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השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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כלל ביטוח מסרה: הקבוצה בוחנת הזדמנויות 
שונות מעת לעת. ככל שיהיה מה לדווח, נדווח

 אייזיק, מבעלי ומנכ"ל קבוצת יונט, ייכנס לשמש כחבר בוועדה המייעצת לנשיא הלשכה, שבראשה 
עומד הנשיא לשעבר אודי כץ  אייזיק: בכוונתי לתרום מניסיוני העשיר למען סוכני הביטוח 

ביטוח לרכוש את  כלל  עסקת הענק, במסגרתה תכננה 
שירביט, ירדה מן הפרק. כך מעריכים גורמים המקורבים 

לעסקה. 

משירביט לא נמסרה תגובה. 
מכלל ביטוח נמסר: "קבוצת כלל בוחנת הזדמנויות שונות 

מעת לעת. ככל שיהיה מה לדווח – נדווח".

שלמה אייזיק יסייע להנהגתה של לשכת סוכני 
הביטוח בייעוץ ומשא ומתן עם גורמי חוץ. כך 
בין  )א'(  הבוקר  שהתקיימה  בפגישה  הוחלט 
נשיא  רוזנפלד  לליאור  יונט  קבוצת  מנכ"ל 
ליאור הורנצ'יק ממלא מקום הנשיא  הלשכה, 

ומיכל שילה סגנית יו"ר הוועדה הפנסיונית.
כחבר  לשמש  ייכנס  אייזיק  כי  סוכם  עוד 
שבראשה  הלשכה,  לנשיא  המייעצת  בוועדה 

עומד הנשיא לשעבר אודי כץ. 
ליאור  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  מ"מ 

לצוות  מצטרף  שאייזיק  "שמח  הורנציק: 
היועצים ואנו נעזר בניסיונו".

הוא  "שלמה  רוזנפלד:  ליאור  הלשכה  נשיא 
דמות  לצרף  שמח  אני  הענף.  מבכירי  אחד 
שבה חברים  לנשיא,  לוועדה המייעצת  כזאת 

אנשי ביטוח בכירים נוספים".
המינוי  על  "שמח  יונט:  מנכ"ל  אייזיק,  שלמה 
מניסיוני  לתרום  בכוונתי  אישורו.  על  ומודה 
העשיר למען סוכני הביטוח, נושא שאני בטוח 

שאוכל לקדם כחבר בוועדה".

הערכות: עסקת הרכישה 
של שירביט על ידי כלל 

ביטוח ירדה מן הפרק

שלמה אייזיק מצטרף לוועדה 
המייעצת לנשיא הלשכה רוזנפלד

lirang@oren-ins.co.il

סוכן יקר,
חדש באורן מזרח!

הפקה מלאה ב-
BEST PRICE מתוך מערכת  

לקבלת פרטים נוספים:
לירן גורי, סמנכ"ל מכירות

lirang@oren-ins.co.il ,052-6098916

השוואת
מחירים

הפקת הפוליסה 
באמצעות 
המערכת

שמירת הפוליסה 
כטיוטה במערכות 

חברת הביטוח
)ללא תשלום(

הראשונים

בכלל
ביטוח

!!!

מימין: ליאור הורנצ'יק, שלמה אייזיק וליאור רוזנפלד

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח
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אין תחליף לביטוח 
בריאות פרטי

 רק הנהגה אמיצה ויצירתית של מערכת הבריאות במדינת ישראל תצליח 
לפתור את בעיית התרופות וחור התקציב לטכנולוגיות  רק שיתוף פעולה 

בין ציבורי ופרטי יביא את המזור ויפתור את בעיית אי השוויון הקשה במערכת

החוזר  הקרקס 
שנה  מדי  עצמו  על 
הבריאות  סל  סביב 
של  הנואש  והמאבק 
מזור  למצוא  חולים 
בעזרת  למחלותיהם 
או  שייכנסו  תרופות 
לא  הצער  שלמרבה 
ייכנסו לסל הבריאות 
להיפסק  חייב 
כמו  ולתמיד.  אחת 
כפייתיים  מהמרים 
חוזרים החולים לבדוק מה כולל הסל ומגלים 
מדי שנה שהשמיכה קצרה מדי וכי הוא מציע 
הטיפולים  או  מהמחלות  לחלק  רק  פתרון 

וחלק גדול נמצא בחוץ.
רפואית,  מנהיגות  צריכה  ישראל  מדינת 
לעמוד  מהפופוליזם,  להתנער  חייבת  והיא 
ובהירה  ברורה  בצורה  לו  ולומר  הציבור  מול 
הבריאות  צורכי  את  לממן  יכולה  לא  המדינה 
מדינה  אף  אין  אזרחיה.  כלל  של  המלאים 
בעולם  מדינה  אף  ואין  זאת  שעושה  בעולם 

שתוכל לעשות זאת, גם לא ישראל. 
את  לתת  לשאוף  הבריאות  סל  של  תפקידו 
ולתת את המקסימום, אבל  המרב, להשתדל 
זאת,  אוטופי.  יישאר  והמושלם  המלא  הסל 
תקציב,  מגבלת   - הראשונה  סיבות:  משתי 

גבול  שאין  הפרוזאית  הסיבה   - השנייה 
לרפואה טובה. 

שמנהיגים  יצירתי  פתרון  צריך  הזו  למציאות 
להוביל.  יכולים  פופוליסטיים,  אנטי  אמיצים, 
הגדלת  על  אריות  כמו  להילחם   - ראשית 
הסל  את  ולהפוך  לשאוף  מנת  על  התקציב 
לגדול ורחב ומקיף ככל הניתן. שנית - להבין 
מערכת  של  אויב  לא  הוא  פרטי  שביטוח 
וחיוני  חשוב  מרכיב  אלא  הציבורית  הבריאות 
המהווה נדבך משלים אליה. שלישית - למצוא 

הפארמה  תעשיית  את  לשכנע  הדרך  את 
הבריאות  במערכת  ולתמוך  מעורבת  להיות 

ואפרט.
על המדינה לעודד את הציבור לרכוש ביטוח 
בסל  כלולות  שאינן  תרופות  שמכסה  פרטי 
יחסי,  באופן  זול  בביטוח  מדובר  הבריאות. 
שיכול להשלים ולו לתקופות הביניים את סל 
בתרופות. תקופת הביניים, מהרגע שהתרופה 
חיים  והצלת  טיפול  ומאפשרת  זמינה  הופכת 
ועד הרגע שתיכנס לסל. תקופות אילו יכולות 

להימשך שנה שנתיים ולעיתים אף יותר. 
פרטי  ביטוח  רכישת  תעודד  המדינה  אם  גם 
רכישת  מעודדת  שהיא  כפי  בדיוק  לתרופות 
עבודה,  כושר  לאובדן  וביטוח  פנסיוני  ביטוח 
הנמוכים,  מהעשירונים  ציבור,  יישאר  עדיין 
כאן  כזו.  רכישה  לעצמו  להרשות  יוכל  שלא 
לטובת  להירתם  הפארמה  תעשיית  צריכה 
הציבור ולאפשר לקבוצות אילו לקבל תרופות 

בתקופת הביניים, ללא תמורה. 
מתן תרופות לאוכלוסייה זו לא פוגע בתעשייה, 
כי ציבור זה לא יוכל להשיג בשום דרך אחרת 
את התרופות הללו. מצד אחר, הצגת חמלה, 
לטובת  והירתמות  החלש  בציבור  התחשבות 
הכלל יסייעו לתעשייה המנוכרת הזו, תעשיית 
תדמיתה  את  במעט  וישפרו  התרופות, 

הבעייתית.  
אין ספק שמדובר בתהליך שמחייב היערכות 
והתארגנות, אבל הכי קל זה להגיד לא. עכשיו 

הגיע הזמן להגיד איך. וזו התשובה. 

הכותב הוא מומחה במדיניות בריאות ובביטוח 
הייעוץ  בחברת  בכיר  יועץ  וסיעוד,  בריאות 

פרש קונספט

בריא לדעת

מאת ד”ר אודי פרישמן

דבר איתי ישירות לפרטים נוספים ASI@POLIBIT-INS.CO.IL או בנייד 054-5970950 אסי שמייסר, מנכ״ל

- סוכן ביטוח -

חושב למכור
את התיק?
ההוצאות כבדות? התחרות קשה? 
הרגולציה חונקת? תעביר אותו לתפעול 
ותרוויח עד פי 2 יותר מלמכור אותו

בלי הוצאות 
משרד

בלי
עובדים

בלי התעסקות 
ברגולציה
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36
פנסיה מבטיחה
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ות
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ת 

סיי
מגן פנ

בלעדי בכלל ביטוח ופיננסים

הגנה מבטיחה

פנסיה מבטיחהגם
שיעור דמי ניהול פוחתים ככל שהיתרה הצבורה בקרן הפנסיה גדלה

מגן פנסיית נכותגם
מטריה ביטוחית המגנה במקרה אבדן כושר עבודה שאינו מכוסה על ידי קרן הפנסיה**

*במוצרים הבאים: כלל פנסיה )קרן הפנסיה המקיפה(/ מטריה לקרן פנסיה "כלל מגן פנסיית נכות" פיצוי ושחרור דמי גמולים, 
למקצועות צווארון לבן/ "ספיר" ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה/ "כלל מגן הכנסה" שחרור בלבד בפרמיה משתנה

** בכפוף לתנאי הפוליסה מטריה לקרן פנסיה "כלל מגן פנסיית נכות" ולהרחבות, ככל שנרכשו. 
המידע המוצג בעלון אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית/בקרן. בכל מקרה של סתירה 
או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין המידע המופיע בפוליסה/תוכנית/קרן, המידע הרשום בפוליסה/תוכנית/קרן גובר. אין 
במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא, והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם 

בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל.  

ריסקגם
למקרה מוות

שחרורגם
מפרמיית ריסק במקרה של אובדן כושר עבודה

 רק בכלל ביטוח ופיננסים, שילוב פנסיוני* מנצח 
המבטיח לכם שקט נפשי
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בעקבות עתירת ההסתדרות, צוין בפסק הדין כי יש מצבים בהם האינטרס של העובד עשוי 
להצדיק ויתור על ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים לטובת הגדלת הצבירה הפנסיונית 

עיון נוסף

העליון  המשפט  בבית 
נדונה  כבג"ץ  בשבתו 
הסתדרות  עתירתה של 
הכללית  העובדים 
)העותרת(,  החדשה 
עו"ד  ידי  על  שיוצגה 
אורלי  ועו"ד  לין  אורנה 
היועץ  כנגד  זהב  אבן 
לממשלה  המשפטי 
על  שיוצג   ,)1 )המשיב 
ברלב,  יעל  עו"ד  ידי 
הארגונים  נשיאות  כנגד 
)המשיבה  העסקיים 
מיכל  עו"ד  עזרן,  מוטי  עו"ד  ידי  על  שיוצגה   )2
הדין  בית  כנגד  ברבי,  מוריה  ועו"ד  וקסמן-חילי 
כנגד   ,)3 )המשיב  בירושלים  לעבודה  הארצי 
על  שיוצגה   )4 )המשיבה  לנדסברג  לליאן 
יועצים  רוב  גל  כנגד  הראש,  בן  איתן  עו"ד  ידי 
אבי  עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר   )5 )המשיבה 
)המשיבה  לביטוח  חברה  מגדל  וכנגד  מיכאלי, 
6( שיוצגה על ידי עו"ד אבנר בן חיון. פסק הדין 
סולברג,  נעם  השופט  מפי   ,2019 בינואר  ניתן 

השופט מני מזוז והשופט ג'ורג' קרא.
פסק  נגד  המכוונת  עתירה  הגישה  העותרת 
דחה  אשר  לעבודה  הארצי  הדין  בית  של  דין 
את ערעור העותרת נגד פסק דין של בית הדין 

האזורי. 
בשאלה  היא  בג"ץ  בפני  שהובאה  הסוגייה 
שאינו  פנסיוני  מוצר  לבחור  עובד  רשאי  האם 
נכות  ביטוח  גם  הכוללת  מקיפה,  פנסיה  קרן 
והאם  שאירים,  וביטוח  עבודה(  כושר  )אובדן 
עובדו  את  לבטח  המעסיק  על  חובה  מוטלת 
בקרן פנסיה מקיפה, אף אם העובד בחר להיות 
כולל את  מבוטח במכשיר פנסיוני אחר שאינו 

הביטוחים המשלימים האמורים.
את  לבחור  רשאי  העובד  כי  טענה,  העותרת 
המקום בו הוא יבוטח, אך אין הוא רשאי לבחור 
בהסדר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר 
"צו  כי  טענה,  עוד  שאירים.  וביטוח  עבודה 
ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, 2008" 
ניתן  )שלא  קוגנטית  חובה  קבע  ההרחבה(  )צו 
חייב  הפנסיוני  המוצר  לפיה  עליה(,  להתנות 

לכלול גם ביטוח נכות ושאירים.
מנגד, היועץ המשפטי לממשלה טען כי סעיף 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק   20
)קופות גמל( )"חוק הפיקוח"( מבטא עיקרון של 
חופש בחירה מלא לעובד לבחור בסוג המוצר 
הפנסיוני בו הוא מעוניין להפקיד את הכספים 
ההשקעה  מסלול  את  לטובתו,  המופקדים 
את  שתנהל  החברה  ואת  הכספים  ינוהלו  בו 
אוטונומיה  נתונה  לעובד  כלומר,  הכספים. 
המעביד  ואין  הפנסיוני  המוצר  בבחירת  מלאה 
יכול להתערב בבחירתו של העובד. עוד נטען, 
צו  לפני  שנחקק  הפיקוח,  לחוק   20 סעיף  כי 
ההרחבה, אינו מחייב את העובד לרכוש ביטוח 
ואין  שאירים,  ביטוח  או  עבודה  כושר  אובדן 

בהוראות צו ההרחבה כדי להטיל חובה כזו.
פסוקה  הלכה  כי  המשפט  בית  ציין  תחילה, 
על  ערעור  כערכאת  משמש  אינו  שבג"ץ  היא, 
החלטות בית הדין הארצי לעבודה, והתערבותו 
ומוגבלת  מצומצמת  היא  הדין  בית  בהחלטות 
תנאים  שני  ובהתקיים  חריגים,  למקרים 
הדין  בית  בהחלטת  הראשון,  מצטברים: 
ובנסיבות  מהותית  משפטית  טעות  נתגלתה 
בג"ץ,  של  התערבותו  מחייב  הצדק  העניין 
והשני הוא, כי החלטת בית הדין מעוררת סוגיה 
או  העבודה  יחסי  בתחום  כללית,  עקרונית 

בכלל.

נפלה  לא  כי  ציין  המשפט  בית  לכך,  בהתאם 
"טעות משפטית מהותית" או בכלל בהכרעתו 
בית  של  פרשנותו  שכן,  הארצי,  הדין  בית  של 
וצו  הפיקוח  לחוק   20 סעיף  את  הארצי  הדין 
והצו  החוק  בלשון  היטב  מעוגנת  ההרחבה 
בתכליותיהם – כפי שעלה מהנמקת בית הדין 
המשפטי  היועץ  ומעמדת  לעבודה  הארצי 

לממשלה – וממילא אין צידוק להתערב בה. 
וביתר פירוט, חוק הפיקוח וצו ההרחבה קובעים 
לבחור  שלו  מלא  בחירה  וחופש  לעובד  זכות 
הכספים  יופקדו  בו  הפנסיוני  המוצר  סוג  את 
עבורו, וכנגדם הוטלה חובה על המעביד לכבד 
יש  לעובד  כן,  כמו  העובד.  של  בחירתו  את 
גם  פנסיה מקיפה הכוללת  זכות לבחור בקרן 
מחובתו  בכך,  בחר  ואם  ושאירים,  נכות  ביטוח 
של המעביד לבטחו בהתאם, אך בכך אין כדי 
לשלול את זכותו של העובד להחליט ולהעדיף 

מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח כאמור.
קיים  כי  מדגיש  העליון  המשפט  בית  זאת,  עם 
העובדים  ציבור  של  לכאורה  כללי  אינטרס 
לצד  הכוללת  מקיפה,  בקרן  מבוטחים  להיות 
צבירה פנסיונית גם ביטוח אובדן כושר עבודה 
של  אינטרס  גם  לכאורה  זהו  שאירים.  וביטוח 
כי  ציין  המשפט  בית  זאת,  עם  אך  המדינה. 
סכומי  חשבון  על  באה  אלה  ביטוחים  רכישת 
בהם  ונסיבות  מצבים  וישנם  לקצבה,  הצבירה 
ויתור  להצדיק  עשוי  העובד  של  האינטרס 
הצבירה  הגדלת  לטובת  כאמור  ביטוח  על 

הפנסיונית. 
את  דחה  לצדק  הגבוה  הדין  בית  דבר,  סוף 
העתירה, וקבע כי על המעסיק לא חלה חובה 
לבטח את העובד בביטוח אובדן כושר עבודה, 
מקום בו העובד בחר ביטוח פנסיוני שלא כולל 

רכיב כזה. 

מאת עו”ד ג’ון גבע

בג”ץ: המעסיק רשאי לבטח את 
העובד לבקשתו בביטוח פנסיוני 

ללא מרכיב אובדן כושר עבודה

*3155 | autoglass.co.il
זמינים עבורך בכל עת

אוטו גלס חברת זגגות הרכב הוותיקה
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 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים

 טל כהן וירדן פלד, ממייסדי חברת Apfie, שמו לעצמם למטרה להביא למכירת 
ביטוח, או מיקרו ביטוח, בקליק אחד  הרעיון, כפי שמסביר כהן, הוא להתחבר 

לשותפים שאינם בהכרח מעולם הביטוח ולאפשר להם להציע ביטוח כשירות משלים
עלויות הפצה גבוהות ב- Online  ותהליכי 
שהרבה  לכך  מביאים  מיושנים  הפצה 
ביטוחים לא מצליחים להימכר בדיגיטל. כך 
פלד, ממייסדי חברת  וירדן  כהן  טל  אומרים 
 ,Insurtech-ה בתחום  סטארטאפ   ,Apfie
למכירת  להביא  למטרה  לעצמו  ששם 
פלד  אחד.  בקליק  ביטוח,  מיקרו  או  ביטוח, 
מטה  כמנהל  כהונתו  את  לאחרונה  סיים 
מבטחים. טל  מנורה  ודיגיטל בקבוצת  שיווק 
מהמקימים  ומשקיע,  סידרתי  יזם  הינו  כהן 
הבינלאומית  הדיגיטלי  השיווק  חברת  של 

.Internovus
להתחבר  הוא  כהן,  שמסביר  כפי  הרעיון, 
הביטוח  מעולם  בהכרח  שאינם  לשותפים 

משלים.  כשירות  ביטוח  להציע  להם  ולאפשר 
השותף  אצל  הקיים  למידע  מתחברים  אנו 
רכישת  של  חוויה  ויצירת  מהיר  חיתום  לטובת 
פיצחו  הרכב  השכרת  אתרי  בקליק.  ביטוח 
זאת יפה ומאפשרים הצמדת הביטוח לעסקת 
חברת  כפתור.  בלחיצת  ורכישה  רכב  השכרת 
Apfie מביאה את אותה המהפכה לוורטיקלים 
תיירות,  שיתופיים,  קורקינטים  כגון  אחרים, 

סייבר ועסקים קטנים. 
חשמליים  אופניים  השכרת   – אחרת  דוגמה 

דקות.  לפי  שמושכרים  חשמלי,  קורקינט  או 
מתוך  תעשה  הביטוח  רכישת  כי  מדגיש  כהן 
האפליקציה המקורית של אפליקציית השכרת 

הקורקינט החשמלי.  
תחום  הוא   Apfie של  אחר  פעילות  תחום 
הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. כהן מסביר, 
על  נרחב  ידע  יש  אלו  פיננסיים  לגופים  כי 
הביטוח,  לתחום  קשר  להם  אין  אבל  הלקוח, 
ההקשר  את  לייצר  צריך  ביטוח  למכור  וכדי 

הזה.

לחברות  ביטוח  חברות  בין  "שותפויות 
נכשלות מהרבה סיבות", מסביר כהן, "בעיקר 
גמישות,  מספיק  לא  הביטוח  שחברות  כיוון 
חולף זמן ארוך מאוד מההחלטה עד שעולים 
התוצאות  את  לנתח  יכולת  וחסרה   לאוויר 

ולבצע התאמות בקלות ובמהירות". 
פלד מוסיף: "יש כשל שוק בהתאמת הביטוח 
'כאן ועכשיו', ולכן  ללקוח. הלקוח רוצה הכל 
ביכולות  להתמקד  צריכות  הביטוח  חברות 

המכירה הדיגיטליות".
דרך  את  לפצח  מצליח  לא  "השוק  כהן: 
המכירה ללקוח. נדרשת חשיבה שונה לגמרי. 
איזה  ואיפה,  בלקוח  נוגע  מי  לראות  צריך 
ביטוח מתאים לאותה נקודת זמן ואיזה מידע 

יש על הלקוח". 
הם  להיום  נכון   Apfie-ב העיקריים  השותפים 
וירדן  כהן,  טל  המנכ"ל  ימין,  דני  הפעיל  היו"ר 
ושיווק.  עסקי  פיתוח  כמנהל  המשמש  פלד 
בתחום  לפעול   Apfie התחילה  ראשון  בשלב 
הכלים השיתופיים – בעיקר קורקינטים ואופניים 
חשמליים, פוליסות סייבר לעסקים קטנים מאוד, 
שישווקו על ידי חברות טלקום וחברות השכרת 
באמצעות  ביטוח  לשיווק  ופעילות  משרדים, 

חברות כרטיסי אשראי. 

על הדרך - קונים מיקרו ביטוח
Insurtech

טל כהןירדן פלד
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר
 אבל גם זה לא חדש.

     לא

חדש!

ביטוחי מנהלים – פוליסות משתתפות ברווחים: פוליסות שהונפקו בין השנים 2003-1992 קרן י'. עפ"י הנתונים ב-"ביטוח נט" באתר האוצר, קרן 
י' של הפניקס במקום הראשון בתשואות ב-2019 ובממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )1/17-12/19( ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות 
)1/15-12/19( מבין כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' של כל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי 
דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד. המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת 

או המלצה. מספר גוף מוסדי: 520023185. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

פוליסות משתתפות ברווחים – קרן י'
גם ב – 2019 

גם בשלוש השנים האחרונות
וגם בחמש השנים האחרונות

הפניקס
במקום הראשון

בתשואות
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 התובע ביקש להיות מוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע מיקרו-טראומה והביטוח 
הלאומי סירב בטענה שהפעולות שהתובע מבצע במהלך עבודתו אינן מהוות חזרה 

מעגלית וזהה  בית  הדין לעבודה לא השתכנע וקבע כי יש מקום להכיר בתובע כנפגע 

  יקיר מולינה, מנכ"ל ובעלים של מגשימים פתרונות סוכנות לביטוח, צורף להנהלת הקבוצה
 במהלך השנה תפתח הקבוצה סניף ברחובות ובו ירוכזו פעילויות סוכני הביטוח של אזור השפלה

מיקרו-טראומה - לא 
בהכרח דחייה של התביעה

מטריקס ביטוח השלימה 
רכישה ומיזוג תיקי ביטוח

מיקרו-טראומה הוא מסוג האירועים הביטוחיים 
שאף אחד לא אוהב לכסות, לא חברות הביטוח 
ולא הביטוח הלאומי. מדובר למעשה בתאונות 
מתמשכות ברצף, כאשר כל תאונה לכשעצמה 
מנת  על  ועוצמתית  טראומטית  מספיק  אינה 
לייצר נזק, אולם אוסף כל התאונות יחד מייצר 
אירוע  לדמות  נהוג  לנפגע.  הגופני  הנזק  את 
שנוטפות  מים  לטיפות  מיקרוטראומה  של 
כל טיפה לבדה לא  רב  על סלע.  זמן  במשך  
תגרום נזק ולא תשאיר פגם בסלע, אבל אוסף 
הטיפות הנופלות על הסלע לאורך שנים יגרמו 

בסופו של דבר להרס הסלע והתפוררותו.
בית  בפני  הובאה  מיקרוטראומה  של  הסוגיה 
הדין האזורי לעבודה בעניינו של התובע שיוצג 
אושרה קידר ממשרד עוה"ד פייל.  על ידי עו"ד 
)תיק 51476-03-16(.  התובע, יליד 1977, קצב 
בכתפיים,  בפגיעה  להכיר  ביקש  בהכשרתו, 
פי  על  בעבודה  כפגיעה  שדרה  ועמוד  צוואר 
תורת המיקרו-טראומה. התובע החל בעבודה 

ועבד   16 מגיל  החל  כקצב 
לסוף  ועד   1993 משנת 
במסגרת   .2000 שנת 
שגרת עבודתו ביצע התובע 
הרמת  של   חוזרות  פעולות 
הגב,  כיפוף  תוך  משאות 
הרמת  תוך  משקל  נשיאת 
הכתפיים  לגובה  מעל  ידיים 
ודחיסה תוך הפעלת מאמץ 
בעבודה עם מכונות רוטטות 
האלה  הפעולות  ומרעישות. 
יום, לאורך פרקי  בוצעו מדי 
במשך  משמעותיים,  זמן 

שנים רבות.
מוכר  להיות  ביקש  התובע 
הלאומי  הביטוח  ידי  על 

סירב  הלאומי  והביטוח  מיקרוטראומה  כנפגע 
במהלך  מבצע  שהתובע  שהפעולות  בטענה 
וזהה,  מעגלית  חזרה  מהוות  אינן  עבודתו 

של  ההגדרה  על  שעונה 
מיקרו-טראומה, וכל פעולה 
שונה  נשיאה  או  הרמה  של 

מקודמתה. 
השתכנע  לא  הדין  בית  
הלאומי   הביטוח  מטענות 
ביצע  התובע  כי  וקבע 
משאות  הרמת  של  פעולות 
ניכר  בחלק  ביותר  כבדים 
קבועים  זמן  בפרקי  מהזמן, 
הרמת  תוך  וארוכים, 
לגובה  מעל  המשאות 
אין מקום לקבוע  וכי  הכתף 
בעלות  בתנועות  מדובר  כי 

אופי שונה ומשתנה.
בטענותיה  הכיר  הדין  בית 
הרפואיים  בליקוייו  הכיר  קידר,  דין  עורכת  של 
לטובת  הוצאות  פסק  ובנוסף  התובע  של 

התובע. 

את  השלימה  ופיננסים  ביטוח  מטריקס  קבוצת 
רכישת תיקי ביטוח ומיזוג תיקי ביטוח שנרכשו 

במהלך החודש האחרון, כך הודיעה החברה.
סוכנות  פתרונות  ומגשימים  מטריקס  כי  נמסר 
ותיק,  ביטוח  תיק  במשותף  רכשו  לביטוח 

איכותי וגדול של סוכן הביטוח שמואל חרסט. 
מסר  מוסלי,  שלמה  מטריקס,  קבוצת  מנכ"ל 
סוכנות  של  ובעלים  מנכ"ל  מולינה,  יקיר  כי 
שנים   18 של  ותק  בעל  פתרונות,  מגשימים 
בענף הביטוח, צורף להנהלת קבוצת מטריקס. 
הקבוצה תפתח במהלך השנה סניף ברחובות 
אזור  של  הביטוח  סוכני  פעילויות  ירוכזו  בו 
ובכוונתו  מולינה,  ינהל  הסניף  את  השפלה. 
לתת כלים לסוכני מטריקס ומגשימים, לפתוח 
הזדמנויות ולפתח עבורם את הפעילות באופן 
"הסוכן  של  החוסר  את  שימלא  ושיתופי  הדדי 

הבודד".
ביטוח  תיק  ומיזגה  רכשה  מטריקס  במקביל, 
מסוכנת  פרגן  הביטוח  סוכנות  של  פיננסי 
הביטוח קים פרגן. נמסר כי הרכישות והמיזוגים 
שהותוותה  מטריקס,  למדיניות  בהתאם  הם 
הפיננסים  בתחום  פעילותה  הגברת  לצורך 
הרכישות  האלטרנטיביות.  וההשקעות 
שקבעה  העבודה  תוכניות  את  משלימות 

הקבוצה לשנת 2019.
עוד הודיעה החברה, כי בנוסף לסניף ברחובות, 

תמשיך הקבוצה בשנת 2020 להטמיע מערכות 
והלקוחות,  הסוכנים  לשירות  טכנולוגיות 

וההשקעות  הפיננסים  בענף  פעילותה  ותגביר 
האלטרנטיביות.

עו”ד אושרה קידר
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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

 על פי הרשות, יש כשל רוחבי בביצוע התמחויות בחברה, לרבות ליקויים 
בקשר בין המאמן למתמחה  בנוסף, המתמחים בהלמן אלדובי לא נחשפו 

לעסקי הליבה של החברה גם חודשים רבים לאחר שהוגדרו כמתמחים
רשות ניירות ערך הטילה עיצום מופחת על הלמן 
אלדובי בסך של 104 אלף שקל, בעקבות סטייה 
והמאמן  המתמחה  מנוהל  ההשקעות  בית  של 
המקורי  העיצום  השקעות.  תיקי  ניהול  בחברת 
בעקבות  הופחת  אך  שקל,  אלף   348 על  עמד 

בקשת החברה. 
עיצום כספי בסך 32,210 שקל הוטל על חברת 
בגישת  תיקים  ניהול  עציוני  התיקים  ניהול 
התקופתיים  בדוחות  ליקויים  בגין  בע"מ  "ערך" 
ללקוחות. עיצום כספי בסך 54 אלף שקל הוטל 
יושב  כהונת  אי  בגין  בע"מ  ביומד  ג'ן  נקסט  על 

ראש דירקטוריון כדין.
כשל  התגלה  ערך  ניירות  רשות  של  בביקורת 
לרבות  בחברה,  התמחויות  בביצוע  רוחבי 
המשך  למתמחה.  המאמן  בין  בקשר  ליקויים 
העסקתו של המתמחה בתפקידו בחברה טרם 
ההתמחות באופן שהפך את ההתמחות לעיסוק 
נלווה ושולי, הביא ליישום חלקי בלבד של תכנית 

ההתמחות ומהווה הפרה של ההוראה. 
נמצאו ליקויים לגבי שלושה מתמחים. לבדיקת 
התגלה  הראשון  המתמחה  לגבי  הרשות 
היה  לא  המאמן,  לבין  המתמחה  בין  ש"הקשר 
הקשר  מוגבלת.  הייתה  המאמן  וזמינות  תדיר 
אחר  גורם  מול  בעיקר  היה  המתמחה  של 
וגם הוא לא היה מספק". עוד הוסיפה  בחברה, 
של  המטלות  תיעוד  דף  "מסקירת  כי  הרשות, 
41 שבועות התמחות  המתמחה עולה כי מתוך 
בלבד  פעמים  חמש  מאמנה  עם  נפגשה  היא 
למרות  וזאת  פעמים,  תשע  האחר  הגורם  ועם 
שתתקיים  נקבע  שלה  ההתמחות  שבתכנית 
פגישה שבועית בינה לבין המאמן. בנוסף, מקום 
התיקים  ניהול  באגף  המתמחה  של  ישיבתה 
אחר  באגף  שיושב  שלה  מהמאמן  מרוחק  היה 

בחברה. 
שבמועד  ש"למרות  נמסר  הרשות  בפרסום 
חודשים  תשעה  כבר  חלפו  הביקורת  עריכת 
נחשפה  לא  המתמחה  ההתמחות,  מתחילת 
לנושאי ליבה, לרבות היכרות עם מערכת ניהול 

עריכת  לקוחות,  עם  מפגשים  לקוחות,  תיקי 
עדכון  לקוח,  צרכי  ובירור  תיקים  ניהול  הסכם 
ניהול  הסכם  על  וחתימה  השקעה  מדיניות 

תיקים".
כאנליסט  היה מועסק בחברה  המתמחה השני 
ב"מועד  הרשות,  פי  על  אשראי.  בתחום  בכיר 
הביקורת )כשבעה חודשים מתחילת ההתמחות( 
עלה כי תפקידו כאנליסט נותר העיסוק המרכזי 
שלו וכי הוא מקדיש מספר שעות מועט לעמידה 
בתכנים הנוספים שנקבעו בתוכנית ההתמחות, 
אם בכלל. בנוסף, המתמחה לא נחשף לנושאי 
הקשורות  פעולות  לרבות  החברה,  של  הליבה 
התיקים,  ניהול  ולמערכת  לקוחות  עם  לקשר 
ההתמחות  בתוכנית  הן  הופיעו  שאלו  למרות 
בקשת  טופס  במסגרת  ההתמחות  בפירוט  והן 

ההתמחות שהוגש לרשות.
הרשות ציינה כי בדוח סיום ההתמחות שנשלח 
כי  בנוגע למתמחה השני, הצהיר המאמן  אליה 
הוא  קיים פגישות עם לקוחות פרטיים במסגרת 
לא  כלל  שהמתמחה  אף  על  וזאת  התמחותו, 

נכח בפגישות.
בחברה  מועסק  היה  השלישי  המתמחה 
לתפקיד  והקדיש  המכירות  במחלקת  כעובד 
פגישות  בתיאום  היתר  בין  רבות,  תשומות  זה 
קרנות  של  מכירות  ביצוע  ופרטיים,  חברות  עם 
של  כספים  לסמנכ"לי  ופנייה   P2P השקעה 
השקעה  בוועדות  להשתתף  במטרה  חברות, 
של חברות אלו. המתמחה אף תוגמל על תיאום 
המתמחה  של  תפקידו  המוזכרות.  הפגישות 
שלו  המרכזי  העיסוק  נותר  המכירות  במחלקת 
לעמידה  מצומצם  שעות  מספר  הקדיש  והוא 

בתוכנית ההתמחות. 
חמש  יום  כל  מקדיש  הוא  המתמחה,  לדברי 
על  כאשר  המכירה,  שיחות  לטובת  שעות 
הרלוונטיות  כשעות  מדווח  הוא  מתוכן  שלוש 
)כשמונה  הביקורת  עריכת  במועד  להתמחות. 
המתמחה  ההתמחות(  מתחילת  חודשים 
בתוכנית  לו  שנקבעו  ליבה  לנושאי  נחשף  טרם 

והכרת  לקוחות  עם  קשר  לרבות  ההתמחות, 
מערכות המסחר ומערכת לניהול תיקי לקוחות. 
באגף  המתמחה  של  ישיבתו  מקום  בנוסף, 
המכירות היה מרוחק מהמאמן שלו שישב באגף 

ניהול התיקים.
ערך:  לניירות  לרשות  אלדובי  הלמן  תגובת 
בנוגע לליקויים במקרה של המתמחה הראשון 
שכבר  לכך  דעתה  נתנה  לא  הרשות  והשלישי, 
הכירה  לא  עצמה  החברה  הביקורת,  במועד 
בכל תקופת התמחותה של המתמחה הראשון 
בהגשת  לעיכוב  הסיבה  וזו  נאותה,  כהתמחות 
תקופה  שחלפה  אף  ההתמחות,  לסיום  בקשה 
ביקשה  החברה  התמחות.  של  שנה  מעל  של 
למועד  שעד  לכך  הלב  תשומת  את  להסב 
לרשות  הוגשו  לא  הכוונה,  למכתב  תגובתה 
האמורה,  ההתמחות  בגין  התמחות  סיום  טפסי 
החברה  כי  החברה,  של  לדידה  ברור,  ומכאן 
לא ניאותה לראות במשימות שבוצעו במסגרת 

ההתמחות כמספקות לצורך סיומה. 
עם  שנערכה  הפחותה  הפגישות  לכמות  בנוגע 
המאמן, טוענים בהלמן אלדובי בתגובה לרשות, 
נקבעו  בחברה,  המאמן  של  תפקידו  בשל  כי 
על  מזכירתו,  באמצעות  המתמחה  עם  ישיבות 
אין  וכי  יתקיימו,  כאמור  פגישות  כי  לוודא  מנת 
בדרך שבה תואמו הישיבות כדי להעיר ולהטיל 

ספק באשר לליווי המקצועי של המאמן. 
במקרים  כי  לרשות,  הסבירו  אלדובי  בהלמן 
ממאמנו:  רחוק  ממוקם  היה  המתמחה  בהם 
בחלל  מבוצעות  בחברה  "ההתמחויות 
המשמש  הלמן-אלדובי,  קבוצת  של  המשרדים 
את החברה ומאפשר לקיים מפגשים בין המאמן 
גבוהה.  ובזמינות  בתדירות  המתמחה  לבין 
מחלקת  אנשי  אף  יושבים  בו  במקום  המדובר 
עליהם  הלמן-אלדובי,  קבוצת  של  האנליזה 
הפיזית  הקרבה  עצם  השני.  המתמחה  נמנה 
שוטף  באופן  חשוף  להיות  למתמחה  אפשרה 

להליכי ניהול ההשקעות".
בהלמן אלדובי בחרו לא להגיב לכתבה זו. 

רשות ניירות ערך הטילה עיצום 
בסך 104 אלף שקל על חברת 
ניהול התיקים של הלמן אלדובי
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חברת הסייבר CyberCube קוראת למבטחים 
בעולם לקחת תפקיד גדול יותר בעיצוב אבטחת 
הסייבר. על פי מאמר שפרסמה, חברות ברחבי 
דולר  טריליון   1.25  2019 בשנת  הוציאו  העולם 
על שינויים דיגיטליים - סכום שעשוי להגיע לכדי 

1.97 טריליון דולר בשנת 2022. 

הסלולרית  התקשורת  של  חמישי  דור  השקת 
עלול לתת בידי פושעי המחשב והפצחנים כלים 
תשתיות  על  להשתלטות  יותר  וחזקים  מהירים 
למבטחים  קורא  המאמר  מקוונים.  ושירותים 
להיות מעורבים ולנקוט עמדה בעיצוב אבטחת 
כזה.  תהליך  ללוות  האמורה  והחקיקה  הסייבר 

בתחום  נהלים  על  להשפיע  יכולים  המבטחים 
אשר  ארגונים  שיתגמלו  הסייבר, בכך  אבטחת 
המידע  על  בהגנה  ובמקצועיות  ביעילות  יפעלו 
המידע  את  לחלק  יכולים  המבטחים  שלהם. 
בכך  ולסייע  הנצבר  המידע  ואת  שבידיהם 

לארגונים אחרים.

המשתוללות  והשיחים  היער  שריפות 
בהיקף  מבוטחים  לנזקים  גרמו  באוסטרליה 
השריפות  עלות  דולר.  מיליארד   1.13 של 
עלולה להיות גבוהה יותר כי השריפות עדיין לא 
 Insurance Council בשליטה. מפרסום של 
הוגשו  כה  כי עד  עולה   of Australia )ICA(

יותר מ-20 אלף תביעות.
מבנים  כ-7,000   ,Aon המפרסם מידע  לפי 
בתי   2,779 שמתוכם  כליל,  נשרפו  ונכסים 

מגורים. השריפות גרמו למותם של 31 בני אדם, 
ועד כה נשרף שטח בהיקף של 186,155 קמ"ר. 
 C-130 קנדי  כיבוי  מטוס  כי  דווח  במקביל 
אש.  כיבוי  פעילות  כדי  תוך  התרסק  )הרקולס( 
על- חכור  המטוס  נהרגו.  הצוות  אנשי  שלושת 
ידי Coulson Aviation )חברה קנדית לכיבוי 
נוסף.  מטוס  באוסטרליה  המפעילה  אווירי( 
Coulson הודיעה כי היא מקרקעת את מטוסיה 

עד לסיום בחינת ההתרסקות ונסיבותיה.

 :CyberCube חברת
המבטחים בעולם נדרשים 

לסייע בתקינת סייבר

היקף נזקי השריפות באוסטרליה 
מגיע לסך של 1.13 מיליארד דולר

 השקת דור חמישי של תקשורת סלולרית עלולה להגביר את האיום 
על תשתיות ושירותים מקוונים  המבטחים יכולים להשפיע באמצעות 
תגמול ארגונים שיפעלו ביעילות ובמקצועיות בהגנה על המידע שלהם 

 עלות השריפות עלולה להיות גבוהה יותר כי השריפות 
עדיין לא בשליטה  עד כה נשרף שטח בהיקף של  

186,155 קמ"ר, והוגשו יותר מ-20 אלף תביעות

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהלמהדורה חדשה ומעודכנת

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה 
המשפטית בעבר ובהווה.

נספחים  ובמסגרתו  עמודים  מ-450  יותר  כולל  פוליסה,  בהוצאת  הספר, 
הספר  נושאי  להצגת  עדכניים  ונתונים  נהלים  חקיקה,  דברי  נרחבים, 
פרקליטים  ביטוח,  סוכני  לחתמים,  מיועד  הספר  הקורא.  ולתועלת 

ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

אילוסטרציה
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הפניקס ביטחה את רכבי הפמליה 
פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  של 
השואה  בפורום  השתתפותו  בעת 
בשבוע  שהתקיים  הבינלאומי 

שעבר בירושלים. 
ידי  על  נבחר  הביטוח  כי  נמסר 
מועד,  מבעוד  בארץ  השגרירות 
הביקור  ולדרישות  לצרכי  והותאם 
הובאו  אשר  הרכבים,  המורכב. 
בוטחו  לביקור,  במיוחד  לארץ 

באמצעות סוכנות קשטן.  
בכיר  סמנכ"ל  מילר,  שלמה 
כללי  ביטוח  תחום  למנהל  ומשנה 

בהפניקס: "אנו גאים ביכולתנו להעניק את הביטוח הטוב ביותר בתחום הרכב. אנו 
מתאימים את הפוליסה בהתאם להעדפות ולאורח החיים של לקוחותינו, לא רק 
עבור אח"מים אלא גם עבור דפוסי נהיגה מגוונים, כדוגמת נהגים צעירים ונהגים 

עירוניים הממעטים לנהוג ברכבם".

בטבליסי,  ששהה   54 בן  ישראלי  מטייל 
מקומי  בבית-חולים  ואושפז  גיאורגיה, 
בשל היפרגליקמיה ואבנים בכיס המרה, 
כלל  ידי  פונה בסוף השבוע האחרון על 
ביטוח והוטס לישראל באמבולנס אווירי.
מעקב  שיחת  בעקבות  התרחש  הפינוי 
של  שמצבו  דווח  בה  החולים,  בית  עם 
דלקת  מפתח  הוא  וכי  החמיר  המבוטח 
סכרתי.  איזון  וחוסר  בלבלב  חריפה 
אפשרויות  את  שקלו  ביעד  הרופאים 
כיס  כריתת  ניתוח  לרבות  בו,  הטיפול 

מרה.
של  המקצועית  רמתו  בשל  כי  נמסר 
בית החולים ולנוכח מצבו של המבוטח, 
לא  המבוטח  כי  החברה  רופא  המליץ 
מרבית  בדחיפות  ויוחזר  בחו"ל  ינותח 
לישראל. עקב ההמלצות, פונה המבוטח 
באמבולנס אווירי עם צוות טיפול נמרץ 
באמבולנסים  שימוש  ונעשה  וחמצן, 
קרקעיים ביעד ובארץ. עם שובו אושפז 

המטייל בבית החולים אסף הרופא.

הפניקס ביטחה 
את רכבי פמליית 

הנשיא פוטין בעת 
ביקורו בישראל 

כלל ביטוח השיבה לישראל מבוטח 
שטייל בגיאורגיה, אושפז ומצבו החמיר

אבי רוזנבאום 
פורש מתפקידו 
כסיו”ר הוועדה 
לביטוח פנסיוני 

בלשכה  רכבי הפמליה הובאו לארץ במיוחד לרגל 
השתתפותו של פוטין בפורום השואה הבינלאומי

 הביטוח נעשה באמצעות סוכנות קשטן  שלמה 
מילר, סמנכ"ל בכיר בהפניקס: אנו גאים ביכולתנו 

להעניק את הביטוח הטוב ביותר בתחום הרכב

 רופא של החברה המליץ שהמבוטח, שסבל מהיפרגליקמיה 
ואבנים בכיס המרה, יוחזר בדחיפות לישראל  הפינוי בוצע 

באמצעות אמבולנס אווירי שכלל צוות טיפול נמרץ וחמצן

רוזנבאום מסר לפוליסה כי הוא "ביקש 
לעזוב את תפקידו לאור רצונו להתמקד 

בעסקיו האישיים ובפיתוחם"
ללשכת הודיע  רוזנבאום   אבי 
תפקידו סיום  על  ביטוח   סוכני 
הפנסיונית הוועדה  יו״ר   כסגן 

 בלשכה. כך נודע לפוליסה.
משנה לשעבר   רוזנבאום, 
ומנכ"ל ביטוח  כלל   למנכ"ל 
וגמל, משמש כיום  כלל פנסיה 
לביטוח. סוכנות  ברוקר   כיו״ר 
הוועדה כסיו"ר  משמש   הוא 

 מאוגוסט 2019.
כי לפוליסה,  מסר   רוזנבאום 
"ביקש לעזוב את תפקידו  הוא 
בעסקיו להתמקד  רצונו   לאור 
ומאחל ובפיתוחם   האישיים 

ללשכה ולוועדה הפנסיונית הצלחה רבה בהמשך דרכם״.
מלשכת סוכני הביטוח בחרו לא להגיב.

פינוי המבוטח מגיאורגיה והשבתו לישראל

רכבי הנשיא פוטין 
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אבי רוזנבאום
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עסקים  מערך  למנהלת  תהפוך  בהכשרה,  עסקים  מנהלת  שלזינגר,  אניה 
וביטוח משנה, במסגרת מינויים חדשים שבוצעו בחברה.

בנוסף, חמוטל אבישר מונתה למנהלת מחלקת ביטוח משנה. אבישר, בעלת 
ניסיון של שמונה שנים בביטוחי משנה, שימשה בתפקידה האחרון כחתמת 
ביטוח משנה בכירה באיילון. נמסר כי היא תחליף את שוקי ינישבסקי שפורש 

מתפקידו לאחר כ-16 שנה בהכשרה.
מנכ"ל הכשרה, שמעון מירון, אישר את הפרטים ומסר כי שלזיגר מביאה עמה 
שביצעה  קודמים  בתפקידים  שנים  רבת  ומקצועיות  מוכחים  ניהול  כישורי 
צמיחה  של  הזו  בעת  לחברה  חשוב  נכס  "היא  בהכשרה:  יתרה  בהצלחה 
קידום  לבצע  האפשרות  על  גאה  אני  מואץ.  עסקי  ופיתוח  רווחיות  ממוקדת 

למינוי פנימי בשדרת הניהול המצוינת שלנו בחברה", מסר המנכ"ל. 
מירון הודה לינישבסקי על תרומתו רבת השנים להכשרה ואיחל לו בהצלחה 

בדרכו החדשה. הוא איחל הצלחה גם לאבישר בתפקידה החדש.

ביטוח,  שלמה  מבעלי  שמלצר,  טובי 
הזמינו  החברה,  מנכ"ל  אומיד,  ואורי 
את הסוכנים המובילים של החברה, 
חברי "מועדון ה-100", לחופשת סוף 
כמדי  יוון.  באתונה,  מפנקת  שבוע 
שנתי  אירוע  מקיימת  החברה  שנה, 
השנה  לסיכום  שלה  הסוכנים  עבור 
החולפת ומוקירה את פועלם. השנה, 
לרגל פתיחת העשור החדש, החברה 
סוכניה   260 עם  לחגוג  החליטה 

באירוע מושקע ונוצץ במיוחד. 
שהחברה  במטוס  הגיעו  האורחים 
ממותג  והיה  עבורם  במיוחד  חכרה 
בדרך  ביטוח.  שלמה  בצבעי  כולו 
כבר  שהתחילה  מסיבה  נערכה 

באוויר וכללה מוזיקה יוונית וים תיכונית. 
המשיכו  הסוכנים  באתונה,  הנחיתה  לאחר 
בשם  מקומי  ביקב  וסיור  צהריים  לארוחת 
Papagiannakos. משם, המשיכו ללינה במלון 
Grand Bretagne, שנחשב לאחד מהמלונות 
השבת  את  וקיבלו  ביוון  ביותר  המפוארים 
בארוחה חגיגית שהתקיימה במלון, בניצוחם של 
השפים אבי רזון )ממסעדת הסלון של אייל שני( 
ובר ישראלי )השף הראשי של קייטרינג פלפל(, 
שהוזמנו במיוחד לאירוע. הרב יעקב נחימובסקי 
שירים  באמצעות  לאווירה  את האורחים  הכניס 

ופיוטים לערב שבת. 
צהריים  לארוחת  האורחים  הוזמנו  למחרת 
שכללה  בטברנה,  אותנטית  יוונית  ומסיבה 
הופעה של להקה מקומית. בערב התקיים במלון 
האירוע המרכזי, במהלכו הסוכנים זכו להופעה 
של הזמר שלומי סרנגה בליווי להקתו של הזמר 
הלהיטים  לצלילי  ורקדו  ורטיס,  ניקוס  היווני 
המוכרים שלו, במסיבה שנמשכה לתוך הלילה. 
פרס  העניקה  החברה  האירועים  במסגרת 

לסוכנים המצטיינים מ-2 המחוזות בחברה. 
נאם  ביטוח,  שלמה  למנכ"ל  משנה  שמלצר, 

למציאות  והתייחס  הסוכנים  בפני 
בענף:  הסוכנים  של  המורכבת 
עליכם  עובר  מה  רואה  "אני 
נלחמים  אתם  וכיצד  אלו  בימים 
לכן,  ופוליסה,  פוליסה  כל  על 
פשוטה  לא  שנה  שלאחר  חשבנו 
לכם  מגיע   - אתגרים  ומלאת 
כי  לציין,  חשוב  ובגדול.  ליהנות, 
המתרחשים  לתהליכים  בניגוד 
בכל  פועלת  ביטוח  שלמה  בענף, 
עם  הקשר  את  לחזק  בכדי  עת 
הבמה  את  להם  ולתת  הסוכנים 
הסוכן  תפיסתנו,  לפי  הראויה. 
הפצת  על  האחראי  הגורם  הוא 
מוצרי הביטוח, בהווה ובעתיד. אנו 
רואים עצמנו כחברת סוכנים משפחתית ותמיד 

נמצאים כאן עבורכם". 
מועדון ה-100 הוקם על ידי החברה לפני כשבע 
מובילים של שלמה  סוכנים  וכולל כמאה  שנים 

ביטוח.
בין הבכירים שהשתתפו באירוע: עתליה שמלצר 
- בעלת השליטה בקבוצת שלמה, טובי שמלצר 
אורי  למנכ"ל,  ומשנה  ביטוח  שלמה  מבעלי   -
ביטוח, הנהלת החברה,  - מנכ"ל שלמה  אומיד 
נציגי הדירקטוריון, חברי מועדון ה-100 וסוכנים 

מובילים נוספים.

מינויים בהכשרה: אניה 
שלזינגר - מנהלת מערך 

עסקים וביטוח; חמוטל אבישר 
- מנהלת מחלקת ביטוח משנה

כשעולם הביטוח והטברנה נפגשים

 אבישר כיהנה כחתמת ביטוח משנה בכירה באיילון, ותחליף את שוקי ינישבסקי 
שפורש מתפקידו לאחר כ-16 שנה בחברה  מנכ"ל הכשרה שמעון מירון: שלזינגר היא 

נכס חשוב לחברה, ואני גאה לבצע קידום למינוי פנימי בשדרת הניהול המצוינת שלנו

 סוכני מועדון ה-100 של שלמה ביטוח נפשו ביוון  טובי שמלצר, משנה למנכ"ל שלמה 
ביטוח, לסוכנים: אני רואה מה עובר עליכם בימים אלו וכיצד אתם נלחמים על כל פוליסה 

ופוליסה, לכן חשבנו שלאחר שנה לא פשוטה ומלאת אתגרים מגיע לכם ליהנות ובגדול
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אורי אומיד )מימין( וטובי שמלצר, בנופש ביוון 
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