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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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סוכנות  נציגי  עם  חתמה  ישראל   AIG
מקס על שיתוף פעולה בשיווק בתחום 
כך  לחו”ל.  ונסיעות  דירה  רכב,  ביטוחי 
בכנס  רייטר  יפעת  המנכ”ל  הודיעה 
השנתי של החברה לסיכום שנת 2019. 
החתימה תלויה באישור של רשות שוק 
חברת  ידי  על  הסוכנות  להקמת  ההון 
של  בת  חברה  מקס,  האשראי  כרטיסי 

לאומי קארד.
הייתה   2019 שנת  כי  הוסיפה  רייטר 
עסקית  מבחינה  ביותר  הטובה  השנה 
והודיעה  ישראל,   AIG של  בהיסטוריה 
שחברה תחלק דיבידנד של 150 מיליון 

שקל. 
מבחינת מוצרים חדשים, החברה תשיק 

מבוססות  שונות  תוכניות  שתי  הקרובה  בשנה 
אפליקציית  תושק  המקיף  בביטוח  אפליקציה. 
עם  בשיתוף  תפותח  אשר   AIG 360 הביטוח 
איכויות  זיהוי  על  תתבסס  היא  איתוראן.  חברת 
הנהיגה של הנהג למען קביעת תשלום הביטוח.

 Safe בתחום הנסיעות לחו”ל תושק אפליקציית
עם  פעולה  בשיתוף  תעשה  היא  שאף   ,Travel

תעניק  האפליקציה  רייטר,  פי  על  מקס.  חברת 
בסיס  על  הבנק  לחשבון  זיכוי  שניות   15 תוך 
לטענת  בחו”ל.  בריאות  הוצאות  של  קבלות 
רייטר, מדובר בהתקדמות לעומת התשלום של 
שאר חברות הביטוח על ידי אפלקציות ביט, פפר 
וכו', משום שאפליקציות אלו מעניקות את חווית 
לאחר  רק  מבוצע  הזיכוי  אך  המיידי,  התשלום 

יממה ואף שתיים.

השפעת הקורונה

נגיף  השפעות  על  פוליסה  לשאלת 
ענתה  החברה,  עסקי  על  הקורונה 
מה  לקבוע  מוקדם  עדיין  כי  רייטר 
יהיו ההשלכות העסקיות על החברה. 
קיטון  שיהיה  ”ברור  כי  הוסיפה,  היא 
מסביב  הנסיעות  מביטוחי  בהכנסות 

לעולם".
ישראל   AIG האם  לשאלה,  בנוגע 
את  לגדר  אקטיביים  בצעדים  נקטה 
השפעות הקורונה על החברה ולתמוך 
בשלילה  רייטר  ענתה  בלקוחות, 
גדולה  הפאניקה  השפעת  "כרגע  כי  והוסיפה 
מההשפעות האמיתיות של הווירוס, אך אנחנו 

עם היד על הדופק".
לחתימה  בנוגע  נמסר  הביטוח  סוכני  מלשכת 
בין חברת הביטוח לסוכנות בהקמה של מקס: 
אנחנו לא מכירים נכון להיום כל אישור מרשות 
.AIG שוק ההון להפעלת סוכנות ביטוח על ידי

מנכ”ל AIG ישראל: החברה חתמה עם 
הסוכנות של מקס על שת”פ בשיווק 

ביטוחי רכב, דירה ונסיעות לחו”ל

1 1 . 3 . 2 0 2 0   / /   2 0 : 0 0

קבוצת אורן מזרח חוגגת

PURIM
By the sea

מסיבת פורים
חגיגית

קיבוץ על החוף - הטיילת 19, ראשון לציון

 החתימה תלויה באישור רשות שוק ההון  המנכ"ל יפעת רייטר, בכנס השנתי של החברה 
לסיכום 2019: זו השנה הרווחית ביותר בהיסטוריה של החברה  תגובת לשכת סוכני 

AIG הביטוח: אנחנו לא מכירים כל אישור מרשות שוק ההון להפעלת סוכנות ביטוח על ידי

מנכ"לית AIG אפרת רייטר עם הפרזנטורים  
החדשים, אסי עזר ואלברט אסקולה, בכנס
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מגזין האינשורטק הישראלי - 
Insurtech Israel News יוצא לאור

Insurtech Israel News  הינו יוזמה משותפת של עיתון פוליסה 
יחד עם קרן ההשקעות  Insurtech Israel העיתון החדש נועד לסקר 
עבור קוראים בחו"ל את המתרחש בתעשיית האינשורטק הישראלית 

בשנים  ומתגבשת  הולכת  בישראל 
של  תוססת  תעשייה  האחרונות 
מיזמים  ל-100  מעל  אינשורטק. 
החלו לפעול כאן בשנים האחרונות, 
עשיר  תוסס,  אקוסיסטם  ויצרו 
הישראלי  הרגולטור  ומשגשג. 
תומך  והוא  בתחום,  מאוד  מעורב 
ומסייע לחברות האינשורטק במגוון 
של  ההצלחה  על  יעידו  היבטים. 
חברות  שלוש  בישראל  התחום 
 – דולר  ממיליארד  יותר  של  בשווי 
 Next-ו  Hippo  ,Lemonade
שמשנות  רבות  ועוד   ,Insurance

את פני הענף. 
גודל  בסדר  תעשייה  של  השגשוג 
ישראל  כמו  קטנה  במדינה  כזה 
אינו מפתיע. ענף הביטוח הישראלי 
לחדשני,  ומעולם  מאז  נחשב 

הביטוח  לשוק  רבה  חשיבות  ובעל  מתוחכם 
של  הרב  מספרם  הוא  לכך  סימן  הבינלאומי. 
שמלווים  בעולם,  מהגדולים  המשנה,  מבטחי 
שנים ארוכות את החברות הישראליות, חברות 
השנים,  לאורך  כאן  שפעלו  הזרות  הביטוח 
פעילות  שביססו  בעולם  הגדולים  הברוקרים 

מקומית ענפה ועוד. 
והוא  ריק,  בחלל  פועל  לא  הביטוח  ענף  אולם 
נהנה מהמאפיינים החיוביים של כלכלת ישראל 

ככלכלה חדשנית, חופשית, צומחת ומתקדמת. 
המאפיינים  בין  הוא  המפותח  ההייטק  תחום 
ישראל. תעשיית ההייטק  הבולטים של כלכלת 
הישראלית נחשבת לאחת המתקדמות בעולם, 
המותגים  מבין  כמה  מתוכה  הולידה  והיא 

החזקים, שקשה לדמיין את העולם בלעדיהם.
הביטוח  ענף  בין  שהמיזוג  כך,  אם  פלא  לא 
ההייטק  תעשיית  לבין  המתוחכם,  הישראלי 
פורה  כר  שימש  הדרך,  פורצת  הישראלית 

פינטק  תעשיות  להתפתחות 
שמייצרת  דרך,  פורצות  ואינשורטק 
ענף  מחר.  של  ענף הביטוח  את  היום 
הביטוח, שידוע בשמרנות שלו, ממציא 
שיפורים  יוזם  מחדש,  עצמו  את 
דיגיטליים, מאמץ פיתוחים טכנולוגיים 
לגבי  פרואקטיבית  גישה  ונוקט 

ההיערכות לעתיד הקרוב והרחוק. 
Insurtech Israel News, שגיליונו 
יוצא  ד'(,  )יום  הראשון מתפרסם היום 
התעשיה  את  לסקר  מנת  על  לאור 
עבור  הזו,  והמתפתחת  החשובה 
ישראל  לצד  העולם  ברחבי  קוראים 
ברוקרים,  ביטוח,  חברות  אנשי   –
ועוד.  משקיעים  רגולטורים,  בנקים, 
Insurtech Israel News הינו יוזמה 
עם  יחד  פוליסה  עיתון  של  משותפת 
 Insurtech Israel ההשקעות  קרן 
 Insurtech בראשות קובי בנדלק. התכנים של
בעברית  חשיפה  גם  יקבלו   Israel News 

במסגרת עיתון פוליסה.
בשלב  לאור  ייצא   Insurtech Israel News
תדיר  יתעדכן  והוא  לשבועיים,  אחת  ראשון 
 .InsurtechIsrael.news האינטרנט  באתר 
היום  לאור  שיצא  הראשון,  בגיליון  לצפות  ניתן 
)ד'(, כאן. הרשמה לעיתון, ללא עלות - כאן. עקבו 

אחרינו גם בלינקדאין, טוויטר ופייסבוק.

קובי בנדלק, העורך המקצועיאורי לביא-פלג, עורך העיתון

חדש בפוליסה

ת  ו נ ו ת י ע
בהתאמה 
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לחצו 

כאן
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המבטחת טענה כי הנזקים נגרמו מחמת הפרת חובה חקוקה ורשלנותה של הנתבעת, אשר לא דאגה 
לניקוז ראוי במקום, לא בדקה את תקינות הכבישים ותשתית הניקוז ולא הזהירה מפני קיומו של המפגע

אחריות רשות מקומית 
לנזקי הצפה בכביש עפר

השלום  משפט  בבית 
באשדוד נדונה תביעתה 
מבטחים  מנורה  של 
אשר  )התובעת( 
יוסי  עו"ד  ידי  על  יוצגה 
מועצה  כנגד  רוזנשטיין 
אזורית לכיש )הנתבעת( 
עו"ד  ידי  יוצגה על  אשר 
הדין  פסק  צוברי.  איתי 
 )4146-01-19 )תא"מ 
 ,2020 בפברואר  ניתן 
מפי השופטת רוני סלע. 
בפני בית המשפט הונחה תביעת שיבוב על סך 
57,297 שקל בגין תגמולי ביטוח ששילמה  של 
שנכנס  לאחר  שניזוק,  רכב  לבעל  התובעת 
בשטח  בכביש  שנקוותה  גשמים  מי  לשלולית 
שיפוטה של הנתבעת )להלן: המועצה(. מנורה 
שבבעלות  הניזוק,  הרכב  של  המבטחת  הינה 

המבוטח. 
בשנת 2018, כאשר נסע המבוטח ברכב בכביש 
המצוי  משה,  שדה  במושב  לבריכה  הגישה 
לא  שירד  גשם  המועצה,  של  שיפוטה  בשטח 
הוצף  הכביש  מכך  וכתוצאה  כנדרש,  התנקז 
הרכב  עם  נכנס  המבוטח  בו.  נקוו  ושלוליות 

לשלולית, מים חדרו לרכב והוא ניזוק. 
הפרת  מחמת  נגרמו  הנזקים  כי  טענה  מנורה 
אשר  הנתבעת,  של  ורשלנותה  חקוקה  חובה 
את  בדקה  לא  במקום,  ראוי  לניקוז  דאגה  לא 
תקינות ותחזוקת הכבישים ותשתית הניקוז ולא 

הזהירה מפני קיומו של המפגע.
הוכיחה  לא  מנורה  כי  טענה  המועצה  מנגד, 
לא  ואף  המועצה,  בשטחי  התרחש  שהנזק 
המועצה,  טענה  עוד  מפגע.  של  קיומו  הוכיחה 
ביצוע  ידי  על  שביכולתה,  ככל  עשתה  היא  כי 

תיקונים ואחזקת מערכות ניקוז.
תחילה, ציין בית המשפט כי עדות המבוטח הינה 

מהימנה, עקבית ואותנטית. המבוטח לא הסתיר 
את העובדה שיכול היה לבחור לנסוע בדרכים 
אחרות, שנכנס לשלולית ביודעין, וכי לא הודיע 
לנתבעת על קרות האירוע. בהתאם לכך, קבע 
לא  שהמבוטח  בעובדה  אין  כי  המשפט  בית 
דיווח לנתבעת על האירוע בזמן אמת כדי לגרוע 
מאמינותו או כדי ללמד שהאירוע לא התרחש. 
מנורה  כי  המשפט  בית  קבע  לכך,  בהתאם 
קרות  את  להוכיח  עליה  המוטל  בנטל  עמדה 

האירוע ונסיבותיו. 
באשר לאחריות המועצה, ציין בית המשפט כי 
מחובתה של רשות מקומית לדאוג לתיקונם של 
בשטח  הניקוז  ומערכות  הכבישים  הרחובות, 
מצידה  התרשלות  כי  לצפות  ועליה  שיפוטה, 

בקיום החובות עלולה לגרום לנזק. 
מדובר  אין  כי  הדגיש  המשפט  בית  זאת,  עם 
מקרה  בכל  לא  ובהתאם,  מוחלטת,  באחריות 
בו ייגרם נזק בתחום שיפוטה של הרשות, היא 

תישא באחריות לנזק. 
של  מעמדה  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
כיוון  רגיל,  נתבע  כשל  אינה  מקומית  רשות 
הניזוק  טיפולה במערכת  לאופן  שהידע באשר 
היערכותה  ובאופן  שבתחומה,  ובכבישים 

לחורף, נמצא בידיה.
"כלל  את  החיל  המשפט  בית  לזאת,  בהתאם 
הידיעה הייחודית", לפיו מקום בו המידע נמצא 
בידיעתו הייחודית של הנתבע, די בכך שהתובע 
ראשוניות  ראיות  הבאת  של  קל  בנטל  עומד 
נטל הבאת הראיות אל שכם  כדי להעביר את 
הנתבע. כמו כן, אם הרשות המקומית לא תביא 
בידיעתה  הנמצאות  עובדות  אותן  לגבי  ראיות 
הייחודית, הדבר יוביל לקביעת ממצא לחובתה. 
כי בהתאם לפסיקה,  בית המשפט,  הוסיף  עוד 
שילמדו  נתונים  להציג  המקומית  הרשות  על 
ועל המדיניות  על שיקול הדעת אותו הפעילה, 
ושיטות העבודה אותן אימצה לטיפול במפגעים 

רלוונטיים, תחת מגבלותיה התקציביות.
הרשות  אם  כי  ציין  המשפט  בית  כן,  כמו 
המקומית אינה מציגה תשתית ראייתית לקיומו 
שנמסרו  בתחומים  מסודר  עבודה  נוהל  של 
תיעוד  שבוצעו,  פעולות  תיעוד  לאחריותה, 
פעולות פיקוח ובקרה ומערך היערכות לקראת 
אינדיקציה  בכך  לראות  ניתן  וביצועו,  החורף 
מקומית  כרשות  פעלה  לא  שהרשות  לעובדה 

סבירה.
בית  קבע  הראייתית,  התשתית  בחינת  לאחר 
בניקוז  בטיפול  התרשלה  המועצה  כי  המשפט 
הכביש ובתקינותו, ובנוסף, התרשלה בכך שלא 
סגרה את הכביש או העמידה שלטים המזהירים 
העובדה,  בשל  זאת  מפגע.  של  קיומו  מפני 
על  המצביעה  ראיה  כל  הביאה  לא  שהמועצה 
הפעולות בהן נקטה למניעת היקוות השלולית 
והסכנה שבהצפת הרכבים שחלפו במקום, או 
איתור  לשם  כלשהן  ופיקוח  בקרה  פעילות  על 

מפגעים ווידוא תקינות הכביש במקום האירוע.
לבסוף, דחה בית המשפט את טענת המועצה, 
ולכן  סטטוטורי,  לא  עפר  בשביל  מדובר  לפיה 
היא אינה אמורה לשאת באחריות בקשר אליו, 
לביסוס  ראיות  הגישה  לא  המועצה  כי  וקבע 
ראיות  להביא  היה  באפשרותה  שכן,  טענתה, 
המעידות מהם הכבישים עליהם היא אחראית 
אחראית  תהא  לא  מקרים  ובאילו  בתחומה, 

לכבישים המצויים בתחום שיפוטה. 
התביעה  את  קיבל  המשפט  בית  דבר,  סוף 
וחייב את המועצה לשלם למנורה סך  בחלקה 
משפט  הוצאות  בתוספת  שקל,   42,973 של 

ושכר טרחת עו"ד. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגשה בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הינו מייסד ושותף במשרד ג'ון גבע-הדר 
עורכי דין ומגשרים

מאת עו”ד ג’ון גבע

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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 באמצעות הלחצן אפשר גם להיכנס לתיק האישי, לצפות בנתונים ולבצע 
פעולות כמו הגשת תביעה ובדיקת סטטוס תביעה  גלי שבד, משנה 

למנכ"ל: מדובר בהמשך ישיר למהלכים שהשקנו ונמשיך להשיק ללקוחות 
וסוכני החברה, מתוך מטרה להמשיך ולהוביל את השירות והחדשנות בענף

כלל ביטוח משיקה אפליקציה 
למענה מיידי במקרי חירום - 

“הלחצן של כלל”

של  "הלחצן  את  )ד'(  היום  משיקה  ביטוח  כלל 
מענה  למבוטחים  המעניקה  אפליקציה   - כלל" 
דרכים,  )תאונת  חירום  במקרי   ,24/7 מיידי, 

מחלה בחו"ל, איחור כבודה, או הצפה בדירה(.
נמסר כי לקוחות החברה יוכלו באמצעות הלחצן 
גם להיכנס לתיק האישי שלהם, לצפות בנתונים 
ובדיקת  תביעה  הגשת  כמו  פעולות  ולבצע 

סטאטוס תביעה.
משמעותי  לצורך  מענה  נותן  כלל  של  "הלחצן 

של לקוחות החברה, בקרות מקרה ביטוח. הוא 
מאפשר להם לקבל עזרה דחופה, מענה מהיר 
השירות  מנותני  וקצרים,  פשוטים  ובתהליכים 
הרלוונטיים בתחום תביעות רכב, דירה ונסיעות 
לחו"ל", אמרה גלי שבד, משנה למנכ"ל, מנהלת 

אגף שיווק ואסטרטגיה בחברה. 
בקמפיין  החברה  עולה  ההשקה  במסגרת 
שמצטרף  לוי  איתי  של  בכיכובו  חדש  פרסומי 
נתן  והבמאי  השחקן  של  בגילומו  שמיל  לחתול 

דטנר.  
ציינה  שבד 
ת  ו ע צ מ א ב " ש
ה  י צ ק י ל פ א ה
הלקוחות  יכולים 
במידע  לצפות  גם 
ולבצע  אישי 
פעולות כמו הגשת 
ובדיקת  תביעה 
תביעה.  סטטוס 
בהמשך  מדובר 
למהלכים  ישיר 
ונמשיך  שהשקנו 

מטרה  מתוך  החברה,  וסוכני  ללקוחות  להשיק 
להמשיך ולהוביל את השירות והחדשנות בענף".
מערך  מנהל  למנכ"ל,  משנה  זסלר,  דרור 
החדש  לכלי  הוא  אף  התייחס  התביעות, 

שמשיקה החברה ומסר: 
"הלחצן מנגיש ללקוחותינו שירותי חירום, 24/7, 
באמצעות  כפתור  בלחיצת  לקבלם  ומאפשר 
הלקוחות  יוכלו  ל'לחצן'  בכניסה  האפליקציה. 
לקבל מאיתנו שירות בכל דרך שיבחרו - שיחות 
התאונה,  ממקום  וידאו  שיחות  למוקד,  ישירות 
והגשת  מחו"ל  וואטסאפ  באמצעות  התכתבות 
תביעה בהליך דיגיטלי קצר ומהיר, לרבות קבלת 

תשלום מידי במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל".
האפליקציה זמינה להורדה למכשירי אנדרואיד 
משרד  מוביל  הפרסומי  הקמפיין  את   .ios-ו

הפרסום אדלר חומסקי & ורשבסקי.
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החתול שמיל וחברים, מתוך הקמפיין
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גלי שבד

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

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

www.estricher.co.il | 050-3648504
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לשכת סוכני הביטוח בישראל

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ

ההדרן של ההרשמה כבר כאן!
אם עוד לא הספקתם,
התלבטתם, נמנמתם –

יש לכם
הזדמנות אחרונה כעת, 

כי ההרשמה נסגרת
בהחלט!

לתכנית הכנס והרשמה לחצו כאן

www.polisa.news
https://ws.eventact.com/Triangle2020
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 בבקשה מצוין, כי פוליסת הביטוח לדירה של שלמה כוללת בין היתר "ביטוח נזקי 
מים ונוזלים למבנה" וכתב שירות שכותרתו: "כתב שירות לטיפול בנזקי צנרת, איטום 
ושירותי חירום"  לטענת המבקש, החברה מסרבת לתקן או לשפות בנזקים שנגרמו 

כתוצאה מדליפות מים ו/או לבצע עבודות איטום שונות למעט עבודות רובה

ייצוגית נגד שלמה בטענה 
להפרת הסכם והטעיה 
בפוליסת ביטוח לדירה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד 
ש.שלמה הנמנית על קבוצת שלמה בטענה 
להפרת ההסכם עם מבוטחיה בשל סירובה 
המבוטחים  את  לשפות  ו/או  עבודות  לבצע 
מדליפות  כתוצאה  להם  שנגרמו  בנזקים 
מים ו/או לבצע עבודות איטום שונות למעט 

עבודות רובה.
שלמה  ש.  של  עמדתה  כי  נאמר,  בבקשה 
חברה לביטוח היא שכיסוי נזקי המים וכיסוי 
וכי  האיטום מוגבלים לעבודות רובה בלבד, 
במקרה בו תתקבל עמדתה זו, הרי שמדובר 
ולהדגישו  מלהציגו  נמנעה  שהיא  בסייג 
אי  כן  ועל  דין,  פי  על  לחובותיה  בהתאם 

לאפשר לה להסתמך עליו.
המחוזי  המשפט  לבית  שהוגשה  בבקשה  נטען 
למצער  כי  בלקאר,  שלמה  ידי  על  אביב  בתל 
אשר  מבוטחיה,  את  החברה  בהטעיית  מדובר 
סברו כי רכשו ביטוח לדירה הכולל את הכיסויים 
מצומצם  בכיסוי  מדובר  בפועל  אך  האמורים, 

מאוד, כמעט ריק מתוכן.
של  לדירה  הביטוח  פוליסת  כי  מצוין,  בבקשה 
שלמה כוללת כיסוי לנזקים במבנה הדירה, כאשר 
כיסוי  קיים  בביטוח  הנכללים  הכיסויים  יתר  בין 
וכן  למבנה"  ונוזלים  מים  נזקי  "ביטוח  שכותרתו: 
כתב שירות שכותרתו: "כתב שירות לטיפול בנזקי 

צנרת, איטום ושירותי חירום".
שבפוליסה  המים  נזקי  כיסוי  כי  נאמר,  בבקשה 
בנזקים  המבוטח  את  לשפות  שלמה  את  מחייב 
של  דליפה  או  "מהימלטות  כתוצאה  לו  שנגרמו 
מים", ואילו כיסוי האיטום מחייב את החברה לבצע 
ומגוונות בדירה המבוטחת  עבודות איטום שונות 
עד  הנדרש  האיטום  חידוש  או  "תיקון  ובכללן: 
להפסקה מלאה של חדירת מים". ואולם למרות 
כי הכיסוי  זאת, בפועל עמדתה של החברה היא 
לקוי  לאיטום  "כיסוי  הינו  בביטוח  הקיים  היחידי 

המצריך רובה חיצונית בלבד".
לטענת המבקש, מעיון בפוליסה ובכתבי השירות 
וודאי שלא  עולה כי בשום מקום לא נרשם בהם 
ניתן להבין מהם שהם כוללים רק עבודות רובה. 

כל  את  כולל  הכיסוי  כי  מהם  מובן  הוא,  נהפוך 
עבודות  לרבות  הנדרשות,  והעבודות  הנזקים 

רובה.
עוד טוען המבקש, כי היות שההטעיה מלכתחילה 
יותר  "חיובי"  באופן  הביטוח  עסקת  את  מציגה 
והיות שהדבר משפיע באופן  מאשר היא באמת, 
מובנה על מחירו של הביטוח ומעלה אותו ביחס 
שני  שבין  שההפרש  הרי  ההטעיה,  ללא  למחירו 

המחירים הוא הנזק שנגרם למבוטח.
כי  סברו  המבוטחים  כי  בבקשה,  נאמר  בנוסף 
הפוליסה מכסה נזקי מים ואיטום לרכושם, ועל כן 
ממילא ככל שהם נדרשים לשלם מכיסם סכומי 

נזק  להם  נגרם  אלה,  נזקים  בגין  כסף 
בסכומים ששילמו.

הקבוצות  את  להגדיר  מציע  המבקש 
המיוצגות באופן הבא: 

א. כל מבוטחי ש.שלמה שהביטוח שלהם 
לנכס  שנגרמו  מים,  לנזקי  הרחבה  כולל 
או  מדליפת  כתוצאה  נזקים  שביטחו 
מלתקן/ נמנעה  והחברה  מים,  הימלטות 

עבודות  למעט  בנזקיהם,  אותם  לשפות 
רובה.

ב. כל מבוטחי ש.שלמה שהביטוח שלהם 
כולל ביטוח מפני נזקי איטום, ושהחברה 
עבודות  המבוטח  בנכס  לבצע  נמנעה 
בעלותן,  אותם  לשפות  או  שונות  איטום 

למעט עבודות רובה חיצוניות.
בית המשפט מתבקש למנות רו"ח מטעמו, אשר 
נמנעה  שאותם  הסכומים  הם  מה  ויקבע  יעריך 
ולאפשר  למבוטחיה,  לשלם  הביטוח  חברת 
לאחר  קבוצתי  נזק  תחשיב  להגיש  למבקש 
ויתקבלו  המיוצגת  הקבוצה  הגדרת  שתיקבע 

מסקנות רואה החשבון.
בחוזה  הביטוח  "פוליסות  נמסר:  ביטוח  משלמה 
הפוליסה  לתנאי  בהתאם  הינן  דירה  לביטוח 
התקנית, והחברה פועלת בהתאם להוראות הדין 
ובכפוף לתנאי הפוליסה התקנית. החברה תענה 

לבקשה בערכאות המתאימות".

הראל מכרה את מניות 
כלל ביטוח ופסקה מלהיות 

בעלת עניין בחברה
 מתחילת השנה, כלל ביטוח נפלה ב- 24.4% לאחר 

המכירה הראל מחזיקה במניות כלל ביטוח בשיעור של 4.99%
ופסקה מלהיות  כלל ביטוח  הראל מכרה את מניות 
היום  ביטוח  כלל  הודיעה  כך  בחברה.  עניין  בעלת 
)ד'(. לאחר המכירה בשווי של כ-200 אלף  בבורסה 
שקל, הראל מחזיקה במניות כלל ביטוח בשיעור של 

 .4.99%
מתחילת השנה, על רקע סערת הקורונה בשווקים, 
מניית כלל ביטוח איבדה כמעט רבע מערכה לאחר 
שנפלה 24.4%. בחודש פברואר נפלה המניה 10.7%. 

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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חברת SMS משיקה את הצ'ק 
ליסט של SMS – כלי העבודה 
התפקידים  בעלי  לכל  שיסייע 

בענף הביטוח. 
הכולל  עבודה  מסמך  זהו 
בו  תקין,  עבודה  תהליך 
השלבים  עיקרי  מרוכזים 
והמשימות הנדרשות מהסוכן, 
לתהליך  הן  התייחסות  תוך 
)הכפוף  פנסיונית  פגישה 
הנמקה,  מסמך  כגון:  לחוזרים 
והן  הדרישות(,  ויתר  כוח  ייפוי 
)הכפוף  פרט  פגישת  לתהליך 
וחוזר  הצירוף  לחוזר  בעיקר 
ותפקידו  בין מוצרים,  אי תלות 

לסייע לסוכן לקיים את דרישות הרגולציה בדרך 
קלה וברורה(. 

הצ'ק ליסט בנוי משלושה חלקים: טרום הפגישה, 
מהלך הפגישה וסיום הפגישה. כמו כן הוא מפרט 
ממשקי עבודה המסייעים לסוכן להנגיש ללקוח 

את  ומהירה  מקצועית  בצורה 
המלצותיו.

סרטוני  הינו  חדש  נוסף  כלי 
פעולה  כל  המלווים  הדרכה 
האורך  בסרטון  ליסט  בצ'ק 
בממוצע כשתי דקות, במהלכו 
יקבלו הסוכנים ועובדי המשרד 
הסבר מפורט לביצוע הפעולה. 
כ-52  הועלו  כה  עד  כי  נמסר, 
יועלו  שוטף  ובאופן  סרטונים, 
ויעודכנו  חדשים  סרטונים 
בהתאם  קיימים  סרטונים 

לשינויים. 
החדשים  בכלים  הצורך 
הביטוח  שענף  מכך  נובע 
עברו  בפרט  הפנסיוני  הביטוח  ותחום  בכלל 
רגולטוריות  ודרישות  שינויים  האחרונות  בשנים 
חדשות ורבות אשר יוצרים כללי עבודה חדשים 
מנהלת  פלג,  אילנית  מסבירה  הסוכן,  במשרד 
פניות  עקב  בחברה.  עסקי  ופיתוח  מקצועית 

העבודה  כלי  כל  לצד  הוחלט  מהסוכנים,  רבות 
)סימולטורים,  לסוכנים  שוטף  באופן  שניתנים 
לרכז  וכו'(,  למסלקה  חיבור  הנמקה,  מסמכי 
לפן  המתייחס  אחד  מובנה  עבודה  תהליך 
לייצר  דהיינו,  הרגולציה.  ולדרישות  המקצועי 
לסוכנים/לעובדי המשרד כלי עבודה פשוט ויעיל 
הנדרשים,  העיקריים  עבודה  תהליכי  המאחד 
רגולטורי  תהליך  לכל  להתייחס  במקום  זאת 

בנפרד.
בתוך  הן  זמינים  הכלים  כי  מדגישים,  בחברה 
של  האינטרנט  באתר  והן  למנויים  המערכת 
מאמינים  בחברה  חפץ.  לכל   SMS חברת 
חדשים,  סוכנים  ותיקים,  לסוכנים  יסייעו  כי 
מי  ולכל  בענף   חדשים  לעובדים  לרפרנטים, 
שמעוניין להרחיב את הידע המקצועי ואת אופן 

העבודה עם המערכת. 
לייצר  חשיבות  רואה   SMS כי  מסכמת,  פלג 
הראשונה  מהשורה  טכנולוגיים  כלים  ולהנגיש 
הדרישות  עיקרי  וריכוז  מקצועיים  כלים  לצד 

המקצועיות במקום אחד.

 מדובר במסמך המרכז את שלבי העבודה וכן סרטוני הדרכה  בחברה מציינים כי הרעיון להכנת 
כלי העבודה הגיע מהשטח  לאור פניות רבות של בעלי רישיון להכוונה מקצועית ובירורים של חוזרי 
אוצר חדשים הוחלט  לרכז תהליך עבודה מובנה אחד המתייחס לפן המקצועי ולדרישות הרגולציה 

חברת SMS משיקה צ’ק ליסט 
וסרטוני הדרכה: שני כלים 
שירכזו את עבודת הסוכן

אילנית פלג, מנהלת מקצועית 
ופיתוח עסקי בחברה

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
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ההוראות החדשות של הרשות:

הרשות מעדכנת את הפוליסה 
התקנית לרכב רכוש; טופס העדר 
תביעות לא יכלול תאונות קטנות

 תאונות קטנות מוגדרות כאלו שעלות התיקון שלהן נמוכה מהפרמיה השנתית  הדוח לא 
יכלול את התביעות שאינן באשמתו של הנהג ועליהן קיבלה חברת הביטוח פיצוי מצד שלישי

רשות שוק ההון החליטה לטפל באחד מהנושאים 
שהטרידו את קהל מבוטחי הרכב והוא אופיו של 
טופס "העדר תביעות". כך פרסמה הרשות היום 
החליט  הביטוח  בחברות  ביקורות  לאחר  )ד'(. 
הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת, כי הטופס, 
או בשמו הרשמי דוח העבר הביטוחי, לא יכלול 
נמוכה  שלהן  התיקון  שעלות  קטנות,  תאונות 
יכלול  לא  הטופס  בנוסף,  השנתית.  מהפרמיה 

תאונות שאינן באשמת המבוטח ועליהן 
קיבלה חברת הביטוח פיצוי מצד שלישי. 
את  קיבלה  הביטוח  שחברת  במידה 
הפיצוי מצד שלישי. לאחר שהופק דוח 
עבר ביטוחי למבוטח, היא תחויב למחוק 
את התביעה שסומנה למבוטח ולהעביר 

דוח מתוקן למבוטח. 
הטופס  בהפקת  נוסף  בשינוי  מדובר 
לאחר שבאמצע החודש קבעה הרשות 
הטופס  את  יספקו  הביטוח  חברות  כי 
דרך הר הביטוח והמבוטחים לא יצטרכו 

העדכון  הביטוח.  לחברת  אישי  באופן  לפנות 
במבנה ואופי הטופס הוא חלק משינויים נוספים 
המוצרים  של  הבחינה  מהליך  כחלק  שנעשים 
לצרכי  והתאמתם  בשוק  הקיימים  הביטוחיים 
הרשות  קבעה  למשל,  אתמול,  המבוטחים. 

שינויים משמעותיים בפוליסות האכ"ע. 
המופיעים  הנוספים  העיקריים  השינויים  אלו 
בהוראות החדשות של הרשות בפוליסות רכב-

רכוש:
הביטוחי  העבר  לדוח   - השקיפות   הגברת   •
וזאת  לנזק,  שגרם  הסיכון  לגבי  מידע  יתווסף 
כי  במטרה לחסוך למבוטח את הצורך להוכיח 
כגון  בפרמיה,  עלייה  גורר  שאינו  בנזק  מדובר 
נזקי טבע. לראשונה, הרשות מייצרת אפשרות 
המותאמות  פוליסות  למבוטחים  להציע 
לבחור  יוכל  מבוטח  למשל,  כך,  לצרכיהם. 
מוחלט  נזק  בגין  חלקי  פיצוי  הכוללת  בפוליסה 

לרכב ולקבל הנחה בפרמיית הביטוח.
מערכות   - הבטיחות  למערכות  כיסוי  הוספת   •
שהן  מכיוון  בפוליסה,  מכוסות  יהיו  הבטיחות 
מביאות להקטנת הנזקים ולהפחתת הסיכון גם 

עבור חברת הביטוח.
• איסור על הפחתה חלקית או מלאה של פיצוי 
הנהיגה  רישיון  בהם  במקרים   - למבוטח  כספי 
של מבוטח לא היה בתוקף בשל העדר תשלום 
חברת  לפועל,  להוצאה  חוב  בשל  או  אגרה 
הביטוח לא תוכל לדחות את תביעת המבוטח. 
מפניות שהגיעו לרשות היו מקרים בהם מבוטח 
מודע  היה  לא  ואף  בזמן,  חניה  דוח  שילם  לא 
הביטוח  מחברת  פיצוי  ביקש  וכאשר  לחוב, 

לאחר תאונת דרכים, תביעתו נדחתה.
• ביטול הקנס ששילמו מבוטחים שרצו לבטל את 

הפוליסה - מנגנון הוגן ומשתלם יותר למבוטחים 
שמבקשים לבטל את הפוליסה במהלך תקופת 
המנגנון  כספם.  את  חזרה  ולקבל  הביטוח 
גבוה  החזר  לקבל  למבוטחים  יאפשר  החדש 
יותר מהמנגנון הישן ויקל עליהם לעבור לחברה 

אחרת ובעצם להגביר את התחרות.
נזקים  תיקון  על  לדווח  המבוטח  חובת  • ביטול 
במסגרת  ולא  עצמאי  באופן  שנעשה  לרכב 

נזקים אלו לא מהווים תביעת  פוליסת הביטוח. 
את  למבוטח  להעלות  אמורים  לא  ולכן  ביטוח 

הפרמיה.
ישנם  ישראל  "במדינת  כי  מסבירה  הרשות 
רכוש  בביטוח  המבוטחים  רכבים  מיליון  כ-2.9 
)מקיף וצד ג'(. ביטוח רכב רכוש הידוע כ"ביטוח 
ביותר  הגדול  הינו  ג'",  צד  "ביטוח  או  מקיף" 

בענפי הביטוח הכללי והציבור משלם על ביטוח 
הרשות,  פי  על  בשנה".  שקל  מיליארד  כ-9  זה 
לטובת  לשפר  החדשות  ההוראות  "מטרת 
שלהם.  הרכב  פוליסות  את  המבוטחים  ציבור 
התיקונים נעשו לאחר שנצבר ניסיון וידע בתחום 
ביטוחי הרכב בשל תלונות ציבור שטופלו על ידי 
בחברות  ידיה  על  שבוצעו  ביקורות  או  הרשות 
לתקופה  יותאמו  החדשות  הפוליסות  הביטוח. 

הנוכחית ולצרכי המבוטחים".
ההון  שוק  רשות  של  השינויים 
צפויים להגביר את התחרות בענף 
למבוטחים  ולאפשר  רכב  ביטוח 
לרכוש מסלולים מוזלים העשויים 
וכן לאפשר  להגיע ל-30% הנחה, 
הפוליסה  של  מיטבית  התאמה 

והכיסוי שלה לצרכי המבוטחים.
הוא  רכוש  רכב  "ביטוח  ברקת: 
שיש  הנפוצים  הביטוחים  אחד 
והוא רלוונטי כמעט לכל משק בית 
בישראל. אנחנו שמים דגש על טיפול בתלונות 
את  להתאים  ומחובתנו  אלינו  המגיעות  הציבור 
הפוליסות לאור כשלי שוק שעולים מהשטח. אני 
מברך על השינויים שפורסמו היום שעולים בקנה 
התחרות,  הגברת   - הרשות  מדיניות  עם  אחד 
זכויות המבוטחים והתאמת הכיסויים  הגנה על 

הביטוחיים כך שיתנו מענה ראוי לציבור".
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עלייה בהיקף רכישות 
ומיזוגים בשנת 2019

Munich Re ישתתף 
במימון מחקרי סרטן

 התשואה על ההשקעות נשארה נמוכה וללא שינוי  רכישות ומיזוגים מאפשרים 
לבעלי המניות להגדיל את פוטנציאל הרווח והחזר ההשקעה או מימוש ההשקעה

250 אלף דולר, ועובדיו ישתתפו בפעילויות  Munich Re בפועל יתרום 
לעידוד תרומות ועבודה התנדבותית אחרת  הוא מבטח המשנה 

הראשון אשר הודיע על תמיכה כספית במימון מלגות ומענקי מחקר

היקף הרכישות והמיזוגים ברחבי העולם בשנת 
 382 לעומת  עסקאות  ב-419  הסתכם   2019
עיקר   .Clyde & Co מדווח  כך   ,2018 בשנת 

העסקאות היו במחצית הראשונה של 2019. 
העסקאות  בהיקף  ירידה  נרשמה  בארה"ב 
לעומת   .2018 בשנת  ל-189  יחסית  ל-182 
בהיקף  עלייה  נרשמה  באירופה  זאת, 

העסקאות ל-155 לעומת 122 בשנת 2018. גם 
ביתר חלקי העולם נרשמה עלייה בשנת 2019 
בשנת  שנרשמה  הירידה  אשתקד.  לעומת 
הקטסטרופאליים  הטבע  נזקי  בתחום   2019
ועלייה במחירי הביטוח הביאו לשיפור בתוצאות 
על  התשואה  אך  המבטחים,  של  העסקיות 
ההשקעות נשארה נמוכה וללא שינוי. רכישות 

ומיזוגים מאפשרים לבעלי המניות להגדיל את 
מימוש  או  ההשקעה  והחזר  הרווח  פוטנציאל 
 Clyde & Co של  הצפי  פי  על  ההשקעה. 
טכנולוגיות  בתחום  ההשקעות   ,2020 לשנת 
באופן  יגדלו   )InsurTech( ביטוח  תומכות 
דרך  מהוות  שהטכנולוגיות  מאחר  משמעותי 

אמינה לצמיחה.

 Munich Re חטיבת ביטוח החיים האמריקאית של
הודיעה על הסכם שיתוף פעולה לתקופה של ארבע 
 the American Cancer Society עם  שנים 
שמתבצעים  חשובים  מחקרים  שני  ותממן   )ACS(
 ACS Research Scholar Grants של  במימון 
בתחום חקר מחלת הסרטן, וכן תממן מלגות ומענקי 

מחקר. בפועל יתרום Munich Re 250 אלף דולר, 
ועובדיו ישתתפו בפעילויות לעידוד תרומות ועבודה 

התנדבותית אחרת.
מאז 1947 נותן ACS מענקי מחקר ל-57 מוסדות 
למחלת  בקשר  שונים  בתחומים  ארה"ב  ברחבי 
ליותר  מחקר  מענקי  נתנו  זו  בתקופה  הסרטן. 

מיליארד   4.9 בתחום  הושקעו  מחקרים,  מ-800 
דולר, שמימנו בין היתר 49 חוקרים אשר זכו גם 

בפרס נובל.
Munich Re הוא מבטח המשנה הראשון אשר 
ומענקי  הודיע על תמיכה כספית במימון מלגות 

מחקר.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 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

www.polisa.news
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מיכל לויצקי מונתה למנהלת 
ואנליזה  דאטה  תחום 
תפקיד  של  איוש  במסגרת 
חדש במגדל, כך הודיעה היום 

)ד'( החברה. 
מסמנת  מגדל  כי  נמסר 
וממנה  הדאטה  תחום  את 
לתחום.  מנהלת  לראשונה 
על  אמונה  לויצקי תהיה 
העסקי,  בפן  הדאטה  תחום 
כלל  לקידום  ותפעל 
במסגרת  בדאטה  השימושים 
דרך  מדוחות,  החל   - הארגון 
ועד  סטטיסטיים  ניתוחים 
ושימוש  מתקדמים  למודלים 
מלאכותית  באינטליגנציה 

הגורמים  עם  יחד  תפעל  היא  כך  לשם   .)AI(
לבניית  בחברה  והטכנולוגיים  העסקיים 

לארגון  דאטה  אסטרטגיית 
והוצאתה לפועל.

רו"ח במקצועה, בעלת  לויצקי, 
שנה  מעשרים  יותר  של  ניסיון 
גדולים,  וארגונים  בגופים 
מתמחה  והיא  ובחו"ל,  בארץ 
בחיבור בין עולמות הטכנולוגיה 
בתפקידה  העסקים.  לעולמות 
כראש  שימשה  האחרון 
וסמנכ"לית  הפינטק  תחום 
התוכנה  בחברת  עסקי  פיתוח 
לכן,  קודם   .VoiceSense
מעשור  יותר  במשך  התגוררה 
מנהלת  והייתה  בבוסטון 
דאטה  ניתוח  בתחום  בכירה 
והפיננסים  הביטוח  בחברת 
וכן   ,Manulife John Hancock הגלובלית 
בפירמת  סיכונים  ומנתחת  בכירה  כאנליסטית 

 Wellington ,ניהול הנכסים מהגדולות בעולם
 .Management Company

חודשים  כשלושה  לפני  כי  מסבירים,  בחברה 
דאטה  מבוססת  חדשה  פעילות  מגדל  השיקה 
עם  כעת,   .Match מגדל  המותג  תחת   AI-ו
החברה  מתכננת  לויצקי,  של  מינויה  השלמת 
הדאטה  מבוססת  פעילותה  את  להעמיק 

והאנליזה בתוך הארגון ומחוצה לו.  
למגדל  יצטרף  הקרובים  בשבועות  כך,  בתוך 
בחטיבת  דאטה  כמנהל  שישמש  איתן  שי 
נמסר  בחברה.  חדש  תפקיד  גם   – הטכנולוגיה 
בתחומי  ניסיון  שנות  מעשר  יותר  לאיתן  כי 
הבינה העסקית וה-Big Data. בשמונה השנים 
האחרונות הוא שימש במגוון תפקידים בחברת 
כרטיסי האשראי כאל, כאשר בתפקידו האחרון 
 .Big Data-ו עסקית  בינה  מחלקת  ראש  היה 
לפני כן שימש בתפקידים שונים בתחום הבינה 

העסקית בחברות גדולות כגון טבע ואלווריון. 

מיכל לויצקי מונתה 
למנהלת תחום דאטה 

ואנליזה במגדל

המבוטחת האחרונה של 
מגדל מ”ספינת הקורונה” 

ביפן שבה לארץ

 מגדל ממנה לראשונה מנהלת לתחום הדאטה והאנליזה  לויצקי תהיה אחראית על 
התחום בפן העסקי, ותפעל לקידום כלל השימושים בדאטה במסגרת הארגון  שי איתן 

יצטרף לחברה וימונה למנהל דאטה בחטיבת הטכנולוגיה - תפקיד חדש נוסף במגדל

בזמן שהותה בבידוד ביפן דאגה מגדל 
לכל צרכיה, מפרטי לבוש ועד אוכל כשר

מבטחים ומבוטחים

בתום שמונה ימים של בידוד: 

המבוטחת הרביעית והאחרונה של מגדל מ"ספינת 
הקורונה" ביפן שבה לארץ. המבוטחת שבה לאחר 
שמונה ימים של בידוד ושהייה בבית החולים היפני. 
בזמן שהותה בבידוד ביפן דאגה מגדל לכל צרכיה, 

מפרטי לבוש ועד אוכל כשר.  
וביטוחי  מגדל  קול  ומנהל  סמנכ"ל  הרוש,  אלי 

תמיד  כמו  מוכיחה  "החברה  אמר:  לחו"ל,  נסיעות 
כדי  הנדרש  כל  תעשה  וכי  הכול  מעל  מבוטחיה  כי 
להחזירם הביתה בשלום מכל מקום בעולם. תודות 
והערכה לצוותים הנפלאים שלנו שליוו את התהליך 
ובני  המבוטחים  עם  אדוק  בקשר  כימים  לילות 

משפחותיהם". אלי הרוש, סמנכ"ל ומנהל קול מגדל

מיכל לויצקי
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קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד.

www.polisa.news
חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר
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