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המפקחת על הביטוח מתייחסת לטיוטת התיקון לחוזר הצירוף:

הממונה דורשת שקיפות

www.polisa.news

בהתייחסות לכוונתה לחייב את סוכני הביטוח להעביר את פרטי ההתקשרות של המבוטחים לחברות אמרה סלינגר: אנו 
מעודדים שקיפות מלאה למבוטח, במטרה להבטיח לו הוגנות מרבית ולהגביר את התחרות בין מוצרי הביטוח השונים

המוסדיים יחשפו את גובה ההשקעה שביצעו ב-15 קבוצות התאגידים 
הגדולות וכן את כל התאגידים שההשקעה בהם עולה על 500 מיליון שקלים

סלינגר: תופעת הביטוחים הכפולים היא פסולה 
מיסודה ויש להילחם בה על מנת להגן על המבוטחים

המוסדיים יחשפו את ההשקעות המשמעותיות 
שלהם בתאגיד או בקבוצת תאגידים

המפקחת על  התייחסות ראשונה של 
הביטוח דורית סלינגר לטיוטת תיקון 
חוזר הצירוף, שמסעירה בימים אלה את 
ענף הביטוח ובעיקר את סוכני הביטוח. 
הסעיף שמסעיר את סוכני הביטוח הוא 
החובה שמוטלת על הסוכנים להעביר 
לחברות הביטוח את פרטי ההתקשרות עם 
הלקוחות. סלינגר מתייחסת לכך ואומרת: 
"אנו מעודדים שקיפות מלאה למבוטח 
במטרה להבטיח לו הוגנות מרבית ולהגביר 
את התחרות בין מוצרי הביטוח השונים". 
טיוטת התיקון כוללת גם התייחסות 

למכירת כפל ביטוח, ואוסרת על מכירת 
מוצרי ביטוח שכוללים כיסויים דומים 
סלינגר  המבוטחים.  שבידי  לכיסויים 
"תופעת  כי  ואומרת,  לכך  מתייחסת 
הביטוחים הכפולים היא פסולה מיסודה 
על  להגן  מנת  על  בה  להילחם  ויש 

המבוטחים". 
ליאור  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
רוזנפלד התייחס אף הוא לטיוטת התיקון 
ואמר כי "העברת פרטי המבוטחים לחברות 
הביטוח הוא מהלך לא חוקי, לא חכם, לא 

יעבור בכנסת ולא בבג״ץ".

המאפשרת ללקוחותיך לחסוך וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מיתרונות מס*

פסגות גמל להשקעה
חברת הגמל הגדולה בישראל מציגה:

טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קרנות נאמנות

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. *בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ש"ח בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. פטור ממס רווח הון יתאפשר 
בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים )לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש( והכל בכפוף לתקנון 
ולהוראות הדין כפי שיעדכנו מעת לעת. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי יועץ / משווק פנסיוני בעל רשיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת 

בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס. 

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד 
והמפקחת על הביטוח דורית סלינגר

דורשת להעמיק את  הממונה על הביטוח 
הדיווח בנוגע להשקעת המוסדיים בקבוצות 
תאגידים,  כך נקבע בטיוטת חוזר שפרסמה 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. החל מהרבעון 
יכללו במסגרת הדיווח  הנוכחי, המוסדיים 
לרשות על החשיפה לקבוצות תאגידים, את סך 

ההשקעה ב-15 קבוצות התאגידים העיקריות 
בהן בחרו להשקיע. כמו כן, המוסדיים וחברות 
הביטוח יפרטו את קבוצות תאגידים שהיקף 
ההשקעה הכולל בהן עולה על חצי מיליארד שקל. 
הדיווח יכלול את שמות החברות הכלולות 
בקבוצה בהן נעשית ההשקעה, סך החשיפה 

וסוגי  הקבוצה  בתוך  חברה  ולכל  לקבוצה 
החשיפה השונים )מניות, אג"ח, הלוואות וכו'(. 
כן יסופק שיעור החשיפה מתוך כלל  כמו 
נכסי מנהל הכספים ומה שיעור החשיפה לנכסי 
סיכון והיקף החובות הבעייתיים של התאגידים 

בקבוצה.
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הפניקס מגדילה את ההנחה בביטוח 
מקיף: השתתפות עצמית מוגדלת 
תעניק הנחה בשיעור של עד 27.5%

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

כדאי לדעת

שיעור ההנחהערך הרכב השתתפות עצמית בנזק עצמי 

8,000 שקל

27.5%עד 50,000  
50,001-100,00020%

100,001-150,00015%
150,001-400,00010%

6,000 שקל

22.5%עד 50,000  
50,001-100,00015%

100,001-150,00010%
150,001-400,0007.5%

4,000 שקל
15%עד 50,000 

50,001-100,00010%
100,001-400,0007.5%

שיעורי ההנחה המוגדלים בהתאם 
להשתתפות העצמית ולערך הרכב

נתוני הפניקס

שלמה מילר,
סמנכ"ל בכיר בהפניקס
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כיצד סגירת החשבון והחזרת הכסף 
לחוסכים בעלי חשבונות קטנים 

אמורה להתרחש בפועל?

כי  רשות שוק ההון  )ב'( פרסמה  שלשום 
תדרוש מחברות המנהלות קופות גמל לשלוח 
בעלי חשבונות  לפדיון לחוסכים  המחאות 
קטנים. לפי טיוטת ההוראות, החברות ישלחו 
לחוסכים שלהן יתרה הנמוכה מ-1,350 שקל 
בהמחאה בדואר. הרעיון העומדת מאחורי 
כי בחשבונות קטנים  החלטת הרשות הוא 
הניהול המינימאליים  דמי  מ-1,350 שקל, 
עשויים לשחוק את יתרת החשבון עד לאיפוסו.

אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות 
כי  ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי, מסביר 
מדובר בצעד משלים לתקנות, אשר קבעו כי 
כבר החל משנת 2016 עמיתים בעלי "חשבונות 
קטנים" בקרן פנסיה ותיקה וקופת גמל, יהיו 
רשאים למשוך את הכספים כסכום חד פעמי  

ללא קנס ובכל עת ובתנאי שהתקיימו התנאים 
הבאים:

כספים  הופקדו  לא   2014 משנת  החל   .1
בחשבון ולא נוידו כספים לחשבון/מהחשבון.

2. היתרה בכל החשבונות של העמית באותה 
קופת הגמל לא עלתה על 8,000 שקל.

לדברי סיאני, כצעד משלים פרסמה רשות שוק 
ההון במהלך שנת 2016 חוזר הקובע הוראות 
למתן הודעה לעמיתים בעלי חשבונות כאמור 
בדבר זכותם למשיכת הכספים. במסגרת זו, 
נדרשו הגופים המוסדיים לשלוח דיוור ייעודי 
נפרד לכל העמיתים בעלי חשבונות מסוג זה 
על אודות זכותם למשיכת הכספים. בנוסף, כל 
עמית כאמור שלא מימש את זכותו למשיכת 
הכספים יקבל הודעה מידי שנה הודעה בנושא.

ניהול, לעניין  במקביל, על פי תקנות דמי 
עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל 
קיימים כספים אשר הופקדו עד סוף שנת 
2007, רשאית קופת הגמל לגבות דמי ניהול 
מינימליים מן היתרה הצבורה הכוללת של 
העמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל בסכום 

שלא יעלה על שישה שקלים לחודש.

אולם, בבדיקה שערכה 
לאחרונה רשות שוק ההון 
נמצא כי נמשכו רק 13% 
מהחשבונות הקטנים. לכן, 
לנוכח ההיענות הנמוכה של 
הציבור ל”הזמנה” למשיכת 
הכספים וכן לאור העובדה 
שדמי הניהול המינימליים 
במשך  לאפס  אמורים 
מהחשבונות  חלק  הזמן 
כאמור, פרסמה רשות שוק 
ההון טיוטת חוזר לפיה על 
הגופים המוסדיים לשלוח 
באופן יזום לעמיתים בעלי 
חשבונות קטנים עם יתרה 
)נכון  1,350 שקל  של עד 
ל-1 בינואר 18( המחאה 
אותם  אם  גם   - בדואר 

עמיתים לא ביקשו למשוך את הכספים.

כיצד זה יקרה בפועל?

1. עד ה-1 באוגוסט 18, תשלח קופת הגמל 
לעמית המחאה בנקאית אותה ניתן יהיה לפדות 

באופן מיידי. 
2. הסכום שיופיע על ההמחאה יהיה לפחות 
95% מיתרת כספי התגמולים להם זכאי העמית. 
יהיה  גבי ההמחאה  3. הסכום שיופיע על 
נכון ועדכני ל-2 ימי עסקים לפני מועד הפקת 

ההמחאה.
4. ההמחאה הבנקאית תשלח לעמית תוך 7 
ימי עסקים ממועד הפקתה ויצורף אליה מכתב 

נלווה בנוסח שקבעה רשות שוק ההון.
5. אם הסכום שהופיע על ההמחאה היה 
פחות מ-100% מיתרת כספי התגמולים להם 
זכאי העמית, אזי החברה תצטרך "להשלים" 
את משיכת יתרת הסכום שבחשבון באמצעות 

העברה בנקאית לחשבון 
הבנק של העמית וזאת תוך 
ארבעה ימי עסקים ממועד 

פדיון ההמחאה.
סיאני מעיר, כי אם טרם 
שליחת ההמחאה לעמית 
יש לגוף המוסדי את פרטי 
הנייד של העמית, אזי עליו 
לשלוח לו הודעת טקסט, 
עד שבעה ימי עסקים לפני 
שליחת ההמחאה בדואר, 
לשלוח  הכוונה  בדבר 
ההמחאה  את  בדואר 
לעדכן  אפשרותו  ועל 
למשלוח  כתובתו  את 

ההמחאה.
יתרה מכך - בחוזר הקיים 
נקבע כי החל מה-1 בינואר 
18, חברה שיש לה יותר מ-30 אלף חשבונות 
קטנים, תהיה חייבת לאפשר לעמיתים פנייה 
טלפונית למוקד השירות של החברה בו יינתן 
מענה אוטומטי, כאשר משיכת הכספים תבוצע 
באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של העמית, 
זאת לאחר שהעמית הקליד פרטי זיהוי ופרטי 

כרטיס אשראי. 
לנוכח מורכבות היישום והצורך בזמן היערכות 
נוסף, בכוונת רשות ההון לדחות את האמור 
בשנה, ל-1 בינואר 2019. כמו כן, מציין סיאני, 
עד ה-1 במארס 2019, על החברה למסור דיווח 
רבעוני לרשות שוק ההון במסגרת הדיווחים 
הנלווים לדוחות הכספיים, אודות חשבונות 
קטנים שנשלחו אליהם המחאות בנקאיות 
ונקבעה  הוסדרה  הדיווח  מתכונת  כאמור. 
בנספח ב' לטיוטת החוזר. דיווח כאמור יכלול 
בין היתר מידע, בפילוח לפי נתונים שונים )כגון: 
גיל, מין, יתרה וכו'(, על מספר החשבונות בגינם 
נשלחו המחאות, כמות המחאות שנפדו ועוד.

 אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי, פורט את השלבים בדרך לסגירת החשבון 
והחזרת הכסף  עד ה-1 באוגוסט 2018, תשלח קופת הגמל לעמית המחאה בנקאית אותה ניתן יהיה לפדות באופן מיידי

חוזר ה"צ'קים" של סלינגר:

אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה 
ציות ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

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

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

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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נהיגה תחת השפעת אלכוהול 
בלבד, ללא נסיבות מחמירות, 

אינה שוללת כיסוי ביטוחי

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בפסק הדין שצוטט, התייחס בית המשפט לדוקטרינת האשם החוזי, ולפיה הכיר בית המשפט באפשרות לחלק נזק 
חוזי על פי מידת האשם של שני הצדדים  בית המשפט ציין, כי לטעמו יש להפעיל דוקטרינה זו רק במקרים נדירים

נדונה  שבע  בבאר  השלום  משפט  בבית 
תביעתו של שי פרץ )"התובע"( על ידי עו"ד 
ורד נעים נגד זוהר רן )"הנתבע 1"( על ידי עו"ד 
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ  עמי נחמני, 
אתי  2", "שלמה"( על ידי עוה"ד  )"הנתבעת 
עטיה חלפון ואמיר כץ, והתביעה שכנגד: ש. 
שלמה חברה לביטוח בע"מ )"התובעת שכנגד", 
חלפון  עטיה  אתי  עוה"ד  ידי  על  "שלמה"( 
ואמיר כץ כנגד זוהר רן )"הנתבע שכנגד"( על 
ידי עו"ד עמי נחמני. פסק הדין ניתן בנובמבר 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי הרשמת הבכירה 

ליאורה אדלשטיין.
התובע הגיש תביעה בגין נזקי רכוש שנגרמו 
שאירעה  דרכים,  תאונת  בעקבות  לאופניו 
1  פגע בו עת רכב  לאחר שרכבו של הנתבע 
על אופניים. הנתבעת 2, שלמה, הגישה כנגד 
הנתבע 1 תביעה בדרישה להחזר של כספים 
ששילמה לו עקב העובדה, כי בניגוד להודעתו, 
לפיה נכנס לחניה ופגע במעקה בטיחות, הרי 
שלאחר הגשת התביעה מטעם צד ג' )התובע(, 

התברר שהנזק לנתבע נגרם בתאונה הנ"ל.
בגין  רכוש  נזקי  לו  נגרמו  כי  התובע טען, 
פגיעתו של רכב הנתבע בו עת רכב על אופניו, 
סמים  השפעת  תחת  נהג  הפוגע  הנהג  וכי 
ואלכוהול, וצירף כתב אישום כנגדו. הנתבע 
התאונה  בעת  כי  וטען  שלמה  אצל  בוטח 
היו תנאי ראות קשים, הוא היה צלול והאט 
מהירותו, אולם נהג האופנים לא צויד בתאורה 
כלשהי ועל כן אין זו אשמתו שפגע בו, אלא 
קיימת אשמה תורמת של הנתבע. שלמה טענה, 
כי מבוטחה רימה אותה, והנתבע שכנגד טען, כי 
אין סתירה בין תיאור התאונה שמסר לשלמה 

בנוגע לאופן קרות התאונה.
פסק הדין: בית המשפט קבע, כי הסתירות 
בעדותו של הנתבע, כמו גם הרשעתו בנהיגה 
בקלות ראש, ותחת השפעה כנטען בתביעה, 
שגרמה לתאונה, והעובדה, כי חברו, שעדותו 
יכלה לחזק את עדותו, לא התייצב להעיד, 
גרסת  יש לקבל את  כי  מובילות למסקנה, 
התובע במלואה לעניין אחריות הנתבע לתאונה. 
בנסיבות אלה, יש לקבוע, כי לתובע אין אחריות 

לתאונה כלל. 
בית המשפט קבע, כי על הנתבעת - שלמה 
לפצות את התובע על כל נזקיו, והיא זכאית 
להיפרע מהנתבע את הכספים ששילמה לו, 
וכן היא זכאית לקבל מהנתבע שיפוי מלא של 
כל הסכומים שתשלם לתובע, שכן התקיימו 
במלואם שלושת יסודות סעיף 25 לחוק חוזה 

ביטוח, שעניינו מרמה בתביעת ביטוח.
במקרה  ככלל,  כי  המשפט,  בית  ציין  עוד 

של נהיגה תחת השפעת אלכוהול בלבד, ללא 
כיסוי  לתת  יש  נוספות,  מחמירות  נסיבות 
ביטוחי, הן למבוטח שנהג תחת אותה השפעה, 
והן לצד ג', שנפגע כתוצאה מנהיגת המבוטח. 
זאת, בעיקר בשל כך, שבסעיף 18)ב()5( של 
התוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
)תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( מוחרגת תחולת 
הפוליסה במקרה של "אובדן או נזק שנגרמו 
בשל היות נהג ברכב נתון להשפעת סמים", 
אך לא כאשר מדובר בנהיגה תחת השפעת 
אלכוהול )השופט גלעד הס בפסק דין המחוזי 
והכשרה  נ' זסלבסקי  חיליק הסעות בע"מ 

חב' לביטוח בע"מ נ' זסלבסקי(.
בפסק הדין שצוטט, התייחס בית המשפט 
לדוקטרינת האשם החוזי, כמפורט בספרו 
אריאל פורת, ולפיה הכיר בית  של המלומד 
פי  על  חוזי  נזק  לחלק  באפשרות  המשפט 
מידת האשם של שני הצדדים. בית המשפט 
זו רק  ציין, כי לטעמו יש להפעיל דוקטרינה 
במקרים נדירים של רשלנות חמורה ורבתית 
של המבוטח, דהיינו מקרים בהם יוחס לנהג 

השיכור אשם תורם בשיעור 30-40%. 
בית המשפט שב והדגיש, כי במקרה זה, לא 
יש לקבל את תביעת  נהיגה בשכרות  בשל 
הנתבעת - שלמה מהנתבע. העובדה כי נחשפה 
לדיווח כוזב היא שמקנה לתובעת שכנגד – 
שלמה, את הזכות להיפרע את התשלומים 

ששילמה לנתבע במלואם. על כן, בית המשפט 
לא נדרש להכריע בשאלה אם הנהג נהג תחת 
זה היה שולל  השפעת סמים, למרות שדבר 
את זכותו לקבל את תגמולי הביטוח במלואם. 
אולם אין הדבר כך, כאשר מדובר בתביעתו של 
התובע, שזכאי לקבל תגמולים משלמה למרות 
שהנתבע נהג תחת השפעת אלכוהול, ולמרות 
שהנתבע דיווח לה דיווח כוזב, כמפורט בסעיף 

25 לחוק חוזה הביטוח.
בית המשפט סקר את הפסיקה בנדון שקבע, 
כי למרות קיומה של מרמה מצד המבוטח, אין 
לשלול מהצד השלישי תגמולים, ויש לאזן בין 
זכות הצד השלישי לקבל את הפיצוי מחברת 
ובין העובדה שהמבטח  הביטוח של המזיק, 
לקח על עצמו ביודעין ובתמורה את הסיכון 
שהאדם שנהג בפועל ברכב הוא זה שינהג בו 
ויגרום נזק לצד שלישי תוך כדי כך, ואף קיבל 

פרמיה בגין הכיסוי.
לסיכום, בית המשפט קיבל את התביעה 
של התובעים נגד הנתבע במלואה וקבע, כי 
הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד סך של 
32,710 שקל וכן אגרת בית משפט, שכר טרחת 
העדים ושכר טרחת עו"ד. על הנתבע להחזיר 
לשלמה סך של 11,086 שקל וגם ישלם אגרת 

בית משפט ושכר טרחת עו"ד.
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
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סיכום 2017: המי ומי של ענף הביטוח והפנסיה

מי החליף כורסאות בענף?

ינואר: 
• מנכ"ל קבוצת הראל רונן אגסי פרש, ובמקומו 

מונה מנכ"ל הראל ביטוח מישל סיבוני
• סמנכ"ל הכספים של מיטב דש אריק פרץ 

פרש ובהמשך הצטרף להראל.
• פיני שחר, סגן בכיר למפקחת על הביטוח 

– פרש
ליאור יוחפז מונה למנהל השקעות ראשי   •

ב-IBI גמל והשתלמות
• דודי לוי מונה למשנה למנכ"ל פלתורס

פברואר: 
• משרדו של עו"ד ג'ון גבע התרחב, והצטרף 

אליו עו"ד שלומי הדר
•  הצרחה בפיקוח על הביטוח: שלי סבן מונתה 
מיכל היימן  למנהלת מחלקת ביטוח חיים, 

מונתה למנהלת מחלקת הפנסיה
• רוני ששון מונה לסגן מנהל מערך העסקים 

של כלל ביטוח

מרץ:
• סגן החשכ"ל יריב נחמה מונה למנכ"ל ענבל

• ישראל דוד מונה ליו"ר איילון ביטוח
• אודי ניסן הצטרף להראל כדירקטור חיצוני 
• רוני זוסמן, מנכ"ל איאון ישראל, פרש לאחר 

עשור בחברה

אפריל:
• המפקח על הביטוח לשעבר אייל בן שלוש 
מסיים את תפקידו כדירקטור חיצוני במגדל

כנשיאה  לכהן  נבחרה  חשמונאי  נעמה   •
לקדנציה נוספת באגודת האקטוארים

מאי:
אודי דגן הודיע על הקמת  • סוכן הביטוח 
חברת ביטוח דיגיטלית חדשה )בהמשך עצר 
את תהליך ההקמה ומכר את התשתית לאמיל 

וינשל וניצן צעיר הרים(
• מיכאל ישיל מונה למנכ"ל סוכנות הביטוח 

דקלה
• יעל פינקלמן נייגר עברה ממנורה מבטחים 

להפניקס
במנורה  דרום  במחוז  מנהלות  חילופי   •
מבטחים: יעל יריב עוזבת, חני אסלן מחליפה 

אותה
• נוריאל חזות עזב את הכשרה

ביטוח  אגף  למנהל  מונה  הורביץ  יואב   •
משה  מבטחים - החליף את  חיים במנורה 

מורגנשטרן שמונה למנהל אגף מערכות מידע 
במקום רון גריסרו שעזב למערכת הבנקאית

חדשה –  עסקית  חטיבה  הקימה  הראל   •
חטיבת ביטוח כללי בראשות שגיא יוגב

יוני:
יעל יריב מונתה לסמנכ״לית ומנהלת אגף   •

ביטוח אלמנטרי-פרט באיילון
• לירון זהר מונה לסמנכ"ל דיגיטל וחדשנות 

באורן מזרח
• עו”ד רוני ליכטנשטיין-שני מונתה לסמנכ״ל 

מטה, תכנון ומשאבי אנוש באיילון 
• יעקב וגדי קלמן ויורם שפק הכניסו שותפים 

אסטרטגיים לקש סוכנות לביטוח
• מיכל האוזרמן מונתה למנהלת אגף תביעות 

רכב בהראל
הראל,  חגית ארגוב, מנהלת הכספים של   •

סיימה את תפקידה

יולי
מנורה  למנכ"ל  מונה  אסאייג  בן  יהודה   •

מבטחים 
• מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן הסכים להאריך 

את כהונתו בשנתיים 
• אמיל וינשל וניצן צעיר הרים עזבו את מגדל 
)ובהמשך, כאמור, הודיעו על הקמת חברת 

ביטוח חדשה( 
• מוטי מור עזב את מנורה מבטחים והצטרף 

להראל
• עבד חסדייה מונה לסגן בכיר לממונה על 

שוק ההון
יוסי אנגלמן רכש את תיק  • איש הביטוח 
הביטוח של סוכנות הביטוח החיפאית יענת

• קרן גרניט מונתה למנהלת מערך התביעות 
בהפניקס

 • מנכ”ל קנט דודי גינזבורג פורש

אוגוסט
• שי אנגלר מונה לסמנכ"ל השיווק של שגריר 

)במקום שמעון גליל(
מגדל,  ליאור רביב מונה למשנה למנכ"ל   •
מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה וממונה 

השירות )במקום אמיל וינשל(
• צבי ליבושור – משנה למנכ"ל ומנהל האגף 

לביטוח כללי בשירביט – פורש

ספטמבר:
• שמעון גליל הצטרף לקבוצת שחר

• מיכל כובני מונתה לסמנכ"ל ומנהלת מטה 
ותכנון במנורה מבטחים

אילן ארצי, מנהל ההשקעות הראשי של   •
בית ההשקעות הלמן-אלדובי פרש 

שלמה מנור מונה למנהל שיווקי ביטוח   •
אלמנטרי-פרט  במגדל )ופרש בסוף 2017(

• שמואל תורג’מן מונה למנכ"ל חברת קנט

אוקטובר:
• ערן אורן מונה למנכ"ל סוכנות הביטוח וובי 

במקום שרון גילר
בית  למנכ"לית  מונתה  הולנדר  חנה   •

ההשקעות אקסלנס מקבוצת הפניקס
• רפי דורפמן סיים את תפקידו בהכשרה 

משה ארנסט  כלל ביטוח  • משנה למנכ”ל 
הודיע על עזיבת החברה לאחר 11 שנים 

נובמבר:
לשכת  ליאור רוזנפלד נבחר להיות נשיא   •
סוכני הביטוח והחליף את אריה אברמוביץ

• טל קדם מונה למנכ"ל הראל פיננסים
דנינו  יוחנן  היו"ר  מגדל:  זעזוע בצמרת   •
פרישה;  על  הודיעו  עופר אליהו  והמנכ"ל 
ליו"ר )מאז  שלמה אליהו תכנון להתמנות 
ועופר אליהו ממשיך לפי  התהליך הוקפא, 

שעה לכהן בתפקיד המנכ"ל(.
• ענת כנפו-תבור פרשה מתפקידה כמנכ"ל 

פסגות גמל ופנסיה
• עקיבא קלימן נבחר לקדנציה נוספת כיו"ר 

פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים 
השקעות  לסמנכ"ל  ימונה  פרדר  תמיר   •

בפסגות גמל ופנסיה
• אורי קיסוס מונה למנכ״ל אקסלנס גמל

טל לוינסון הצטרף  אורלן לשעבר  • מנכ”ל 
להאודן ישראל

דצמבר: 
שלמה מנור, מנהל המכירות הארצי של   •

מגדל בתחום האלמנטר – פורש
פרשה  דורון  טל  פלתורס  מנכ”לית   •

מתפקידה
• אורלי שטרן יצחקי מונתה למנהלת תחום 
דיגיטל וחדשנות באגף מערכות מידע במנורה 

מבטחים
• מיכל עבאדי-בויאנג'ו תמונה ליו"ר פסגות

• דורון שבתאי מונה לסמנכ"ל בכיר וראש 
חטיבת המכירות באיילון, יעל פאר מונתה 

לסמנכ"לית וראש אגף שיווק ותקשורת 

 לא פחות מ-14 מנכ"לים )בהווה ובעבר( של חברות וסוכנויות נכנסו, האריכו או סיימו תפקיד במהלך  2017 זאת 
לצד שבעה יו"רים חדשים/ישנים ושלושה נשיאים ששינו סטטוס  כך נראתה 2017 בקרב צמרת ענף הביטוח והפנסיה
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

שנת 2018 תהווה הזדמנות גדולה אף יותר מ-2017 ותאפשר לסוכנים להעמיק את פעילותם בנישות קיימות 
ובמקביל להיכנס לכאלו חדשות - הן בקשר עם הלקוחות הקיימים ולא פחות מכך בגיוס ומכירה ללקוחות חדשים

על הסוכנים לחתור לסינרגיה גבוהה בין 
התיק בביטוח כללי לתיקי הלקוחות 

בביטוחי חיים, בריאות ופיננסים

מאת אלמוג עזר
כשנה  תיזכר   2017 שנת 
הביטוח  לחברות  מצוינת 
הגדולות בה ההכנסות צמחו 
והרווחים גדלו. מבין החברות 
הגדולות בולטת הפניקס, אשר 
שווי השוק שלה עלה לכדי 4.8 
מיליארד שקל )שנייה בענף( 
והיא הוגדרה כחברה הרווחית 
הרבעונים  בשלושת  ביותר 

הראשונים של 2017. 
לדברי שמי שטובי, סמנכ"ל 
מכירות  מטה  ומנהל  בכיר 
של  ת  ו ח ו ק ל ה ת  ב י ט ח ב
הפניקס, כל המוזכר לא היה 
מתרחש אילולי החברה לא 

סוכני  עם  קשריה  את  והעמיקה  הרחיבה 
הביטוח. לדבריו, הסוכנים הם כ"אוויר לנשימה" 

לחברת הביטוח. 
הפעילות  המשך  לגבי  אופטימי  שטובי 
המשותפת של הפניקס עם סוכני הביטוח 
לענף  שיש  האדיר  הפוטנציאל  על  ומדבר 
למרות  מופיעה  זו  אופטימיות  ולסוכנים. 
שנשחקים  הרווחים  הלוחצת,  הרגולציה 

והטכנולוגיה שמאיימת. 
בראיון לפוליסה, הוא מסביר כיצד הסוכנים 
שהפניקס  בכלים  שימוש  לעשות  יכולים 
המטרייה  את  להגדיל  כדי  להם,  מספקת 
הביטוחית של כל לקוח בתיק, ובמקביל להרחיב 
את קהל הלקוחות שלהם ומדוע הם חייבים 
להימצא בצמתים המשמעותיים של הלקוח. 

"הפוטנציאל של השוק עצום
– הכי גדול מאז שאני זוכר" 

 
מדוע אתה כל כך אופטימי בנוגע לענף   •

הסוכנים?
שטובי: אמנם השוק סוער בעקבות תהפוכות 
תכופות ורגולציה. אבל הפוטנציאל של השוק 
הוא עצום בעיניי והכי גדול שהיה מאז שאני 
זוכר ב-15 השנים שאני בתחום. המקצוע הולך 
ומתפתח ולמרות מה שנהגו לחשוב, חשיבתו 

מתעצמת בעיני הלקוח. 
בעבר, המודעות הצרכנית לביטוח הייתה 
והיא עלתה בשנים האחרונות  יותר  נמוכה 
באופן ניכר. סוכן טוב, בעל ערך מקצועי ממשי, 
מביא תועלת אדירה ללקוח בצמתים החשובים 
ביותר בחייו ומשמש מגדלור מקצועי ואישי. 
צמתים כמו קניית דירה, התאמת מסלולי 
הפנסיונים  במוצרים  והביטוח  החיסכון 
הלקוח,  של  המשפחתי  למצבו  בהתאם 

מקום  עזיבת  בעת  שינויים 
מיסויי  היבטים של  עבודה, 
בפרישה וכמובן כל נושא ניהול 
ותחזוקת ההגנות הביטוחיות 
של הלקוח ומשפחתו לאורך כל 
מעגל החיים – אלה הם רגעים 
בהם הסוכן חייב להימצא בחיי 

המבוטח.
 

• מה לגבי האיום הטכנולוגי 
שעלול ליתר את הסוכן?

שטובי: אני אוהב להסביר 
זאת על ידי דוגמה משפחתית. 
לי אחיין שמנסה להכיר  יש 
כרגע בת זוג, לכן הוא משתמש 
באפליקציית היכרויות. מצד 
שני, לא ראיתי אף פאב או מועדון שנסגרו 
בגלל שאנשים מכירים באינטרנט. אותו דבר 
בעולם הביטוח. ההנגשה וההמחשה בהחלט 
יכולים להיעשות, בוודאי בשלבים הראשונים, 
באמצעים טכנולוגיים. לאחר מכן, בשלבים 
של התאמת צרכים סופית ורכישה, ולאורך 
הדרך באירועים של שירות ומענה מקצועי 
והכוונה בעת תביעה, הממשק והשיח הם מול 

הסוכן האישי.
את  מייתרת  אינה  הטכנולוגית  המגמה 
- האמצעים  והמגע האישי. ההיפך  הסוכן 
ובתוך  הטכנולוגיים משלימים אותו בלבד 
כך הסוכן יכול למקד את עשייתו במקומות 
בהם הוא המחולל את הערך ללקוח. לדוגמה, 
המסלקה הפנסיונית והר הביטוח הם פיתוחים 
ומידעים שמבוססים על טכנולוגיה ושנתפסו 
בתחילה כמאיימים לכאורה על המקום של 
הסוכן, ולאחר מכן הפכו כלי עבודה בסיסי 
ומתנה אדירה לכל סוכן מבחינת פוטנציאל 
בשיח מול הלקוח. היום סוכן רואה כמובן 
מאליו שהוא אמור להגיע עם כל המידעים על 
הלקוח לפגישה והוא לא ממש מבין איך פעם 

עבדו אחרת. 
בתחום הדיגיטציה השקנו לאחרונה את 
"My FNX”, אפליקציה שמציגה לסוכן את 
תמונת הלקוח בכל רגע נתון ומאפשרת לסוכן 
לקבל מיידעים וסטטוס על שלל תהליכים 
ממש בלחיצת כפתור, בכל מקום ובכל זמן. כך 
בעולם ביטוח כללי, חיסכון ארוך טווח, בריאות 
ופיננסים. למשל, סטטוס הפקה, פירוט תיק 
לקוח, מעקב תשלום תביעה, סטטוס ביצוע 
סקר בעסק, הסוכן אף יכול לראות את נתוניו 
ומכירות  עמלות  כגון  האישיים  העסקיים 
בכל רגע. למה זה חשוב? זה כלי עזר פנטסטי 
לסוכנים שנאלצים להיות יותר ויותר ניידים 

וזמינים והרי הלקוח מתקשר ומבקש זמינות 
מחוץ למשרד. האפליקציה עוזרת לסוכן לשמר 
ולמנף את הקשר עם הלקוחות באמצעות 

טכנולוגיה.
רפורמה נוספת שמציבה הזדמנות אדירה 
לסוכנים היא הרפורמה בשוק הגמל. עד לפני 
מספר שנים עולם קופות הגמל היה בדעיכה. 
כשנה  ולפני   190 תיקון  בדמות  השינויים 
הצטרפותו של מכשיר קופת הגמל להשקעה 
החזירו את שוק הגמל לקדמת הבמה. רק 
עדים  אנו  להשקעה  הגמל  קופות  בתחום 
לפוטנציאל שוק עצום עם הפקדות חדשות 
של חוסכים של יותר מ-200 מיליון שקל מדי 

חודש. וזהו רק קצה הפוטנציאל. 
 

• מה הפניקס עושה כדי לקדם את תחום 
קופות הגמל להשקעה?

שטובי: הפניקס מציגה לשוק את אקסלנס 
גמל, מותג הגמל החזק שלנו, שהתעצם בשנה 
האחרונה עם השלמת המיזוג בין קופות הגמל 
של אקסלנס לקופות הפניקס. מערך ההשקעות 
של הפניקס )המציג בשנים האחרונות את 
התוצאות הטובות בענף( מנהל כבר מעל לשנה 
את התשואות של הגמל והביא את קרנות 

ההשתלמות, למשל, לשלישייה המובילה. 
 

פתחו את הכיס
 

נציין כי ההסתמכות של שטובי והפניקס על 
וביטוחי המנהלים  תוצאות קרנות הפנסיה 
הגיונית מאחר שתשואתן היא הגבוהה בשוק 

בשלוש וחמש השנים האחרונות.
 

• אחרי שנים שבהם הפניקס לא הצטיינה 
בתשואה, בחמש השנים האחרונות זינקתם 
להוביל את השוק. מה השינוי שחוללתם כדי 

להגיע לשם?
יקיר, מנהל ההשקעות של  רועי  שטובי: 
החברה, שהגיע לפני כחמש שנים להפניקס, 
אגף  את  דרמטית  בצורה  והעצים  הרחיב 

ההשקעות של הפניקס. 
 

• אז הסוד הוא לפתוח את הכיס ולהשקיע 
בהון אנושי?

ובכלל  האנושי  שההון  ספק  אין  שטובי: 
וניהול, הם חלק מהותי. אפשר  זה מתודות 
להגיד שניהול השקעות איכותי ולאורך זמן 
עולה הרבה כסף, אבל מנגד שווה ללקוחות 
זהב. ואת זה מראות התוצאות. התוצאות של 
הפניקס אינן אירוע חד פעמי, אלא נובעות 

והפיננסיםשיחת                עם שמי שטובי, סמנכ"ל בכיר בהפניקס ומנהל מטה מכירות בחטיבת הלקוחות הפנסיה  הביטוח  עיתון 

)המשך בעמוד הבא(

שמי שטובי, סמנכ"ל בכיר, מנהל 
מטה מכירות בחטיבת הלקוחות

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%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91-2017-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94/
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%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91-2017-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-672-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%91%D7%A9/
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%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%91/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpolisa.news%2F%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2594%2F%25D7%25AA%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%259C%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A9-%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2591%25D7%25A8-%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%2F&data=02%7C01%7Cshani%40debby.co.il%7Cc86eb65d801147e111e408d551d08593%7C53fbfabf8ec74ab8a8b988bfc1c2a472%7C1%7C1%7C636504878403307524&sdata=EIntZfhYwH7fJ4GiTydxJ42y9TW7aKmZS0GGf4i40BM%3D&reserved=0#_blank
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

על הסוכנים לחתור לסינרגיה גבוהה בין התיק בביטוח 
כללי לתיקי הלקוחות בביטוחי חיים, בריאות ופיננסים

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון
מפתח תמורת מפתח

איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר 

חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

משיטת ההשקעות, ממיקוד במחקר ומחשיבה 
מחוץ לקופסה. 

 
מעניקה  שהפניקס  המוסף  הערך  מה   •

לסוכנים?
והקדמה  לנושא התשואות  שטובי: מעבר 
הטכנולוגית, אנחנו ממשיכים לפתח את שיתופי 
הפעולה של הסוכנים עם ערוצי הפצה משלימים. 
יו" הוא דוגמה מצוינת  מרכז "הפניקס פור 
לשיתוף פעולה עם סוכנים, אשר מאפשר להם 
להרחיב את תיקי הלקוחות הקיימים. במרכז 
יושבים אנשי מכירות מיומנים, הפועלים על פי 
כל כללי הרגולציה הנוקשים, והם מציעים עזרה 
לסוכן בפיתוח תיק הלקוחות שברשותו על ידי 
מכירת הגנות ביטוחיות והרחבות שחסרות 
ללקוחות הקיימים שלו. הסוכן הרי אינו יכול 
להגיע לכל הלקוחות שלו כל הזמן ולהציע להם 
את המוצרים החסרים לו – אנחנו נעזור לו בכך. 
צריך לזכור כי סוכן טוב, מעבר להיותו איש מקצוע 
מוביל, חייב גם למקסם את הכלים העומדים 
לרשותו ובכך לנצל את המשאב החשוב ביותר 

שעומד לרשותו  - הזמן.

• האם אין כאן סכנה לאבד לקוחות - אם חברת 
הביטוח פונה באופן ישיר ללקוח?

שטובי: בהחלט לא. מנהל המכירות האישי 
של הסוכן, בשיתוף עם נציגי מרכז "הפניקס פור 
יו", יושבים עם הסוכן וביחד מחליטים מה נכון 
להציע ללקוח. לעיתים הלקוח מבקש שהסוכן 
יהיה מעורב תוך כדי מכירה, כך הסוכן מגדיל 

את העוגה ולא מחלק אותה מחדש.
 

• איך כדאי לסוכנים להתמודד עם הירידה 
ברווחיות?

שטובי: אכן, הרווחיות בחלק מהעולמות 
הקיימים נשחקת. הדרך של הסוכן להתמודד 
עם המצב היא מצד אחד להגדיל את כמות 

המוצרים ונתח הלקוחות הקיימים ובמקביל, 
להמשיך ולגייס לקוחות חדשים. אנחנו בהפניקס 
מצדנו מחויבים לתת עוד כלים לצמיחת הסוכן 
ולמקסום פעילותו. צריך לזכור, כי אף מבוטח 
פוטנציאלי סביר לא קם בבוקר ואומר לעצמו 
שהיום הוא ירכוש ביטוח בריאות פרטי. וזו, 
כדוגמה, בין השאר גם האחריות של הסוכן 
כלפי לקוחותיו וגם ההזדמנות העסקית שלו. 

במקביל, אנחנו רואים כניסה של עשרות 
סוכנים צעירים וחדשים, שבוחרים בענף באופן 
וגם האיכות שהם מביאים איתם  אקטיבי 

גבוהה מאוד. 
להערכתי, קיים פוטנציאל שוק ממשי לסוכנים 
שלהם.  ההכנסות  את  להגדיל  שמעוניינים 
תוחלת החיים שממשיכה להעלות, הצורך לספק 
ללקוחות הגנות ביטוחיות לאורך עשרות שנים 
וההכרח של האזרח המייצג להצטייד בביטוח 
בריאות פרטי - הם רק דוגמאות חלקיות. אני 
מזכיר את שוק הגמל החדש שדברנו עליו וכמובן 
כל העולם החדש של פנסיית החובה לעצמאיים, 
שפותח בפני הסוכנים שוק של עשרות רבות 
של אלפי לקוחות פוטנציאליים. מדובר בעולם 

ומלואו של לקוחות והכנסות. 
 

• בנוגע לטענות על רגולציה, עד כמה אתה 
מסכים עם פעולות המפקחת על הביטוח?

שטובי: בעיניי, למרות שחלק מהרפורמות נראו 
בהתחלה כמפחידות ויוצרות מטבען חוסר ודאות, 
כל רפורמה היא הזדמנות לצמיחה ולשינוי חיובי. 
הזכרנו כדוגמה את המסלקה, שרק העצימה את 

השוק ויצרה הזדמנויות חדשות לסוכנים. 
 

מודל התגמול החדש
 

• כיצד ההפרדה שבין תגמול הסוכנים לדמי 
הניהול השפיעה על המכירות בענף?

שטובי: הלוגיקה של הממונה על הביטוח 
היא שכאשר הסוכן לא מקבל תגמול על פי 

דמי ניהול, האינטרס של הסוכן יהיה מובהק 
עם הלקוח. מהיכרותי את פעילותם של עשרות 
רבות של סוכנים לאורך שנים בענף, אני יכול 
להעיד שלא מודל התגמול הוא זה שמבטיח זאת, 
אלא נאמנותם לאורך עשרות שנים של הסוכנים 
ללקוחותיהם, האחריות של הסוכנים ללקוחות 
ומקצועיותם מעבר לכל. יש להניח שהמפקחת גם 
מחפשת נראות ציבורית ולכן בחרה לעשות כן. 

 
• איך מתמודדים עם כך שהמפקחת נטרלה 
את אחד מהכלים החשובים שלך לעבודה עם 

סוכנים?
שטובי: אנחנו ממשיכים להעמיד לרשות 
הסוכנים כלים ופתרונות מקצועיים בכל תחומי 
עשייתם, לרבות מוצרים שמאפשרים להם לתת 
ללקוחות ערך מוסף ממשי. אנחנו אף מעצימים 
השנה יותר מבעבר את מערך ההדרכה המקצועית 
שלנו אל מול הסוכנים ומקפידים לעדכן ולהדריך 

את הסוכנים בשינויי רגולציה.
 

• ונסיים עם תחזית לשנת 2018
שטובי: שנת 2018, כמו שאני רואה אותה, 
תהווה הזדמנות גדולה אף יותר מ-2017 ותאפשר 
לסוכנים להעמיק את פעילותם בנישות קיימות 
ובמקביל להיכנס לכאלו חדשות. הן בקשר עם 
הלקוחות הקיימים ולא פחות מכך בגיוס ומכירה 

ללקוחות חדשים. 
הסוכנים גם חייבים להכיר, לנהל ולמקסם את 
ערך הלקוח במשרד. כך למשל לחתור ולוודא 
קיומה של סינרגיה גבוהה בין לקוחות המשרד 
והתיק בביטוח כללי אל מול תיק הלקוחות 

ביטוחי חיים, בריאות ופיננסים.
ב-2018 סוכן שיפעל נכון בהיבטים המקצועיים 
ובניהול המכירות במובן הרחב של הדברים, 
כדוגמת ניהול יעדים אישיים ולמשרד, הקפדה 
על תכנית עבודה ותוכנית פעולה למימושם, 
ימשיך לצמוח, להתפתח ולהגדיל את הכנסותיו 

לאורך זמן.

)המשך מעמוד קודם(
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כיסוי להרחבת "ביטול סעיף 
חשמל" בפוליסות הרכוש

מועצה מקומית מבשרת ציון תובעת 11.7 מיליון 
שקל ממנורה מבטחים בגין נזקי סופה ב-2013

לטענת המועצה, בהתאם לחוות דעת שמאית מאת המומחה מטעם מנורה, הנזקים שנגרמו כתוצאה מסופת 
השלגים החריגה נאמדים בכ-13 מיליון שקל והסכום הנתבע הוא לאחר ניכוי התגמולים ששילמה החברה

נאמר  במקורות 
כבעל  חכם  "אין 
זה  כלל  ניסיון". 
לם  בעו גם  ן  נכו
נזק  כל  הביטוח. 
מלמד אותנו מהם 
התרחישים אליהם 
צריך להתכונן ומהן 
מגבלות הפוליסות. 
אנסה  זה  בטור 
להביא מניסיוננו 
כיועצים המלווים 
בהיקף  לקוחות 
ובתחומי פעילות מגוונים במאות תביעות 
מדי שנה. שמתי לי למטרה להקנות לסוכני 
הביטוח כלי עבודה בדרך של תיאור תמציתי 

של נזקים והמסקנות שניתן להפיק מהם.
רכוש  לביטוח  פוליסות  מחריגות  לרוב 
במתכונת "אש מורחב" או "כל הסיכונים" 
נזקי חשמל )למעט נזקי אש שאירעו עקב כך(.

להלן נוסח החריג המובא מתוך ביט 2016 - 
"אבדן או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/

או מתקן חשמלי או לחלק שלהם, שנגרמו על ידי 

אש שפרצה כתוצאה מהסיכונים הבאים או על 
ידם: מתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית, 
התחממות עצמית, שנגרמו מכל סיבה שהיא 
כולל ברק )פרט לפגיעה ישירה של ברק( ובלבד 
שהגבלה זו תחול רק על אותה מכונה חשמלית 
או על אותו מכשיר חשמלי או על אותו מתקן 
חשמלי או על חלק שלהם שניתן להפרידו מהם, 
שנפגעו כנ"ל, ולא על מכונות, מכשירים או 
מתקני חשמל אחרים, לרבות מכונות, מכשירים 
ומתקנים בהם היה מותקן החלק שנפגע ושניתן 
היה להפרידו מהם, שנגרם להם אובדן או נזק 

מהאש שהתפשטה והגיעה אליהם".
 BUY-כדאי לדעת שחריג זה נמנה על סיכוני ה
- כלומר כיסוי שניתן לרכוש עבור   BACK
לוחות חשמל ולעיתים גם עבור לוחות פיקוד, 

בקרה ושנאים.
במקרה הנדון, בעקבות קצר בלוחות החשמל 
הראשיים, הושבתה הפעילות במרכז מסחרי. 
המסקנות מאירוע זה משלבות היבטי כיסוי 

וניהול סיכונים כמפורט להלן:
• רצוי להרחיב את הפוליסה לכלול כיסוי 
לנזקי "חשמל" ללוחות חשמל ועדיף אף לציוד 

אחר, אם ניתן.

• לעיתים ניתן להרחיב את פוליסת האחריות 
כלפי צד שלישי ולכלול מלבד כיסוי למניעת 
הגישה גם כיסוי להפרעה או הפסקה במהלך 
נזק פיזי לרכוש של  ג' עקב  עיסוקו של צד 
נזק לרכוש  המבוטח )להבדיל מחבות עקב 
שלישי  צד  בפוליסת  המכוסה  שלישי  צד 

סטנדרטית(.
• במקרים מסוימים ניתן להרחיב את פוליסת 
הרכוש של המבוטח לכלול כיסוי לחבות בגין 
אספקת חשמל עקב נזק, המכוסה בפוליסת 
"אש מורחב" או "שבר מכני", ורצוי שמערך 
הביטוחים של חברות נכסים יכלול הרחבה זו.
• ככל שהנכס מושכר במלואו לשוכר אחד 
יש לכלול הוראות ברורות בהסכמי שכירות על 
מי מוטלת האחריות לתחזוקת חדרי החשמל 

והשנאים.
• חשוב לזכור שגם אם נרכש כיסוי לאובדן 
רווחים, על פי רוב, ביטוח אובדן רווחים אינו 
מופעל בנזקים מסוג זה. בלקוחות שהמבטחים 
חפצים ביקרם - ניתן לקבל כיסוי מוגבל גם לכך.

עו"ד אורי  יועץ ביטוח במשרד  הכותב הוא 
אורלנד

המועצה המקומית מבשרת ציון הגישה 
בתל אביב תביעת  לבית המשפט המחוזי 
נגד  מיליון שקל   11.7 ביטוח בסך  תגמולי 
מנורה מבטחים. זאת, בטענה לנזקי רכוש 
עקב נזקי סערת שלגים חריגה, אשר אירעה 
לפני כארבע שנים בתקופה שבין ה-10 ל-14 
בדצמבר 2013 בכל רחבי הארץ ובמיוחד באזור 

הרי ירושלים, לרבות היישוב מבשרת ציון.
בתביעה נאמר, כי מנורה ביטחה את המועצה 
וכי  המקומית בפוליסת ביטוח אש מורחב, 
בתקופה הרלוונטית, לפני כ-4 שנים, אירעה 
היישוב  בשטח  לרבות  ירושלים,  באזור 
ציון, סופת שלגים קרה שנמשכה  מבשרת 
מספר ימים ובמהלכה נערם שלג שהפך לקרח 
ברחבי היישוב עד לגובה של מטר ועשרות 

סנטימטרים.
נדירה  בסופה  מדובר  כי  נאמר,  בתביעה 
בעוצמתה שהייתה מלווה במשקעים רבים 
ובטמפרטורות נמוכות הנחשבות לקיצוניות 
ומנעו  ואשר הפכו את השלג לקרח  באזור 
ממנו מלהפשיר. לדברי התובעת, מדובר היה 
במערכת מזג האוויר הקיצונית ביותר באזור 

במשך עשרות שנים.
בעקבות הסופה, נאמר בתביעה, נמנעה גישה 
לאזורים רבים בתחום היישוב מבשרת ציון, 

נלכדו  ואלפי אנשים  נחסמו כבישי הגישה 
באזור  לרבות  ירושלים  במבואות  ברכבם 
גזם רב לרבות עצים  נערם  בנוסף,  היישוב. 
ונוצרו סתימות  היישוב  כבישי  על  שלמים 
במערכת הניקוז והביוב של המועצה המקומית.

היישוב, נטען בתביעה, נותק מחשמל וגם 
נותרו חלק מהכבישים  לאחר תום הסופה 
ביישוב חסומים למשך מספר ימים בעקבות 
השלג הרב והקרח שהצטבר עליהם. הלכה 
להוצאות  פרט  בתביעה,  נאמר  למעשה, 
שנגרמו למועצה המקומית במהלך הסופה, 
נגרמו נזקים כבדים למבנים, מוסדות חינוך, 
חשמל  כבישים,  ותשתיות,  ציבוריים  גנים 

ותאורת רחוב.
לדברי המועצה, באמצעות עו"ד אייל פלשן, 
מנורה שילמה לה שתי מקדמות בסך כולל של 
1.12 מיליון שקל בניכוי השתתפות עצמית, על 
חשבון התגמולים המגיעים לה מכוח הפוליסה 
בגין נזקי הסופה. בתביעה נאמר, כי בהתאם 
לחוות דעת שמאית מאת המומחה מטעם 
למועצה  שנגרמו  הנזקים  עזר,  בני  מנורה, 
מיליון  בכ-13  נאמדים  כתוצאה מהאירוע 
בניכוי מהתגמולים  שקל. לטענת המועצה, 
ששולמו לה בגין האירוע היא זכאית לפיצויים 

בסך 11.7 מיליון שקל.
במנורה בחרו לא להגיב.

מאת חיים לוי

בקרת נזקים

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
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Travelers מקים את הנציגות 
האירופית שלו בדבלין

 Fairfax מוכר את פעילותו בסינגפור
ל-Mitsui Sumitomo ורוכש מבטח שוויצרי

דרושים: כישרונות בתחום הביטוח

 Travelers Cos. Inc המבטח האמריקאי
הודיע בשבוע שעבר כי הזרוע האירופית שלו 
תופעל באמצעות חברה בת בבעלות מלאה, 
כתוצאה  זאת,  אירלנד.  בדבלין,  שתמוקם 
האירופי.  מהאיחוד  בריטניה  התנקות  של 

למבטח  תאפשר  בדבלין  החברה  הקמת 
ולברוקרים  ללקוחות  שירות  לתת  להמשיך 
לא  בדבלין  החברה  הקמת  האירופיים. 
תשפיע על פעילות המבטח בבריטניה. דבלין 
בגלל  וברוקרים  מבטחים  אליה  מושכת 

השתייכותה  ולהמשך  לבריטניה  הקרבה 
את  שהעתיקו  הביטוח  גורמי  בין  לאיחוד.  
 Chaucer את  נמצא  לדבלין  פעילותם 
 ,Hanover Insurance Group ,Beazley

ועוד. 

 Fairfax Financial הקנדי  המבטח 
Holdings הודיע כי סיים בהצלחה את מכירת 
המבטח הסינגפורי שבבעלותו למבטח היפני 
Mitsui Sumitomo Insurance Co תמורת 
הסינגפורי,  המבטח  דולר.  מיליארד   1.6
מבטח  הוא   ,First Capital Insurance

הרכוש והתאונה הגדול ביותר בסינגפור. 
את   Fairfax השלים  שלו  למכירה  מעבר 
 Allied World השוויצרי  המבטח  רכישת 
 4.9 תמורת   Assurance Co. Holdings
מיליארד דולר. Allied World רושם פרמיה 
עם  ופועל  דולר  מיליארד   3.1 של  בהיקף 

 Marsh, ברוקרים בינלאומיים מובילים כגון
 A.M. הדירוג  סוכנות   .Willis-ו  Aon
מסירה  הרכישה,  את  בחיוב  רואה   Best
משמעויות  עם  בחינה  "תחת  ההמלצה  את 
שליליות" ומאשרת את דירוג החוסן הפיננסי 

.a+ מצוין( ודירוג האשראי לטווח ארוך( A

מבטחים ברחבי העולם מחפשים כישרונות 
בתחום הביטוח כדי שיהוו את הדור הבא, הן 
בתחום החיתום והניהול והן בתחום השיווק 

והמכירות. 
 )insurtech( הטכנולוגיה  חברת   •
 Next Venture Technologies הוולשית 
באוניברסיטאות  כישרונות  מחפשת 

המקומיות ומציעה להן שיתופי פעולה. 
FindBob חדש  טכנולוגי  מיזם   • 

גייס   )https://www.findbob.io(
ראשון(.  )סבב  דולר  מיליון   1.6 לאחרונה 
העדר  בעיית  את  לפתור  מתכוונים  במיזם 
תכנית המשכיות בתחום הביטוח והפיננסים. 
עצמאי  של  אמריקה  בצפון  הממוצע  הגיל 
בתחום הביטוח הוא 59. לעצמאים אלו אין 
וניהול  עסקיהם  לניהול  המשכיות"  "תכנית 
תיקי הלקוחות דבר המשאיר את המצב חשוף 
לאירוע בלתי צפוי כמו מוות, אי כושר עבודה 

או אובדן רישיון. המיזם מתכוון למצוא מכנה 
עימם  וליצרנים  לסוכנים  ליועצים,  משותף 
ניהול  פלטפורמת  באמצעות  פועלים  הם 
ושמירה  פעילויות  בתזמון  ולסייע  דיגיטלית 
על ההתמדה העסקית. לדברי מיסד המיזם, 
והסוכנים  שהיועצים  בכך  אירוני  משהו  יש 
פועלים במשך שנים כדי לייעץ ללקוחותיהם 
בתחום שמירה על הקיים והמשכיות, אך הם 
לא מפתחים מודלים בתחומים אלו לעצמם. 
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 הבניין המשמש כחוות שרתים באזור העסקים של אטלנטה, 
ג'ורג'יה, נרכש על ידי חברות הביטוח בשותפות עם חברת 

הנדל"ן האמריקאית Carter Validus ופנשו נדל"ן בשנת 2012 
 התמורה המתקבלת מהרכישה - 155 מיליון דולר

 החברה הגיעה להסכמה למכור 
 חצי מהמגרש ב-100 מיליון שקל

 הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית 
למכירת החצי השני על ידי אופציות 

 המגרש משמש כיום כחניון

מגדל ומנורה מבטחים 
מכרו בניין באטלנטה 

ברווח של 60 מיליון דולר

מנורה מבטחים 
במשא ומתן 
למכור מגרש 

בבעלותה 
ברחוב רוטשילד 

מנורה מבטחים הודיעה היום )ד'( בהודעה מתפרצת 
לבורסה, כי היא נמצאת במשא ומתן עם חברה פרטית 
למכירת חצי מהמגרש ברחוב רוטשילד בתל אביב 
שבבעלותה בסך של 100 מיליון שקל, בתוספת היטל 
השבחה )שיחול על הרוכש( ומע"מ.  כיום משמש 

המגרש כחניון. 
על פי ההודעה, הגיעו הצדדים בשלב זה להסכמות 
לוח סילוקין  מסחריות עקרוניות בלבד, שעיקרן: 
פני מספר שנים;  על  לתשלום התמורה שתתפרס 
Call ו-Put לצדדים על מחצית הזכויות  אופציות 

שנותרו בבעלות החברה. 
על פי הערכה ראשונית, מנורה מבטחים צופה כי 
ההשפעה של מכירת המגרש, אם תושלם העסקה, על 
הדוחות הכספיים )הרווח הצפוי מהמכירה ועליית ערך 
יתרת הזכויות במגרש( הינה בסך של כ-80 מיליון שקל 

לפני מס )62 מיליון שקל אחרי מס(.
עוד נמסר, כי הצדדים יפעלו להשלמת המשא ומתן 
ביניהם וגיבוש הסכם מפורט ומחייב לרבות הסכם 
עסקה משותפת בקשר לפרויקט שבכוונת הצדדים 

להקים על המקרקעין.

מבטחים  ומנורה  מגדל 
מכרת  על  השבוע  הודיעו 
המשמש  בבניין  הבעלות 
לחוות שרתים באטלנטה, 
ג'ורג'יה. הבניין נרכש לפני 
שש שנים בשווי של 95 מיליון 
דולר והוא נמכר לחברת ניהול 
נדל"ן מסינגפור  והשבחת 
60 מיליון דולר.  ברווח של 
חברות הביטוח רכשו את 
הנכס עם חברת קורנרסטון 
הישראלית, שהיא  פרטנרס 
פנשו נדל"ן  חברת בת של 
 ,)Pancho Real Estate(

 Carter  בשותפות עם קרן ריט אמריקאית
Validus Mission Critical REIT

מקבוצת קרטר.
הנכס הנמכר משתרע על שטח כולל של 
31 אלף מ"ר וכולל מלון סמוך ושני חניונים. 
הבניין נמכר כשהוא מאוכלס עם חברות 
הבניין  בהשבחת  שהשקיעו  איכותיות, 
סכומים מהותיים בעבר, בשכירות ארוכת 
טיים וורנר ועיריית  טווח. בין השוכרים, 
אטלנטה. המכירה של הנכס נעשתה כחלק 
ממימוש פורטפוליו של 14 נכסים של קרן 
הנדל"ן האמריקאית בהיקף כולל של כ-750 

מיליון דולר. 

אלי טילסון, מנכ"ל פנשו 
נדל"ן: "העסקה באטלנטה 
מצטרפת לשורה של עסקאות 
רווחיות אותן מובילה החברה 
המובילות  החברות  עם 
וקארטר  פנשו  בארה"ב. 
פועלות בשיתוף פעולה זה 
פרויקטים  על  חמש שנים 
אמונה  מתוך  מגוונים, 
הארוך,  לטווח  בשותפות 
שתישא פרי גם בעתיד. אחד 
הפרויקטים הנוספים  שאנו 
עובדים עליו כיום ביחד עם 
קארטר הוא בניית פורטפוליו 

חדש בתחום המולטי-פמילי".
רן מרקמן, מנהל תחום נדל"ן במנורה 
מבטחים, מציין כי "אנו מברכים על העסקה, 
אשר הניבה למבוטחי ועמיתי קבוצת מנורה 
מבטחים רווח נאה. אסטרטגיית ההשקעות 
גיוון תיק ההשקעות, תוך  כוללת  שלנו 
מציאת הזדמנויות בתחום הנדל"ן, לשם 
השגת תשואה עודפת לעמיתי ומבוטחי 

הקבוצה".
ההשקעות  חטיבת  מנהל  שהם,  אסף 
במגדל: ״מגדל מברכת על השלמת העסקה 
ותמשיך לנהל את נכסיה בארץ ובחו״ל מתוך 

מחשבה על טובת המבוטחים״.

פוליסה פיננסים

אסף  שהם, מנהל חטיבת 
ההשקעות במגדל

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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מבטחים ומבוטחים

KnowledgePrice   ממוקמת בלטביה ומספקת שירותים לספקי 
ביטוח מובילים באירופה  מניית סאפיינס קפצה 3% בבורסה

ברנע תחליף את עדי גולד ששימשה בתפקיד זה בארבע 
השנים האחרונות ותעבור לשמש כמנהלת סיכונים תפעוליים

כמו כן אושרה כהונה נוספת של ד"ר אברהם 
קנובל, השופטת בדימוס ורדה אלשיך ומזל 

חנה מרגליות כדירקטורים רגילים בחברה

 KnowledgePrice סאפיינס רכשה את חברת
במטרה להרחיב את יכולות הדיגיטל

מיטל ברנע מונתה 
לסמנכ"לית שירות לקוחות 
באלטשולר שחם גמל ופנסיה

דני נוה מונה מחדש 
כיו"ר דירקטוריון 

כלל ביטוח

רכשה את חברת  חברת התוכנה סאפיינס 
את  להרחיב  במטרה   KnowledgePrice
טכנולוגיים  פתרונות  להענקת  יכולותיה 
מתקדמים. KnowledgePrice.com היא 
ספקית פתרונות טכנולוגיים עם מומחיות במתן 
שירותי ביטוח דיגיטליים. מניית סאפיינס 
רשמה היום עלייה של כ-3% בבורסת תל אביב. 
ממוקמת   KnowledgePrice חברת 
בעיר ריגה שבלטביה, מעסיקה כ-50 אנשי 
טכנולוגיה בתחום הביטוח הדיגיטלי ומספקת 
שירותים לספקי ביטוח מובילים באירופה. 
מסאפיינס נמסר, כי לחברה הלטבית מומחיות 
נרחבת ועתירת ניסיון בטכנולוגיות פתוחות, 
מתודולוגיות המאפשרות הסתגלות מהירה 
עבודה מוכחות  ושיטות  לסביבה משתנה, 
יסייעו  אשר  הדיגיטלי,  הביטוח  בתחום 
פתרונות  ללקוחותיה  לספק  לסאפיינס 
דיגיטליים מלאים. KnowledgePrice תהווה 
מרכז לשירותים דיגיטליים ותצטרף לחטיבת 
במתן  המתמקדת  סאפיינס,  של  הדיגיטל 
שירותים ופתרונות בתחום הבינה העסקית 

)BI( והדיגיטל, כולל פורטל, 
מובייל ופלטפורמה דיגיטלית 
המופצים ללקוחותיה ברחבי 

העולם. 
ה:  בחבר נים  י מצי ד  עו
"החטיבה הדיגיטלית תציע 
מלאה  ותמיכה  חדשנות 
שעוברים  המעבר  במהלך 
הלקוחות ליישום דיגיטליזציה 
החבילה  בארגון.  מלאה 
סאפיינס  של  הדיגיטלית 
כוללת פתרון אנליטי מתקדם, 
לסוכנים,  פורטלים  מגוון 
שירות,  ולנותני  לקוחות 
יכולות  מובייל,  פתרונות 

וידיאו מותאמות אישית, פלטפורמה להעסקת 
לקוח ושירותי ענן.

לדברי רוני על-דור, נשיא ומנכ"ל סאפיינס: 
"בעולם שמשתנה ללא הרף, בו חברות הביטוח 
והספקים נדרשים להתעדכן ולהתפתח כל העת, 
יכולות דיגיטליות הן שם המשחק. לאחרונה 

דיגיטלית  חטיבה  הקמנו 
חדשה שמספקת ללקוחותינו 
את הטכנולוגיות הדיגיטליות 
הרלוונטיות ביותר, הממוקדות 
בצורה הטובה ביותר לצרכי 

הלקוחות". 
"ההשקעה האסטרטגית של 
סאפיינס ביכולות דיגיטליות 
הרגל  טביעת  את  משפרת 
שלנו בשוק זה על ידי שילוב 
אינטגרלי של שירותי לקוחות 
דיגיטליים יחד עם מערכות 
ליבה לניהול פוליסות, ויצירת 
למשתמשי  ייחודית  הצעה 
על-דור.  רוני  הוסיף  קצה", 
רכישת  עם  בשילוב  זו,  "חטיבה  לדבריו, 
לסייע  לנו  תאפשר   ,KnowledgePrice
ללקוחותינו לאמץ באופן מלא את המעבר 
לדיגיטל בארגון שלהם ותאפשר לחברות ביטוח 
לבחור בגישה הטובה ביותר עבורם, שתותאם 

ליוזמות הדיגיטליות שלהם".

מיטל ברנע מונתה 
שירות  לסמנכ"לית 
באלטשולר  לקוחות 
ופנסיה.  גמל  שחם 
את  ף  י ל ח ת ע  נ ר ב
ששימשה  גולד,  עדי 
בארבע  זה  בתפקיד 
האחרונות  השנים 
מש  ש ל ר  ו ב ע ת ו
נים  ו כ סי ת  ל ה נ כמ
תפעוליים באלטשולר 

שחם גמל ופנסיה. 
תפקידה  במסגרת 
ברנע  תהיה  החדש, 
מערך  על  אחראית 

ולסוכניה.  החברה  לעמיתי  השירות 
מאלטשולר שחם נמסר שברנע מביאה 
עמה ניסיון מקצועי של 17 שנים בניהול 
מערכי שירות גדולים בחברות תקשורת 
שונות. ברנע שימשה בשנה האחרונה 
עסקי  ושירות  תפעול  אגף  מנהלת 

בהוט מובייל. לפני 
בפרטנר  עבדה  כן 
במגוון  תקשורת 
ול  ה י נ י  ד י ק פ ת
שונים, כשבתפקידה 
שימשה  האחרון 
גף  א ת  ל ה נ מ כ
עסקיים  לקוחות 

 .)2014-2016(
לוינשטיין,  יאיר 
אלטשולר  מנכ"ל 
שחם גמל ופנסיה: 
"אנחנו גאים לצרף 
לשירותנו את מיטל 
רת  ג ס מ ב ע  נ ר ב
חיזוק מערך השירות, בעקבות הגידול 
הלקוחות  במספר  והמבורך  העצום 
בשנה האחרונה. מיטל מגיעה אלינו עם 
ניסיון רב בניהול מערכי שירות גדולים 
והיא צפויה לשדרג את כל מערך שירות 

הלקוחות והשיפור בשירות".

יו"ר דירקטוריון 
דני  כלל ביטוח, 
היום  נבחר  נוה, 
נוספת  לכהונה 
ידי האסיפה  על 
של  ת  י ל ל כ ה
כן  כמו  החברה. 
כהונה  אושרה 
של  ת  פ ס ו נ
ם  ה ר ב א ר  " ד
קנובל, השופטת 
ורדה  בדימוס 
ל  ז מ ו ך  י ש ל א
מרגליות  חנה 
ים  ר ו ט ק ר י ד כ

רגילים בחברה.
בנוסף אושר המשך כהונתם של משרד רואי החשבון 
קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון 

סומך חייקין ושות' כרואי החשבון של החברה.

מיטל ברנע

דני נוה, יו"ר דירקטוריון של כלל ביטוח

INSURTECH 

רוני על-דור, נשיא ומנכ"ל סאפיינס


