחר הליך חיתום שוויוני בהתאם לנהלים 
שאוזכרו עד כה; פיצוי לחברי הקבוצה בהתאם 
לאמור בסעיף 19 נא' לחוק השוויון בפיצויים 
ללא הוכחת נזק ובמידת הצורך אף בפיצוי בנזק 

לא ממוני; פיצוי חברי הקבוצה בגין נזק ממוני. 
לטענת המבקשים, הנזק האישי שנגרם להם 
עולה כדי עשרות אלפי שקלים למבקש. סכום 
ניתן להערכה  הנזק לכל חברי הקבוצה לא 
מדויקת בשלב זה ומדובר בסכום שבסמכות 

המחוזי.
מהראל נמסר: "החברה בוחנת כל מקרה לגופו 
ומבטחת אנשים עם מוגבלויות. החברה פעלה 

ופועלת כמתחייב על פי וכל דין". 
ממגדל נמסר: "מגדל תתייחס לתביעה בבית 

המשפט ולא באמצעי המדיה השונים".
קופות החולים מכבי וכללית לא הגיבו עד 

סגירת הגיליון.

 שווי העסקה הינו 1.3 מיליארד שקל 
תמורת 80% מהתיק  עסקאות דומות 
נערכו על ידי מגדל בשנים 2016 ו-2105

 ההחזקות של אי.די.בי. פתוח עומדות על 
פחות מ- 40% התמורה הכוללת מהעסקה 
הייתה כ-170.5 מיליון שקל, 30.7 מיליון שקל 

מתוכם ישמשו כשיעבוד לטובת אג"ח סדרה יג'

התובענה גורסת כי חברות הביטוח מסרבות לבטח פרטים הנמצאים על הספקטרום 
ואף מסרבות להעניק סיבה מפורשת לכך וזאת בניגוד לקביעת הממונה על הביטוח 

מגדל השלימה עסקה לרכישת 80% מתיק משכנתאות, בהיקף 
ל כ- 1.3 מיליארד שקל, מבנק מזרחי טפחות. בהתאם לתנאי  ש
העסקה, מגדל תחזיק ב-80% מתיק המשכנתאות בעוד שב-20% 
הנותרים ימשיך להחזיק הבנק. למרות המכירה, מזרחי טפחות 

ימשיך לנהל ולתפעל את התיק כולו אל מול לווי המשכנתאות.
מחברת הביטוח נמסר, כי העסקה שהושלמה בימים האחרונים 
מוסיפה ליציבות תיק ההשקעות של מגדל ותורמת לתשואה עודפת 

על פני חלופות ההשקעה הרלוונטיות בשוק.
בנק מזרחי-טפחות ומגדל חתמו על עסקה דומה גם בשנת 2016. 
היקף העסקה דאז עמד על כ-900 מיליון שקל. במסגרת ההסכם 
רכשה מגדל 80% מהתיק כאשר ב-20% הנותרים ימשיך ויחזיק 

הבנק. עסקה דומה נוספת נעשתה גם בשנת 2015. 
את העסקה מטעם מגדל ביטוח ניהלו מריוס בויום ממחלקת 
ייזום אשראי, רות לוי מנהלת התחום ואסף שהם, מנהל חטיבת 
ההשקעות בחברה. מטעם מזרחי טפחות הובילו את העסקה 
אופיר מורד, מנהל החטיבה העסקית ושי שליטא מנהל יחידת 

הסינדיקציה.

אי.די. כלל ביטוח שהיו ברשותה של  5% ממניות  משה טרי מכר 
בי. פתוח בהתאם להמשך ביצוע המתווה למכירת מניות כלל ביטוח, 
אותו קבעה דורית סלינגר. טרי משמש כנאמן אי.די.בי.  פתוח למניות 
השליטה בכלל ביטוח. מכירת המניות נעשתה בעסקת SWAP )החלף( 
בדומה לעסקאות קודמות שביצע משה טרי במניות החברה בחודשי 

מאי ואוגוסט 2017. 
סך התמורה הכוללת בעסקת ה-Swap הייתה כ-170.5 מיליון 
שקל. 139.8 מיליון שקל מהמכירה יועברו לידי החברה. שאר הסכום 
)30.7 מיליון שקל(, ישמש כשיעבוד לטובת מחזיקי אג"ח אי.די.בי.  

פתוח סדרה יג'. 
עם השלמת העסקה, עומד שיעור אחזקותיה של אי.די.בי. פתוח 
בכלל עסקי ביטוח על כ-39.8%. נזכיר כי המתווה של סלינגר מטיל 
על משה טרי, כנאמן למניות השליטה )בשיעור של 50%( ב-אי.די.בי.  
5% מאחזקות של החברה בכלל ביטוח, מדי ארבעה  פתוח, למכור 
חודשים. בעת ההוראה האחרונה של סלינגר לביצוע העסקה, בסוף 
חודש אוקטובר, 5% מסך חברת כלל ביטוח נאמדו בכ-180 מיליון שקל. 

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח, כולל פוליסות, חומר שיווקי,

הצעות מחיר וכו’
מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח

נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח 

כדאי לקבוע פגישת היכרות: 052-4757622
jmtargum@gmail.com

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-80-%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-80-%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0/
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הפניקס וסוכנות כהן גבעון עותרות 
לבטל את זכייתה של איילון במכרז 
של המועצה המקומית קרית טבעון

הפניקס וסוכנות הביטוח כהן גבעון הגישו 
ועדת  החלטת  ביטול  על  להורות  עתירה 
קרית  המקומית  המועצה  של  המכרזים 
טבעון, שבה הוכרזה הצעתה של איילון כזוכה 
במכרז לעריכת ביטוחי המועצה החל מחודש 
ספטמבר שחלף, על אף הסתייגותה המהותית 

מהוראות המכרז.  
בעתירה נאמר, כי בגדרה של ההחלטה אף 
הפניקס  של  המותנית  זכייתה  על  הוחלט 
)באמצעות גבעון( במכרז, בהסכמתה לקחת 
אחריות באופן רטרואקטיבי ביחס לכל אירועי 
הביטוח של המועצה המקומית קרית טבעון 
החל מספטמבר 2017. בית המשפט מתבקש 
לקבוע כי הפניקס, באמצעות כהן גבעון, היא 

הזוכה במכרז ללא תנאי או סייג.
לבית המשפט  שהוגשה  לעתירה  במבוא 
המחוזי בחיפה נכתב, כי "מעשה במכרז פשוט 
ומרובע למתן שירותי ביטוח, שבו נבחרה כהצעה 
זוכה, הצעה מסויגת ותכסיסנית שדינה פסלות". 
לדברי העותרות, ההסתייגות בהצעה "הזוכה" 
הופיעה באופן מפורש במכתב נלווה שצורף 
להצעה, אך ב"זמן אמת" נשמטה מעיני יועץ 
הביטוח שליווה את עבודת הוועדה כמו גם 
מעיני ועדת המכרזים עצמה, שכלל לא בדקה 
או עברה על ההצעות בעצמה אלא "חיה מפיו" 

של היועץ.
נאמר בעתירה, כי ועדת המכרזים השלימה את 
עבודתה, הכריזה על ההצעה הזוכה )הפסולה( 
החלטה  כשבאמתחתה  מכיסאה"  ו"קמה 
בלתי סבירה, שאינה עומדת במבחני המשפט 
והוראות הדין. העותרות מציינות,  המנהלי 
כי לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר שכבר 
החלה ההתקשרות, צפו ונתגלו ההסתייגויות 
עם  יחד  איילון.  של  בהצעתה  המהותיות 
ההסתייגויות - נתחוורו הפגמים המהותיים 

בעבודת הוועדה ויועציה.
הוועדה שבה להתכנס וחזרה לדון בממצאים 
שלא עמדו בפניה בזמן אמת. היועץ המשפטי 
סבר כי מדובר בהסתייגויות מהותיות ואף שב 
והודה כי היה מקום להורות על פסילת ההצעה 
של איילון. לדברי העותרות, כל ועדת מכרזים 
סבירה ותמת לב הייתה צריכה להורות בשלב זה 
על ביטול זכייתה של איילון עקב הסתייגויותיה 
המהותיות, ולהורות על זכייתה של הפניקס 
תחתיה, וכך גם סברו היועץ המקצועי מטעם 

הוועדה וכן מבקר המועצה.
העותרות טוענות, כי במהלך הליך השימוע 
איילון, אשר טרם פרסום המכרז סיפקה למועצה 
המקומית את שירותי הביטוח, השמיעה בפני 
הוועדה "איום" מרומז לפיו ביטול ההתקשרות 
עמה עלול להביא עמו לאיון התחייבויותיה 
שבה  הביניים  באשר לתקופת  הביטוחיות 
נתנה שירותי ביטוח לקרית טבעון, ובה דווח 
על אירועים ביטוחיים בהיקפים לא מבוטלים.

במילים אחרות, נאמר בעתירה, כי איילון 

הודיעה לוועדה כי ביטול זכייתה, הגם שהוא 
להתנערותה  גם  יביא  דין,  פי  על  מתחייב 
ומהפוליסות  החוזיות  מהתחייבויותיה 
המחייבות שלה באשר לאותה תקופת ביניים, 
ובאופן כזה ציפתה איילון להפעיל לחץ פסול 

על הוועדה להותיר את זכייתה על כנה.
לדברי העותרות, הוועדה "אותתה" להן כי 
"הסכמתן" או "נכונותן" ליטול על עצמן אחריות 
כלכלית לאירועי עבר תכשיר או תסלול את 
דרכן לזכייתן המוצדקת ממילא במכרז, וכי 
היעדר נכונות זו תותיר את איילון כזוכה במכרז. 
אולם העותרות התנגדו לכך בתוקף והבהירו 
כי זכייתן במכרז מתחייבת לפי דיני המכרזים, 
ואינה מותנית בהסכמה לביטוח רטרואקטיבי, 
וכי הפניקס מחויבת בכיסוי ביטוחי החל ממועד 

החלטת הוועדה, מכאן ואילך.
ערן  עוה"ד  באמצעות  שהוגשה  בעתירה 
כי  נאמר,  פי-אל  ואור  בצלאל, מיכל רשף, 
הוועדה שבה והתכנסה והסכימה כי הצעת 
איילון, שהוגשה באמצעות סוכנות הביטוח 
דני עובדיה, מסויגת ופסולה, וככל שהדבר היה 
מתגלה בעת פסילת ההצעות אכן היא הייתה 

מורה על פסילת ההצעה.
לדברי העותרות, יועץ הביטוח ומבקר המועצה 
היו בדעה לפיה יש לבטל את ההתקשרות עם 
איילון ולהכריז על זכייתה של הפניקס תחתיה. 
"מוסר"  ששיקולי  החליטה  הוועדה  אולם 
זכייתה של איילון על  מחייבים את הותרת 
כנה על אף היותה פסולה, שאם לא כן היא 
תצא "נפסדת" ביחס לאירועים הביטוחיים 
וזאת, לדברי העותרות,  בתקופת הביניים, 

הגם שהתנהלותה של איילון היא זו שהביאה 
לתוצאה זו.

מאיילון לא נמסרה תגובה.
טבעון:  קריית  מקומית  מועצה  תגובת 
"הפניקס טוענת כי הייתה אמורה להיות מוכרזת 
כזוכה במכרז הביטוח, אולם מתברר כי הפניקס 
אינה רוצה באמת לזכות במכרז הביטוח, שכן 
היא מתנערת משלושה מקרי ביטוח לפחות 
שאירעו לאחר המועד בו לשיטת הפניקס היא 

הייתה אמורה להיות מוכרזת כזוכה במכרז.
"ניתנה האפשרות להפניקס לזכות במכרז, בד 
בבד עם נטילת אחריות על אותם מקרי ביטוח, 
נענתה בחיוב להצעה שהוצעה  אך היא לא 
לה. בנסיבות אלו סברה ועדת המכרזים כי 
הפניקס לא יכולה, לזכות במכרז -  בד בבד 
עם התנערות מאותם מקרי ביטוח. לטעמה 
של המועצה המקומית קריית טבעון, תיאוריית 
הבטלות היחסית היא זו שמאפשרת שלא לבטל 
את זכייתה של איילון במכרז, במידה וחברת 
הפניקס לא לוקחת אחריות על מקרי הביטוח 
שאירעו. זאת ועוד: איילון ממילא חזרו בהם 
ממכתב ההסתייגות שצורף למסמכי הצעתה.

ויועץ הביטוח שלה אכן  "מבקר המועצה 
סברו אחרת מיועצה המשפטי של המועצה 
)עו"ד עודד רומנו(, והדבר לא הוסתר מעולם 
ונחשף בשקיפות בפני הפניקס. ועדת המכרזים 
שמעה את מגוון הדעות שהושמעו בפניה, ובחרה 
לאמץ את חוות דעתו של היועץ המשפטי. 
המועצה המקומית קריית טבעון סבורה כי 
צדקה בהחלטתה, והיא תביא עמדתה בפני 

בית המשפט להכרעתו".

 לדברי העותרות, איילון זכתה על אף הסתייגותה המהותית מהוראות המכרז  העותרות מגלות, 
כי הוועדה "אותתה" להן כי "הסכמתן" ליטול על עצמן אחריות כלכלית לאירועי עבר תסלול את 

דרכן לזכייתן המוצדקת ממילא במכרז, וכי היעדר נכונות זו תותיר את איילון כזוכה במכרז

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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סימני שאלה סביב הסדרת תחום 
השמאים ומוסכי ההסדר, יישום לקוי של 
חוזר כתבי השירות - כך נראתה הרגולציה 

בתחום הביטוח האלמנטרי ב-2017
רפורמות רבות בתחום הביטוח האלמנטרי 
שתי   .2017 במהלך  הבשלה  לכדי  הגיעו 
המרכזיות שבהן הן הרפורמה בתחום כתבי 
השירות והרפורמה בתחום נזקי המים והצנרת. 
על  המפקחת  העלתה  השנה  בתחילת   •
הביטוח דורית סלינגר חשש כי חברות ביטוח 
לא מיישמות כראוי את חוזר כתבי השירות. 
טענה מסוג זה הושמעה חדשות לבקרים על 
ידי מיקי קופל, מנכ"ל ובעלים של קופל גרופ. 
בטיוטת עמדה שפורסמה קובעת המפקחת, כי  
אין להפחית את עמלת הסוכן הביטוח בעת 
מכירת פוליסה ללא כתב שירות של חברת 
הביטוח, אולם העמדה הסופית טרם פורסמה. 
• בהליך ארוך, בו היו מעורבים מספר רב 
של גורמים, התקדמה לאיטה ההסדרה של 
היחסים בין חברות הביטוח לשמאים ולמוסכי 
הרשות  פרסמה  השנה  באוגוסט  ההסדר. 
טיוטת חוזר, לפיו יוקם מאגר שמאים והמבוטח 
ייבחר מרשימה קצרה שתיבחר באופן אקראי. 
נחרצת  אולם השמאים מביעים התנגדות 
למנגנון זה. גם משרד התחבורה מעורב בהליך 
ההסדרה, כיוון שהוא הרגולטור של המוסכים. 
יו”ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל הודיע על 
התנגדותו למנגנון של מוסכי הסדר ורשימות 

שמאים.  

• רפורמה נוספת שהבשילה במהלך השנה 
)לאחר דחייה של 3 חודשים( הייתה הרפורמה 
בנזקי הצנרת, שמסתמנת עד כה כמוצלחת, 
והובילה לכניסת שתי חברות חדשות-ישנות 
לשוק – חברת הניהול בראשות נהוראי נתיב 

– נץ, ומילגם – שחזרה לפעול בענף. 
 

סופית: הביטוחים הסיעודיים 
הקבוצתיים בוטלו

בתחום הבריאות – הרפורמה המרכזית 
הרפורמה  היא   2017 ב- לפועל  שיצאה 
בביטוחים הסיעודיים, אשר במרכזה האיסור 
קבוצתיים  סיעודיים  ביטוחים  חידוש  על 
במתכונת הישנה. במכתב ששלח אסף מיכאלי, 
סגן בכיר לממונה, הוא דרש מחברות הביטוח 
"לנהוג בתום לב ולנהל משא ומתן עם בעלי 
הפוליסות להמשך הביטוח הסיעודי הקבוצתי 

בהתאם למתכונת החדשה". 
מהלכים רגולטוריים נוספים שאירעו בתחום 

ביטוחי הבריאות והסיעוד ב-2017: 
יציעו  הביטוח  חברות  חוזר:  טיוטת   •
הכוללות  ניתוחים  פוליסות  למבוטחים 

השתתפות עצמית
• יישום חוזר ביטוח נח”ל נדחה

• בג”ץ קבע: סוכני הנסיעות לא יוכלו לשווק 
ביטוח נסיעות

תחקיר פוליסה: המאבק במתחזים
של הר הביטוח נשא פרי

במסגרת המאמצים של הפיקוח לקדם את 
הדיגיטציה בענף – הושק במהלך 2017 "הר 
הביטוח". אולם, במהרה התברר כי לא מעט 
גורמם רוכבים על המותג. תחקיר פוליסה 
העלה כי בפיקוח על הביטוח ניהלו מלחמת 
חורמה נגד המתחזים – מהלך שתוך זמן קצר 
נשא פרי, וכל האתרים הצהירו בהבלטה כי הם 

אתרים פרטיים. 
רפורמות כלליות נוספות שאירעו במהלך 

השנה:
• המפקחת האריכה ל-7 שנים את תקופת 

ההיערכות ליישום משטר סולבנסי 2
• יואב גפני, סגן בכיר למפקחת על הביטוח: 
תחום המוכרנים מהווה מטרה אסטרטגית 

בפיקוח
הכנסת נגד הפיקוח על הביטוח בהצעת   •
ייחשבו  לא  הממונה  של  דעת  חוות  חוק: 

כהוראות מחייבות
)מאמר שני בסדרה(

סיכום 2017 - רגולציה  )2(

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

http://polisa.news/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%99/%d7%97%d7%a9%d7%a9-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%99%d7%99/
http://polisa.news/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%99/%d7%97%d7%a9%d7%a9-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%99%d7%99/
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

טכנולוגיית בלוקצ'יין צפויה לחולל מהפך בעולם השירותים הלוגיסטיים 
בהגדלת היעילות והשקיפות והקטנה משמעותית של ההזדמנויות להונאות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

שינויים טכנולוגיים בתחום 
הימייה ישפיעו על המבטחים

חברות התעופה האפריקאיות משלמות 
פרמיית ביטוח גבוהה יחסית ליתר העולם

בלוקצ'יין,  כגון  מתקדמות,  טכנולוגיות 
בשנים  יכניסו   )IoT( חפצים  של  ואינטרנט 
הבאות שינויים בהובלה הימית, מהלך שיביא 
עולם  הימיים הזדמנויות חדשות.  למבטחים 
השקעות  של  התחלה  חווה  הימית  ההובלה 
המציעה  טכנולוגית,  בחדשנות  מאסיביות 
באיכות  ושיפור  היעילות  בשיפור  פתרונות 
 2017 שנת  במהלך  והשירות.  המוצרים 
השיקו   Maersk הספנות  וחברת   IBM
המבוססת  האספקה  בתחום  תוכנה  מערכת 
שינעה   Maersk בלוקצ’יין.  טכנולוגיית  על 
מכולות  מיליון  כ-10  המערכת  באמצעות 

)נתוני 2017(. 
אלקטריק  ג'נרל  חברת  האווירי,  בתחום 

)GE( פיתחה מיקרו-רובוט המבצע בקרה על 
מנועי הסילון - טכנולוגיה שניתן ליישמה גם 
על טורבינות גז. טכנולוגיית בלוקצ'יין צפויה 
לחולל מהפך בעולם השירותים הלוגיסטיים 
והקטנה  והשקיפות  היעילות  בהגדלת 
להונאות.  ההזדמנויות  של  משמעותית 
רבים  למשתמשים  מאפשרת  הטכנולוגיה 
יחד  אותם  לאשר  נתונים,  אותם  את  לראות 
עם מסמכים נוספים בזמן אמיתי. טכנולוגיית 
לתשלום  גם  לשמש  יכולה  הבלוקצ'יין 
הטכנולוגיה  קרנות.  לשחרר  או  תביעות 
האניות,  בעלי  את  זמנית  בו  לקשר  יכולה 
משלחי המטענים, מוסדות פיננסיים, נמלים, 
במסמכי  לעיין  להם  ולאפשר  המכס  רשויות 

 Maersk הביטוח.  במסמכי  וכן  המסע 
פתרונות  של  ליצירה   EY עם  במשותף  פועל 
יכולה  אשר  בלוקצ’יין,  של  בסביבה  ביטוח 
לקבל מידע על האנייה ונתיביה וכן מידע על 

הסיכונים והחבויות. 
בתחום  שמתפתחת  הנוספת  הטכנולוגיה 
הימייה היא אינטרנט של חפצים. התפתחויות 
בתחום המחשוב והחיישנים יאפשרו לחברות 
בזמן  ומצבם  מטענים  אחרי  ולעקוב  לנטר 
אמיתי. חברות הטכנולוגיה והימייה אמורות 
שנת  עד  דולר  מיליארד  כ-250  להשקיע 
IBM .2020 מעריכה כי מחשוב ענף המכולות 
בטכנולוגיית בלקצ’יין יכול לחסוך לענף הימי 

כ-38 מיליארד דולר, בכל שנה. 

 Ethiopia Airlines חברת  מנכ"ל 
International Operations אומר בראיון, 
משלמות  האפריקאיות  התעופה  חברות  כי 
מהמתחרים  יותר  גבוהה  ביטוח  פרמיית 
קטנה  כמות  הן  הסיבות  לדעתו,  בעולם. 

נהלי  לבנות  היכולת  וחוסר  מטוסים  של 
המבטחים  באזור.  המפעילים  בין  בטיחות 
זו  והערכה  שלהם  הסיכונים  את  מעריכים 
בטיחות  נהלי  העבר,  ניסיון  על  מתבססת 

וצי המטוסים. 

התעופה  שחברות  ברגע  לדבריו, 
את  ויגבירו  בנחישות  יפעלו  האפריקאיות 
המבטחים  הבטיחות,  בתחום  הפעילות 
גם  וזה  יותר  בטוחים  עצמם  את  ירגישו 

ישפיע על מחירי הביטוח.

 באמצעות פספורטכארד ישראל - סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

משתמשים בכרטיס, בלי להוציא כסף מהכיס!
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מבטחים ומבוטחים

 רחמני ואדלמן היו שותפים באחזקה 
שווה בסוכנות  החל מתחילת 2018 – 

לוי רחמני מחזיק בבעלות מלאה

 עודד אביב יקים וינהל את החטיבה לתכנון פיננסי -   Best Family Office חני סלע  תמונה למנהלת 
חטיבת לקוחות ומכירות ארצית של אגף ביטוח חיים  זיו ורטהיימר יעמוד בראש חטיבת הפיננסים

לוי רחמני רכש את חלקו של 
אבישי אדלמן בסוכנות עיתים

רה ארגון בהכשרה: הוקמה חטיבה 
לתכנון פיננסי והורחבה חטיבת הפיננסים

הכשרה מיישמת לקראת השנה החדשה 
את האסטרטגיה החדשה עליה הכריזה זה 
מכבר, במטרה להביא שינוי והתפתחות 
העבודה.  תכניות  ביישום  טכנולוגית 
התכניות, אומרים בהכשרה, "כוללות יעדים 
עסקיים שאפתניים, להפיכת הכשרה לאחת 

מחברות הביטוח המובילות בענף".
על פי התוכניות מורחב אגף ביטוח חיים 
ופיננסים באמצעות הקמת חטיבות חדשות, 
הענקת כלים חדשניים עבור סוכני הבית, 

ושורת מינויים חדשים. 
 Best עודד אביב יקים וינהל את חטיבת
Family Office  - חטיבה לתכנון פיננסי 

מבית הכשרה. אביב שימש בשנים האחרונות 
מנהל ביטוח חיים במחוז צפון בהכשרה והוא 
25 שנה ניסיון בענף הביטוח.  בעל ניסיון של 
החטיבה הוקמה במטרה להקים מערך תכנון 
פיננסי ללקוחות קצה יחד עם קבוצת סוכני 
הבית של החברה, תוך הענקת ידע, שירות וכלים 
מקצועיים דיגיטליים לסוכנים עצמם שישבו 

במשרדיהם עם גיבוי מתוך מטה הכשרה.
חני סלע, בעלת ותק של 20 שנה בענף הביטוח, 

תמונה למנהלת חטיבת לקוחות ומכירות ארצית 
של אגף ביטוח חיים. במסגרת תפקידה תהיה 
סלע אחראית לניהול כל מערך התפעול של האגף, 
לשימור הלקוחות ולתמיכה וניהול של כל מערך 
מכירות ביטוח חיים הארצי. עד למינויה, שימשה 
מנהלת מכירות אגף ביטוח חיים במחוז מרכז.

מינוי נוסף הוא מינויה של מיכל מורנו למנהלת 
ביטוח כללי וחיים במחוז צפון. 

חטיבה נוספת שתורחב בהכשרה היא חטיבת 

הפיננסים, שבראשה יעמוד זיו ורטהיימר, 
המנהל את בסט אינווסט בהכשרה ומשמש 
כמנהל מכירות ארצי בתחום הפיננסים. 
בשנה האחרונה הגדילה החטיבה הפיננסית 
את פיתוח המוצרים וגייסה בשנה החולפת 

כ-3.5 מיליארד שקל.
מסר:  הכשרה  מנכ"ל  מירון  שמעון 
"החטיבות השונות שהוקמו באות לתת 
מענה לצורך קיים מתוך ראייה כוללת 
והגדרת יעדים עסקיים ותחזיות של המשך 
צמיחה ושאיפה להיות טובים יותר. אני 
מאמין כי עתיד הביטוח נמצא בדיגיטל. 
במהלך זה, יחד עם רבים נוספים שבדרך, 
אנו מביאים את העתיד להווה, לרווחת הלקוחות 

שלנו".
מירון הוסיף: "הכלים החדשים יסייעו לסוכני 
יותר  וטוב  מהיר  שירות  להעניק  הכשרה 
ללקוחותיהם, דבר שיאפשר להם להפנות את 
עיקר עבודתם להגדלת פלח הפעילות העסקית 
שלהם. אגף ביטוח חיים עובר רה אורגניזציה 
כחלק מאסטרטגיה, יחד עם מינויו של ראש 

האגף החדש שיכנס בעתיד לתפקידו". 

לוי רחמני, בעל השליטה באיילון, רכש לאחרונה 
עיתים. עד  אדלמן בסוכנות  אבישי  את חלקו של 
סוף שנת 2017, רחמני ואדלמן היו שותפים באחזקה 
שווה בסוכנות. אך החל מתחילת 2018 –רחמני מחזיק 

בבעלות מלאה.
יצוין כי העסקה "התבשלה" במשך שבועות ארוכים, 
כל  קבלת  לאחר  אלה,  בימים  רק  הושלמה  אולם 
האישורים הנדרשים. במסגרת העסקה, אדלמן, ששימש 
כמנכ"ל הסוכנות, סיים את תפקידו ובימים אלה מנהלת 

הסוכנות משא ומתן עם המועמד להחליפו.

חני סלע זיו ורטהיימר

לוי רחמני בעל השליטה באיילון

לט
 בי

דיו
טו

ס

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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 מנהל השיווק יהיה עדו דביר 
 בתחום ניהול מערך הדאטה 

תחליף את גפן שירלי דרחי
אייל אפרת, המכהן החל מ-2008 בתפקיד מנהל 

אגף מיכון ומידע עסקי בהנהלת החטיבה 
לחיסכון ארוך טווח בהראל, ימונה כמחליפו 

סמנכ"ל השיווק 
של הראל ליאב גפן 

עוזב ועובר לצים

משה ניסן, מנכ"ל 
הראל המשמר 

מחשבים ומשנה 
למנכ"ל הראל – פורש

ליאב גפן שכיהן כסמנכ"ל 
השיווק של קבוצת הראל 
בשמונה השנים שחלפו, עוזב 
החברה,  את  אלה  בימים 
בכיר  לתפקיד  עובר  והוא 

בחברת צים. 
גפן היה אחראי בין היתר על 
מהלכי הפרסום, ועל הפיתוח 
מערכות  של  וההנגשה 
ועל מערך הביג- הדיגיטל 

דאטה. במסגרת תפקידו היה 
גפן אמון בין היתר על השקת 
אתר האינטרנט של החברה 
טכנולוגיות  על  המבוסס 

איתור מידע מתקדמות ויישומי שירות עצמי. 
בתחום ניהול מערך הדאטה תחליף את גפן שירלי דרחי. 

מנהל השיווק יהיה עדו דביר.

הראל המשמר  משה ניסן, מנכ"ל 
מחשבים ומשנה למנכ"ל הראל ביטוח, 
הודיע לפני זמן מה על החלטתו לפרוש 
מהתפקיד בו הוא מכהן החל מקיץ 
2001 – כך הודיעה אתמול )יום ב'( 

החברה לבורסה.
ניהולו  "בשנות  כי  נמסר,  מהראל 
הרבות הצעיד משה ניסן את החברה 
והעמידה  משמעותיים  להישגים 
כמובילה בצמרת יחידות המחשב בין 
החברות הגדולות ביותר בארץ ועל כך 
גם זכתה במספר פרסים. לשמחתנו, 
נענה משה לבקשתנו והסכים להמשיך 
וללוות את החברה ולתרום מהידע 
והכישרון שלו כיועץ בתחומים שונים 
עליהם היה מופקד ובהם הוא מומחה. 

על  למשה  להודות  מבקשים  אנו 
עבודתו המסורה והישגיו במשך שנים 

רבות". 
משנת  החל  המכהן  אפרת,  אייל 
2008 בתפקיד מנהל אגף מיכון ומידע 
עסקי בהנהלת החטיבה לחיסכון ארוך 
טווח בהראל, ימונה כמחליפו של ניסן. 
כל  ייכנס לתפקידו עם קבלת  הוא 

האישורים הרשמיים הנדרשים.
בהראל מציינים כי לאחרונה מרכז 
אפרת, בנוסף לתפקידו, פרויקטים 
בתחום הדיגיטל "הנובעים מהשינוי 
במסגרת  החברה  של  האסטרטגי 
ניתן  'חישוב מסלול מחדש' שכבר 
לזהותם כפורצי דרך המעמידים בפני 
החברה יכולות שלא היו בה קודם לכך".

מבטחים ומבוטחים

ליאב גפן


