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

דיון סוער בכנסת על הגדלת הסבסוד לביטוח אופנועים

 הצעת החוק מבקשת להגדיל את רכיב ההעמסה מ-6% ל- 11% ח”כ מאיר כהן: אני 
רוצה שתדעו, כל אלה שנוהגים במכוניות, החוק הזה יוסיף לכם בביטוח כדי להוריד 

ביטוח לאופנוענים  ההצעה עברה בקריאה טרומית ותועבר ככל הנראה לוועדת הכלכלה

ח”כ זוהר: הביטוח לאופנועים יקר מדי; ח”כ 
כהן: אתה צודק, אבל לא על חשבון הנהגים

דיון סוער נרשם לאחרונה 
הכנסת במסגרת  במליאת 
דיון בקריאה טרומית בהצעת 
רכיב  את  להעלות  החוק 
ההעמסה של ביטוחי רכבים 
 ,11% ל-  6% של  משיעור 
כדי להוזיל את הביטוח על 

הרכבים הדו גלגליים. 
פי דברי הכנסת, ח”כ  על 
יוזם  )ליכוד(,  זוהר  מיקי 
החוק, בשיתוף עם ח”כ איתן 

כבל )המחנה הציוני( וח”כ יצחק וקנין )ש”ס( 
טען כי “מחירי הביטוח עבור רכב דו-גלגלי 
כדאיות  חוסר  לכדי  עד  שחקים  הרקיעו 
כלכלית”. זוהר הוסיף, כי האינטרס להגדיל 
את כמות הרוכבים הדו גלגליים הינו אינטרס 
כללי של אזרחי ישראל. לדבריו, “ראשית, הוא 
)הרכב הדו גלגלי( פותר את בעיית הפקקים; 
שנית, הוא מוריד באופן משמעותי את היקף 
זיהום האוויר; שלישית, צריכת הדלק לרכב 

דו-גלגלי היא קטנה יותר”.
זוהר הוסיף בנוגע לנטל התשלום שיוטל על 
נהגי הרכבים “אני סבור שזה לא יעלה את 
מחירי הביטוח, השוק שלנו בסוף עובד על 
תחרות. הפרמיה בסוף תיקבע לעניות דעתי על 

ידי התחרות, לא על ידי העלויות עצמן בלבד. 
זה חלק מהמרכיב, אבל בסוף התחרות מנצחת 
את הכול. האם אנחנו כציבור שנוסעים על 
רכב ארבע-גלגלי לא נחסוך כסף אם יהיו לנו 
פחות פקקים, אם יהיה לנו פחות זיהום אוויר? 
וגם המדינית,  בראייה הכללית הגלובלית 
להיות שאפילו  יכול  מבחינה אסטרטגית, 
נחסוך כסף”. זוהר בחר לדבריו להיאבק על 
הצעת החוק, למרות התנגדות חברות הביטוח. 
לזוהר,  הודיע  כהן  יצחק  סגן שר האוצר 
ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה  כי 
לתמוך בהצעת החוק שלו, בכפוף להסכמת 
משרד המשפטים, משרד האוצר, רשות שוק 
ההון, ולשינוי בנוסח שעניינו באחוזי מרכיב 

הוועדה  כלומר,  ההעמסה. 
מוכנה לתמוך, אך על זוהר 
לעדן את נטל התשלום על 

מבטחי הרכבים. 
ח”כ מאיר כהן )יש עתיד( 
נקט בלשון עוקצנית כלפי 
זוהר כאשר טען, שאם היה 
פוליסת הביטוח  על  כתוב 
כי שיעור מסוים מהעלות 
שלה מוקדש למימון רוכבי 
גלגלי בעקבות הצעת  הדו 
החוק של זוהר, הגישה שלו הייתה שונה. כהן 
הוסיף וטען: “תביא הצעת חוק להוריד ביטוח 
לאופנועים, כולנו נתמוך בך. אתה צודק, אבל 
לא על חשבון הנהגים. אני רוצה שתדעו, כל 
אלה שנוהגים במכוניות, החוק הזה יוסיף לכם 
בביטוח כדי להוריד ביטוח לאופנוענים. תורידו 
ביטוח לאופנוענים, אל תפגעו באלה שנוהגים 
על רכבים. כל אחד מחברי הכנסת לא משלם 
את הביטוחים שלו, קל לכם להצביע. בבקשה, 
יוותר על הכנסות, שיורידו  שמשרד האוצר 

לנהגי הדו גלגלי את הביטוח”.
הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ברוב 
של 39 חברי כנסת בעד, לעומת תשעה ח”כים 

נגד ושלושה נמנעים.

״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

ח”כ יצחק וקנין, ח”כ מיקי זוהר וח”כ איתן כבל

http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%94%d7%a2%d7%9e%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f/
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%94%d7%a2%d7%9e%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f/
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נשף
המסכות
הגדול
של אורן מזרח

גם אתם
תהיו שם !?

3.3.18

ממשיכים במסורת

 ההסכם נחתם לתקופה של שמונה שנים  הביטוח נעשה במתווה החדש של פוליסות סיעודיות 
קולקטיביות, לאחר ביטול המתווה הישן שלא הבטיח לטווח ארוך את זכויות המבוטחים

ההסכם נחתם סופית: מנורה מבטחים 
תבטח בביטוח סיעודי קבוצתי את 

ארגון גמלאי צה”ל )“צוות”(

תבטח  מבטחים  מנורה 
בביטוח סיעודי קבוצתי את 
)ארגון  ארגון גמלאי צה”ל 
היום  הודיעה  כך   - צוות( 
)ג’( מנורה לבורסה. ההסכם 
ובסיום  הוא לשמונה שנים, 
לא  ההסכם  אם  התקופה, 
נוספת,  לתקופה  יימשך 
שיאפשר  הסדר  יתקיים 
המשכיות כיסוי למבוטחים, 
ת,  ע ה  ת ו א ב ו  י ה י ש י  פ כ
באמצעות פוליסות פרט כפי 
סיום  במועד  בתוקף  שהיו 

העסקה הקבוצתית. 
על פי הסכם ההבנות שנחתם 
בחודש שעבר )ינואר(, אומדן 

הפרמיה השנתית הצפויה של מנורה עומד על 
100 מיליון שקל, כאשר העסקה כוללת מנגנון 

“צבירת קרן” לתשלום תביעות עתידיות.
הפוליסה הקבוצתית שנבנתה היא בהתאם 
למתווה מיוחד שגובש על ידי משרד האוצר, 

וזאת לנוכח ביטול הפוליסות 
הקולקטיביות  הסיעודיות 
הישנות החל מסוף שנת 2017. 
היתר  קיבל  צוות  ארגון 
הביטוח  על  מהמפקחת 
לערוך ביטוח סיעודי קבוצתי 
מה  ו ד ב  , ש ד ח ה  ו ו ת מ ב
למתווה של קופות החולים. 
הארגון למעשה היה הראשון 
החדש  המודל  את  ליישם 
הביטוח  על  המפקחת  של 
ובו קבוצות מבוטחים, כמו 
ומקומות  עובדים  ארגוני 
עבודה, יבוטחו תחת ביטוחים 
סיעודיים קבוצתיים ארוכי 
טווח ולא כאלה המתחדשים 

מדי שלוש וחמש שנים.
ליווה משפטית משרד ליפא  את ההסכם 
מאיר, באמצעות עורכי הדין יריב שלום ודור 

ידגר.
ומנהלת  בכירה  סמנכ”ל  קרמר,  אורית 

תחום בריאות במנורה, מסרה: “אני מברכת 
‘צוות’  ומודה לארגון  על ההסכם שנחתם 
והעומדים בראשו על הבעת האמון בקבוצת 
כי נצדיק את  מנורה מבטחים. אני בטוחה 
בחירת הארגון במנורה מבטחים תוך מתן  
ובני  ושירות איכותי לחברי הארגון  מוצר 

משפחותיהם”.
יום  יו״ר צוות מוטי בר דגן מסר, כי “זהו 
חשוב במיוחד לכלל גמלאי צה״ל חברי ארגון 
‘צוות’. במשך חודשים ארוכים עשינו כל מאמץ 
והפעלנו כל יכולת במטרה להשיג חבילת ביטוח 
סיעודי מקיפה ביותר וכדאית ביותר לרווחת 
החברות והחברים, ועמדנו במשימה. אין נושא 
חשוב יותר בחיי האדם מאשר בריאותו ואין 
נושא ערכי יותר מאשר הזכות לטיפול רפואי 
וסיעודי בכבוד, בימים בהם עננה בריאותית 
להודות  אני מבקש  מרחפת מעל ראשינו. 
לעושים במלאכה שהקפידו קלה כחמורה 
על כל סעיף ופעלו מתוך תחושת שליחות. 
נאחל בריאות איתנה לכלל חברי הארגון ובני 

משפחותיהם״.

אורית קרמר, סמנכ”ל בכירה 
ומנהלת תחום בריאות במנורה
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 לטענת התובעת, חרף הוראות הפוליסה המפורשות מסוג “כל הסיכונים”, סירבה 
חתמי לוידס לשפות אותה, תוך שהיא סומכת את סירובה בטענות ריקות  תגובת עו”ד 
שרון שפר ממשרד לויתן שרון ושות’ המייצג את הנתבעת: פוליסת ביטוח לא נועדה לתת 

מענה לסיכון ידוע וצפוי מראש וממילא מוגבלת לנזק פיזי מוחשי ולא לכישלון תמורה 

מגדל יהלומים תובעת כ-11 מיליון שקל 
מחתמי לוידס עקב אובדן אחד מיהלומיה

בסחר  העוסקת  יהלומים,  מגדל  חברת 
הבורסה  ביהלומים ואבנים יקרות במסגרת 
ליהלומים, הגישה לבית המשפט המחוזי בתל 
אביב תביעת תגמולי ביטוח בסך 11.1 מיליון 
שקל נגד lloyd’s syndicate )חתמי לוידס(. 
לדברי מגדל יהלומים, זה שנים היא מבטחת 
את מלאי יהלומיה ואבניה היקרות אצל חתמי 
ולכל אורך שנים שילמה את מלוא  לוידס, 
פוליסות  הפרמיה, כפי שסוכמה במסגרת 
הביטוח שנחתמו בין הצדדים, וכי היא ציפתה 
כי ביום פקודה, אם חלילה תזדקק לכיסוי 
הביטוחי עבורו שילמה כספים רבים, תעמוד 
חתמי לוידס לצדה. אלא שתקוותה זו הכזיבה, 
שכן חתמי לוידס, בחוסר תום לב מובהק, 
סירבה לשפות אותה בגין הנזק שנגרם לה עקב 
אובדן אחד מיהלומיה במשקל 20.3 קראט, 

כמתחייב מהוראות פוליסות הביטוח.
בתביעה נאמר, כי התובעת רכשה פוליסת 
ביטוח מסוג “כל הסיכונים” מחתמי לוידס 
Besso International, הברוקר  באמצעות 
הוחרג  שלא  עניין  כל  שבה  פוליסה  שלה, 

במפורש מכוסה במסגרתה. 
לדברי התובעת, במחצית חודש מרץ 2017 
יהלום  ולשם מכירה  היא מסרה בנאמנות 
במשקל 20.3 קראט, לפי ערך מוסכם של 2.8 
מיליון דולר, לאדי יגודאייב, יהלומן המתמחה 
במכירת יהלומים ללקוחות פרטיים ובעליה 
L.B.M Diamonds, והמוכר לה  של חברת 
היטב, שכן התקיימו ביניהם יחסי מסחר ענפים 
והיא אף מכרה באמצעותו  לאורך השנים, 
מספר אבנים יקרות. אולם הלה הודיע לה, 
48 שעות לאחר שקיבל את היהלום ממנה, כי 
רומה על ידי הרוכש, שכן מרבית הכסף שקיבל 
בתמורה ליהלום היה מזויף, וכי הוא התלונן 

על כך במשטרת מילאנו. 
המוסכמת  התמורה  כי  נאמר,  בתביעה 
שנקבעה בין הצדדים עמדה על כ-3 מיליון 

אירו.
יהלומים, באמצעות עוה”ד  לטענת מגדל 
רובינגר,  ואושר  איינס  ליאב  חדד,  עמית 
בסמוך לאחר שנודע לה כי היהלום אבד, וכי 
אין סיכוי סביר שישוב לחזקתה, היא פנתה 

לחתמי לוידס )באמצעות חברת א.ד. סיכונים 
מיוחדים סוכנות לביטוח(, עדכנה אותה באשר 
אירע, וביקשה כי תשפה אותה בגין ההפסד 

שנגרם לה עקב אובדן היהלום.
אלא שחרף הוראות הפוליסה המפורשות 
סירבה חתמי לוידס לשפות אותה, תוך שהיא 
סומכת את סירובה בטענות ריקות החסרות 

כל ממש.
תגובת עו”ד שרון שפר ממשרד לויתן שרון 
לוידס בהגנה  ושות’, המייצגים את חתמי 
מפני התביעה: “במכתב הדחייה שצורף לכתב 
התביעה נמסר במפורש כי מדובר בעסקה 
מסוכנת, שהמבוטח בחר להיכנס אליה ביודעין 
חרף כל סימני האזהרה. התנהלות המבוטח 
ברשלנות רבתי, חרף הסיכון שהיה ידוע לו 
היטב, ותוך הפרת הוראות חוק הלבנת הון 
והתקנות מכוחו, היא ששללה את הזכאות 
נועדה  פוליסת ביטוח לא  לכיסוי ביטוחי. 
לתת מענה לסיכון ידוע וצפוי מראש וממילא 
מוגבלת לנזק פיזי מוחשי ולא לכישלון תמורה, 

ולכן התביעה נדחתה”. 

מבחן התוצאה קובע:
בשנת 2017, למעלה מ-50 סוכנים
קיבלו החזרי עמלות באמצעותינו
בסכום כולל של מיליוני שקלים!!

בדיקת עמלות 
לסוכני הביטוח

09-9563006

ומה איתך???
לפרטים ומידע נוסף:

Email: info@idan.biz  / רחוב הסדנאות 4, הרצליה פיתוח
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: אין זה סביר, שהתובעים אשר רכשו שתי פוליסות ביטוח, גם 
כנגד נזקי תכולה וגם כנגד נזקי מבנה, ימצאו עצמם בסופו של יום נטולי סעד 

האם אקווריום הינו פריט 
תכולה או חלק ממבנה

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתם 
של אייל לוין )“התובע 1”( ואילנה לוין צימברג 
)“התובעת 2”( על ידי עו”ד אהוד רוכב ועו”ד 
צבי הלוי נגד AIG ישראל חברה לביטוח בע”מ 
)“הנתבעת AIG“ ,”1”( על ידי עו”ד עוז ברקוביץ’ 
ומנורה מבטחים ביטוח בע”מ )“הנתבעת 2”, 
“מנורה”( על ידי עו”ד ניר מלמד ועו”ד גיא כנפו. 
פסק הדין ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר הצדדים, 

מפי הרשם הבכיר קייס נאשף.
התובעים הם בעלי דירה, שהוצפה בשל שבר 
שהתהווה באקווריום גדול שהיה בסלון ביתם. 
התובעים ביטחו בנפרד את רכושם, באופן 
שפוליסת AIG ביטחה את תכולת הבית, וכן 
צמודי מבנה, ואילו הפוליסה של מנורה ביטחה 
זה  נזקי המבנה. המחלוקת מושא תיק  את 
עניינה בשאלה האם נזקי התכולה ונזקי המבנה 
שנגרמו בדירת התובעים, כתוצאה ממים שנמלטו 
מאקווריום שהיה מוצב בסלון דירתם, נופלים 
לגדר הגדרת מקרה ביטוח, כפי שזו נוסחה בגדרי 
פוליסות הביטוח של כל אחת מהמבטחות, 

מבטחת התכולה ומבטחת המבנה. 
טענות הצדדים: התובעים טענו, כי ביטחו את 
דירתם ורכושם אצל שתי הנתבעות, ולצורך כך 
רכשו אצל AIG פוליסת ביטוח לביטוח תכולת 
הבית ופוליסה נוספת אצל מנורה, בה בוטח 
המבנה. AIG דחתה את התביעה בטענה, כי 
הנזק הנטען על ידם אינו חוסה תחת איזה מבין 
הסיכונים המפורטים בגדר פוליסת הביטוח, ואין 
בנמצא כיסוי במסגרת הרחבת “שבר תאונתי”. 
מנורה דחתה את הכיסוי הביטוחי בטענה דומה. 
פסק הדין: בית המשפט ציין, כי המחלוקת 
העיקרית בין הצדדים היא בשני מישורים: האחד, 
האם פוליסות הביטוח – הזהות כמעט לחלוטין 
בזיקה לניסוח הגדרת מקרה הביטוח, פורשות 
את כנפיהן, כל אחת בחלקה, על הנזקים שנגרמו 
כתוצאה מהאירוע. האם האקווריום הוא פריט 

תכולה דווקא או חלק מהמבנה?
בית המשפט הדגיש, כי הדיון בשאלה, איזו 
מבין פוליסות הביטוח חלה על האירוע, כוחה יפה 
ביחס לשתי הנתבעות-המבטחות, בהינתן הנוסח 
הכמעט זהה בשתי פוליסות הביטוח. כלומר, ככל 
שיגיע למסקנה, כי האירוע נופל לגדר “התפוצצות 
או התלקחות”, כי אז קביעה זו נכונה וכוחה יפה 
ביחס לשתי המבטחות, מאחר שפוליסות הביטוח 
של שתיהן זהות כמעט, ולמעט הרחבות, הן 
מחילות את הוראות הפוליסה התקנית לביטוח 
דירה )תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי 
חוזה לביטוח דירות ותכולתן(, התשמ”ו-1986.
בית המשפט קבע, כי במקרה זה, בחינת האירוע 
באספקלריה הדווקנית מלמדת, שהאירוע נופל 
לגדר הגדרת “התפוצצות או התלקחות”; התיבה 
“התפוצצות או התלקחות” “סובלת” ועולה בקנה 
אחד עם פרשנות מרחיבה יותר ביחס לסיכונים, 
גם כאלה שלא בהכרח כרוכים במעורבות רכיב 
האש. אחרת, מה ההיגיון ומה התכלית שבאה 

החלופה הראשונה לקדם שעושה שימוש מפורש 
בתיבה “אש”. 

בית המשפט סקר את פסיקת בית המשפט 
אולמי ורסאי, שם נקבע, כי  המחוזי בפרשת 
יש לאמץ פרשנות מרחיבה לתיבה “התפוצצות 
או התלקחות” ולא לכרוך אותה רק לפעילות 
שמערבת תהליכים כימיים או כאלה שמערבים 

רק אש, קיטור או גז, כפי שטענו הנתבעות.
בית המשפט ציין, כי פרשנות התובעים היא 
המקיימת את הפוליסות, להבדיל מפרשנות 
הנתבעות, אשר הלכה למעשה עוקרת אותן 
מתוכן. גם מטעם זה עדיפה פרשנות התובעים 
על פני פרשנות הנתבעות, בהתאם להוראות 
סעיף 25)ב( לחוק החוזים, לפיה פירוש המקיים 
חוזה עדיף על פירוש לפיו הוא בטל. יש לבכר 
פרשנות המקיימת חוזה, להבדיל מזו שלא 
נותנת לו חיות. פוליסת הביטוח היא חוזה ויש 
להעניק לה פרשנות שתכיר בכיסוי הביטוחי. 
הפרשנות לה טענו הנתבעות תוביל הלכה למעשה 
לתוצאה לא רצויה, לפיה  מבוטח שמבטח את 
רכושו בשתי פוליסות נפרדות, גם כנגד נזקי 
המבנה וגם כנגד נזקי התכולה, בסופו של יום 
ימצא עצמו ללא הגנה. מדובר בתוצאה מרחיקת 
לכת, ואינה ראויה בנסיבות העניין. בית המשפט 
הדגיש, כי מקום שישנה עמימות טקסטואלית, 
תפורש הפוליסה באופן המתיישב עם ציפיותיו 
הסבירות של המבוטח, נוכח אחריות המבטחת 
לכך שהפוליסה תתאים למטרה לשמה יועדה. אין 
זה סביר, שהתובעים אשר רכשו שתי פוליסות 
ביטוח, גם כנגד נזקי תכולה וגם כנגד נזקי מבנה, 

ימצאו עצמם בסופו של יום נטולי סעד.
בית המשפט קבע, כי האירוע נופל לגדר הגדרת 
“התפוצצות”, באופן העולה כדי הגדרת הסיכון 
המבוטח, הן בפוליסת הרכוש של AIG, והן 
בפוליסת המבנה של מנורה. המבחן הדומיננטי 
שעשוי לסייע על מנת להשיב בצורה מושכלת 
על השאלה, האם האקווריום הוא פריט תכולה 
או מבנה – הוא מבחן הכוונה. בנסיבות המקרה 
עולה, כי האקווריום הוא פריט תכולה, ומכאן, 
שחבות הפיצוי בגינו מוטלת על AIG. העובדה, 
כי האקווריום סווג כפריט תכולה, אין משמעה, 
כי מנורה תהא פטורה מכל, שכן היא עדיין 
חייבת לפצות את התובעים בגין הנזק שנגרם 
לקיר המבנה. בית המשפט קבע, כי האקווריום 
הוא מיטלטלין ומכוסה בכיסוי תכולת הדירה 
בתגמולי  לשאת  ועליה   AIG של  בפוליסה 

הביטוח בגינו.
לסיכום, בית המשפט חייב את AIG לשלם 
לתובעים את סכום התביעה פחות השתתפות 
עצמית לרבות ריבית והצמדה וכן מחצית שכר 
טרחת השמאי ומחצית האגרה, ושכר טרחת 
עו”ד. מנורה חויבה לשלם לתובעים את סכום 
הפיצוי בהתאם לפוליסה, וכן מחצית שכר טרחת 
השמאי, מחצית האגרה ושכן שכר טרחת עו”ד.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 
ערעור לבית המשפט המחוזי.

תגובת AIG לבקשת פוליסה: “החברה קיבלה 
את פסק הדין, כיבדה אותו במלואו ופעלה על 

פיו”.

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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זרקור לעולם הפנסיוני 

חוסך בקופת גמל הרוויח בממוצע בשנת 2017 תשואה בשיעור של 
6.83%, אבל אם חסך בקופה הטובה ביותר השיג רווח בשיעור של 20.9%

מסכמים שנה: הזדמנות לבחון את מגוון 
מסלולי ההשקעה והתשואות לחוסכים

שנת  של  סיומה 
ום  ס ר פ ו  2 0 1 7
קופות  תשואות 
ות  נ ר ק ו ל  מ ג ה
הן  ת  ו מ ל ת ש ה ה
לבחון  הזדמנות 
את מגוון התכניות 
לציבור  המוצעות 
מהיבט  החוסכים 
של השקעה, רמות 
והתשואות  סיכון 
שהניבו בשנה שחלפה החוסכים במסלולי 

ההשקעה השונים.
מרבית קופות הגמל וקרנות ההשתלמות 
כוללות מסלולי השקעה. כל אחד מאותם 
מסלולים מוגדר מראש במסגרת התקנון של 
קופת הגמל או קרן ההשתלמות. כל מסלול 
השקעות מאופיין, בדרך כלל, בהתחייבות 
מן הכספים  מינימלי  להשקעה של שיעור 
שנצברו במסלול באפיק השקעות מסוים. כך, 
למשל, במסגרת מסלול צמוד מדד מתחייבת 
החברה המנהלת את קופת הגמל להשקיע 
75% מן הכספים שנצברו במסלול  לפחות 
בנכסים צמודי מדד. במסלול מניות, מתחייבת 
החברה המנהלת את קופת הגמל, להשקיע 
לפחות 75% מן הכספים שמופקדים במסלול 
במניות, קרנות נאמנות מנייתיות ובאופציות 

למניות.

מל  ג ה ת  ו פ ו ק ק  ו ש
וקרנות ההשתלמות כולל 
גם מסלולי השקעה שיש 
בהם התחייבות תקנונית 
ממוקדת יותר, כמו מסלול 
אג”ח ללא מניות, מסלול 
החברה  בו  קצר  שקלי 
המנהלת מתחייבת להשקיע 
לא  שקליים,  בנכסים  רק 
צמודים, לטווח של עד שנה, 
בחו”ל  מניות  מסלול  או 

וכדומה. 
בשנים האחרונות החלו 
חברות לניהול קופות גמל 
אפשרויות  את  להרחיב 
ההשקעה ולהציע במסגרת 
ות  נ ר ק ו ל  מ ג ה ת  ו פ ו ק
ההשתלמות שהן מנהלות, 
עה  ק ש ה י  ל ו ל ס מ ם  ג
אסטרטגית  המיישמים 
השקעות פאסיבית. מסלולי 
השקעה אלו עוקבים אחרי 
מסלול  כמו  שוק,  מדדי 

מניות בישראל העוקב אחר מדד תל אביב 35, 
מסלול המחקה את מדד ה-S&P500 , מסלול 
העוקב אחר מדד אגרות החוב הקונצרניות תל 

בונד 20 ועוד. 
מגוון התכניות המוצע לציבור החוסכים 

נועד לתת מענה לכל חוסך, לאפשר לכל חוסך 
להתאים את רמת הסיכון בו מנוהלים הכספים 

שלו לטעמיו האישיים ואופק החיסכון שלו.
התשואות המגוונות שהניבו אפיקי ההשקעה 
השונים בשוק ההון הביאו גם למגוון תשואות 
שהניבו מסלולי ההשקעה השונים בקופות 
גמל וקרנות השתלמות. התשואה הממוצעת 
ניהול(  דמי  ניכוי  לפני  ברוטו  )נומינלית, 
שהניבו קופות הגמל בשנת 2017 הסתכמה 
בשיעור של 6.83, כאשר התשואה הממוצעת 
שהניבו קרנות ההשתלמות הייתה 6.90%. את 
התשואה הגבוהה ביותר בקופות גמל הניבו 
חוסכים אשר בחרו לחסוך במסלול מניות 
בגוף שהשיג תשואה בשיעור של 20.9% בקופת 

הגמל ו-20.74% בקרן ההשתלמות.
באותה תקופה היו חוסכים שצברו כספים 
בקופת גמל במסלול חו”ל והם הניבו תשואה 
את  שהניב  בגוף   0.71% בשיעור  שלילית 

התשואה הנמוכה ביותר בשנת 2017.
הרוויח  גמל  בקופת  חוסך  אומרת,  זאת 
2017 תשואה בשיעור של  בממוצע בשנת 
6.83% אבל אם חסך בקופה הטובה ביותר 
ואילו חסך   20.9% רווח בשיעור של  השיג 
במסלול שהניב את התשואה הנמוכה ביותר 

הפסיד 0.71%.
)מאמר רביעי בסדרה(

ומרצה  יועץ  יו”ר אינטרגמל,  הוא  הכותב 
בתחום החיסכון הפנסיוני

מאת איציק אסטרייכר

תשואת מסלולי השקעה 
קופות גמל 2017

תשואות מסלולי השקעה קרנות 
השתלמות 2017

מקור הנתונים וסיווג מסלולי ההשקעה – גמל נט
כל התשואות הינן נומינליות, ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

למשפחה
ולכהן גבעון סוכנות לביטוח בע”מ

משתתפים אתכם באבלכם הכבד 
על פטירתו הפתאומית של

יעקב )קובי( בלום ז”ל
משפחת
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 בתביעה נטען כי התובע העביר לנתבעת לבקשתה את פרטי האשראי שלו לשם שחרור 
כספי ביטוח המנהלים המצויים אצל הראל, וכי הנתבעת העבירה את פרטיו לחברת הביטוח 
ללא הסכמתו, לצורך חיוב בגין פוליסה שלא הייתה ולא נבראה, תוך זיוף חתימותיו על ידה 

 תגובת סוכנות פריים: על פניו נראה, כי אין כל ממש באף אחת מהטענות

 קרנות ההשתלמות של פסגות מנהלות 57 מיליארד שקל  אילן טוקר, מנכ”ל משותף במלם תים: ההסכם עולה בקנה 
אחד עם האסטרטגיה שלנו להפוך לחברה החוץ-בנקאית הגדולה ביותר בתחום תפעול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

פריים סוכנות לביטוח נתבעת בטענה למרמה 
וזיוף מסמכים לצורך חיוב בפוליסת בריאות

מלם תים חתמה על הסכם עם פסגות לתפעול 
קופות הגמל וההשתלמות של פסגות

איגור פלוחוטניק תושב אשדוד הגיש לבית 
משפט השלום בעיר תביעה בסך 50 אלף שקל 
פריים סוכנות לביטוח )2003( מחיפה.  כנגד 
בתביעה נאמר כי התובע היה בעל פוליסת ביטוח 
מנהלים, שהוצאה לו על ידי מעסיקתו בחברת 
הראל, וכי הנתבעת היא המייצגת של המעביד 
וסוכן בהראל. לנוכח סיום עבודתו אצל המעביד 
פנה התובע אל הנתבעת כמייצגת המעביד 
במסגרת הפוליסה, לצורך משיכת כספי הביטוח.

לדברי התובע, בראשית חודש יוני אשתקד 
הוא התעניין אצל הנתבעת לגבי ביטוח בריאות, 
קיבל הצעת מחיר, ואולם הודיע לנתבעת כי 
הוא אינו מעוניין בביטוח, מאחר שהוא יקר 
ומטבע הדברים הוא לא חתם על שום מסמך. 
במהלך דצמבר התברר לו באקראי כי הורידו 
לו תשלומים חודשיים של 434 שקל לחודשים 
נובמבר-דצמבר תוך חיוב כרטיס האשראי שלו.

במענה לפנייתו להראל נמסר לו כי קיים אצלה 
ביטוח בריאות מחודש יוני 2017, שהוצא על ידי 
הנתבעת על שמו, וכי היא שלחה לו את בקשת 

הביטוח שנמסרה לה על ידי הנתבעת.
לטענת התובע, הוא מעולם לא חתם על מסמכי 
הצעה לביטוח, וכי החתימה המתנוססת על 
ההצעה היא מזויפת ואינה שלו. לדבריו, הנתבעת 
אפילו לא העבירה את אמצעי התשלום לחברת 
הביטוח לצורך הוצאת הפוליסה, ולמרות זאת 
חברת הביטוח הוציאה על פי טענתה פוליסת 
ביטוח לטובתו, זאת למרות שלא קיבלה כל 
אמצעי תשלום לצורך הוצאת הפוליסה ובלי 

לדרוש קבלת אמצעי תשלום.
בתביעה נטען, כי לא נשלחה לתובע פוליסת 
ביטוח, הגם שלטענת חברת הביטוח פוליסת 
ביטוח הבריאות לטובתו הוצאה עוד בחודש יוני. 
לדברי התובע, התברר לו כי הנתבעת העבירה 
בכרטיס  לתשלום  בקשה  הביטוח  לחברת 
האשראי של פרמיות הביטוח, עם חתימה 
מזויפת, זאת כארבעה חודשים לאחר שהוצאה 
הפוליסה. לטענתו הוא לא חתם על המסמך אשר 
נמסר על ידי הנתבעת לחברת הביטוח ואף לא 
היה בארץ אלא באוקראינה, בה הוא מנהל את 

עסקיו, ועל כן לא רק שהוא לא חתם אלא לא 
יכול היה לחתום על המסמך.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד דוד אביטל 
נטען, כי התובע העביר לנתבעת לבקשתה את 
פרטי האשראי שלו לשם שחרור כספי ביטוח 
המנהלים המצויים אצל הראל, וכי הנתבעת 
העבירה את פרטיו להראל ללא הסכמתו, לצורך 
חיוב בגין פוליסה שלא הייתה ולא נבראה, תוך 

זיוף חתימותיו על ידה.
הנתבעת  לטענת התובע, התנהלותה של 
הייתה התנהלות של מרמה וזיוף מסמכים ועל 
כן עליה לפצות אותו בגין החיובים הכספיים 
של חברת הביטוח, ובגין פגיעה בפרטיותו על 
ידי העברת מידע פרטי שלו לחברת הביטוח, 

ובגין עוגמת נפש.
תגובת פריים סוכנות לביטוח: “כתב התביעה 
טרם הגיע לידינו. על פניו נראה, כי אין כל ממש 
באף אחת מהטענות ובכל מקרה, כאשר יגיע 
אלינו כתב התביעה, תימסר תגובתנו בצורה 

מסודרת בערכאות המשפטיות”.

תים, חתמו על  פסגות ומלם  בית השקעות 
הסכם לתפעול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות 
של בית ההשקעות, המנהלות 57 מיליארד שקל. 
בכך מרחיבה מלם תים משמעותית את פעילותה 
בתחום תפעול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. 
ברק סורני, מנכ”ל פסגות, אמר: “הסכם 
ההתקשרות יאפשר לפסגות לייצר פתרונות 
אופטימליים וחדשניים, הן במערכות תפעול 
ההשקעות.  במערכות  והן  שלנו  העמיתים 

ההמשכיות בעבודה עם המערכות הקיימות 
 IT-בשילוב תוספת הכוח הגדולה של יכולות ה
של מלם תים יאפשרו פיתוחים טכנולוגיים 
ודיגיטליים משמעותיים ויסייעו להביא ערך 

ללקוחותינו”.
אילן טוקר, מנכ”ל משותף במלם תים: “ההסכם 
עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלנו להפוך 
לחברה החוץ-בנקאית הגדולה ביותר בתחום 
תפעול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. התקנת 

המערכת שרכשנו מבנק הפועלים מתקדמת 
מהר מהצפוי, מה שמאפשר לנו להציע אותה 
כעת לכלל הגופים בענף הגמל וההשתלמות. 
ענף הגמל נמצא ערב מהפכה טכנולוגית, בעידוד 
הרגולטור, ומלם תים בעמדת מוכנות מצוינת 
לספק לגופים המוסדיים שירותים ומערכות 

טכנולוגיות נוספים”.
מלם תים יוצגה בעסקה על ידי עו”ד לי בן זקן, 

שותפה במשרד ארנון שגב ושות’.

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב

www.estricher.co.il | 050-3648504
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Swiss Re-רוצה לרכוש אחזקות ב SoftBank 

 Sompo רוכש מבטח איטלקי

Vivametrica-ו SCOR שיתוף פעולה בין

התאגיד מתכנן למכור את מוצרי הביטוח של מבטח המשנה 
WeWork-לחברות אחרות שבהן הוא שולט, כגון אובר ו

על  הודיע   Swiss Re המשנה  מבטח 
מניות  של  לרכישה  מקדמיות  שיחות 
 SoftBank Group ידי  על  מיעוט 
דולר.  מיליארד  כ-10  של  בהיקף   Corp
את  למכור  מתכנן   SoftBank תאגיד 
לחברות   Swiss Re של  הביטוח  מוצרי 

 Uber כגון  שולט,  הוא  שבהן  אחרות 
  .WeWork-ו

מחברת  ב-30%  מחזיק   SoftBank
הסחר האינטרנטית עליבאבא המוערכת 
לכך  מעבר  דולר.  מיליארד  ב-130 
בתחום  גם  השקעות   SoftBank-ל

את  כוללות  כשאחזקותיו  הביטוח, 
 ZhongAn, Ping המבטח הסיני המקוון
לניהול  )חברה   An HealthKonnect
 Ping של  מיסודה  בריאות  תביעות 
במבטח  וכן   )An Insurance Group

.Lemonade האמריקאי

 Sompo International  המבטח הברמודי
Holdings Ltd הפועל בתחום ביטוח וביטוח 
על רכישת  ותאונה הודיע  רכוש  משנה בענפי 
בתחום  המתמחה   A&A האיטלקי  המבטח 
הביטוח החקלאי. הרכישה מתבצעת במסגרת 
בתחום   Sompo של  הבינלאומית  היוזמה 

הביטוח החקלאי – AgriSompo, שמטרתה 
להעביר חדשנות ופתרונות של ניהול סיכונים 
חקלאיים לשווקים מקומיים בעולם וזאת על 

פי הצרכים הייחודיים של כל שוק. 
מידע  החקלאי  המבטח  יספק  היתר  בין 
טכנולוגיות  חיתומיות,  מיומנויות  חיתומי, 

משנה  וביטוחי  ביטוחיים  מוצרים  של  ומגוון 
למבטחים  לחקלאים,  לחוות,  המיועדים 
החקלאיים.  העסקים  ושאר  חקלאיים 
אמורה  העסקה  משנה   ומבטחי  למבטחים 
ואמורה   2018 מרץ  סוף  עד  מושלמת  להיות 

לקבל את אישור הרשויות.

 SCOR Global הבינלאומי  המבטח 
טכנולוגיות,  )יזם   Vivametrica-ו  Life
בריאותי(  מידע  בניתוח  המתמחה  קנדי, 
משותף,  מיזם  של  הקמה  על  הכריזו 
הגיל  להערכת  מודל  לפתח  שאמור 

יהיה  המודל  אדם.  בני  של  הביולוגי 
ידי  על  שיסופק  שוטף  מידע  על  מבוסס 

רכיבים לבישים.
למבטח  יאפשר  המיזם  שיספק  המידע 
והטבות  הביטוח  בפרמיית  הנחות  לתת 

אחרות ללקוחות, שהגיל הביולוגי שלהם 
למעשה,  בפועל.  הנוכחי  מהגיל  נמוך 
המיזם יאפשר ביצוע של חיתום ותמחור 
של  הבריאותי  מצבו  פי  על  מתמשכים 

המבוטח.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד
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 מינויו של לוי לתפקיד מסכם חודשיים בהם נבחנו רבים 
לתפקיד, מתוך מגדל ומחוצה לה  לוי נכנס לתפקיד 

לאחר שהחליף כממלא מקום את טל דורון בדצמבר 2017

במסגרת בקשת ההסתלקות, הסכימה הראל לתת למבוטחיה המעשנים 
גילוי בדבר האפשרות להקטנת התעריף שנתיים לאחר הפסקת העישון

דודי לוי נבחר למנכ”ל פלתורס

סולקה ייצוגית נגד הראל בדבר יידוע מעשנים 
לשעבר על זכותם להפחתה בפרמיה

המוסד לביטוח לאומי מחפש 
מרכז בכיר בתחום האקטואריה

דודי לוי ימונה למנכ”ל חברת פלתורס ומינויו ייכנס 
לתוקף באופן מיידי. כך אושר בישיבת דירקטוריון 
מגדל ובעלי המניות בסוף השבוע האחרון. לוי כיהן 
כממלא מקום למנכ”ל, לאחר סיום תפקידה של עו”ד 
טל דורון בחודש דצמבר 2017. בתפקידו האחרון כיהן 

לוי כמנהל הפיתוח העסקי ומשנה למנכ”ל החברה.
לוי לתפקיד מסכם  מינוי של  כי  נמסר,  ממגדל 
חודשיים בהם נבחנו רבים לתפקיד, מתוך החברה 
ומחוצה לה, וכעת מברכים בקבוצת מגדל על המינוי, 
ובטוחים כי לוי הוא מינוי ראוי ונכון לתפקיד על מנת 
לעמוד ביעדיה של פלתורס ולהצעיד אותה קדימה. 

אודי רובינשטיין, מסר: “אנו  יו”ר הדירקטוריון, 
מאמינים ביכולותיו המקצועיות של דודי לוי ובטוחים 
כי הניסיון שהוא מביא עמו, יחד עם הנחישות ומוסר 
העבודה, יבטיחו את המשך הצלחתה של פלתורס”. 

לוי הוא בעל ניסיון רב בעולם הביטוח בישראל ופועל 
בתחום החל משנת 1991. ב-25 השנים האחרונות כיהן 
במספר תפקידי מפתח בענף והתמקד בניהול תיקי 
ביטוח גדולים ובניהול  סיכונים,. בין תפקידיו השונים 
עסק גם בייעוץ לחברות גדולות ושימש כסמנכ”ל 
וסיכונים מיוחדים  בתחום ביטוח עסקים גדולים 

ברמות סוכנויות ביטוח.

בית המשפט אישר את סילוק הייצוגית נגד 
הראל בגין הטענה כי חברת הביטוח ממשיכה 
לגבות פרמיה גבוהה מהמבוטחים שלה בתור 
מעשנים, שנתיים לאחר שהאחרונים בחרו 
להפסיק. המבוטחים שייוצגו הם אלו שרכשו 
התביעה  )ריסק(.  חיים  ביטוחי  פוליסת 
)פוליסה, גיליון 2188, מה-29 בנובמבר 2016( 
טענה כי הראל גם אינה מיידעת על האפשרות 

להפחתת פרמיה במידה שהמבוטחים יפסיקו 
לעשן. 

במסגרת בקשת ההסתלקות הסכימה הראל, 
לפנים משורת הדין, לתת למבוטחים הרלבנטיים 
גילוי בדבר אפשרותו של מבוטח שהפסיק לעשן 
לתקופה של שנתיים ויותר לעדכן את הראל על 
כך, על מנת שזו תיבחן האפשרות לשינוי תעריף 
הביטוח בכיסויים הרלבנטיים. כמו כן, הראל 

הסכימה לשלם למבקש ולבא כוחו, בכפוף 
לאישורו של בית המשפט, גמול ושכר טרחה 

בסכומים שאינם מהותיים. 
נציין כי חלקן של חברות הביטוח מגדירות 
לקוח לא מעשן כלקוח שהפסיק לעשן בשנתיים 
האחרונות, וישנן אחרות שמגדירות לקוח לא 
מעשן כמבוטח שהפסיק לעשן ב-5 השנים 
האחרונות מיום הצטרפו לתכנית ביטוח חיים.

או  מרכז  מחפש  לאומי  לביטוח  המוסד 
מרכזת בכירים בתחום אקטואריה במשרד 
כפוף  יהיה  העובד  בירושלים.  הראשי 
לאקטואר במוסד לביטוח לאומי וישמש עוזר 
דוחות  ביחידה העוסקת בהכנת  אקטואר 
אקטואריים ובביצוע חישובי היוון. הדרגה 

הנדרשת – 39-41 בדירוג המח”ר. 

ועדכון  בניסוח  ישתתף  הוא  השאר  בין 
תקנות ההיוון של המוסד ויידרש להכין חוות 
דעת על השפעות של יוזמות ושינויי חקיקה 
על המצב הכספי העתידי של ענפי הביטוח 

הרלוונטיים.
אר  ו ת  - ת  י מ ד ק א ה  ל כ ש ה ת  ש ר ד נ
או  במתמטיקה  או  באקטואריה  ראשון 

שנים  שלוש  של  ניסיון  בסטטיסטיקה; 
באקטואריה לבעלי תואר ראשון או ניסיון 
של שנתיים באקטואריה לבעלי תואר שני. 
המועמדים למשרה יידרשו לעמוד בהצלחה 
במבחני התאמה לקביעת הכשירות לתפקיד.
את הבקשות יש להגיש עד ל-28 בפברואר 

.2018

מבטחים ומבוטחים

מכרזים

דודי לוי

”צ
יח

ם: 
לו

צי

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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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 מנכ”ל החברה אורי אומיד חשף את כוונות החברה להיכנס לתחומי הבריאות, 
התעשייה, התיירות והתעופה  המשנה למנכ”ל טובי שמלצר הציג את תכניות החברה 

להיכנס לתחום ביטוח הסייבר, ולהשיק מערכת דיגיטלית לחידוש הביטוח בלחיצת כפתור

כ-1,000 בכירים וסוכני ביטוח השתתפו 
בחגיגות העשור של שלמה ביטוח

מבטחים ומבוטחים

כ-1,000 בכירים 
במשק וסוכני ביטוח 
השתתפו בחגיגות 
שלמה  של  העשור 
בהפקתה  ביטוח, 
של משפחת שמלצר, 
את  ה  ח ר י א ש
המשתתפים בהיכל 

שלמה בתל אביב. 
באירוע השתתפו, 
עתליה  היתר  בין 
שמלצר, טובי וענבל 
שמלצר, אסי ודפנה 
ל  א ר ש י  , ר צ ל מ ש
ועפרה רייף, מנכ״ל 
אורי  שלמה ביטוח 
אומיד, נשיא לשכת 

עידו ושרית  רוזנפלד,  ליאור  הביטוח  סוכני 
חג’ג’, שרון אילון, דוד מימון, רוברט אנטוקול 
יוסי  פלייטיקה,  - מהמייסדים של חברת 
אברהמי, עופר שבתאי - מבעלי אפליקציית 

וייבר, זיו אבירם ועוד.
אורי אומיד, מנכ״ל שלמה ביטוח, סיכם את 
שנת 2017 ואמר ששלמה ביטוח היא חברה 
מהרווחיות בענף. כמו כן שיתף אומיד בתכניות 
לתחומי  להיכנס  החברה  של  העתידיות 
הבריאות, התעשייה, התיירות, התעופה ועוד.

טובי שמלצר, משנה למנכ”ל ומבעלי החברה, 
סיפר שדרכו בעולם הביטוח התחילה לאחר 
הצבא, כאשר אמר לאביו ז״ל שלמה שמלצר 
על תכניתו להקים סוכנות לביטוח. אביו נתן 
את ברכתו והסביר שסוכן ביטוח הוא איש 
וכי המקצוע שבחר  המכירות הטוב ביותר, 

יכין אותו לעולם 
העסקים. עוד ציין 
כי  שמלצר  טובי 
שנת 2017 הייתה 
בה  ו ט ה ה  נ ש ה
לחברה,  ביותר 
וכי במהלך 2018 
החברה  בכוונת 
לתחום  להיכנס 
ביטוחי הסייבר, 
מערכת  ולהשיק 
דיגיטלית חדשנית 
יוכל  באמצעותה 
הלקוח לחדש את 
הביטוח בלחיצת 
בי  ו ט  . ר ו ת פ כ
שמלצר הביע צער 

על כך שאביו שלמה ז”ל לא זכה לראות ולחגוג 
את ההצלחה של החברה. 

במסגרת הנאומים ואמירות התודה עתליה 
לראות  מתרגשת  שהיא  אמרה  שמלצר 
שהחלומות של שלמה שמלצר ז״ל מתגשמים 
גם לאחר מותו. כחלק מהתכנית האומנותית 
הוקרן סרט על מורשת שלמה שמלצר, בו הובאו 
והקרנת  ציטוטים של האחרון בזמן פועלו 
וידיאו מתוך צילומי משחק ידידות של נבחרת 

מנהלי שלמה ביטוח נגד הפועל תל אביב.
אלירן ברדוגו,  האירוע נערך בהפקתו של 
ובהנחייתו של אייל קיציס שהזכיר לאורחים 
שבעצם היותם באירוע הם מפספסים תכנית 
של ארץ נהדרת. ישי לוי ביצע את שירו “תודה”, 
והאירוע נחתם במופע משותף, ראשון מסוגו, 
פרץ, שהודו למפיקי  ומשה  לידר  עברי  של 
האירוע על ההזדמנות שנתנו להם להופיע יחד. 

מימין: אסי, עתליה וטובי שמלצר
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מימין: טובי שמלצר ואורי אומיד

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם
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