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מקום 1 לשנת 2019

פנסיה מקיפה מסלול תלויי גיל
מקום 1 לשנת 2019

השתלמות מסלול כללי
מקום 1 לשנת 2019

גמל להשקעה מסלול כללי

 הנתונים לקוחים מתוך אתר גמל נט ופנסיה נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון ליום 31.12.2019 1. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת 
שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קרן ההשתלמות במסלול הכללי של החברה נכון לחודשים 1/2019-12/2019 ביחס לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי 
דמי ניהול של כל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי הגדול הפתוח לציבור בשוק בתקופה זו שסך נכסיו עולה על 500 מיליון ₪  2. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית 
ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קרן הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בתקופה שבין 1/2019-12/2019, ביחס לתשואות נומינליות 
ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה זו שסך נכסיו עולה על 500 מיליון ₪. אם 
יש מספר מסלולים לקופה, נבחר המסלול הגדול ביותר 3. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קופת גמל להשקעה של 
החברה במסלול הכללי בתקופה שבין 1/2019-12/2019, ביחס לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי 
בשוק בתקופה זו שסך נכסיו עולה על 500 מיליון ₪  אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח  אין לראות באמור לעיל 
התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד  אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.
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nir@oren-ins.co.il
לפרטים נוספים: ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

 אורן מזרח בצפון

בשורה התחתונה:
תרוויחו יותר!

מגוון מסלולי
התקשרות

 הצעד נעשה במטרה להקל על התנהלות הענף ולהגביר את התחרות עם הבנקים
  רשות שוק ההון תהפוך לרגולטור היחיד שיפקח על החברות במסגרת צו איסור 

הלבנת הון  עד כמה ההקלה מכריעה? הדעות חלוקות  מנכ"ל טריא: המפקחת על 
הבנקים מציעה את המינימום לשוק   מנכל BTB: ההקלה תאפשר לקבל כספים מחו"ל 

ונותני   P2P-ה חברות 
הצהרה  ייתנו  האשראי 
השליטה  בעלי  אודות  על 
שלהם בהתאם לצו איסור 
שוק  לרשות  הון  הלבנת 
ידווחו  ולא  בלבד  ההון 
כך  לבנקים,  גם  כך  על 
בנק  )ב'(  אתמול  פרסם 
טיוטת  במסגרת  ישראל 
הוא  לכך  המניע  חוזר. 
יכולת  על  להקל  הרצון 
לספקי  החשבונות  ניהול 
הרציונל  ומתוך  האשראי, 
לגורם  יחיד  בדיווח  שדי 

רגולטורי. 
על פי בנק ישראל, ההקלה 
משמעותי,  חסם  תסיר 

במערכת  לפעול  אלה  גופים  על  כיום  המקשה 
במערכת  ולהתחרות  הישראלית  הפיננסית 

הבנקאית. 
אשראי  לתיווך  המערכת 
היא ייחודית בכך שמפעיל 
המערכת אינו נושא בסיכון 
שהוא  כיוון  האשראי, 
את  שמספק  הגוף  אינו 
והמלווה  הלווה  האשראי. 
עם  ישירות  מתקשרים 
ביניהם  ואין  המערכת 
כחלק  התקשרות.  כל 
פעילות  של  מהאסדרה 
לקבוע  נדרש  המפעילים, 
לפעילותם  הוראות 
החשש  של  בהיבט  גם 

מהלבנת הון ומימון טרור.
מצביעים  ישראל  בבנק 
ש"השינויים  כך  על 
בישראל  הפיננסית  במערכת  שחלים  המבניים 
העולם  על  המשפיעים  הטכנולוגיים  והשינויים 

הגופים  מספר  שגדל  לכך  מביאים  הפיננסי 
ובפעילויות  אשראי  במתן  בבנקים  המתחרים 
פיננסיות נוספות. גופים אלה נזקקים לשירותים 
צריכים  הם  ובפרט  הבנקאית,  מהמערכת 
של  תנועות  ביצוע  לצורך  בנק  חשבון  להחזיק 
כספים מול לקוחותיהם. המשמעות היא שאותם 
שחלק  חשבונות,  בבנקים  מנהלים  גופים 
מהכסף הצבור בהם הוא למעשה לא כסף של 
אותם  של  הלקוחות  של  אלא  עצמם,  הגופים 
המערכת  בפני  קושי  מציבה  זו  עובדה  גופים. 
החוק  בדרישות  עמידה  של  בהקשר  הבנקאית 
דיווח  הצריכה  היא  בנוסף  הון.  הלבנת  לאיסור 
כפול של חברות האשראי לבנק על מהותם של 

הלווים". 
בפברואר  אישרה  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת 
 P2P-ה מפעילי  את  שיחייב  הצו  את   2019
לזהות ולדווח על לקוחות. בעלי החברות קיוו כי 
ולאמת את פרטיהם של מבצעי  החובה לזהות 

בנק ישראל מתכוון להקטין את 
התלות של חברות ה-P2P בבנקים 
ולמקד את הרגולציה תחת הרשות

המפקחת על הבנקים חדוה בר
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המסלול הירוק של כלל ביטוח ופיננסים מהיום גם בביטוח צד ג'.
מסלול המתאים למגוון רחב של  נהגים וכולל גם את כלל מטראז'

חדש! כלל מטראז' 
מתרחב לצד ג'

• ללא מגבלת גיל • מגוון כיסויים רחבים  תעריפים מנצחים 

כפוף לתנאי הפוליסה והחברה | הצטרפות לכלל 
מטראז' וקבלת ההטבה הינה בכפוף לתנאי המסלול

לפרטים פנו למוקד המסלול ירוק
masloly@clal-ins.co.il | *3710

www.polisa.news
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המחוזי  המשפט  בבית 
כבית  בשבתו  בחיפה 
לערעורים  משפט 
ערעורה  נדון  אזרחיים 
חברה  איי.די.איי  של 
)המערערת(  לביטוח 
)המשיבה(.  ק.  נגד 
שמות באי כוח הצדדים 
הדין  בפסק  צוינו  לא 
 )17945-12-19 )רע"א 
 ,2020 אשר ניתן בינואר 
בטינה  השופטת  מפי 

טאובר.  
מדובר בערעור על החלטת בית משפט השלום 
את  המשפט  בית  דחה  במסגרתה  בחיפה, 
כנגד  ג'  צד  הודעת  לשלוח  המערערת,  בקשת 

בנה של המשיבה אשר נהג 
ברכב במועד התאונה.

בשנת  התביעה,  כתב  לפי 
תאונת  התרחשה   2018
ממנה  שכתוצאה  דרכים, 
המשיבה  של  רכבה  ניזוק 
ידי  על  מבוטח  היה  אשר 
אובדן  והוגדר  המערערת, 
נהג  התאונה,  בזמן  מוחלט. 
המשיבה,  של  בנה  ברכב 

אשר לא החזיק ברישיון נהיגה. כמו כן, המשיבה 
ללא  הרכב  מפתחות  את  לקח  בנה  כי  טענה 

ידיעתה. 
כי  טענה  המשיבה  הדרכים,  תאונת  בעקבות 
הנזקים  בגין  אותה  לפצות  מחויבת  המערערת 
להוראות  בהתאם  וזאת  לרכבה,  שנגרמו 

פוליסת הביטוח.
מנגד, הכחישה המערערת את הכיסוי הביטוחי 
לאירוע התאונה, וזאת לנוכח העובדה, כי במועד 
התאונה נהג ברכב נהג חסר רישיון נהיגה. לצד 
האמור, הגישה המערערת בקשה למתן רשות 
להגיש הודעה לצד ג' לבנה של המשיבה אשר 
נהיגה,  רישיון  ללא  התאונה  במועד  ברכב  נהג 
כיוון שלטענתה קמה לה זכות שיפוי ו/או פיצוי 

מצד ג'.
למערערת  קמה  לא  כי  המשיבה  טענה  מנגד 
לנוכח החריג הקבוע  ג'  ביחס לצד  זכות שיפוי 

בהוראות סעיף 62)ד( לחוק חוזה הביטוח.
ובתשובה  הערעור  רשות  בבקשת  עיון  לאחר 
בית המשפט  אישר  ידי המשיבה,  על  שהוגשה 
אישר את  וכן  את הבקשה למתן רשות ערעור 
בקשתה של המערערת, לשלוח הודעה לצד ג' 

כנגד בנה של המשיבה. 

תחילה ציין בין המשפט, כי הכלל הוא שערכאת 
של  דיוניות  בהחלטות  מתערבת  אינה  ערעור 
לפניה  הוצגו  אם  אלא  הקודמת,  הערכאה 
כמו  זו,  התערבות  המצדיקות  חריגות  נסיבות 

במקרה הנדון.
לעניין  המשפט  בית  התייחס  מכן,  לאחר 
באשר  המשפט  בית  ישקול  אותם  השיקולים 
למתן רשות למשלוח הודעה לצד ג', וציין כי על 
בית המשפט לתת דעתו האם עלולה ההודעה 
לצד ג' לסרבל את הדיון ולהוסיף עניינים שאינם 

נדרשים לצורך הכרעה בו.
השלום  המשפט  בית  כי  הדגיש,  המשפט  בית 

לא התייחס בהחלטתו לשאלה העיקרית שהיה 
להגשת  רשות  מבוקשת  כאשר  לשקול  עליו 
הודעה לצד ג' בסדר דין מהיר, והיא האם בירור 
ההליכים  של  סירבול  יגרור  ג'  לצד  ההודעה 

המשפטיים והארכתם שלא לצורך. 
בעיקר  התייחס  השלום  המשפט  בית  מנגד, 
תחלוף  זכות  למבקשת  קמה  האם  לשאלה: 
ולגבי שאלה זו, קבע כי זו נשללת מכוח הוראות 

סעיף 62ד לחוק.
שניתן  לפני  כי  קבע,  המחוזי   המשפט  בית 

יש  המערערת,  של  התחלוף  בזכות  להכריע 
את  ובעיקר  הרלוונטיות,  העדויות  את  לשמוע 
ג' לנסיבות האירוע. עוד הוסיף,  גרסתו של צד 
את  לבחון  גם  מחייבת  זו  בסוגיה  הכרעה  כי 
ובפרט  למשיבה,  שהונפקה  הביטוח  פוליסת 
בפוליסה,  שהוגדר  כפי  הביטוח  מקרה  בחינת 
ומשכך, קבע בית המשפט כי הכרעתו של בית 
המשפט השלום  בסוגיה זו  הקדימה את זמנה.
זאת ועוד, בית המשפט המחוזי ציין כי בנסיבות 
של  בירורה  כי  לומר  ניתן  לא  הנדון,  המקרה 
ההודעה לצד ג' עשויה לסרבל את הדין באופן 
ההודעה  למשלוח  הרשות  סירוב  את  שמצדיק 
מחייבת  אינה  ג'  לצד  ההודעה  השלישי,  לצד 
מעילת  שונה  שעילתה  תביעה  של  בירורה 

התביעה. 
עוד הוסיף בית המשפט המחוזי, כי בירורה של 
מחייבת  אינה  אף  הסוגייה 
נוספים,  עדים  שמיעת 
כי  מחלוקת  שאין  שעה 
עדותו של צד ג' היא חיונית 
לבירורה  אף  מקרה  בכל 
המשיבה.  תביעת  של 
משלוח  התרת  לפיכך, 
בנה  כנגד  ג'  לצד  ההודעה 
עשויה  לא  המשיבה  של 
ההליכים  סרבול  לגרור 
רקע  ועל  לצורך,  שלא  והארכתם  המשפטיים 
העובדה כי הסוגיות כרוכות אלה באלה, תחסוך 
אותה  על  המושתת  נוסף  הליך  של  בירורו  אף 
משפטיות  שאלות  ומעורר  עובדתית,  מסכת 

בעלות אותו גוון או דומה.
לפי כל המובא לעיל, בית המשפט המחוזי קיבל 
ראוי  המקרה  בנסיבות  כי  וקבע  הערעור  את 
לאפשר למערערת לשלוח הודעה לצד ג'. כמו 
בהוצאות  המשיבה  את  חייב  המשפט  בית  כן, 

הבקשה בסך של 2,500 שקל.

מאת עו”ד ג’ון גבע

בית המשפט המחוזי קבע בערעור כי לפני שניתן להכריע בזכות התחלוף של המערערת, 
יש לשמוע את העדויות הרלוונטיות, ובעיקר את גרסתו של צד ג' לנסיבות האירוע 

האם מותר לחברת 
ביטוח לשלוח הודעת צד 

ג’ לבנה של מבוטחת?

חיתום ויישוב תביעות בביטוח כללי

קורס הכשרה במכללת אורין שפלטר

הקורס ייפתח בתאריך  05.03.2020

השילוב המושלם בין תיאוריה ופרקטיקה – קורס מקצועי וממוקד

123073-3815069 www.oscapital.co.il

הדרך לקריירה מוצלחת בעולם הביטוח!

www.polisa.news


5 11 בפברואר 2020

www.polisa.news פוליסה

מיטב דש חזרה להחזיק ביותר 
פנינסולה.  מחברת  מ-50% 
זאת, לאחר שהחברה הגדילה 
 6.8 של  בשווי  אחזקותיה  את 
הימים  בעשרת  שקל  מיליון 
האחרונים - כך נודע לפוליסה 
העכשווית  האחזקה  )ג'(.  היום 
בפנינסולה  דש  מיטב  של 

עומדת על 50.4%. 
בד בבד עם הגידול באחזקות 
בהפניקס  דש,  מיטב  של 
להקטין  דווקא  בחרו  אקסלנס 
את העליות במניה ולהקטין את 

הפניקס  א',  ליום  נכון  בחברה.  אחזקתם  שיעור 
דיווחה  כך  בחברה.  עניין  בעלת  להיות  חדלה 
חברת האשראי פנינסולה בבורסה. האחזקה של 

בעיקר  היא  בחברה  הפניקס 
היא  המימוש  לאחר  באג"ח. 
ממניות  ב-0.24%  מחזיקה 
השנה  מתחילת  החברה. 
במעט  פנינסולה  מניית  עלתה 
של  השוק  ושווי  מ-18%  יותר 
כבר  מגיע  האשראי  חברה 

ליותר מ-0.8 מיליארד שקל. 
ב-22 בינואר הנפיקה פנינסולה 
מניות נוספות לציבור. מיטב דש 
מניות  מיליון   32 אמנם  רכשה 
בשווי של 115 מיליון שקל, אך 
גדולה  הייתה  לא  זו  רכישה 
הקודמת.  אחזקתה  שיעורי  על  לשמור  כדי   דיה 
הפניקס רכשה באותה הנפקה כ-10 מיליון מניות 
בשווי של 36 מיליון שקל, כאשר 90% מהביקושים 

ו-10%  החברה  של  הגמל  לקופות  שייכים  היו 
בחברה  נוסף  עניין  בעל  מוסדי  לנוסטרו.  שייכים 

הוא מגדל עם 8% לפני ההנפקה.
במתן  עוסקות  שלה  הבנות  והחברות  פנינסולה 
אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, לצרכי 
כנגד  אשראי  מתן  באמצעות  בעיקר  חוזר,  הון 
קבלת ממסרים דחויים )שטרות, שיקים ומסמכים 
ומוחזקים  פירעונם  מועד  הגיע  שטרם  אחרים 
ניהול  שירותי  גם  מעניקה  החברה  בבנק(.  כעת 
מיכה  החברה,  מנכ"ל  באקוויטי.  השקעה  לקרן 
אבני, מחזיק במניותיה בשיעור של כ-10%. אבני 
איגוד חברות האשראי בלשכת  משמש גם כיו"ר 
נגד  ביותר  הבולטים  מהקולות  והיה  המסחר 
הרגולציה של בנק ישראל )ידיעה בנושא בעמוד 
החוץ  הענף  התפתחות  על  מקשה  שלדבריו   )2

בנקאי.

תרגיל  )ג'(  היום  ערכה  לביטוח  חברה  ענבל 
שוק  על  הממונה  להוראות  בהתאם  חירום 
ההון, ביטוח וחיסכון. במסגרת התרגיל בחנה 
עם  להתמודדות  היערכותה  את  החברה 
אירועי רעידת אדמה וצונאמי. בנוסף, הנהלת 
החברה העתיקה את פעילותה לאתר החלופי 

במשרד האוצר בירושלים.
היערכותנו  את  משפר  שביצענו  "התרגיל 
מנכ"ל  נחמה  יריב  אמר  חירום",  לאירועי 
לכל  מוכנים  "אנו  כי  הוסיף  הוא  החברה. 
להעניק  מתורגלים  והצוותים  תרחיש 
יעיל  מקצועי,  פתרון  ישראל  לממשלת 

ואפקטיבי בקרות אירוע". 
בהתאם לתרחיש התרגיל - שהוכתב על ידי 
רעידת  החברה  תרגלה   - ההון  שוק  רשות 
אדמה קשה בעוצמה של 7.1 ריכטר שפגעה 
צונאמי  גלי  פגיעת  וכן  שאן,  בית  באזור 
רעידות  נרשמו  וכן  ישראל,  בחופי  עוצמתיים 

משנה. על פי מתווה התרגיל, תשתיות ומבנים 
שוהים  נפגעו  ובקריסתם  ניכר,  באופן  נפגעו 
רבים במבנים אלו ובקרבתם. מתקני תעשייה 
חומרים  להתפרצות  שהביא  דבר  נפגעו, 
רבות  מאות  מאוכלסים.  באזורים  מסוכנים 
של שריפות תעשייתיות, ביתיות ואחרות פרצו 
ברחבי הארץ, ונוצרו נזקים למבנים ותשתיות 
רבות, בהתאם למידת עמידותם לנזקי רעידת 

אדמה וצונאמי.
נמסר כי ענבל תרגלה את מימוש יעדי השירות 
מבני  לקריסת  מענה  מתן  היתר  בין  בחירום, 
לצרכי  מענה  מדינה,  ברכבי  פגיעה  ממשלה, 
נסיעות לחו"ל בחירום, התמודדות עם קשיים 

טכנולוגיים בחירום ועוד. 
הכללי  והחשב  כהן  איציק  האוצר,  שר  סגן 
כיו"ר  המשמש  חזקיהו,  רוני  האוצר,  במשרד 
ענבל חברה לביטוח, השתתפו בתרגיל, כמו 

גם צוותים מקצועיים של אגף החשב הכללי.

מיטב דש רכשה בימים האחרונים 
מניות בשווי 6.8 מיליון שקל וחזרה 
להחזיק ביותר מ-50% בפנינסולה

ענבל ערכה תרגיל חירום להתמודדות 
עם אירועי רעידת אדמה וצונאמי

 בהפניקס בחרו להקטין אחזקות ובכך פסקו מלהיות בעלי 
עניין בחברה  האחזקה במיטב דש עומדת על כ-50.4% 

 התרגיל - בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון  מנכ"ל החברה, יריב נחמה: "אנו מוכנים לכל 
תרחיש והצוותים מתורגלים להעניק לממשלת ישראל פתרון מקצועי, יעיל ואפקטיבי בקרות אירוע" 

מיכה אבני, מנכ”ל פנינסולה

מימין: סגן שר האוצר איציק כהן ומנכ”ל ענבל יריב נחמה

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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המשך מעמוד 2

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חפשו
אותנו

ה יטוח הדיגיטלי לרכ 

מספר 1 בישרא 

הצטרפו לחדשנות הדיגיטלית

 ענף ה יטוח.

אלפי נהגי  כבר נהני 

מהביטוח הדיגיטלי המשתל  ביותר

הכשרה מו ילה את

ה יטוח הדיגיטלי

שוק  לרשות  פיננסיות  פעולות  ביצוע  על  דיווחים  להעביר  וכן  הפעולות 
ההון יאפשר להם לעבוד עצמאית ולהתנתק מהבנקים בהם נמצא ההון 
שמושקע במערכות. בשל כך, לא כולם מרוצים מהחלטתו האחרונה של 

בנק ישראל. 
אינם  ישראל  בנק  שמציע  "הצעדים  ארליך:  שחף  טריא,  מנכ"ל  פי  על 
המפקחת על הבנקים מציעה את  אלה שהבטיח לקיים בכנסת. לצערנו, 
נתנה  המפקחת  תחרותית.  בשורה  מהווה  שלא  מה   - לשוק   המינימום 
פטור חלקי מהעברה שוטפת של רשימת הלקוחות, רחוק מאוד מהבטחות 
נציגי בנק ישראל בכנסת, שטענו שלאחר צו איסור הלבנת הון, נוכל לנהל 
חשבון נאמנות והבנקים לא יעצרו את פעולות טריא. במצב הנוכחי, חשבון 
ידי המתחרה שברצותו  הבנק שלנו, שמהווה תשתית חיונית, מוחזק על 
מפסיק את פעילותנו. על הממשלה, המחוקק והרגולטורים למצוא פתרון 

לבעיה זו".

מסר  כץ  ארליך.  של  מזה  שונה  דעה  מציג  כץ  אלון   BTB חברת  מנכ"ל 
חיובי  צעד  בהחלט  היא  אבל  מקיפה,  או  מלאה  הקלה  לא  "זו  לפוליסה: 
להיום,  נכון  וערכית.  תפעולית  מבחינה  הנכון  לכיוון  הענף  את  שמצעיד 
- בנק ישראל  הבנק קובע את תקינות החשבונות, אך בעקבות ההקלה 
מסמן להנהלות הבנקים שהפלטפורמות הן גוף עצמאי שמפקח על עצמו 

ויודע כיצד יש לנהוג ולבחון לקוחות". 
לגבולות  מחוץ  גם  גבוה  ביקוש  קיים   P2P-ה למוצר  "בנוסף  כץ,  לדברי 
ישראל בעקבות הריבית הנמוכה ברוב השווקים מסביב לעולם. ההקלה 
תאפשר לזרז את אישור קבלת הכספים מחו"ל, שלא יצטרכו לעבור את 

בדיקות הבנק במסגרת צו איסור הלבנת הון".  
BTB ממקדת את מוצריה בעיקר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, לעומת 
טריא שמכוונת לצרכנים פרטיים וקבוצות רכישה בעיקר בתחום הנדל"ן. 
בשנת 2018 הקימה  טריא את טריא ביז שמיועדת גם היא לעסקים קטנים. 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר מסרה: "התיקון שפרסמנו היום יקל 
רישיון  שקיבלו  פיננסיים  גופים  של  השוטפת  פעילותם  על  משמעותית 
ההון,  שוק  מרשות  באשראי  לתיווך  מערכת  להפעלת  או  אשראי  למתן 
ביטוח וחיסכון. המערכת הבנקאית נדרשת לתת שירות לגופים אלו וזאת 

מבלי להתפשר על הציות להוראות איסור הלבנת הון".

בנק ישראל מתכוון להקטין 
את התלות של חברות 

ה-P2P בבנקים ולמקד את 
הרגולציה תחת הרשות

מנכ"ל טריא שחף ארליךמנכ"ל BTB אלון כץ
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צילום: אופיר הראל
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נזק מתמשך למבנה 
מחמת צמחייה עבותה 
שפלשה מחלקה סמוכה

 המבטחת, שטרם כריתת חוזה הביטוח לא סקרה את האתר ולא דרשה 
נקיטת כל אמצעי בטיחות, כפרה באחריותה על פי הפוליסה  היא סברה 
שהמקרה נשוא התביעה ונזקיו אינם מכוסים בפוליסה בשל היותם צפויים

המבוטחים  בבעלות 
יש חלקה אשר ממנה 
להבחין  היה  אפשר 
מטפסים  בצמחים 
הזמן  במהלך  שגדלו 
על גבי קיר משותף עם 
שבה  סמוכה  חלקה 
נטען  מחסנים.  הוקמו 
טיפסה  הצמחייה  כי 
המחסנים  גג  על 
את  בהסיגה  השכנים 
לחסימת  וגרמה  עליו  הכבידה  החלקה,  גבול 
יכלו להתנקז ביעילות ממנו.  מי הגשמים, שלא 
נגרם אפוא נזק לגג עצמו, לתשתיתו ולתשתית 
ידי  על  נקבע  המים.  חדרו  שאליהם  המבנה, 
ואינו  "מסוכן"  להיות  הפך  המבנה  כי  הרשות 

ראוי לשימוש עקב החשש מקריסת הגג; דייריו 
פונו ולא ניתן היה להשכירו במצבו. המבוטחים 
שגדלה  הצמחייה  את  לאלתר  לסלק  נדרשו 
ולגרום  הנזק  המשך  את  לעצור  מחלקתם, 

לשיקום המבנה.
כלפי  חבות  בביטוח  המבוטחים  החלקה,  בעלי 
גילוי  לגבי  שכניהם  טענת  כי  טענו  שלישי,  צד 
גרידא:  היתממות  היא  "לאחרונה"  הנסיבות 
רבות  זה  במצבם  מצויים  "הצמחים  לדבריהם 
כן  הנכס".  את  הניזוק  רכש  עת  בוודאי  בשנים, 
גידול  שמקור  הנמנע  מן  "לא  כי  ידם,  על  נטען 
הנדון".  הנכס  בתחום  דווקא  הינו  הצמחייה 
בהעדר כל פנייה קודמת מצד השכן, הוסבר לו 
של  וכמחווה  באחריותם  להכיר  מבלי  כי  עתה, 
שכנות טובה, מוסכם עליהם כי יסיר הוא-עצמו 
הצדדים  לנזק.  לכאורה  שגרמה  הצמחייה  את 

לא הגיעו להסכמה.
נזקיו  בגין  השכן  שהגיש  הכספית  התביעה  סך 
הגיע כדי 250 אלף שקל, לרבות עלויות התיקון 
לתקופת  שכירות  דמי  ואובדן  והגג  המבנה  של 
כריתת  שטרם  המבטחת,  הנכס.  השבתת 
ולא דרשה  חוזה הביטוח לא סקרה את האתר 
באחריותה  כפרה  בטיחות,  אמצעי  כל  נקיטת 
בכך  עמדתה  את  בנמקה  הפוליסה,  פי  על 
ביטוח  יועץ  ידי  על  שנוסחה  זאת,  שבפוליסה 
כ"אירוע  הביטוח"  "מקרה  הוגדר  מוניטין,  בעל 
בלתי צפוי שגרם להיזק ו/או לאובדן לרכוש צד 
שלישי", ונסיבות הנזק הנטען היו, כאומדן שמאי 
מקרקעין, "צמחיה בחלקה סמוכה, שלא טופלה 
של  בגובה  קיר  על  וטיפסה  נגזמה  ולא  כראוי 

כשלושה מטר ופלשה לגג מבנה המחסנים". 

חוות דעת

מאת יעקב קיהל

כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות 

בשב"ן, לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי!

Extra ביטוח אפגרייד
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חדשנות מקצוענותמחויבות

המשך בעמוד הבא
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במפגע  "מדובר  כי  המבטחת,  סבורה  משכך, 
אשר נוצר לאורך זמן; אשר אירע במהלך רגיל 
ו/או בפעולה הנובעת מטבע הבריאה - צמיחה 
- הנמצא בשטח  ו/או ענפיו  ו/או גדילה של עץ 
בלתי  באירוע  המדובר  ואין  המבוטחים,  נכס 
זה  המצב  "הימצאות  לגבי  זאת,  מסקנה  צפוי". 
המבוטחים  במכתב  הובעה  אף  בשנים"  רבות 
כי המקרה  ולפיכך סברה המבטחת  לשכניהם, 
בפוליסה  מכוסים  אינם  ונזקיו  התביעה  נשוא 

בשל היותם צפויים. 

מקרה בלתי צפוי
 

ונראה  נתבקשתי לחוות דעתי בסוגיית נזק זה, 
היה לי כי שגתה המבטחת בדבריה כאילו אירע 
כי  לי  נראה  וודאי.  צפוי  היה  ספק  שללא  נזק 
רשלנות היא זאת שהייתה הסיבה לנזק שאירע, 
והקפדת הצדדים על גיזום ראוי ובמועדו הייתה 
הבריאה".  ומטבע  הרגיל  "המהלך  את  מונעת 
"רשלנותו  כי  נקבע  אכן  ורסאי  אולמי  בהלכת 
הנזק  של  היותו  את  שוללת  אינה  המבוטח  של 
הנזק  את  הופכת  ואינה  תאונתי  אירוע  פרי 
לוודאות". אכן, למדנו מפי הפסיקה, כי הביטוח 
צפויים,  בלתי  אירועים  מפני  המבוטח  על  מגן 
שהתרחשותו  מקרה  אפוא  הוא  ביטוח  ומקרה 

בעת כריתת חוזה הביטוח צריכה להיות מוטלת 
בספק. לשון אחרת: "נזק צפוי" הוא "נזק ודאי". 

ולהיפך.
תקופת  לאורך  ההתרחשות,  משך  במובן  גם 
גיבושה, הייתה דעת ערכאות )ע"א 172/89 סלע 
בפרשנות  מדובר  שכאשר  פד"י(  בונה,  סולל  נ. 
פוליסת ביטוח אין יסוד של פתאומיות או מיידיות 

נדרשים בתיאור מקרה הביטוח )גם אם הוגדר 
נ. הפניקס  נווה גן  כ"תאונתי"(. ב-ע"א 5775/02 
נשנה האמור: "אין כל סיבה להבחין...בין נזק פיזי 
הנגרם לרכוש כתוצאה מהתממשות פתאומית 
של סיכון, לבין נזק הנגרם כתוצאה מהתממשות 
הוסקה  כזאת  הגדרה  סיכון".  של  הדרגתית 
היועץ  במפרט  הביטוח"  "מקרה  מתיאור  גם 

בפוליסה הנדונה.
האתר  את  סקרה  לא  המבטחת  כאמור,  ועוד: 
כל  של  קיומם  דרשה  ולא  החוזה  כריתת  בעת 
אמצעים למיגון או נוהלי בטיחות. אמנם כך נבע 
אך  בפוליסה,  שבוטחו  האתרים  ריבוי  מחמת 
לעניין זה הוכרע ב-ע"א 300/97 חסון נ. שמשון 
בהתקשרה  הביטוח,  "חברת  כי  )פד"י(  בע"מ 
בחוזה עם המבוטח, צריך שתקבלו על מעלותיו 
להיות  )הנדמה  זה  בנושא  חסרונותיו".  ועל 
ירון  של  בספרו  ראה  ראוי(  חיתום  על  כוויתור 
לעניין   ,2.1 פרק  פרטי,  בריאות  ביטוח  אליאס, 

"חיתום בדיעבד"(.
על  להגן  המבטחת  שעל  אפוא  הייתה  דעתי 
הגיעו  הצדדים  הנדונה.  בתביעה  המבוטחים 

להסכמה.

בעבר  סיכונים,  וניהול  ביטוח  יועץ  הוא  הכותב 
למנכ"ל  ומשנה  בהפניקס  ראשי  כחתם  שימש 

כלל ביטוח

המשך מעמוד קודם

נזק מתמשך למבנה מחמת צמחייה 
עבותה שפלשה מחלקה סמוכה

 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
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מדריך מעשי לביטוח עסקי 
)ביטוחי רכוש ואחריות(

על  הסברים  הכולל  אורלנד,  אורי  עו״ד  הביטוח  יועץ  של  ספרו 
ביטוחי רכוש ואחריות וכן ניתוח שיטתי של פוליסות ביטוח רבות, 

תוך התמקדות בפן הפרקטי.
לסוכני  מיועד  לעת,  מעת  שיעודכן  אוגדן  במתכונת  המדריך 
ביטוח ולעובדיהם, לחתמים, לאנשי תביעות, לאחראים על ביטוח 

בארגונים, ולכל אדם המתעניין בנושא.

מחיר הספר: ₪450 כולל מע״מ
למנויי פוליסה: ₪400 כולל מע״מ

מאת עו"ד אורי אורלנד

להזמנות

תביעה נגד אמזון בגין הפרת 
פרטיות: Alexa מקליטה באופן

קבוע קולות של ילדים ללא הסכמתם
 לטענת חברה בינלאומית של עורכי דין, המוצר של החברה הפר את חוקי 

הפרטיות של שמונה מדינות בארה"ב  ארגוני צרכנים טוענים שאמזון 
מפרה זכויות פרטיות של ילדים ובכך מפרה חוקים פדראליים של ארה"ב

חברה בינלאומית של עורכי דין הגישה בארה"ב 
 Amazon.com Inc כנגד  ייצוגית  תביעה 
Alexa, הפר את  בטענה כי מוצר של החברה, 
בארה"ב  מדינות  שמונה  של  הפרטיות  חוקי 
בכך שהקליט באופן קבוע קולות של ילדים בלי 
בשם  הוגשה  התביעה  לכך.  הסכמה  שניתנה 

ילדה בת 10 ממדינת מסצ'וסטס.
מפרה  שאמזון  טוענים  שונים  צרכנים  ארגוני 
חוקים  מפרה  ובכך  ילדים  של  פרטיות  זכויות 
פדראליים של ארצות הברית. לטענת התביעה, 
לאמזון יש תמריץ מסחרי חזק להקלטת קולות 
בנתה  שאמזון  אופן  באותו  אלכסה,  באמצעות 

את עצמה על בסיס התנהגות צרכנים. 
לעומת זאת, אמזון טוענת כי הקלטת הקול היא 
אופציונלית. המכשיר מסמן לצרכן שמתבצעת 
המידע  את  למחוק  יכול  והלקוח  הקלטה 
המוקלט באמצעות התוכנה המותקנת במכשיר 
ההקלטות:  למחיקת  קולית  פקודה  לתת  או 
 .Alexa, delete everything I said today
באמצעות ניתוח ההקלטות שמתבצע בקוסטה 
ריקה, הודו ורומניה, אמזון משתמשת בהקלטות 

כדי להשביח את המוצר. 
לשרתי  מוזנות  ההקלטות  התביעה,  לטענת 

של  עותק  משאירה  מחיקה  פקודת  וגם  אמזון 
ההקלטה במאגרי המידע של החברה. 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

אמזון אלכסה

מקור: ויקימדיה
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סקר שערכה קופל גרופ: 54% מהסוכנים 
מרגישים פגיעה במעמד הסוכן ב-3 

השנים האחרונות; 66% טוענים 
שהמקצוע יישאר לעוד שנים רבות 

איילון קיימה כנס מקצועי לסוכני יונט

 מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ: כל עוד הסוכנים ימשיכו במשאבי גיוס הלקוחות וירכשו ידע בגיוס 
לקוחות דרך העולם הדיגיטלי, הם ימשיכו להיות הגורם המרכזי בענף הביטוח בישראל  כחברה 
שחרטה על דגלה לעבוד רק עם סוכני ביטוח, אנו פועלים למען חיזוק מעמד סוכן הביטוח בישראל

 הכנס בתחומי הביטוח הכללי נערך במסגרת שיתוף הפעולה המתהדק בין 
שתי החברות  אפי כהן, מנכ"ל יונט פתרונות: הכנס מבטא את הידוק הקשר 

- מגמה שבלטה מאוד ב-2019 ונראה שהיא מתחזקת עוד יותר ב-2020

"54% מהסוכנים מרגישים פגיעה במעמד הסוכן 
66% טוענים שהמקצוע  ב-3 השנים האחרונות; 
מסקר  עולה  כך   – רבות"  שנים  לעוד  יישאר 
סוכנים שערכה קופל גרופ. הסקר, נערך במהלך 
כנס אלמנטר 2019, על מנת ללמוד כיצד סוכני 
ובעיקר  הביטוח רואים את עולם הביטוח בהווה 
שבשנים  העובדה  נוכח  נערך  הסקר  בעתיד. 
סוכני  של  המקצוע  כי  החשש  קיים  האחרונות 

הביטוח הולך להיעלם. 
מקופל גרופ נמסר, כי תוצאות הסקר מלמדות, 
כי אף על פי שהשיח שנשמע בשנים האחרונות, 
הדיגיטלי  לעולם  החברות  של  כניסתם  נוכח 
ביטוח  פוליסות  להקמת  האפשרות  ופתיחת 
שרוב  וברור  מובהק  באופן  נראה  ישיר,  באופן 
האמרה  עם  מסכימים  אינם  הביטוח  סוכני 
להיעלם  מתכוונים  ולא  ייעלמו  הביטוח  שסוכני 
מהמפה בשנים הקרובות. עוד נאמר, כי בעקבות 
הרגולציות שנעשו בענף הביטוח והשינויים שחלו 
הם  כי  מעידים  הביטוח  סוכני  רוב  כך,  בעקבות 
חשים פגיעה במעמד סוכן הביטוח בישראל. נתון 
 87% משמעותי נוסף שעלה מהסקר מצביע, כי 
שקיימת  או  שינוי  חל  שלא  מעידים  מהסוכנים 
הם  שאותם  בסוכנויות  לקוחות  במספר  עלייה 

מנהלים. 
פגיעה  מרגיש/ה  את/ה  כמה  "עד  לשאלה: 
האחרונות?",  שנים  ב-3  הביטוח  סוכן  במעמד 

ענו  מהמשיבים  כ-54% 
רבה.  במידה  היא  שהפגיעה 
בקופל גרופ מדגישים, כי זו דעה 
הרגשה  על  שנשענת  רווחת 
הביטוח.  סוכני  בין  שיש  פנימית 
יש להניח שההשפעה היא בדרך 
כלל על סוכנים בעלי תיק קטן, 
בשטח  שלהם  שההתמודדות 
אחרים  מסוכנים  שונה  היא 
בעלי השפעה ויכולת מיקוח מול 

חברות ביטוח וסוכנויות אב.
בסקר  שעלתה  מכרעת  שאלה 
בעוד  לדעתך  "האם  הייתה: 
עשר שנים מהיום, סוכני הביטוח 
באופן  ייעשו  והביטוחים  ייעלמו 

מסוכני   66% של  תשובתם  ישיר/דיגיטלי?". 
ויהיו  יישארו  הייתה, שלדעתם הסוכנים  הביטוח 
פקטור רציני בשטח. 22% נכנעים לעולם החדש 
יודעים את  12% לא  ייעלמו.  וטוענים שהסוכנים 

התשובה לשאלה.
בתשובה לשאלה: "האם אתה משקיע משאבים 
בגיוס לקוחות חדשים?", ציינו הסוכנים תשובות 
משקיעים  שהם  חלוקות.  42%ציינו  מאוד 
 35% רבה,  במידה  לקוחות  בגיוס  משאבים 
נחבר  "אם  נמסר:  גרופ  מקופל  בינונית.  במידה 
מצד   ונכונות  חשיבה  שיש  נבין  המספרים,  את 

הסוכנים להשקיע משאבים בגיוס 
לקוחות".

הסוכנים  אליו  לגוף  ובנוגע 
חשיבות  הרבה  הכי  את  מייחסים 
 90% כי  נראה  עתידם,  לגבי 
מסוכני הביטוח חושבים שלשכת 
להשפיע  יכולה  הביטוח  סוכני 
הביטוח  סוכן  של  מעמדו  על 
בישראל. לסיכום, מציינים בקופל 
מצביעות  הסקר  תוצאות  גרופ, 
רואים  הביטוח  סוכני  מרבית  כי 
הם  שעליו  תווך  עמוד  בלשכה 

נשענים ובוטחים בו.
גרופ  קופל  מנכ"ל  קופל,  מיקי 
נראה  הסקר  נתוני  "לאור  ציין: 
לבצע  מנת  על  חזקה  לעמוד  הלשכה  על  כי 
בנוסף,  הסוכן.  של  מעמדו  את  שיחזקו  פעולות 
של  בידיהם  הוא  יום  של  בסופו  הכוח  כי  נראה 
סוכני הביטוח. כל עוד הם ימשיכו במשאבי גיוס 
הלקוחות וירכשו ידע בגיוס לקוחות דרך העולם 
הדיגיטלי, הם ימשיכו להיות הגורם המרכזי בענף 
דגלה  על  שחרטה  כחברה  בישראל.  הביטוח 
סוכני  את  ומלווה  ביטוח  סוכני  עם  רק  לעבוד 
הביטוח כבר יותר מ-20 שנה, אנו פועלים השכם 
והערב למען חיזוק מעמד סוכן הביטוח בישראל 

ונמשיך לפעול על מנת לחזק את הסוכנים". 

מבטחים ומבוטחים

מיקי קופל, מנכ”ל קופל גרופ

)ב'(  אתמול  התארחו  יונט  קבוצת  סוכני 
הכללי  הביטוח  בתחומי  מקצועי  בכנס 
סיטי  בסינמה  איילון  עבורם  שערכה 

שבגלילות.
שיתוף  במסגרת  הוא  הכנס  כי  נמסר 
לקבוצת  איילון  בין  המתהדק  הפעולה 
יונט  של  הבעלים  אייזיק,  שלמה  יונט. 
ומנכ"ל הקבוצה, וכן מנכ"ל יונט פתרונות 
יוגב  אריק  איילון  למנכ"ל  הודו  כהן,  אפי 
ולסמנכ"ל החברה ומנהל מחוז ירושלים, 
בשנים  הפכה  שאיילון  כך  על  לוי,  דורון 
המרכזיות  השותפות  לאחת  האחרונות 

של יונט.
כהן ציין: "הכנס הזה מבטא את שיתוף הפעולה, 
המשותפת  והבשורה  הקשר  הידוק  הידידות, 
את  להגביר  יונט  מסוכני  ועוד  עוד  שסוחפת 

מאוד  שבלטה  מגמה   – איילון  עם  הפעילות 
יותר  עוד  מתחזקת  שהיא  ונראה  ב-2019 

ב-2020". 

האינטנסיבית  שהפעילות  הוסיף,  לוי 
להיקפים  מגיעה  אכן  המשותפת 
מוכיחים  המכירות  "נתוני  משמעותיים: 
מחויבות ורצון הדדי להמשיך ולפתח את 
התיק המשותף. כל זאת תוך שמירה על 
תוצאות חיתומיות חיוביות. איילון תמשיך 
הכלים  את  יונט  סוכני  לרשות  להעמיד 
הדיגיטליים המתקדמים ביותר, שאצלנו 
כידוע, כלים להעצמת סוכן  באיילון הם, 

הביטוח ולא כלים עוקפי סוכן". 
אלונה פלזן, מנהלת מחלקת פרט, אגף 
בפני  סקרה  באיילון,  כללי-פרט  ביטוח 
סוכני יונט את מוצרי הפרט של החברה. 
החתמת הראשית באגף ביטוח כללי-עסקי, מלי 
בתחום  והעדכונים  החידושים  על  עמדה  נפשי, 

ביטוחי העסקים של איילון.

מימין: דורון לוי, שלמה אייזיק ואפי כהן
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 PassportCard שפר אבלסון מונה למנכ"ל חברת
Labs, חברה בת של קבוצת הביטוח דיויידשילד.

כמנכ"ל  האחרונות  השנים  בשלוש  אבלסון כיהן 
הסטארט-אפ Crusoe Security, הפועל בתחום 
אבטחת הסייבר, וקודם לכן היה סמנכ"ל מערכות 
עשיר  ניסיון  בעל  הוא  כי  צוין  בהכשרה.  המידע 
וכן  מוסדיים  בגופים  מידע  טכנולוגיות  בניהול 
בפיתוח מוצרים חדשניים, ויותר מ-17 שנות ניסיון 
בתחום הטכנולוגי והפיתוח העסקי - מתוכם עשר 

שנים של ניסיון בחברות ביטוח.
"אנחנו מברכים על הצטרפותו של שפר אבלסון; 
הניהולי  וניסיונו  הפינטק  בעולם  העשיר  ניסיונו 
בתחומי  ולחדש  להמשיך  לנו  יאפשרו  העשיר 
קצף,  אלון  אמר  והפיננסים",  הביטוח  טכנולוגיית 

נשיא דיווידשילד.
טכנולוגיה  שירותי  נותנת   PassportCard Labs
שלה  הבנות  והחברות  דיווידשילד  קבוצת  לכלל 
של  הטכנולוגי  הצוות  כי  נמסר  ובחו"ל.  בארץ 
הקבוצה חתום על מספר רב של פטנטים בתחום 
הפינטק וזכה לעשרות פרסים בעולם על פריצות 
מוצלח  עסקי  ליישום  זכו  אשר  טכנולוגיות,  דרך 
בתעשיית הביטוח והפיננסים. בין היתר, על שיטת 
המשרתת  שיטה  ביטוח,  לניהול  פספורטכארד 

כיום פעילויות ביטוח במספר שווקים בעולם.
לעבוד  תמשיך  שפר,  של  הנהגתו  תחת  "החברה 
בכל עת כדי להבטיח שקבוצת דיווידשילד תעמוד 
בחזית החדשנות והטכנולוגיה בעולם הביטוח גם 

בעתיד", סיכם קצף.

הילה קונפורטי, משנה למנכ"ל ומנהלת הסיכונים 
לסיים  ופיננסים, החליטה  ביטוח  הראשית בכלל 
כך  הקרובים,  בחודשים  ולפרוש  תפקידה  את 

הודיעה היום )ג'( החברה.
מסכמת  ”אני 
ארוכה  תקופה 
ומאתגרת בתחושת 
ומודה  סיפוק, 
ההזדמנות  על 
לבנות  לי  שניתנה 
מערכי  את  ולפתח 
הסיכונים  ניהול 
והאכיפה,  הבקרה 
לתמיכה  ולהביאם 
ת  י ב י ט ק פ א
הקבוצה  בפעילות 

ובתהליכי קבלת ההחלטות", אמרה קונפורטי. 
נמסר כי קונפורטי הודיעה על החלטתה למנכ"ל 
שנים   12 מסכמת  והיא  נוה  יורם  ביטוח  כלל 
ניהלה  היא  בקבוצה  כהונתה  במהלך  בחברה. 
וניהלה  הקימה  וכן  הסיכונים,  ניהול  יחידות  את 
את מערכי הבקרה הפנימית והאכיפה. קונפורטי: 
"הנהלת החברה והדירקטוריונים, לאורך השנים, 
ביטוח,  בכלל  הסיכונים  ניהול  ליחידת  אפשרו 
שהינה המובילה בענף, לבנות תהליכים ותשתיות 
מבוטחיה  החברה,  את  זמן  לאורך  ישרתו  אשר 
לאתגרים  לצאת  שלי  העת  הגיעה  ועמיתיה. 
כיועצת  הייעוץ,  לתחום  עוברת  ואני  חדשים 
בקידום ניהול הסיכונים בענף הפיננסים ובענפים 

נוספים״.

את  בצער  "קיבלתי  אמר:  נוה  יורם  המנכ"ל 
החלטתה של הילה קונפורטי לסיים את תפקידה 
שנים.  לאורך  לחברה,  תרומתה  על  לה  והודיתי 
את  והובילה  קידמה  כלל  הילה,  של  בהובלתה 
תחום ניהול הסיכונים בענף הביטוח ויצרה כלים 

ההחלטות  קבלת  של  ומקצועי  אחראי  לניהול 
בנוגע לכספי עמיתיה ומבוטחיה. אין לי כל ספק 
המקצועיים  מכישוריה  להעמיד  תוכל  שהילה 
לגופים להם תבחר לייעץ, ואני מאחל לה הצלחה 

רבה".

שפר אבלסון מונה למנכ”ל חברת 
 PassportCard Labs הפינטק

הילה קונפורטי, משנה למנכ”ל 
כלל ביטוח, פורשת מהחברה

 כיהן בשלוש השנים האחרונות כמנכ"ל הסטארט-אפ Crusoe Security, הפועל בתחום 
אבטחת הסייבר  לאבלסון יותר מ-17 שנות ניסיון בתחום הטכנולוגי והפיתוח העסקי - מתוכם 
10 שנים של ניסיון בחברות ביטוח  אלון קצף, נשיא דיוידשילד: ניסיונו בעולם הפינטק וניסיונו 

הניהולי העשיר יאפשרו לנו להמשיך ולחדש בתחומי טכנולוגיית הביטוח והפיננסים

 קונפורטי מסיימת את תפקידה לאחר 12 שנה בחברה ועוברת לתחום ייעוץ 
ניהול סיכונים  יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים: קיבלתי בצער את 
החלטתה לסיים את תפקידה והודיתי לה על תרומתה לאורך שנים לחברה

מבטחים ומבוטחים

שפר אבלסון

הילה קונפורטי

צילום: סיון פרג'
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