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פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל-70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס 
רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. 3. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים )לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת 
כל חודש( והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. 4. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון 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.

מאז 1963 | בית ההשקעות הגדול בישראל

השנה עומדת להסתיים וזה הזמן להזכיר ללקוחותיכם לנצל את תקרת ההפקדה של 170,000 ₪. 
ב"פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם להצטרף דיגיטלית וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבת מס 2  
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nir@oren-ins.co.il

ליאת חבר
 רו"ח, סמנכ"לית 

כספים

רפי בר און,
סמנכ"ל חסכון 

ארוך טווח

אורי גבע,
סמנכ"ל חטיבת 

הלקוחות

נמאס לך להתמודד לבדך עם חברות הביטוח, הלקוחות, היועצים, הסוקרים?
אנו מתחייבים לקחת אותך אישית ולקחת איתך עסקים חדשים!

www.oren-ins.co.il

סוכן ביטוח, רוצה לקחת עסקים חדשים?
רוצה להרוויח יותר?

!דצמבר הגדול כבר כאן

לפנייה אישית:
nir@oren-ins.co.il .ניר עובדיה, נייד. 050-3613610, מייל

לירן גורי,
סמנכ"ל מכירות

אורן כהן,
מנכ"ל

ניר עובדיה,
משנה למנכ"ל

שי זהר,
סמנכ"ל, מנהל מערך 

ביטוח כללי

בהתאם למגמה העולמית, מדדי המניות 
השבוע  את  פותחים  אביב  תל  בבורסת 
בירידות החדות ביותר מאז אוגוסט 2011, 
35 יורד בכ-5% ותל  כאשר מדד תל אביב 
נופל ב-4.8%. מדובר בהקצנה   125 אביב 
של מגמה שמאפיינת את השווקים, באופן 
כמעט רציף מאז חודש אוקטובר. אך נראה 
כי הפעם, הירידות החדות תפסו את ענף 
הגמל ממש בהפתעה לאחר שזה היה חשוף 

בשיעורי שיא לשוק המניות.   
המנייתית  החשיפה  האחרון,  בנובמבר 
של קופות הגמל הגיעה כמעט לשיא של 
העשור האחרון בשיעור של 25.5%. בתוך כך, 
החשיפה הממוצעת לאורך שנת 2018 עומדת 
על 24.4%. כך, על פי הפרסומים של רשות 
שוק ההון. למעשה, זוהי השנה השלישית 
ברציפות בה מנהלי קופות הגמל מגדילים 
את שיעורי החשיפה לשוק המניות, כאשר 
הייתה  בשנה האחרונה הגדלת החשיפה 

גבוהה יחסית בשיעור של כ-4.4%. 
בעשור האחרון שוק ההון התנהל במגמה 
חיובית וההשקעה במניות הניבה תשואות 
משבר  הגמל.  בקופות  לעמיתים  נאות 

הסאבפריים, שהתחולל ב-2008, יצר פאניקה 
משמעותית בשווקים שהסתיימה לעיתים 
בפדיון כספים מקופות הגמל ומעבר לאפיקים 
נטולי מניות בקרנות הפנסיה. הפאניקה הזו 
נוצרה כאשר ענף הגמל היה חשוף באותה 
שנה בשיעור ממוצע של 16.9% )ראו טבלה(, 

היום, שיעור החשיפה גדול ביותר מ-50%.
לשם דוגמה, גדיש כללי, שמנוהלת על ידי 
פסגות, היא קופת הגמל הגדולה בשוק, עם 
סך נכסים של 26.2 מיליארד שקל. החשיפה 
למניות בקופה עומדת נכון לסוף ספטמבר על 
31.06%. שיעור גבוה יחסית לעשור האחרון 
)אם כי לא שיעורי שיא(. בסקירה האחרונה 
של מנהל מחלקת המאקרו בבית ההשקעות 
גיא בית אור, האנליסט כתב כי “מאז החלטת 
הפיננסיים  התנאים  האחרונה,  הריבית 
בארה”ב התהדקו באופן משמעותי והיום הם 
דומים באופן יחסי לתנאים ששררו במשק 
האמריקני בשלהי מחזור העלאות הריבית 
הקודם ב-2006”. כלומר, במובן מסוים, 
בפסגות מזהים נקודות דמיון בעייתיות למצב 
בשווקים טרם משבר המניות של 2008, אך 
בינתיים בחרו שלא להוריד באופן משמעותי 

את החשיפה למניות.
אגב, לפי אותו פרסום של רשות שוק ההון, 
גם האחזקה המנייתית של קרנות הפנסיה 
נובמבר בשיעור של  הגיעה לשיא בחודש 

17.74% מסך הנכסים. 

הירידות החדות בשוק ההון תפסו את ענף הגמל 
לא מוכן עם חשיפת שיא למניות של 25.5%

על פי פרסום רשות שוק ההון, החשיפה המנייתית של ענף קופות הגמל בנובמבר 
עמדה על שיא של עשור וגבוהה בשיעור של כ-51% אל מול 2008, שנת המשבר 

אחזקה מנייתית שנה
ממוצעת

עלייה 
שנתית

25.50%4.38%נוב-18

201824.43%3.78%

201723.54%4.11%

201622.61%-4.64%

201523.71%7.09%

201422.14%0.18%

201322.10%5.14%

201221.02%-9.40%

201123.20%-0.85%

201023.40%30.95%

200917.87%5.61%

200816.92%- 
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קרן ההשתלמות
של הלמן-אלדובי
במקום הראשון!

hag.co.il | *8030 :להצטרפות
*הנתונים מתוך הגמל.נט. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. תשואות קרן ההשתלמות הכללית של 
הלמן-אלדובי )מ״ה 132( אל מול קרנות השתלמות נבחרות. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר 
כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע נכון ליום 19.12.18. טל״ח. המציג הינו שחקן.

יתרת נכסים 
ליום 30.11.18

)באלפי שקלים(

מדד שארפ 
ריבית חסרת 

סיכון
)בנקודות האחוז(

תשואה 
ממוצעת 

שנתית
5 שנים
אחרונות

תשואה 
ממוצעת 

שנתית
3 שנים
אחרונות

תשואה 
ממוצעת 

12 חודשים 
אחרונים

)71/11-81/01(

שם המסלול מ״ה

2,483,400 0.91 3.69% 3.29% 3.56% הלמן-אלדובי השתלמות כללי 132

7,980,700 0.86 3.95% 3.77% 2.96% מיטב דש השתלמות כללי 880

9,693,200 0.90 4.04% 3.64% 2.82% פסגות שיא השתלמות כללי 396

3,116,900 1.07 4.60% 4.84% 2.80% אקסלנס השתלמות כללי 964

13,867,800 1.09 4.85% 4.61% 2.08% ילין לפידות השתלמות כללי  1162

26,886,700 0.94 4.78% 4.97% 2.00% אלטשולר שחם השתלמות כללי  1093

התשואה הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים!
יתרת נכסים 
ליום 30.11.18

)באלפי שקלים(

מדד שארפ 
ריבית חסרת 

סיכון
)בנקודות האחוז(

תשואה 
ממוצעת 

שנתית
5 שנים
אחרונות

תשואה 
ממוצעת 

שנתית
3 שנים
אחרונות

תשואה 
ממוצעת 

12 חודשים 
אחרונים

)11/18-12/17(

שם המסלול מ״ה

2,483.4 0.91 3.69% 3.29% 3.56% הלמן-אלדובי השתלמות כללי 132

7,980.7 0.86 3.95% 3.77% 2.96% מיטב דש השתלמות כללי 880

9,693.2 0.90 4.04% 3.64% 2.82% פסגות שיא השתלמות כללי 396

3,116.9 1.07 4.60% 4.84% 2.80% אקסלנס השתלמות כללי 964

13,867.8 1.09 4.85% 4.61% 2.08% ילין לפידות השתלמות כללי  1162

26,886.7 0.94 4.78% 4.97% 2.00% אלטשולר שחם השתלמות כללי  1093
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 שאלת הבעלות על הלקוח עומדת במרכזו של סכסוך משפטי בין סוכנות הביטוח אופקים לבין צביה 
תבור, שעברה לסוכנות חדשה והעבירה איתה את לקוחותיה  בית הדין האזורי לעבודה דחה את הבקשה 

של אופקים לצו מניעה  בעקבות כך הגישה הסוכנות בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה 

הסוגיה של עובד בסוכנות ביטוח שעובר 
תיק  את  איתו  ומעביר  חדשה  לסוכנות 
הלקוחות שלו נידונה בימים אלה בבתי הדין 
הסוגיה  במוקד  והארצי.  האזורי  לעבודה, 
השנים  שבשלושים  תבור,  צביה  עומדת 
ביטוח  תיק  וטיפחה  פיתחה  האחרונות 
אלמנטרי, שעבר איתה מספר סוכנויות ביטוח. 
הביטוח  מסוכנות  תבור  עברה  לאחרונה 
אופקים לסוכנות הביטוח אמנון גור. אולם, 
אופקים הגישה לבית הדין האזורי בתל אביב 
בקשה למתן צו מניעה כנגד שלוש עובדות – 
תבור, מירב דהן ואילנה לידור אשר התפטרו 
מעבודתן באופקים. אופקים ביקשה שיורו 
להן להימנע להתקשר עם מי שהיו לקוחות 
אופקים בתקופת העסקתן באופקים. אופקים 
לשידול  בצוותא  פעלו  העובדות  כי  טענה, 
לקוחות אופקים ולהעברתן לאמנון גור סוכנות 
לביטוח, בעודן עובדות באופקים. אופקים 
טענה עוד, כי רשימת לקוחותיה היא רשימה 
סודית, וכי לאחת העובדות, הבכירה שבהן, 
הייתה תניה חוזית המגבילה את עיסוקה וכי 
ניתנה לה תמורה מיוחדת, ולכן יש להורות על 

הגבלת עיסוקן של העובדות. 
המשיבות טענו, כי יש לדחות את הבקשה 
שכן לאופקים אין סוד מסחרי ראוי להגנה, 
לא כל שכן רשימת לקוחות “סודית”. עוד 
נטען, כי “אפילו היה מדובר ברשימה המהווה 
סוד מסחרי, הרי שהעובדת הבכירה שעברה 
שיצרה  זו  היא  גור  לאמנון  הלקוחות  עם 
אותה על סמך ניסיון וקשרים שצברה טרם 
המשיבות,  לדברי  באופקים”.  העסקתה 
לעובדות האחרות אין כלל הסכם העסקה 
תחרות  איסור  כתב  על  חתומות  אינן  והן 
כל  ולעובדת הבכירה לא שולמה  וסודיות, 
תמורה מיוחדת עבור התחייבותה לסודיות 

ואי תחרות.

בסופו של דבר, בית הדין האזורי לעבודה, 
בראשות השופטת מירב קליימן ונציגי הציבור 
עליזה הרפז ורן ורדי(  דחה את הבקשה לצו 

מניעה וקבע כי:
1. לא הוכח קיומו של סוד מסחרי – רשימת 
סוד  מהווה  אינה  אופקים  של  הלקוחות 
מסחרי. בית הדין קבע, כי מדובר ברשימה 
לקוחות מתחום הביטוח  של  בלבד  שמית 
מה  הוכח  ולא  הובהר  שלא  האלמנטרי, 
כי אין  היה הקושי שבהרכבתה. עוד נקבע, 
בהסכמות החוזיות, לפיהן לקוחות שהביאה 
העובדת הבכירה בעת שכלול חוזה ההעסקה 
בינה ובין אופקים, יהיו לקוחות אופקים, כדי 
לפנות אליהם בתום תקופת  למנוע ממנה 
העסקה ולהציע את שירותיה באמצעות אחר.
אופקים לא הוכיחה כי יש לתת תוקף   .2
להגבלה החוזית שנטלה על עצמה העובדת 
כי  הוכח  לא  כי  קבע,  הדין  בית  הבכירה. 
העובדת הבכירה, צביה תבור, עברה הכשרה 
מיוחדת באופקים או כי שולמה לה תמורה 
מיוחדת עבור התחייבותה לאי תחרות. בית 
הדין קיבל לעניין זה את טענת תבור, לפיה 
במסגרת הסכם העסקה, נקבע מענק המותנה 
נתנה  משלא  –אולם  הצדדים  בהסכמת 
גם הסכמה  אין  הסכמתה לקבלת המענק, 
להגבלת העיסוק ואין מקום לקבוע, כי היא 

קיבלה תשלום מיוחד. 
לסיום קבע בית הדין, כי בבואו לבחון את 
לטובת  נוטה  הוא  כי  ברור  הנוחות,  מאזן 
המשיבות. בהתאם, דחה בית הדין גם את 
הלקוחות  שידול  לעניין  אופקים  טענת 
והתקבלה טענת העובדות וסוכנות אמנון גור 
כי מקום בו אופקים מקבלת הודעה מידית 
על רצון לקוח פלוני במינוי סוכן ביטוח אחר, 
יש בידיה האפשרות לפנות אליו ולהציע לו 
הצעות לשימור עוד לפני ביצוע חידוש אצל 

ניתן היה להעביר לקוח  ולא  הסוכן החדש, 
מסוכנות לסוכנות “במחשכים”. עוד נקבע, 
כי מתן הצווים המבוקשים לא ישיב בשלב זה 
את הלקוחות שכבר עברו לטיפולה של אמנון 
גור. אופקים חויבה לשאת בהוצאות המשיבות 
בסך 6,500 שקל, לכל אחת מארבע המשיבות 

)שלוש העובדות וסוכנות אמנון גור(.
אופקים יוצגה על ידי עוה”ד נעמה שבתאי 
בכר ויוסי שלמה. סוכנות הביטוח אמנון גור 
תמר  יוצגו בהליך על-ידי עוה”ד  והעובדות 
נשיץ  עורכי הדין  ממשרד  לוי  ואלעד  קרת 

ברנדס אמיר ושות’.
אולם, אופקים לא קיבלה את הדין והגישה 
בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה 

בירושלים. 
מאמנון גור סוכנות לביטוח נמסר: “החלטת 
בית הדין הייתה נכונה לנסיבות המיוחדות 
למקרה זה. אין לנו שום סכסוך עם סוכנות 

אופקים או עם משה פרחי בפרט”. 
סוכנות  של  ובעלים  מנכ”ל  פרחי,  משה 

אופקים, סירב להגיב בנושא.

למי שייך המבוטח?

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

כואבים את מותה
של סוכנת הביטוח

תנחומינו למשפחה
ניצה לונגר
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אביב-יפו,  בתל  המחוזי  המשפט  בבית 
לערעורים אזרחיים,  כבית משפט  בשבתו 
נדון ערעורה של איילון חברה לביטוח בע”מ 
)להלן: “המערערת”(, אשר יוצגה על ידי עו”ד 
)להלן:  אלעתאבי בע”מ  כנגד  לוזון,  יצחק 
“המשיבה”(, שיוצגה על ידי עו”ד עלא מראר. 
פסק הדין ניתן ב-18 לדצמבר 2018, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופטת אביגיל כהן. 
מדובר בערעור על פסק דינו של בית משפט 
את  הסמיכו  הצדדים  אביב.  בתל  השלום 
דרך  על  דין  ליתן פסק  הערכאה הקודמת 
הפשרה וללא נימוקים לפי סעיף 79 א’ לחוק 
בתי המשפט )נוסח משולב( התשמ”ד-1984 
)להלן: “חוק בתי המשפט”(. הערכאה הקודמת 
בכל זאת מצאה לנכון לנמק את פסק דינה. 

הקודמת,  בערכאה  התביעה  במסגרת 
הגישה המערערת תביעת שיבוב בסך 60,281 
שקל נגד המשיבה בגין נזקים שאירעו לרכב 
בינואר  מה-28  דרכים  בתאונת  מבוטחה 
2016 )להלן: “התאונה”(. המערערת טענה כי 
משאית המשיבה עקפה את רכב איילון מימין 
תוך שהיא פוגעת ברכב איילון בצידו הימני 
הקדמי, ולאחר התאונה נמלט נהג המשאית 
מבלי להותיר פרטים. המשיבה טענה, כי רכבה 
נסע בנתיב הימני, נהג המשיבה הרגיש מכה 
בחלקו האחורי השמאלי של הרכב ולכן עצר 
לבדוק את הרכב. לגרסת המשיבה, דווקא 
רכב התובעת לא עצר וברח מהמקום ללא 

מתן פרטים. 
הוצג  הקודמת  בערכאה  הדיון  במסגרת 
ברכב  שהותקנה  ממצלמה  שצולם  סרטון 
בעת  כי  העיד  איילון  הנהג מטעם  איילון. 
התאונה רכבו היה בעצירה מלאה וכך ניתן אף 
לראות מהסרטון. הנהג מטעם המשיבה, שכבר 
ידע שהתאונה מתועדת בסרטון, העיד גרסה 
שונה מזו שנמסרה בכתב ההגנה ובתצהיר 
התומך בכתב ההגנה. בסופו של יום, הערכאה 
הקודמת קבעה כי התביעה תתקבל חלקית 
כך שנהג המשאית יישא באחריות לתאונה 
בשיעור 40% ואילו הנהג מטעם איילון יישא 

באחריות לתאונה בשיעור 60%. 
הקביעות  כי  המערערת,  טענה  בערעור 
העובדתיות בפסק הדין לא עולות בקנה אחד 
עם חומר הראיות ובדגש על הסרטון, וכי כבר 
מעדותו של נהג המשאית בערכאה הקודמת 
ברור, כי הוא אחראי לתאונה ולפחות ברובה. 
המשיבה ביקשה לדחות את הערעור )שניתן 
על פסק דין בדרך של פשרה לפי סעיף 79 א’ 
לחוק בתי המשפט( וטענה, כי בסרטון שהוצג 
לבית משפט השלום ניתן היה לראות, כי רכב 
איילון המשיך בנסיעה באור אדום ולכיוון כלי 
רכב שהיו עדיין בצומת ונכנסו לצומת כאשר 

היה ברמזור אור ירוק. 
דיון והכרעה: בפסק דינו ציין בית המשפט 
המחוזי, כי ערכאת ערעור מתערבת בממצאים 
עובדתיים וממצאי מהימנות רק אם ניכרת 
טעות בולטת או אם הדברים מופרכים על 
פניהם. בית המשפט הוסיף, כי הלכה משכבר 
הינה, כי ערכאת הערעור לא תתערב בפסק דין 
שניתן, מכוח הסכמת הצדדים, לפי סעיף 79 
א’ לחוק בתי המשפט, אלא באותם מקרים 
נדירים העולים כדי חריגה קיצונית ביותר 
מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת 
הסכומים שנפסקו. על פי בית המשפט, מדובר 
ברשימה לא סגורה של מקרים יוצאי דופן, 
בהם תתערב ערכאת הערעור בפסק דין שניתן 

לפי סעיף 79 א’. 
בנסיבות המקרה נקבע, כי  הסכימו הצדדים 
נימוק. כלומר,  יינתן ללא  לכך שפסק הדין 
ניתן היה ליתן פסק דין ללא כל נימוק ובית 
המשפט אף מוסמך כמובן לנמק את פסק 
דינו. על פי בית המשפט, מאחר שקיים פסק 
דין מנומק, ערכאת הערעור צריכה לבחון האם 
תוצאות פסק הדין תואמות לראיות שבתיק, 
באופן המותיר את פסק הדין בתחום מתחם 
הסבירות המצדיק אי התערבות של ערכאת 
ערעור בתוכנו. בית המשפט ציין כי לדידו, 
הראיות בתיק לחלוטין אינן תומכות במסקנת 
פסק הדין, ועל כן מצא לחרוג מהכלל ולהתערב 

בפסק הדין. 
בית המשפט ציין, כי צפה בסרטון שהוצג 

בערכאה הקודמת ולפיכך “כל שנותר לבדוק” 
במסקנת  תומכת  אכן  הראיה  האם  הוא 
האחריות  רוב  ולפיה  הקודמת  הערכאה 
נהג איילון, שהיה במצב של  על  מושתתת 
נסיעה איטית בעת התאונה על פי פסיקת 

הערכאה הקודמת. 
על פי בית המשפט, ונוכח צפייה בסרטון, בית 
המשפט לא מצא עיגון לכך שרכב איילון היה 
במצב של נסיעה בעת התאונה. נהג המשאית 
מטעם המשיבה אכן, כפי שקבעה הערכאה 
הקודמת: “...ביצע השתלבות לנתיב הנסיעה 
השמאלי, תוך שהוא חולף על לפחות שתי 
נתיבים כשהמשאית בהטיה חדה לשמאל 
תוך העלאת ההסתברות לקרות התאונה, 
וזאת במקום להשתלב לנתיב הנסיעה הימני, 
מימינו של רכב התובעת ורק לאחר מכן לבצע 

השתלבות בזהירות הנדרשת”. 
נהג איילון  כי  משבית המשפט לא ראה, 
התקדם עם רכבו ולא היה במצב של עצירה, 
נקבע שאין הצדקה, על סמך הראיות שהובאו 

בתיק, לחייבו בגין קרות התאונה. 
הערעור התקבל. האחריות לקרות התאונה 
לשלם  עליה  ולפיכך  המשיבה  על  מוטלת 
למערערת את מלוא סכום התביעה. כמו כן, 
נקבע שהמשיבה תישא בהוצאות ושכר טרחת 

עו”ד בסך 8,000 שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

המחוזי קיבל ערעור על פסק דין שניתן 
לפי מתווה פשרה של בית משפט השלום

  הצדדים הסמיכו את בית משפט השלום ליתן פסק דין על דרך הפשרה וללא נימוקים
 המחוזי: הלכה משכבר הינה כי ערכאת הערעור לא תתערב בפסק דין שניתן לפי סעיף 79 א’, 

אלא באותם מקרים נדירים העולים כדי חריגה קיצונית ביותר מגבולות הסבירות במסקנות 

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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רבות מדובר על הצורך של סוכני 
ביטוח, ובייחוד מתכננים פיננסיים, 
להיכנס לתחום הפיננסים בכלל, 
ולעולם ההשקעות האלטרנטיביות 
וך  ת מ ד  ל ו נ ך  ר ו צ ה  . ט ר פ ב
המציאות העסקית של הסוכנים, 
שמתמודדים עם שחיקה בהכנסות 
מעולם הביטוח והפנסיה, אך גם 
מתוך הצורך של המשקיעים לגוון 
את תיק ההשקעות ולקבל תכנון 

פיננסי מקצועי. 
קבוצת פנשו נדל”ן הישראלית 
והיא  נכנסה בדיוק לנישה הזו, 
מאפשרת לסוכנים, כחלק מתכנון 
ואלוקציית הנכסים של הלקוח, 
בנדל”ן  גם  אפשרויות השקעה 
מניב בארה”ב. בעסקאות אלו 

פנשו נדל”ן היא גם הבעלים של הנכסים 
המניבים בעסקאות אלו, עובדה המבדילה 

אותה מחברות אחרות בתחום. 
לאייל ראובן, מנהל שותף בקבוצת פנשו 
נדל”ן, רקע עשיר בענף הביטוח והפיננסים 
הוא התחיל את  רב עם סוכנים.  וניסיון 
שיא פתרונות  הקריירה כסוכן בסוכנות 
2000, ובהמשך עבר לנהל  בשנת  כלכליים 
את מערך הסוכנים ומונה לסמנכ”ל קבוצת 
ההשקעות אינפיניטי-אילים. לפני כשנה 

הצטרף לקבוצת פנשו נדל”ן. 
“אנחנו מאפשרים לסוכנים לחבר לקוחות 
שלהם בצורה מסודרת להשקעות ריאליות”, 
אומר ראובן. לדבריו, מאז “המפץ הגדול” 
ב-2005 )רפורמת בכר, מ.פ.(, הסוכנים הם 
הישות האמיתית שמנתבת ומניידת כסף 
בשוק. לדברי ראובן, תיקי ההשקעות של 
הלקוחות, במגוון המוצרים )פנסיה, גמל, 
השתלמות, פוליסות חיסכון, תיק השקעות 
מנוהל(, מושקעים בשוק ההון - “הסוכנים 
מחפשים דרכים לגוון את התיק, ולפזר את 
הכסף בהשקעות שונות. זה חלק מתכנון 
פיננסי כולל, וזה צעד מאוד נכון בעת הזו”. 

• אם כבר להשקיע בנדל”ן, מדוע להרחיק 
עד ארה”ב?

ראובן: לשוק הנדל”ן האמריקאי יש כמה 
יתרונות. ראשית, ארה”ב היא אחת המדינות 
המובילות בעולם מבחינת תהליך הרישום, 
הבקרה והשקיפות בנדל”ן. מדובר  במנגנון 
מסודר מאוד, שמקטין את חוסר הוודאות. 
שנית, ארה”ב היא עדיין הכלכלה החזקה 
בעולם, ויש בה שוק חזק של ביקושים בתחום 
הנדל”ן, ובעיקר השכרת דיור במתחמי מולטי 
פמילי או מתחמי דיור מוגן לגיל השלישי, 

שאלו תחומי ההתמחות של פנשו נדל”ן.

• האם לא פשוט יותר להיחשף לנדל”ן 
דרך שוק ההון?

הציפיות  שוק ההון משקף את  ראובן: 
הפיננסי  השוק  כאשר  המשקיעים,  של 
מקדים מאוד את השוק הריאלי. בימים 
אלו, המחירים בקרב השקעות בנדל”ן מניב 
בארה”ב גבוהים מאוד, בעיקר קרנות הריט, 
וכן רגישים לשינויים הצפויים בכיוון הריבית. 
משקיע שקונה כיום קרן סחירה בבורסה 
עלול לשלם מחיר גבוה מאוד, שנוצר לאחר 
שנים של עלויות, כאשר הערך הריאלי של 
הנכסים שיצוקים בקרן לא עלה באותה 
צורה. לכן התשואה הצפויה תהיה נמוכה 

והתנועתיות עלולה להיות גבוהה.
כשמשקיע מבצע את ההשקעה באופן 
פרטי, הוא קונה כחלק מקבוצה מוגבלת 
)עד 35 ניצעים( את הנכס בשווי שלו, ועשוי 
ליהנות מהתשואה השוטפת שהייתה גלומה 
ביום הרכישה ומתהליך ההשבחה שאנחנו 

עושים לנכס. 

מחליטים יחד

נכון להיום, סוכנים רבים כבר נמצאים 
בקשרי עבודה עם פנשו נדל”ן. אחד מהם 
הוא סוכן הביטוח והמתכנן הפיננסי תומר 
קסטרו. קסטרו החל את דרכו המקצועית 
בענף כמשווק בפסגות, וצבר ניסיון בלווי 
פיננסי בשני משרדי פמילי אופיס, ובהמשך 
לדבריו,  עצמאי.  פיננסי  למתכנן  הפך 
“בכספים הנזילים יש שחיקה גדולה, כתוצאה 
וגיוון לא מספק. האלוקציה  ממיסוי, ד”נ 
נדל”ן,  נכסי  בין  צריכה להתפזר  הנכונה 

השקעות אלטרנטיביות ושוק ההון”. 

• כיצד אתה מציג בפני הלקוח את הרעיון 

להשקיע את כספי בנדל”ן בארה”ב?
קסטרו: ראשית אנחנו מאתרים 
את הצרכים ופורסים את כל הנכסים 
המידע  כשכל  רק  הפיננסיים. 
ברשותנו, אנחנו מתחילים לחלק 
את עוגת הנכסים. תכנון פיננסי זה 
לא אירוע חד פעמי, אלא תהליך 
ופתיחות,  נכונות  ארוך שמצריך 
שימוש במספר חלופות השקעה 
בקרה,  שונים,  מתאמים  בעלות 

מעקב ודיווח.
שיעור החשיפה להשקעות חדשות 
צריך להיות מבוקר. כך לדוגמה, 
לא כדאי לדעתנו להשקיע סכום 
משמעותי בהשקעה אחת יחידה, 
אלא בפיזור רחב. החלק שינותב 
ריאליות צריך להיות  להשקעות 
החלק שהלקוח מוותר על הנזילות שלו. בתכנון 
צריכת ההון של הלקוח, הוא מבין שאינו יוכל 
לממש ולצרוך לתקופה של לפחות 3-5 שנים. 
ככל שיהיה צורך בהון נזיל, קיימים ברשותו 
מספיק מקורות חלופיים. אנחנו מלווים את 
הלקוח במסגרת תהליך הצעת ההשקעה, 
והלקוח מחליט האם ההצעה מתאימה עבורו 

או לא. 

• למי השקעה בנדל”ן בחו”ל מתאימה?
קסטרו: ללקוחות שיש להם הון משמעותי 
ומבינים את היתרון בפיזור רחב של השקעות, 
או משקיעים שכבר משקיעים בחו”ל או בנדל”ן 
בארץ ורוצים להיחשף גם לשווקים נוספים 

בחו”ל.

• מה הוא האתגר המרכזי בו אתה נתקל?
קסטרו: המחסום הרגשי מצד הלקוח. אם 
הלקוח לא מכיר את התהליך או לא מבין אותו 
לעומק, התהליך עשוי להביא הרבה התנגדויות 
וחששות, אבל אם נכנסים לתהליך תחת ניתוח 
הסיכונים עם סכומי השקעה שמתאימים 
ויודע שהוא משקיע  ללקוח, הלקוח מבין 
לטווח זמן של 3-5 שנים, ובונה את הביטחון 
בהשקעה. כשהוא רואה שההשקעה עובדת טוב, 
הוא ירצה גם את שירותיי כמתכנן הפיננסי שלו 

להמשך הדרך.
היכולת לשווק השקעות שבהן נכס  ראובן: 
הבסיס הינו נדל”ן מניב הופכת למנוע צמיחה 
עבור הסוכן, ומאפשרת לגייס לקוחות חדשים 
ולהעמיק את הקשר עם לקוחות קיימים. עולם 
המוצרים האלטרנטיביים הוא כלי חדירה 
לפיתוח עסקי משמעותי עבור סוכנים ומתכננים 
פיננסיים מקצועיים.  היכולת שלהם לעבוד עם 
מנהלים מקצועיים ולהתחבר להשקעות הנכונות 

יוצר להם את היתרון היחסי בעולם גנרי.

  הגנריות בשוק הביטוח הפנסיוני דוחפת את הסוכנים הפיננסיים לעולם ההשקעות 
האלטרנטיביות  אייל ראובן, מנהל שותף בקבוצת פנשו נדל”ן: הסוכנים מחפשים דרכים לפזר 

את הכסף בהשקעות שונות. זה צעד מאוד נכון בעת הזו  סוכן הביטוח והמתכנן הפיננסי 
תומר קסטרו: האלוקציה הנכונה צריכה להתפזר בין נדל”ן, השקעות אלטרנטיביות ושוק ההון

הדרך להשקעות בנדל”ן

אייל ראובן, מנהל שותף 
בקבוצת פנשו נדל”ן
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סוכן הביטוח והמתכנן 
הפיננסי תומר קסטרו
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תתפלאו, אבל אפשר לחדש

בביטוח 
סיעודי

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים. הפיצוי ישולם במקרה של מות המבוטח עד גיל 80

בלעדי למגדל! נספח הבטחה למחר

רובד נוסף בהגנה על איכות ואריכות 
החיים של המבוטח ומשפחתו

 נספח ייחודי למגדל המעניק פיצוי גם במקרה סיעודי וגם במקרה שהמבוטח נפטר 
מבלי לממש את הכיסוי הסיעודי או הספיק לקבל רק חלק מהפיצוי הסיעודי. 

לבירור זכאות לקוחותיך להצטרפות ללא הצהרת בריאות עד ל -  31.12.18 
פנה עוד היום למפקח שלך במגדל

גם בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך
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הצלחה סיימה לאגד  עמותת 
מחברות  שנפגעו  מבוטחים 
בימים  הנראה,  וככל  הביטוח, 
ייצוגית  הקרובים תגיש תביעה 
נגד מספר חברות בענף - כך נודע 
לפוליסה. על פי המידע, עמותת 
הכלכלית  התנועה   - הצלחה 
הוגנת,  כלכלית  לקידום חברה 
ייצוגית  מתכננת להגיש תביעה 
נגד מספר חברות ביטוח, בטענה 
ששלחו תגמולי ביטוח באמצעות 
או  בעת  פג  שתוקפן  המחאות 
ידי הלקוח.  בסמוך לקבלתן על 
בכך, נטען, החברות מנעו מעצמן 
את אותן הוצאות. התביעה צפויה 

לכלול גם מקרים בהם החברה כלל לא שלחה 
המחאות. 

בחודש האחרון, העמותה אספה פרטי לקוחות 
שחוו מקרים זהים או דומים לאלו המוזכרים 

לעיל. עתה, על פי נציג התביעה של העמותה, 
עו”ד אסף פינק, יש לעמותה מספיק מבוטחים 
לשם הגשת התביעה הייצוגית. לדבריו, בשיחה 
עושות  לא  הביטוח  “חברות  פוליסה:  עם 

מאמצים למצוא לקוחות שהצ’קים 
שנשלחו אליהם חזרו לחברות. 
ישנם מאות אלפי צ’קים שנשלחו 
על ידי חברות הביטוח וחזרו ואף 
אחד לא עושה עם זה שום דבר. 
ננסה להשיב את הכספים  אנו 
שחברות הביטוח מחזיקות אצלן 

ולא הוחזרו כיאות למבוטחים”.
פינק מוסיף: “חברת ביטוח היא 
לא שונה ממני וממך. היא מרשה 
לעצמה לעשות מה שהיא רוצה 
בגלל הכוח שלה כחברה גדולה”.

הנזק שנגרם ללקוחות חברות 
הביטוח מוערך במאות מיליוני 
שקלים על ידי העמותה, אך חישוב 
מוחלט עדיין לא נעשה. התביעה צפויה לכלול 
את כל המקרים שחלו בשבע השנים האחרונות. 
יוחלט  על המועד המדויק להגשת התביעה 

ביום ג’ הקרוב.

מסתמן: תוגש ייצוגית נגד 
חברות בענף הביטוח בשל הנוהג 

לשלוח המחאות שפג תוקפן
 עמותת הצלחה סיימה לאגד מבוטחים שקיבלו המחאות בדואר שתוקפן פג בעת או בסמוך 
לקבלתן על ידי הלקוח  העמותה מעריכה במאות מיליוני שקלים את הנזק שנגרם ללקוחות 

Pixabay :צילום

http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95/
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סייבר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

נוסעים שהטיסות שלהם בוטלו או נדחו עקב 
אינם  )לונדון(  גטוויק  התעופה  נמל  סגירת 
זכאים לפיצוי מחברות התעופה ונראה שהם 
חו”ל(.  )נסיעות  למבטחיהם  בתביעות  יפנו 
גטוויק נסגר ביום רביעי האחרון לאחר שנצפו 
בשעה  התעופה  לשטח  שחדרו  רחפנים   2
למפעילי  להגיע  המשטרה  מאמצי   .21:00
נצפו שוב  ביום חמישי  עלו בתוהו.  הרחפנים 
דבר   - גטוויק  של  התעופה  באזור  רחפנים 
ולביטול  האווירי  המרחב  לסגירת  שהביא 
יותר מ-700 טיסות, כדי למנוע אסונות  של 

תעופה - דבר שהשפיע על יותר מ-120 אלף 
נוסעים. 

שישי  ביום  אווירית  לתנועה  נפתח  השדה 
טכנולוגיה  לשימוש  שהוכנסה  לאחר  בבוקר 
)תוצרת  פתוחים  שמים  על  לשמירה  צבאית 
רפא”ל הישראלית(, אשר יירטה את הרחפן. 

בהודעה  יצא  הבריטיים  המבטחים  איגוד 
המבוטחים  את  מפנה  הוא  בה  לציבור 
פי  על  הנסיעות.  ומשרדי  התעופה  לחברות 
פיצוי  מגיע  לנוסעים  האירופיות,  התקנות 
יותר  במקרה של ביטול טיסה או דחייה של 

במקרה  חל  אינו  הדבר  אולם  שעות,  מ-3 
ידי  על  נבדק  כעת  דופן.  יוצאות  נסיבות  של 
כל הגורמים - האם סגירת נמל התעופה על 
ידי רשות התעופה האזרחית )בריטניה( היא 
 exceptional( בחזקת נסיבות יוצאות דופן
אמר   AXA המבטח   .)circumstances
טלפון  בשיחות   50% של  עלייה  נצפתה  כי 
המבקשות לבדוק את היקף הכיסוי הביטוחי 
של ביטוח נסיעות. על פי חוק שנכנס לתוקף 
ב-30 יולי 2018, אסור להטיס רחפנים בטווח 

של 1 ק”מ משדה תעופה. 

על פי הערכות של AIR, אירוע הסייבר שפגע במאגרי המידע של 
Marriot גרם לנזק כלכלי ישיר שינוע בטווח  רשת בתי המלון 
של 200 מיליון דולר ועד 600 מיליון דולר. הערכה זו אינה כוללת 
תביעות נגד מבטחים בתחומים של ביטוחי דירקטורים ונושאי 
משרה וכן אינה כוללת קנסות ונזקים בתחומים אחרים. נראה 

שכמחצית מהסכום יכוסה על ידי מבטחי הרשת. 
הערכת הנזקים מושפעת מאי ודאות לגבי המידע שנטען שנגנב, 
ולשאלה האם הועתק מידע לגבי 500 מיליון הלקוחות הנמצאים 
RMS מעריכה את  במאגר המידע. חברת ההערכות והמודלים 
מיליון   160 שבין  בטווח  מהאירוע  הנובעים  הישירים  הנזקים 
בתי  לרשת  העיתונות,  דיווחי  פי  על  דולר.  מיליון  ל-250  דולר 
הביטוח  )ברוקר   AIG ידי  על  המונהג  סייבר  ביטוח  יש  המלון 

 .)Lockton הוא
Marriot אתר אינטרנט  כחלק מהטיפול באירוע הקימה רשת 
ייעודי לטיפול בנפגעים וכן “קו חם” שייתן מענה לכל פנייה של 
לקוח בנושא. פנייה באמצעות הדואר האלקטרוני התבצעה לכל 

מי שרשום במאגר המידע.

 איגוד המבטחים הבריטיים היפנה את המבוטחים לחברות התעופה ומשרדי 
הנסיעות  על פי התקנות האירופיות, לנוסעים מגיע פיצוי במקרה של ביטול טיסה 

או דחייה של יותר מ-3 שעות, אך הדבר אינו חל במקרה של נסיבות יוצאות דופן

סוניה רוטיירס תהיה מנהלת הפעילות של 
לוידס באירופה, המזרח התיכון ואפריקה

סגירת נמל התעופה גטוויק )לונדון( תהווה 
בסיס להגשת תביעות כלפי מבטחים

 Sonja( רוטיירס  סוניה 
למנכ”לית  מונתה   )Rottiers
באירופה,  לוידס  של  הפעילות 
היא   .2019 מפברואר  החל 
)שנכנס  המנכ”ל,  את  מחליפה 
לתפקידו רק במאי 2018(, שמונה 
הבינלאומית  הפעילות  למנהל 
 Everest Insurance מבטח  של 
מבטח  של  הבינלאומית  )היחידה 

 .)Everest Re Group המשנה
הפעילות  מנהלת  תהיה  רוטיירס 
התיכון  המזרח  באירופה, 
ואפריקה. לרוטיירס ניסיון של 30 
שנה בתחום השירותים הפיננסיים 
כמנהלת  שימשה  והיא  בבלגיה 
הכספים הראשית ומנהלת המידע 
 .AXA של  הבלגית  בפעילות 
בתפקידה האחרון שמשה כחברת 
של  הבלגית  בשלוחה  דירקטוריון 

 .ING חברת הפיננסים
פלאמי  מיכאל  מונה  במקביל, 
בריסל.  לוידס  יו”ר  לתפקיד 
פלאמי הינו חבר לשעבר במועצת 
 National Bank of המנהלים של
 The Belgian ויו”ר של Belgium
 Centre for Arbitration and
נוייר  כריסטיאן   .Mediation
)שימש  דירקטוריון  לחבר  מונה 
 Bank of France כנגיד  בעבר 
 .)French Fiscal Council וחבר 
כחתמת  מונתה  מרשסאו  דלפין 
כראש  בעבר  )שמשה  ראשית 
של  מטענים  חיתום  מחלקת 

 .)AXA
בריסל  לוידס  את  השיק  לוידס 
של  להתנתקות  כמענה  )בלגיה( 
האירופי  מהאיחוד  בריטניה 

 .)Brexit(

לוידס מינה מנכ”לית 
לפעילות האירופית עלות אירוע הסייבר ברשת 

בתי המלון Marriot עלולה 
להגיע ל-600 מיליון דולר

לט
בי

יו 
וד

סט

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

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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מבטחים ומבוטחים

 בחברה הגדירו את השנה כמוצלחת לאור הזכייה הכפולה במקום הראשון בתחום כתבי 
השירות  במהלך הערב הוענקה תעודת עובדת מצטיינת לנטלי מלכה, מנהלת מחלקת החיתום

השגריר החדש של איסלנד ת’ורדור אאגיר אוסקרסון, הגיש את אמנתו לנשיא המדינה

 ראובן צדוק, מנכ”ל האגודה: אנו עוצרים  את שיתוף הפעולה עקב עליית מחירים חד צדדית ומשמעותית 
מצד החברה  איילון: כאשר הלקוח אינו יכול או רוצה לשלם את עלותה הריאלית של הפוליסה, הרי שעם 

כל הצער שבדבר, אנו מלווים את הקולקטיב או הלקוח הבודד נאמנה עד סוף תקופת הפוליסה

גיבוש  ערב  ערכה  גרופ  קופל 
לעובדי החברה לסיכום הפעילות 
ב-2018. בחברה הגדירו את השנה 
כמוצלחת לאור הזכייה הכפולה 
כתבי  בתחום  הראשון  במקום 
בסוף  התקיים  הערב  השירות. 
 ,me on the mic ב- השבוע 
במרכז הקונגרסים חיפה, כאשר 
אולם הקריוקי היה ממותג בכחול 
במהלך  החברה.  כצבעי  וצהוב 
בין  נערכו תחרויות שירה  הערב 

כן הוענקה תעודת עובדת  המחלקות. כמו 
מחלקת  מנהלת  מלכה  לנטלי  מצטיינת 

החיתום.
מיקי קופל, מנכ”ל קופל גרופ, הודה לעובדים: 

מוצלחת  שנה  עוד  “לסיכום 
להודות  רוצה  אני  גרופ  בקופל 
המקצועיות,  על  העובדים  לכל 
והמסירות.  האמון  ההתמדה, 
בזכותכם החברה זכתה פעמיים 
במקום הראשון: בכנס אלמנטר 
לשכת סוכני הביטוח, כספק  של 
מרכזי בהפקת כתבי שירות מחוץ 
לפוליסה ובוועידת עדיף, כמובילת 
השירות.  כתבי  ביישום  מהפכה 
אני מאחל לכולנו שנמשיך להגיע 
להישגים בתחומים נוספים ושנמשיך לשמור 

על הייחודיות שלנו כמשפחה אחת גדולה”.

האגודה לתרבות הדיור הפסיקה את שיתוף 
הפעולה עם איילון – כך נודע לפוליסה. ראובן 
צדוק, מנכ”ל האגודה, הודיע לאחרונה לחברי 
האגודה: “אנו עוצרים  את שיתוף הפעולה עם 
חברת איילון לעניין ביטוחים של ועדי הבתים, 
עקב עליית מחירים חד צדדית ומשמעותית 
לכן, בשלב הזה אבקש מכל  מצד החברה. 
מי שעומד בפני חידוש הביטוח, לבצע סקר 

שוק ולבחור את החברה המיטיבה אתכם”.
עוד מסר צדוק, כי באגודה בוחנים את הנושא 
מבחינה משפטית, וכי האגודה תמשיך לעדכן 

את חבריה על כל התפתחות בנושא.
מאיילון נמסר: “איילון מתמחרת כל פוליסה 
– פרט או קולקטיב, בשים לב לעלויותיה. 
כאשר עסקה מסוימת אינה כלכלית, והלקוח 
אינו יכול או רוצה לשלם את עלותה הריאלית 
של הפוליסה, הרי שעם כל הצער שבדבר, 
אנו מלווים את הקולקטיב או הלקוח הבודד 
נאמנה עד סוף תקופת הפוליסה ובמקרה 
הצורך אף מעניקים לו הארכה להתארגנות 
ומציאת מבטח אחר, כפי שעשינו כאן - ואז 

נפרדים לשלום”.

קופל גרופ סיכמה שנה בערב 
גיבוש לעובדי החברה

עו”ד אורלי נשיץ, קונסול כבוד )כללי( של איסלנד, ליוותה 
את שגריר איסלנד הנכנס בביקורו אצל הנשיא ריבלין

האגודה לתרבות הדיור הפסיקה 
את שיתוף הפעולה עם איילון

קונסול כבוד )כללי( של איסלנד, עו”ד אורלי 
נשיץ ברנדס אמיר, ליוותה  נשיץ, ממשרד 
השבוע את השגריר החדש )לא תושב( ת’ורדור 
אאגיר אוסקרסון, בעת שהגיש את אמנתו 
ראובן )רובי( ריבלין. עו”ד  לנשיא המדינה 
נשיץ אירחה את השגריר בפגישות ברשות 
החדשנות, מרכז פרס לשלום, אוניברסיטת 
תל אביב, מכון ויצמן וגופים נוספים כחלק 
מפיתוח שיתוף הפעולה המסחרי והמשפטי 

בין איסלנד וישראל. 
אוסקרסון שימש בעבר כמנהל מחלקת 
ההגנה והביטחון במשרד החוץ האיסלנדי, 
שימש כנציג איסלנד לנאט”ו וכראש מחלקת 

מדיניות ביטחונית בנאט”ו של איסלנד, כנציג 
איסלנד בארגון למניעת שימוש בנשק כימי ואף 
היה ממונה על נושאים של מניעת שימוש בנשק 
והפצתו ועוד. בעבר אף כיהן כשגריר לקנדה, 
יפן, אנגליה, מדינות אמריקה הלטינית, ניגריה 

ואף כנציג מיוחד לרשות הפלסטינית. 
לתפקיד,  קודמו  את  מחליף  אוסקרסון 
בנדיקט אייסגרסון, שכיהן בתפקיד כשש 
איסלנד  בין  היחסים  לקידום  ופעל  שנים 
לישראל בתחומי המסחר, הכלכלה והתיירות. 
כחלק ממעורבותה בשוק הישראלי, חברת 
WOW AIR האיסלנדית מיוצגת בישראל 

על ידי משרד נשיץ ברנדס אמיר.

מימין: נועם בכר, רבקה קופל, סנפיר נוי, ליאת נתיב ומיקי קופל – בערב ההוקרה

מדיה קופל
צילום: ניו 

בית איילון

עו”ד אורלי נשיץ עם נשיא המדינה ריבלין
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אייל סיאני מונה לסמנכ”ל ומנהל מקצועי 
כך   – פסגות  של  והפנסיה  הגמל  בחברת 
הודיע מנכ”ל פסגות, ברק סורני. סיאני יכהן 
כסמנכ”ל, מנהל מקצועי וחבר הנהלה בחברה 

המנוהלת על ידי יפעת מזרחי.
מפסגות נמסר, כי לסיאני ניסיון רב בתחום 
החיסכון הפנסיוני והרגולציה הנלווית לו. 
הלמן אלדובי קופות  סיאני עבד בחברת 
גמל ופנסיה משנת 2010 במגוון תפקידים. 
בתפקידיו האחרונים כיהן כסמנכ”ל מקצועי 
וממונה ציות ואכיפה. בין השנים 2008 ל-2010 

עבד באלומות ספרינט בית השקעות כסמנכ”ל 
תפעול קופות גמל.

מנכ”לית פסגות גמל ופנסיה, יפעת מזרחי: 
“אני שמחה על הצטרפותו של אייל, שמביא 
עמו מקצועיות מרשימה וניסיון רב. אין לי ספק 
כי אייל יתרום רבות ליכולות המקצועיות של 
הארגון. ניסיונו הרב בתחום החיסכון ארוך 
ומשמעותית  חשובה  תוספת  הוא  הטווח 
להנהלת הגמל והפנסיה. יחד עם אייל נמשיך 
ונצעיד את החברה להישגים משמעותיים 

נוספים”.

יצטרפו  וגלעד טלמור  גולן חן  השמאים 
כשותפים במשרד השמאים שמכל. חן וטלמור 
זלינגר  ירון  מצטרפים לשותפים הקיימים 
ודורון דינר, שהחזיקו עד כה בשותפות שווה 

את המשרד.   
משרד השמאים שמכל הוקם ב-2003 ומונה 
20 עובדים, כולל בעלים, שמאים,  צוות של 
מתמחים, מנהלות צוותים ומחלקת בקרה 

פנימית. השותף השלישי, יעקב אשכנזי, פרש 
לפני כעשור לגמלאות. חן וטלמור, שהם בעלי 
ותק של כ-25-30 שנה בענף, יהפכו לשותפים 

החל מה-1 בינואר 2019. 
מנכ”ל החברה דורון דינר מסר לפוליסה: 

“צברנו ניסיון רב בטיפול בתביעות מורכבות, 
כך שההצטרפות צפויה לקדם את המשרד 
ליעדים חדשים בשנים הבאות, בעיקר בכל 
הנוגע לפיתוח מגזר חו”ל, עם מבטחי משנה 

ועם נציגי משרדי שמאות ברחבי העולם”.

אייל סיאני מונה לסמנכ”ל 
ומנהל מקצועי בחברת 

הגמל והפנסיה של פסגות

השמאים גולן חן וגלעד טלמור יצטרפו 
כשותפים במשרד השמאים שמכל

 מנכ”לית פסגות גמל ופנסיה, יפעת מזרחי:  אין לי ספק כי אייל יתרום 
רבות ליכולות המקצועיות של הארגון  ניסיונו הרב בתחום החיסכון 
ארוך הטווח הוא תוספת חשובה ומשמעותית להנהלת הגמל והפנסיה

חן וטלמור מצטרפים לשני השותפים הנוכחיים במשרד - ירון זלינגר ודורון דינר, 
שמאז פרישתו של יעקב אשכנזי לפני כעשור מחזיקים במשרד בשותפות שווה

מבטחים ומבוטחים

אייל סיאני

דורון דינר, מנכ”ל שמכל

חדש בפוליסה

עיתונות בהתאמה אישית
מבזקים לפי תחומי עניין

לבחירה 
לחצו 

כאן

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeACrKeZLc_04HnESx42Budwes4Ivhu3a-Qwuu-mPK5-rtgJw/viewform

