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פסטרנק תובע  237מיליון שקל
מכלל ,טפחות ,בכירים בכלל ומנכ"ל
איגוד" :פעלו לחיסול הכי ישיר"
טוען בתביעה כי מזרחי-טפחות ,שהיה גורם המוביל בשוק המשכנתאות,
הפעיל לחץ על כלל ביטוח להגבלת היקף הפעילות של "הכי ישיר"
סוכן הביטוח הוותיק שאול
פסטרנק ,וסוכנות הביטוח
גלובוס )שהוא מבעליה( הגישו
אתמול )ד'( לבית המשפט המחוזי
בתל אביב תביעה בסך של 237.3
מיליון שקל מחברת הביטוח כלל,
מבנק מזרחי טפחות ,מראשי
כלל ביטוח )בעבר או גם בהווה(
אביגדור קפלן ,אלכס ליברמן ,דני
קהל ואריה הרמן ,וכן ממנכ"ל
בנק איגוד כיום חיים פריילכמן,
לשעבר מנכ"ל בנק טפחות.
הרקע לתביעה הוא חיסולה של
סוכנות הביטוח "הכי ישיר",

בבעלות פסטרנק ,בשל אירועים
בשנים  2005ו .2006-פסטרנק
טוען כי כלל ביטוח וטפחות ,וכן
מנהליהם הבכירים ,פעלו בחוסר
תום לב ובהסכם ביניהן כדי לחסל
את "הכי ישיר" ,והביאו אותה עד
למצב של פירוק וחדלות פרעון.
עם זאת ,הוא העמיד את התביעה
על סך  20מיליון שקל,לצרכי
אגרה .התביעה הוגשה באמצעות
עו"ד דוד יצחק .לדעת פסטרנק.
מעשיהם ומחדליהם של הבכירים
מהווים גם הפרת שורת חוקים.
פסטרנק ,שגילה את הפוטנציאל

בענף זה ,יסד ב 1998-את "הכי
ישיר" ,שהייתה בבעלותו ),(36%
ובבעלות סוכנות הביטוח "בנפיט"
של כלל ביטוח ) .(64%מנהלי
בנפיט היו סוכני הביטוח מוני
פלר וסטיוארט שפירא ,שהיו גם
מנהלים שכירים בקבוצת כלל .דני
קהל שימש יו"ר בנפיט.
"הכי ישיר" החלה ב 1998-לשווק
פוליסות ביטוח חיים ללווי
משכנתאות .תוך זמן קצר הגיעה
"הכי ישיר" ל 50-אלף לקוחות
שחלקם ביטלו את הפוליסות

המשך בעמ' 3

רשות המסים תחזיר לנישומים שהגישו
ערעור את המס שניכתה מכספי פיצויים
ומענקי פרישה ששולמו להם ב2008-
רשות המסים הודיעה היום )ה'(
לבית המשפט המחוזי בתל אביב
כי תחזיר לנישומים שהגישו ערעור
לבית המשפט ,את המס שניכתה
מכספי פיצויי פיטורים ומענקי
פרישה ששולמו להם בשנת 2008
ותמציא להם כבר ביום א' הקרוב,
אישור חדש לרצף זכויות פיצויים
והפעם ללא תקרה .הודעה זו
נמסרה לבית המשפט לקראת
הדיון שצפוי להתקיים בעניינם של
המערערים בפני השופט אלטוביה
מגן ,ביום ב' הקרוב.06.09.2010 ,

ערעורי המס שהוגשו לבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,בשמם
של עובדים אשר פרשו ממקום
עבודתם במהלך שנת  ,2008היו
השלב האחרון במאבק ציבורי
ומשפטי מתמשך ,שהוביל רו"ח
אמיר גבאי ,מנכ"ל  B4יועצי
פרישה ,במטרה למנוע מרשות
המסים ומשרד האוצר מלבצע
תיקון רטרואקטיבי להוראות
פקודת מס הכנסה הפוגע בעובדים
שפרשו ממקום עבודתם בשנת
.2008

לתגובת רו"ח אמיר גבאי" ,לא
די בכך ,שכן אמנם נעשה צדק
עם אותם פורשים אך הנזקים
הכלכליים שנגרמו ועדיין נגרמים
לאנשים הפורשים מעבודתם מאז
ינואר  2008ועד היום ,בעקבות
תיקון  3לחוק קופות הגמל
והחקיקה הנוספת שבאה לאחריו,
גדולים ומיותרים ויש עוד הרבה
מה לעשות" .אנו מחכים בקוצר
רוח לכנסת שתחזור מהפגרה
כדי להמשיך לפעול מולה לטיפול
בעוולות נוספות".

כל הזכויות שמורות ,אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר  -כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון
עדיף ביטוח ופנסיה .המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד ,ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי .המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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