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העיתון של ענף הביטוח

עכשיו זה רשמי: הנהלת “כלל ביטוח” מכירה בהסתדרות 
כארגון היציג של עובדי הקבוצה

מאבקים  של  ארוכים  חודשים  לאחר 
מאסיבית  התערבות  להתאגד,  וניסיונות 
של ההסתדרות בנעשה בשורות הקבוצה, 
תסיסה פנימית בקרב העובדים ואף איומים 
אחרונים מצד עובדי “כלל פיננסים” לפתוח 
ינוהל עמם  ולא  בצעדים משפטיים במידה 
מו”מ טרם השלמת עסקת מכירת פעילות 
דבר  נפל  פיננסים”,  ל”הראל  החברה 
ב”כלל ביטוח”: הנהלת הקבוצה הודיעה כי 
של  היציג  כארגון  בהסתדרות  מכירה  היא 
הודעת  רקע  על  באה  זו  הכרה  העובדים. 
ההסתדרות לפיה “עובדי קבוצת כלל ביטוח 
עובדי כלל  מתוכם  בהסתדרות,  התאגדו 
חברה לביטוח, כלל אשראי ומימון וכללביט. 
להכיר  ביטוח  כלל  להנהלת  קוראים  אנו 
בהתארגנות העובדים בהסתדרות, ולפתוח 
רשמי  במכתב  קיבוצי”.  להסכם  במו”מ 
איזי כהן, מנכ”ל הקבוצה,  ששיגר השבוע 
בהסתדרות,  מקצועי  לאיגוד  האגף  ליו”ר 
ההכרה  על  הודיע  הוא  ניסנקורן,  אבי 
בהתאגדות העובדים והרצון בפתיחת מו”מ 

מצד  זו  הכרה  קיבוצי.  הסכם  על  לחתימה 
לשלוש  מתייחסת  ביטוח”  “כלל  הנהלת 
יחידות בתוך הקבוצה: האחת - כלל חברה 
לביטוח, כלל פנסיה וגמל, כללביט מערכות, 
ביטוח  לביטוח וכלל  חברה  בריאות  כלל 
כלל  החברות  את  כוללת  השנייה  אשראי; 
וכלל  פקטורינג ומימון  כלל  ומימון,  אשראי 
מימון אשראי צרכני; השלישית כוללת את 
קבוצת החברות כלל פיננסים בטוחה ניהול 
יצוין  ניהול קרנות נאמנות.  השקעות וכלל 
כי עם כניסתו לתפקידו אמר כהן )דצמבר 
2012( כי “ביחס לניסיון להקים בכלל ועד 
עובדים, אני מאמין בעובדים ובתגמול אישי 
לעובדים על פי עמידה ביעדים של החברה, 
לכל  מלאים  שותפים  יהיו  כשהעובדים 
הצלחה. אינני חושב שהאג’נדה עתה היא 
לתת  הדרך  את  למצוא  אלא  עובדים,  ועד 
ואחת מהעובדים,  אחד  לכל  הגאווה  את 
לכך  ולגרום  ביטוח,  לכלל  השתייכותם  על 
רוצים כאן”.  שאנו  מהשינוי  חלק  שיהיו 
“כלל  של  הקודמת  הנהלתה  כך,  בתוך 

טלמון,  שי  המנכ”ל  בראשות  ביטוח”, 
התערבות  נגד  ונחרץ  תקיף  באופן  יצאה 
ניסיונות ההתאגדות של העובדים במסגרת 
כ-8  לפני  ששלח  באגרת  ההסתדרות. 
חודשים טלמון לעובדים, הוא בחר להזכיר 
היעלמותה  את  ביטוח”  “כלל  לעובדי 
זאת  וקשר  “הסנה”,  הביטוח  חברת  של 
חופש  את  לממש  העובדים  של  לבחירתם 
עובדי  בכדי  “לא  שלהם.  ההתאגדות 
מאוגדים  אינם  בישראל  הביטוח  חברות 
בהסתדרות”, ציין טלמון, והוסיף כי “חברת 
)הסנה(  ההסתדרות  שניהלה  הביטוח 
מהמפה.  מזמן  ונעלמה  כלכלית  קרסה 
להסכם  כזה.  למקום  להגיע  רוצים  לא  אנו 
קיבוצי יש חסרונות לא מעטים: ההסכם יוצר 
אחידות בתנאי ההעסקה שמקשה ולעתים 
לא מאפשר תגמול עובדים על בסיס אישי 
בו  עבודה  במקום  גם  לביצועים.  בהתאם 
יש הסכם קיבוצי העובדים לא חסינים בפני 
פיטורים”. כעת, כאמור, ההיסטוריה חוזרת 

לענף הביטוח. 

 האם משרד האוצר שוקל לסגת באופן חלקי 
מהמלצות ועדת בכר?

באחרונה גיבש מנכ”ל משרד האוצר, דורון 
את  לבדוק  נועד  אשר  מיוחד  צוות  כהן, 
הכשלים בשוק ההון. הצוות, בראשו עומד 
כהן, הוקם ככל הנראה לאור חוסר שביעות 
התנהלותו  לנוכח  באוצר  הקיימת  הרצון 
לפוטנציאל  ותרומתו  ההון  שוק  של 
הצוות  הידוע,  ככל  המשק.  של  הצמיחה 
יהיה אמון על מיפוי השוק ואיתור נקודות 
כשל הדורשות את טיפולה של הממשלה 
מתייחסת  נקודות  מאותן  אחת  החדשה. 
לבעלות הבנקים אל מול חברות הביטוח 
הפנסיה.  קרנות  ו/או  הגמל  קופות  על 
כזכור, המלצת ועדת בכר שיושמה הייתה 

לנתק את הקשר בין אפיקי החיסכון ארוך 
הטווח לבין הבנקים ובכך למנוע מצב שבו 
עבור  בטחונות  העמיתים משמשים  כספי 
מעסיקים  של  האשראי  או  הנזילות  קשיי 
גורמים  שלדעת  אלא,  שונים.  וארגונים 
באוצר אותם כספי חסכונות אינם מגיעים 
ומכאן, שבחלוף  מיועדים  אפיקים  לאותם 
יש  בכר  ועדת  מהמלצות  שנים  שמונה 
במקומות  ולתקן  מחדש  אותן  לבחון 
הדורשים תיקון. אחת החלופות שתעמוד 
ל”בנקים  האפשרות  מתן  היא  לבחינה 
בקופות  ולשלוט  לחזור  בהגדרה  קטנים” 
הגבלים  תחת  הפנסיה,  קרנות  או  הגמל 

ח”כ  התייחסה  זה  לעניין  כי  יצוין  שונים. 
המשנה  ועדת  יו”ר  קירשנבאום,  פאינה 
 - הכספים  בוועדת  ההון  ושוק  לביטוח 
טענה  קירשנבאום  ח”כ  ה-18.  הכנסת 
 ,)2012 )נובמבר  באילת  הלשכה  בכנס 
ומוגדרת  ברורה  מדיניות  חסרה  כי 
הפנסיוני  החיסכון  שוק  בהתנהלות 
בישראל. לדבריה, רפורמת האוצר )תיקון 
3( הביאה לכך שקופות הגמל אינן עונות 
דבר  בינוני,  לטווח  החיסכון  לצרכי  עוד 
לדבריה,  רבים,  כספים  לזליגת  שהוביל 
לאפיקי  הפנסיוני,  החיסכון  מאפיקי 

ההשקעה בנדל”ן ונוספים. 
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הפניקס השיקה פתרון חדש לרפורמת האוצר בביטוחי מנהלים:
חבילת “הפניקס בכירים” - חבילה הכוללת ביטוח חיסכון 

פנסיוני, השתלמות והגנות פרט
השבוע  בתחילת  השיקה  “הפניקס”  חברת 
החברה  סוכני  עבור  שערכה  מיוחד  בכנס 
את הפתרון שלה לבעיית ביטוחי המנהלים 
חבילת  הפנסיוני:  החיסכון  ולמגבלות 
“הפניקס בכירים”. חבילה זו, לדברי גורמים 
בכירים בחברה, מאפשרת למבוטח להגדיל 
מחד את הכנסת הנטו בחשבון הבנק שלו 
כבר כיום, ומאידך להגדיל משמעותית את 
קצבת הפנסיה הצפויה לו. בנוסף לכך ייהנה 
יותר  רחבות  ביטוחיות  מהגנות  המבוטח 
ומדמי ניהול מופחתים ביחס למקובל בשוק. 
עיקריים:  מרכיבים   3 כוללת  זו  מעטפת 
)ביטוח  פנסיוני  חסכון  ביטוח  פוליסת   .1
השתלמות   .2 החדשה(;  בגרסתו  מנהלים 
נטו - קרן השתלמות המגדילה את הכנסת 
הנטו של החוסך; 3. פוליסת פרט במתנה 
לבחירת הלקוח מתוך מגוון אפשרויות )ללא 
עלות(. להלן הפירוט: פוליסת ביטוח חסכון 
ביטוח מנהלים בגרסתה  פוליסת   - פנסיוני 
המשודרגת, הכוללת הבטחת מקדם קצבה 
כל  ללא   ,60 על  עולה  שגילם  למבוטחים 
הנחה  מופחתים.  ניהול  ודמי  נוספת  עלות 
למבוטח  תוענק  מהצבירה  הניהול  בדמי 
גם  המנהלים,  לביטוח  בנוסף  רכש,  אשר 
כיסוי “הגנת הכנסה” או ריסק. גובה ההנחה 
נגזר מהיקף הכיסוי הנרכש; השתלמות נטו - 
מכשיר זה שודרג במסגרת חבילת “הפניקס 
הגדלת  את  לחוסך  שיאפשר  כך  בכירים”, 
הכנסת הנטו החודשית שלו באמצעות מנגנון 
הנגזרת  אוטומטית,  חודשית  הלוואה  של 

החוסך  עבור  המופקד  החיסכון  מהיקף 
חודש  מדי  ומועברת  ההשתלמות  לקרן 
לחשבון העובר ושב של החוסך. “הפניקס” 
חלק  חודש  מדי  המבוטח  לרשות  מעמידה 
היקף  את  מגדילה  ובכך  החיסכון,  מכספי 
בחשבון  לרשותו  העומד  )נטו(  ההכנסות 
הבנק ומאפשרת לו לשפר משמעותית את 
רמת המחייה השוטפת. מהחברה מציינים 
כי לחוסך תהיה נגישות לכספי החיסכון בכל 

יזדקק להם, בדרך פשוטה  זמן בה  נקודת 
בגובה  הלוואה  תעניק  “הפניקס”  ומהירה. 
החודשיות,  מההפקדות   45% עד  של 
מינימאלית.  צבירה  או  ותק  דרישת  ללא 
בקרן  תיצבר  החודשית  ההפקדה  יתרת 
והוא  ובמידה  המבוטח  של  ההשתלמות 
הגדלת  לטובת  החיסכון  את  לייעד  יבחר 
לו  תוענק  בפרישה,  החודשית  הקצבה 
הטבה נוספות בדמות מקדם קצבה מובטח 

מקרן  שהועברו  הכספים  על  גם  שיחול 
ההשתלמות. בחברה מדגישים כי שדרוגים 
אלו בקרן ההשתלמות של עמיתי “הפניקס” 
יעניקו לכל חוסך וחוסך יותר פנסיה ויגדילו 
)נטו(.  המשפחה  הכנסת  את  משמעותית 
ההשתלמות  בקרן  הניהול  דמי  בנוסף, 
חבילת  במסגרת  החוסך  על-ידי  שתירכש 
“הפניקס בכירים” יהיו מופחתים ותחרותיים 
ביותר ביחס למקובל בענף ובשוק; פוליסת 
פרט ללא עלות - חבילת “הפניקס בכירים” 
כוללת בנוסף הטבות ביטוחיות למצטרפים,  
שיוענקו  שונים  רפואיים  כיסויים  לרבות 
המוענקים  הכיסויים  רשימת  עלות.  ללא 
כספי  פיצוי  היתר:  בין  כוללת,  עלות  ללא 
הסרטן  מחלת  גילוי  של  במקרה  פעמי  חד 
ופיצוי חד פעמי במקרה של תאונה. לדברי 
“’הפניקס  “הפניקס”,  מנכ”ל  לפידות,  אייל 
וכיסויי  חסכון  כלי  חבילת  הינה  בכירים’ 
ניתוח  עבודת  מתוך  גובשה  אשר  ביטוח 
המבוטחים  דרישת  ולאור  מעמיקה  צרכים 
מדובר  חדשני.  חיסכון  אפיק  לבניית 
בבשורה צרכנית של ממש ובמהפכה בענף 
המגדילה  ביטוחית  מעטפת  זוהי  הביטוח. 
את  מגדילה  המבוטח,  של  הנטו  שכר  את 
הקצבה הפנסיונית העתידית, מספקת יותר 
וכל  ומשפחתו  למבוטח  ביטוחיות  הגנות 
ואטרקטיביים.  מופחתים  ניהול  בדמי  זאת 
השקת ‘הפניקס בכירים’ היא צעד נוסף של 
הפניקס בהמשך צמיחתה העסקית ומיצובה 

בעמדת חדשנות ומובילות שוק”.

אייל לפידות, מנכ”ל “הפניקס”: 
“מדובר בבשורה צרכנית של ממש 

ובמהפכה בענף הביטוח. זוהי מעטפת 
ביטוחית המגדילה את שכר הנטו 
של המבוטח, מגדילה את הקצבה 
הפנסיונית העתידית, מספקת יותר 
הגנות ביטוחיות למבוטח ומשפחתו 

וכל זאת בדמי ניהול מופחתים 
ואטרקטיביים”

חברת הראל ממשיכה במאמציה להרחבת הפתרונות בחיסכון ארוך טווח:
הראל משיקה פוליסות חדשות לביטוח לעצמאים 

ולשכירים במסלולי כפולות שכר
תוכניות  להשיק  ממשיכה  “הראל”  חברת 
את  ומשיקה  טווח  ארוך  לחיסכון  חדשות 
לביטוח  למצטרפים  דינמי”  מור  “הראל 
כפולות  במסלולי  ולשכירים  לעצמאים 
שכר. במסלולים אלו סכום הביטוח למקרה 
היקף  את  ומגדיל  דינאמי  הנו  פטירה 
בשכרו  לגידול  בהתאמה  הביטוחי  הכיסוי 
של המבוטח ולשינויים במצבו המשפחתי. 
בתוך כך מציינים ב”הראל” כי “הראל מור 
וייחודי הכולל  דינמי” תכלול מרכיב בלעדי 
הגדלת סכום הביטוח בעקבות עליה בשכר 
לפי תנאי החיתום בעת קבלה לביטוח )עד 
פי 3 מסכום הביטוח המקורי(, לכל תקופת 
אכשרה.  תקופת  וללא  גיל  בכל  הביטוח 

כמו כן יינתנו דמי ניהול מופחתים לרוכשים 
חיים,  ביטוח  המשלבת  ביטוח  פוליסת 
מנהלים  ביטוח  רכישת  בעת   .1 כדלקמן: 
המשלב רכישת סכום ביטוח השווה פי 60 
74 מהשכר החודשי )מכפלות שכר( -  עד 
הניהול  10% מדמי  של  בשיעור  הפחתה 
 200,000 כל צבירה של  על  ההתחלתיים 
₪, עד לדמי ניהול בשיעור של 0.735%; 
המשלב  מנהלים  ביטוח  רכישת  בעת   .2
ואילך   75 פי  השווה  ביטוח  סכום  רכישת 
של  בשיעור  הפחתה   - החודשי  מהשכר 
כל  על  ההתחלתיים  הניהול  מדמי   10%
צבירה של 200,000 ₪, הפחתה עד לדמי 
3. לעצמאים  ניהול בשיעור של 0.525%; 

 500,000 של  מינימאלי  ביטוח  סכום   -
של  בשיעור  הפחתה   - מוות  ₪ למקרה 
כל  על  ההתחלתיים  הניהול  מדמי   10%
עד  הפחתה   ,₪  200,000 של  צבירה 
לדמי ניהול בשיעור של 0.525%. בנוסף, 
אובדן  של  מקרים  עבור  הביטוח  סכום 
בהוכחת  צורך  ללא  עבודה מתעדכן  כושר 
בשנה   15% של  שכר  גידול  עד  בריאות: 
55( והטבה, “עוד בחיים”,  )מוגבל עד גיל 
המאפשרת תשלום מוקדם של 50% מסכום 
הביטוח במקרה של מחלה סופנית, מוגבל 
הבסיסיים  הניהול  דמי   .₪ ב-250,000 
מהפרמיה   4%  - החדשה  הפוליסה  של 

ו-1.05% מהצבירה.
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מנורה מבטחים מגיבה לרפורמות בביטוחי המנהלים 
ומשיקה פוליסות חדשות לגיל השלישי מבטיחות תשואה

רוזן,  מוטי  של  בניהולו  מבטחים”,  “מנורה 
המנהלים  בביטוחי  לרפורמות  מגיבה 
)תוחלת החיים( ומשיקה פוליסות חדשות, 
 TOP“ המנהלים  ביטוח  את  הכוללות 
תשואה  מבטיחות  ופוליסות   ”STATUS
 .”TOP LIFE“  - השלישי  לגיל  המיועדות 
מסגרת זו כוללת בהתייחס לביטוח המנהלים 
במסלול   .”100 “טופ  מסלול  של  תוספת 
מרמה  יתחילו  מהצבירה  הניהול  דמי  זה, 
 4% של  ניהול  דמי  לצד  לשנה   0.8% של 
שבע  במהלך  וזאת   - מהפרמיה השוטפת 
השנים הראשונות. לאחר מכן, דמי הניהול 

ל-0.7%  הזה יפחתו  מהמסלול  בפוליסות 
והחל  לחיסכון,  ה-15  עד השנה  מהצבירה 
 0.5% של  לרמה  יפחתו  הם  זה  ממועד 
מתחת   - מהפרמיה   4% לצד  מהצבירה 
המותרים  המקסימאליים  הניהול  לדמי 
 0.5% )עד  מקיפה  בקרן פנסיה  לגבייה 
ומהיכן  מהפרמיה (  .   6% ועד  מהצבירה 
הספרה 100? ב”מנורה מבטחים” מסבירים 
כי הטבת דמי הניהול מותנית ברכישת סכום 
100 משכורות הכולל  ביטוח מינימאלי של 
מבטיחות  לפוליסות  בהתייחס  חיסכון. 
התשואה משיקה “מנורה מבטחים” מוצרים 

מייעדים  בחברה  השלישי.  לגיל  המיועדים 
המחזיקים  ללקוחות  הללו  המוצרים  את 
בכספים נזילים בקופות גמל. המוצר החדש 
להעברות  תשואה  הבטחת  ללקוח  מעניק 
לתקופות  קיימת,  צבירה  של  חד-פעמיות 
של בין שנתיים ל-15 שנים. ההבטחה הינה 
צמודה למדד וכוללת ריבית בהתאם לגובה 
התקופה המבוטחת. את הכסף ניתן לקבל 
במגוון אפיקי תשלום - קצבה לכל החיים או 
מראש,  מוגדרת  לתקופה  משיכה חודשית 
הכסף  את  למשוך  אפשרות  ישנה  כאשר 

באופן חד-פעמי )“תשלום הוני”(. 

אודי כץ CLU, נשיא הלשכה: 
“חוזר יישוב התביעות וחוזר השירות בין סוכן הביטוח 

ללקוחותיו, הינם חוזרים חשובים שיש בהם בשורה צרכנית” 
ברב  טען  הלשכה,  נשיא   ,CLU כץ  אודי 
כללי  ביטוח  כנס  במסגרת  שהתקיים  שיח 
התביעות  יישוב  “חוזר  כי  “עדיף”,  של 
בין סוכן הביטוח ללקוחותיו  וחוזר השירות 
המפקח(,  לאישור  וזכה  בלשכה  )שגובש 
בשורה  בהם  שיש  חשובים  חוזרים  הינם 
בנוגע  ברורה  כוונות  והצהרת  צרכנית 
ציבור  לטובת  השירות  תהליכי  להסדרת 
המבוטחים”. ברב השיח, בנושאי תביעות, 
חיתום ורגולציה, שאותו הנחתה עו”ד ליאת 
טען  סוכנות “בטח”,  מנכ”לית  הר-טוב, 
עו”ד אורי אורלנד, כי  מנגד יועץ הביטוח, 
החוזרים האחרונים שהוציא המפקח לעניין 
השירות החטיאו את מטרתם ויוצרים בדיוק 
המהותית  הבעיה  לדבריו,  ההיפך.  את 
של  המקצועית  ברמה  טמונה  בשירות 

יסודי  טיפול  - דבר הדורש  עובדי החברות 
והתערבות מאסיבית של המפקח. התנגדות 
לחוזרי  וככלל,  התביעות  יישוב  לחוזר 
המפקח בעניין השירות בענף, נשמעה גם 
“איילון”.  חברת  מנכ”ל  וינשל,  אמיל  מפי 
הינו  החברות  בין  הבידול  כי  אמר  וינשל 
השוק  לכוחות  לתת  וצריך  בשירות  בעיקר 
להבטיח  החברות  בין  ולתחרות  החופשי 
אסף  למבוטחים.  גבוהה  שירות  רמת 
באגף  כללי  ביטוח  מחלקת  מנהל  מיכאלי, 
האוצר,  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
הגיב והתייחס בעניין זה לצעדים שבכוונת 
האגף ליישם. הוא חזר וציין כי האגף שוקד על 
להיות  בניית מתודולוגיה אמפירית, האמורה 
מיושמת כבר בשנת 2013, שבבסיסה ביצוע 
טיב  לגבי  סקרים  של  קבוע  באופן  ופרסום 

השירות בכל חברות הביטוח והטיפול בלקוח. 
החברות,  תיאלצנה  זו  מתודולוגיה  פי  על 
לדברי מיכאלי, להתמודד עם שקיפות מלאה, 
בלקוח.  לטיפולן  הנוגע  בכל  לביצועיהן  ביחס 
רב השיח זכה לתגובות רבות מהקהל עם 
נוסח  בגיבוש  בצורך  הדיון  לשלב  הגיעו 
ביטוחים.  קיום  אישור  של  ומוסכם  אחיד 
הלשכה  מאמצי  את  סקר  הלשכה  נשיא 
ציון  לרבות  הרגולציה,  מול  הנושא  בקידום 
של  גיבושם  על  עמלה  שהלשכה  העובדה 
ביטוחים  קיום  לאישור  נוסחים  חמישה 
הופנו  מהקהל  הטענות  עיקר  בענף.  אחיד 
כנגד יועצי הביטוח המנסים לכאורה לטרפד 
מציבה  שאינה  הרגולציה,  וכנגד  זה  מהלך 
את הצורך בהסדרת נושא זה בראש סדר 

העדיפויות שלה. 

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחבר הלשכה יוסי אגמון, 
משתתפים בצערך 

במות בתך יעל גולדמן ז"ל

שלא תדע עוד צער

לחבר הלשכה 
אלכס צ'רנומורציק, משתתפים 

בצערך במות אביך יפים ז"ל

שלא תדע עוד צער

לשי טלמון, איתך באבלך הכבד 
במות אביך מיכה ז"ל

שלא תדע עוד צער
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בכירי “מגדל” נפגשו עם בכירי חברות במשק להעמקת 
התובנות בנוגע לאתגרי שוק העבודה העתידי

נציגים בכירים מקרב לקוחות קבוצת “מגדל” 
השבוע  בסוף  התכנסו  החברה  ומנהלי 
במאפייני  שדן  מקצועי  למפגש  שעבר 
המפגש,  בישראל.  העתידי  העבודה  שוק 
הייחודית  התוכנית  במסגרת  שהתקיים 
“מגדל”  מקיימת  אותה   Academeet
בישראל,  אקדמאיים  מוסדות  עם  בשיתוף 
והפקולטה  להב  במסגרת  הפעם  נערך 
בכירי  מלבד  ת”א.  באוניברסיטת  לניהול 
וראש  משנהו  כהן,  יונל  המנכ”ל   - “מגדל” 
אריק  ההפצה,  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 
בצלאל צוקר,  יוגב ומנכ”ל “מגדל מקפת”, 
גם מנכ”ל קופ”ח מאוחדת, פרופ’  בו  נכחו 
אשר אלחיאני, מנכ”ל אוניברסיטת בן גוריון 
סמי  מרקר,  דה  עיתון  עורך  ברקת,  דוד 
פרץ, סמנכ”ל חברת החדשות אורי שלוש, 
פלרם  פילת,  סימנס,  מאינטל,  ובכירים 
יהב,  בנק  וי.סי.  כרמל  אל-אופ,  תעשיות, 
במפגש  ואחרים.  סופרפארם  פלייס,  בטר 
המרתק נטלו חלק גם מנהלי סוכנויות הסדר 
גדולות. בדברי הפתיחה הדגיש אריק יוגב, 
כי המפגש הוא ביטוי נוסף למחויבותה של 
“מגדל” להעמיק את ההיכרות עם לקוחותיה 

וצרכיהם - בהווה ובעתיד, הן ברמת הפרט 
עם  ולפתח  הארגון,  ברמת  והן  ומשפחתו 
בעלות  בסוגיות  שיח  הדו  את  הלקוחות 
חשיבות ברמה הארגונית והניהולית כאחד. 
בתוך כך, עורך דה-מרקר, סמי פרץ, שיתף 
מקצועי  סיור  בתובנות  המשתתפים  את 

סקנדינביה.  במדינות  העיתון  כתבי  שערכו 
כ-30%  ולפיה  מדהימה  עובדה  חשף  הוא 
מהעובדים בדנמרק מחליפים עבודה מידי... 
העבודה  שוק  לדבריו,  זאת,  ולמרות  שנה! 
שם אינו כאוטי כמו בישראל. מחד - 83% 
לעומת  עובדים  בוועדי  מאוגדים  מהדנים 
בישראל  מאוגדים  עובדים  בלבד  כ-25% 
ומאידך, הרבה יותר קל לפטר עובד - שכן 
מערך התמיכה הממשלתי ורשת ההכשרות 

למפוטר  מאפשרים  בדנמרק  המקצועיות 
העבודה.  בשוק  חזרה  מהירה  השתלבות 
אבי ניר, מנכ”ל  המומחה לתגמול בכירים, 
הבכירים  למנהלים  סיפר   ,compvision
שהשתתפו במפגש של “מגדל”, כי חשיפת 
היא  הציבוריות  בחברות  הבכירים  שכר 
בדיוק את  פופוליסטי שהשיג  לצעד  דוגמא 
ההיפך מיעדו. “מחוללי החשיפה גרסו שעצם 
המנהלים  בקרב  בושה  תגרום  החשיפה 
תתפתח  וכך   - והדירקטוריונים  הבכירים 
מגמה של הפחתה בשכר הבכירים הממוצע 
ההיפך.  את  הוכיחה  המציאות  ואולם, 
השכר  לתלושי  הפופוליסטית  המציצנות 
המנהלים  של  התחרות  את  הגבירה  רק 
להופיע  מנסה  אחד  כל  כאשר  ההישגיים 
אמר  השכר”,  בטבלת  יותר  גבוה  בדירוג 
השכר  עלות  מהמקרים  בחלק  כי  וציין  ניר 
שאינן  אופציות  של  משמעותי  רכיב  כוללת 
“מגדל”  מנכ”ל  הדגישו  בסיום  מתממשות. 
יוגב את תרומת המפגש  יונל כהן ומשנהו 
העתידי  העבודה  בשוק  האתגרים  להבנת 
ההחלטות  למקבלי  הנושא  חשיבות  ואת 

ולמובילי הדרך בארגונים.

עורך עיתון דה-מרקר, סמי פרץ, חשף 
במפגש עובדה מדהימה ולפיה כ-30% 
מהעובדים בדנמרק מחליפים עבודה 

מידי... שנה! ולמרות זאת, לדבריו, שוק 
העבודה שם אינו כאוטי כמו בישראל

שלמה מעוז: “תוחלת החיים שלנו עולה, וזו בעיה. אנשים 
פה מסרבים למות”

)קטעים מכתבה מאת: קובי ישעיהו, עיתון “גלובס”, 5.2.2013(

הולך  היה  מהתקציב  גדול  חלק  “אם 
לתשתיות - נמל תעופה, ביוב, כבישים, אז 
אין בגירעון כל רע, כי ההשקעה תחזיר את 
עצמה. צריך לדעת ממה הגירעון מורכב - אם 
זה מדברים שלא מחזירים את עצמם, כמו 
אוכלוסייה  לקבוצות  לאומי  ביטוח  תשלומי 
כסף  העברת  זו  עובדים,  בריאות שאינם 
כסף  העברת  דבר.  עושים  שלא  לאנשים 
כך  ברכה לבטלה”.  היא  אלה  לאנשים 
העסקים  בכנס  מעוז  שלמה  הכלכלן  אמר 
2013 שהתקיים השבוע זו השנה השישית 
בינלאומי  ארגון  ביוזמת BNI ישראל, 
לפיתוח קשרים עסקיים ונטוורקינג... מעוז 
דיבר על צעדים שבהם עשוי האוצר לנקוט 
כדי לצמצם את הגירעון: “הכי צודק לבטל 
את הפטור ממס על קרן השתלמות. נהנית 
הצדקה  אין  החזקה.  האוכלוסייה  מזה 
לקבל הכנסה שפטורה ממס. יהיה מאבק 
מול ההסתדרות, אבל זה שווה פעם אחת 

צודק.  זה מס  המשק.  שיושבת  ולתמיד 
וירקות,  פירות  על  מע”מ  להטיל  גם  צריך 
אפילו של 8%. הצעות שיעלו לעשות מע”מ 
דיפרנציאלי, הן הצעות טיפשיות. אם נעשה 
פטור ממע”מ על בגדי ילדים, פתאום תוך 
ילדים.  יהיו  האוכלוסייה  כל  כמה חודשים 
לעידוד השקעות  פטור ממיסים של החוק 
מיליארד   5.5 של  תמריצים  הון - יש 
חברות  על  מיסוי  יותר  צריך להטיל  שקל. 
בינלאומיות שפועלות בארץ ומחפשות כאן 
בכל  להם  שיש  דרך חברות  מס,  מקלטי 
מיני איים נידחים... מעוז דיבר על העלייה 
והאתגר  המערבי  בתוחלת החיים בעולם 
הכלכלי שהיא מציבה: “תוחלת החיים שלנו 
עולה, וזו בעיה. אנשים פה מסרבים למות 
וכל אחד נאחז בקרנות המזבח ולוקח עוד 
עוד מכונות  פיליפינים. כל הזמן ממציאים 
ומחשבים ואנשים לא מתים, וכל שנה של 
חיים עולה הרבה כסף. גם הילדים נשארים 

הנושא  מהם...  להיפטר  ואי-אפשר  בבית, 
ויותר אקוטי.  יותר  נהיה  כסף  ניהול  של 
הריבית נמוכה, זמן החיסכון מתארך, צריך 
יותר כסף וההוצאות עולות”. מעוז הבהיר 
צוטטו  “דבריי  כי  הדברים  פרסום  לאחר 
בצורה שגויה ופוגענית. המשפטים נאמרו 
בין  הפרדוקס  את  להמחיש  כדי  בציניות 
העלייה החדה בתוחלת החיים, לבין הקושי 
בכבוד  מבוגר  בגיל  להתקיים  כדי  לחסוך 
בעולם המודרני... 450 איש שישבו באולם 
הכנס הבינו את דבריי כפי שנאמרו... אני 
ואת  האמת  את  תמיד  שאומר  כמי  ידוע 
על  התנצלתי  לא  ומעולם  ליבו  על  אשר 
דבריי, גם כאשר שילמתי מחיר אישי כבד 
באנשים  שמדובר  בגלל  הפעם,  כך.  על 
ושהם  עליהם,  נמנה  שגם אני  מבוגרים, 
 - עבורם  נלחם  אני  חיי  וכל  לליבי  קרובים 
אני חש צורך להבהיר את דבריי ולהתנצל 

בפני כל מי שנפגע מהסילוף של דבריי”. 
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איילון קיימה כנס מקצועי ארצי 
לסוכני החברה בתחום חיסכון 

לטווח ארוך
כנס  השבוע  קיימה  “איילון”  חברת 
החברה,  לסוכני  ארצי  מקצועי 
בתחום חיסכון לטווח ארוך ופנסיה. 
פעילות  במסגרת  שהתקיים  בכנס, 
בחברה,  הסוכנים  והדרכות  פיתוח 
מובילים.  סוכנים  כ-150  השתתפו 
פנסיה  “איילון  מנכ”ל  קהל,  דני 
חסכון  אגף   - בכיר  וסמנכ”ל  וגמל” 
לטווח ארוך, פתח את הכנס והרצה 
ביטוח  בפוליסות  השינויים  אודות 
שינויים  גמל,  וקופות  מנהלים 
בתעריפי הריסק בקרנות פנסיה וכן 
ועצמאיים  מנהלים  פוליסות  בנושא 
טרושינסקי,  בני   .2013 בשנת 
את  הציג   ,”2team“ חברת  מנכ”ל 
איילון”  לסוכני  טובים  “חיים  תכנת 
מחולל  המהווה  ייעודית  מערכת   -

מוצרים  למכירת  מתקדם  הצעות 
שתחובר  פיננסיים-פנסיוניים, 
למערכת ההפקה של “איילון”. בתוך 
של  ההקמה  מנהל  טל,  עמיר  כך, 
“סוויפטנס - המסלקה הפנסיונית”, 
הפנסיונית  המסלקה  אודות  הרצה 
בריק,  אייל  ועו”ד  הקמתה,  ושלבי 
ושות’,  פוליאק  רועי  עו”ד  ממשרד 
הרצה אודות נושא ייפוי כוח לבעלי 
רישיון. את הכינוס המקצועי חתמה 
ארוחת צהריים. מ”איילון” נמסר כי 
החברה הרחיבה את היקפי פעילות 
המקצועיות  וההדרכות  הכנסים 
להעשרת הסוכנים, במטרה לשדרג 
כלים  להם  ולהעניק  פעילותם  את 
המיכון  מערכת  דוגמת  חדשניים, 
החדשה שהוצגה בפניהם בכינוס. 

סוכנות “יונט” הפכה באופן 
רשמי למורשית הסינדיקט 

הבין-לאומי לויד’ס
סוכנויות  - רשת  “יונט  בתום תהליך ממושך, הצטרפה 
במקביל  המשמש  אייזיק,  שלמה  בבעלות  וסוכנים”, 
כמנכ”ל הרשת, למורשית הסינדיקט הבין-לאומי לויד’ס. 
למועדון  ההצטרפות  מהודעת  רוח  קורת  הביע  אייזיק 
הדבר  כי  ואמר  הסינדיקט  מורשי  של  האקסקלוסיבי 
כחולים.  ובאוקיינוסים  ברוכה  עסקית  פעילות  “יאפשר 
זהו הישג נוסף של יונט. למרות שסיכויי הכניסה ללוידס 
היו כמעט בלתי אפשריים, הצלחנו לעשות את זה והגענו 
במישור  “יונט”  מטעם  התהליך  חדשים”. את  לגבהים 
ובמסגרת  כך,  בתוך  גבע.  ג’ון  עו”ד  ליווה  המשפטי 
לשיתוף  הסכם  “יונט”  כזכור  חתמה  לעתיד,  מגמותיה 
קרן  להקמת  “הרבור-גרופ”,  חברת  עם  עסקי  פעולה 
בהשקעה  שייעודה  בקרן  מדובר  משותפת.  השקעות 
שבין  פנימיים  תשואה  יעדי  עם  בארה”ב  מניב  בנדל”ן 
מלקוחותיהם  תורכב  הקרן  דולר.  צמוד   12%-15%
מעוניינים  יהיו  אשר  “יונט”,  סוכני  של  הפוטנציאלים 

בהשקעות איכותיות ושמרניות בארה”ב.

נמשכת ההרשמה
לקורסי הכשרה לקבלת רישיון סוכן הביטוח

קורסים ביסודות ייפתחו:
 22.04.2013 חיפה 
 28.04.2013 ירושלים 
 30.04.2013 תל-אביב 
 02.05.2013 באר-שבע 

קורסי גמר בביטוח פנסיוני ייפתחו:
 21.03.2013 ניתוח נ"ע (ת"א) 
 22.03.2013 ניתוח נ"ע (חיפה) 
 29.04.2013 ביטוח פנסיוני (ת"א) 
30.04.2013 ביטוח פנסיוני (חיפה) 

קורסי גמר בביטוח כללי ייפתחו:
21.04.2013 ביטוח תאונות (חיפה) 
01.05.2013 ביטוח רכוש (ת"א) 
15.08.2013 ביטוח רכוש (חיפה) 
18.08.2013 ביטוח תאונות (ת"א) 

היקפי הקורסים ואחוזי הצלחה גדולים במיוחד, סגל הוראה מקצועי ומיומן, הנחות גדולות לחברי לשכת סוכני ביטוח
אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר!!!

לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות אל: המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני ביטוח בישראל
E-mail: Hamichlala-B.F@insurance.org.il ,03-6395811 :טל: 03-6395820, פקס

www.hamichlala-bf.org.il
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מינויים חדשים

שלומי נחום מונה לסגן מנהל החטיבה לביטוח כללי ב”כלל ביטוח”
מנהל  לסגן  מונה  שלומי נחום )36(, 
ביטוח”.  ב”כלל  כללי  לביטוח  החטיבה 
על  אחראי  יהיה  הוא  תפקידו,  במסגרת 

מערכות  יישום  הראשי,  החיתום  יחידת 
וסיקור סיכונים. נחום עובד בכלל מזה 11 
מנהל  כסגן  היתר  בין  שימש  בהן  שנים, 

מרחב ירושלים והדרום, כסגן מנהל מרחב 
תל אביב ובתפקידו האחרון, כמנהל מרחב 

אריה. 

לאחר השלמת רכישת סוכנות ההסדרים “קלע”:
“הפניקס” השלימה רכישת סוכנות ההסדרים “אגם לידרים”

את  השלימה  כי  דיווחה  “הפניקס”  חברת 
ההסדרים  בסוכנות  הבעלות  מלוא  רכישת 
הפנסיוניים “אגם לידרים”. מדובר ברכישת 
חלקם בסוכנות של משה ששון ויצחק עוז, 
ב-40% בעלות, כאשר שאר  אשר החזיקו 
על- “הפניקס”.  בידי  הוחזקה  הבעלות 

אנד  “דן  קבוצת  של   Dun‘s 100 דירוג  פי 

של  לגודלן  בנוגע  ל-2012  ברדסטריט” 
סוכנויות הביטוח בישראל )על סמך הכנסות 
מעמלות ולא מחזורי פרמיות(, עולה כי “אגם 
בגודלה  הרביעית  הסוכנות  היא  לידרים” 
בישראל, עם הכנסות מעמלות בשנת 2011 
84 מיליון ₪. ששון ועוז ימשיכו על פי  של 
לנהל את הסוכנות.  “הפניקס”  ההסכם עם 

רכישה זו מצטרפת לרכישה מוקדמת יותר 
ההסדרים  סוכנות  של  זו   - “הפניקס”  של 
הפנסיוניים “קלע”. החברה רכשה מידיו של 
עקיבא קליימן את 15% אחזקותיו בסוכנות 
זה  והפכה לבעליה היחידים. על פי הסכם 
בסוף  “קלע”  סוכנות  מניהול  קליימן  יפרוש 

השנה. 

טוני כהן תחליף את משה תמיר כמנהלת תחום השיווק במגדל
חטיבת  וראש  מגדל  למנכ”ל  המשנה 
אריק  במגדל,  ההפצה  וערוצי  הלקוחות 
יוגב, הודיע על מינויה של טוני כהן, מנהלת 
מחלקת השיווק והדיגיטל ב”מגדל” בשלוש 
השנים האחרונות, לתפקיד מנהלת תחום 
תמיר,  משה  של  במקומו  בקבוצה,  שיווק 
וחדשנות  שיווק  למנהל  מכבר  לא  שמונה 
כהן  ג’נרלי.  הבין-לאומי  התאגיד  של 
בהצטיינות   )M.A.( מוסמכת  הינה   )38(
באוניברסיטת  עבודה  ללימודי  החוג  של 
במנהל  בהצטיינות   )B.A.( ובוגרת  ת”א 

עסקים וניהול משאבי אנוש באוניברסיטת 
ל”מגדל”  להצטרפותה  קודם  גוריון.  בן 
בכירה  ויועצת  הנהלה  כחברת  כיהנה 
בחברת הייעוץ השיווקי-אסטרטגי של “נס” 
במגוון  שימשה  אף  בעברה  “סינרג’י”.   -
קבוצת  של  השיווק  במחלקת  תפקידים 
המינוי,  על  ההכרזה  עם  ביטוח”.  “כלל 
 ,2013 מרץ  בתחילת  לתוקף  שייכנס 
מתוך  לתפקיד  שמגיעה  “כמי  כי  יוגב  ציין 
החברה מביאה עמה טוני היכרות מעמיקה 
 - הקבוצה  סוכני  ועם  החטיבה  צרכי  עם 

ההפצה  ערוצי  מגוון  העסקיים,  שותפיה 
מקצועיות  לצד  וזאת  ולקוחותיה,  שלה 
וניסיון עשיר בתחום השיווק על כל היבטיו. 
ההיכרות,  של  שהשילוב  משוכנע  אני 
הניסיון והידע המקצועי של טוני יהוו בסיס 
להמשך צמיחה והתמודדות עם האתגרים 
הודה  יוגב  לפתחנו”.  העומדים  החדשים 
למשה תמיר על המצוינות שהפגין במילוי 
תפקידיו השונים בקבוצת “מגדל” ואיחל לו 
המשך הצלחה בתפקיד הבינלאומי הבכיר 

אליו נבחר.

לכינוס ביטוח ופיננסים
MDRT שיתקיים באילת בתאריך 22.4-25.4.2013 | 21.4.2013 לחברי מועדון

2013 הכינוס ה-34ביטוח ופיננסים

היכונו!חיים, פנסיה, פיננסים



www.insurance.org.il 14 בפברואר 2013 מתוך 9עמוד 7

בחסות חברת "שגריר" בשיתוף "פל"
20 בפברואר 2013 
מלון דן אכדיה הרצליה

משעה 08:30 עד 14:00

יום עיון מחוז השרון
בחסות "איתוראן בשיתוף סטארט"

27 בפברואר 2013
אולם אלגריה ברחובות

משעה: 09:00 עד 14:00

יום עיון מחוז השפלה

פעילות במחוזות ובסניפים

מחוז ירושלים - סיקור יום עיון
ביום  השתתפו  סוכנים  מ-100  למעלה 
נערך  אשר  ירושלים,  מחוז  של  העיון 
“דן”  במלון   2013 בפברואר   6 ד’  ביום 
ירושלים, בחסות “איילון חברה לביטוח”. 
CLU, יו”ר המחוז, פתח וציין  אילן שגב 
כי יום העיון הינו ביטוי לפעילותה הענפה 
והסניפים,  המחוזות  ברמת  הלשכה  של 
מול  אל  נוספים  רבים  גם במישורים  כמו 
ודעת הקהל.  הרגולציה, חברות הביטוח 
של  הזמנתם  את  בדבריו  הדגיש  שגב 
לשכה  חברי  שאינם  מירושלים  סוכנים 
ליום העיון, מתוך רצון לחשוף בפניהם את 
העשייה הרבה בלשכה ולהניעם להצטרף 
רוני שטרן,  זה  היה  לשורותיה. בהמשך 
אשר  הלשכה,  נשיא  וסגן  מקום  ממלא 
מחברות  הרצון  שביעות  סקר  את  הציג 
הביטוח בענף האלמנטארי לשנת 2012, 
בלבד.  ירושלים  מחוז  לחברי  בהתייחס 
מפילוח חברי המחוז בלבד, נגזרת סקר 
ה-26  האלמנטאר  בכנס  שהוצג  הלשכה 
“הראל” בקרב  כי  2012(, עלה  )נובמבר 
בקרב  ו”הכשרה”  הגדולות  החברות 

לציוני  שזכו  הן   - הבינוניות  החברות 
סוכני  בקרב  ביותר  הגבוהים  השירות 
ניתנה  לשירות  התייחסות  ירושלים. 
הוועדה  יו”ר  צרפתי,  קובי  של  מצדו  גם 
האלמנטארית בלשכה. צרפתי שיתף את 
החברים בהיערכות הלשכה בימי הסופה 
הקשה שפקדה את ישראל בתחילת ינואר 
השנה, תוך תיאור פעילות המוקד שהקימה 
הרבות  והפניות  הציבור  לטובת  הלשכה 
המוקד.  את  שאיישו  לסוכנים  שהגיעו 
לדבריו, רבים מהפונים היו אזרחים שאין 
להם סוכן ביטוח אישי ונותרו ללא כתובת 
במצוקותיהם.  עליהם  ותקל  שתסייע 
לתחומי  בנוגע  שאלות  אף  כללו  הפניות 
ביטוח נוספים, כאשר הסוכנים מעמידים 
לעזרת  והיכולות  הניסיון  הידע,  את 
חברי  נהנו  העיון  יום  במסגרת  הפונים. 
המרתקות  מהרצאותיהם  גם  המחוז 
“חיובי  בנושא  דוידוביץ,  יעקב  עו”ד  של 
המעביד בביטוחים פנסיוניים ותפקיד סוכן 
על  )טלכו(,  כהן  טל  ד”ר  ושל  הביטוח” 
מצד  לשפרה.  והדרכים  המכירה  אומנות 

נותנת החסות, חברת “איילון”, דני קהל, 
לטווח  חיסכון  אגף  מנהל  בכיר,  סמנכ”ל 
סקר  ומנכ”ל “איילון פנסיה וגמל”,  ארוך 
 2013 לשנת  הרגולטורים  השינויים  את 
ודרכי ההתמודדות של החברות והסוכנים 
בביטוחי  המקדמים  לביטול  בנוגע  כאחד 
סמנכ”ל  צרקס,  שעודד  בעוד  המנהלים, 
ומנהל אגף ביטוח כללי, הציג את חשיבות 
הביטוח  סוכני  של  המקצועית  האחריות 
המחשת  לרבות  השונים,  היבטיה  על 
אודי  היומיום של הסוכנים.  מקרים מחיי 
את  חתם  הלשכה,  נשיא   ,CLU כץ 
מסכת הדוברים כשהוא מפרט את מכלול 
שעמם  וההוראות  החוזרים  הרפורמות, 
התמודדה ומתמודדת הלשכה. כץ ביקש 
בדבריו לחזק את הסוכנים וחזר והדגיש 
בעניין  נאמרה המילה האחרונה  כי טרם 
כאשר  המנהלים,  בביטוחי  הרפורמה 
זכות  כי  להבטיח  הלשכה  של  מטרתה 
ארוחת  תפגע.  לא  הציבור  של  הבחירה 
המנה  את  היוותה  משותפת  צהרים 
האחרונה ביום עיון רב משתתפים ועניין. 

מחוז חיפה והצפון - פעילות פורים
מחוז חיפה והצפון יוזם פעילות לסוכנים 
וילדיהם )נכדיהם( בחג הפורים. פעילות 
י”ד אדר  ראשון  ביום  תתקיים  אשר  זו, 
סיור במערכת  תכלול   ,24.2.2013

וסיור ברפת  “ידיעות אחרונות”  העיתון 
לרבות אטרקציות  במושב אחיהוד, 
האירוע הינו לחברי  כי  יודגש  לילדים. 
לשכה בלבד ובני משפחותיהם. העלות: 

לחברי לשכה  לאדם כולל ילדים.   ₪20
בלבד - חינם. במסגרת הפעילות ייערך 
טכס לבחירת התחפושת המצטיינת, 

שתזכה בפרס. 

החותם המקצועי 
של סוכן הביטוח

לשכת סוכני ביטוח בישראל
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בעין משפטית

בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתו 
ידי  על  שיוצג  )להלן:”כהן”(  כהן  דורון  של 
עו”ד עידו ברגמן, כנגד כלל חברה לביטוח 
עו”ד  ידי  על  שיוצגה  )להלן:”כלל”(  בע”מ 

אופיר גפן. 
השופט  מפי   ,2012 במאי  ניתן  הדין  פסק 
לפסוק  האם  בשאלה  ודן  כנעאן,  אחסאן 
ריבית מיוחדת על תגמולי הביטוח, בהתאם 
 - התשמ”א  הביטוח,  חוזה  חוק  להוראות 

1981 )להלן:”חוק חוזה ביטוח”(. 
דרכים,  תאונת  אירעה   ,2005 באוגוסט 
)להלן:”הרכב”(  כהן  של  רכבו  ניזוק  בה 
החברה  כלל,  מטעם  שמאי  ידי  על  והוכרז 
כ-”אובדן  הרלוונטיים,  בזמנים  המבטחת 
להלכה” )להלן:”האירוע”(. שווי הרכב ביום 
האירוע עמד על 51,600 ₪ )להלן:”תגמולי 
הרכב  שועבד  האירוע  ביום  הביטוח”(. 
)להלן:”הבנק  טפחות  מזרחי-  בנק  ידי  על 
המשעבד”( עקב הלוואה שנלקחה לטובת 
ידי  על  עיקולים  הוטלו  ואף  הרכב,  רכישת 
נוספים. בפוליסת הביטוח שנרכשה  נושים 
הבנק  לטובת  שיעבוד  נירשם  כהן  ידי  על 

המשעבד )להלן:”הפוליסה”(. 
תגמולי  כי  המשעבד,  הבנק  בקשת  חרף 
יועברו  ההלוואה,  לגובה  עד  הביטוח, 
תשלום  את  והתנתה  כלל  סירבה  לטובתו, 
תגמולי הביטוח בהסרת העיקולים הרובצים 

על הרכב, על ידי כהן. 
כהן  ידי  על  תביעה  הוגשה   2008 ביולי 
לקבלת תגמולי הביטוח להלן:”תביעתו של 
כהן”(. בספטמבר 2008 הגישה כלל בקשת 
וכל  כהן, הבנק המשעבד  כנגד  ביניים  טען 
המשפט,  בית  פסק   2009 במרץ  הנושים. 
כהן  הנושים,  מצד  התנגדות  אי  לאור  כי 
המגיעים  הכספים  לקבלת  זכאי  “יהיה 
הביטוח  פוליסת  פי  על  המבקשת  מן 
תגמולי  שולמו   2010 במאי  רק  לרכב...”. 
הצמדה  הפרשי  בצרוף  לכהן,  הביטוח 

וריבית מיום מתן פסק הדין בלבד. 
לטענת כהן, רק לאחר הגשת תביעתו של 
כהן, החליטה כלל לפנות להליך טען ביניים, 
ועד אז, לא עשתה דבר על מנת לשלם את 
בין היתר,  תגמולי הביטוח המגיעים לכהן, 
בהתאם  הביטוח,  תגמולי  את  להעביר 
לדרישת הבנק המשעבד. עוד טען כהן, כי גם 
לאחר הצגת רישיון נקי מעיקולים ושיעבוד, 
כלפי  השלישיים  לצדדים  טענה  כל  אין  וכי 
כהן לא פעלה כלל לתשלום תגמולי הביטוח 

לכהן ואף הציעה לו תשלום מופחת מתגמולי 
לאחר  מכך,  יתירה  לו.  המגיעים  הביטוח 
החלטת בית המשפט בהליך טען הביניים, 
של  בתביעתו  תשובה,  כתב  כלל  הגישה 
כהן, כי תגמולי הביטוח שולמו, למרות שלא 
פניות,  מספר  לאחר  ורק  הדבר,  כך  היה 
מצידו של כהן, שולמו תגמולי הביטוח, אך 

לא במלואם.
על  להטיל  כהן  דורש  לעיל,  המקובץ  לאור 
כלל תשלום ריבית מיוחדת מכוח סעיף 28 
א’ לחוק חוזה הביטוח, הקובע, כי “..רשאי 
ריבית  בתשלום  לחייבו,  המשפט  בית 
מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי שלושה 
הפרשי  בהגדרת  הקבועה  הריבית  מן 
ריבית  פסיקת  שבחוק  וריבית  הצמדה 
על  שתחושב  תשכ”א-1961,  והצמדה, 
תוספת  ועל  האמורים  הביטוח  תגמולי 
אלה  תגמולים  על  ההצמדה  הפרשי 
על  היה  בהם  מהמועדים   ,28 סעיף  לפי 
בפועל;  תשלומם  עד  לשלמם  המבטח 
הריבית המיוחדת תשולם בנוסף לריבית 

האמורה בסעיף 28.”
לטענת כלל, כהן לא פעל להסרת העיקולים, 
העברת  דרש  לא  ואף  גובהם  מה  ידע  לא 
אלא  המשעבד,  לבנק  הביטוח  תגמולי 
לחשבון הבנק שלו. עוד טענה כלל, כי כהן 
לבנק  כלל  שבין  בהתכתבויות  מעורה  היה 
תגמולי  תשלום  מכך,  יתירה  המשעבד. 
הביטוח לבנק המשעבד, היה מותיר את כלל 
עם רכב אשר רובצים עליו עיקולים וחשופה 
שאי  אישרה  כלל  הנושים.  מצד  לתביעות 
תשלום תגמולי הביטוח, לאחר החלטת בית 
ואילו  תקלה  הינה  ביניים,  בטען  המשפט 
היו  הביטוח  תגמולי  לכלל,  פונה  היה  כהן 

משולמים. 
לסעיף  בהתאם  כי  קבע,  המשפט  בית 
על  חובה  חלה  ביטוח,  חוזה  לחוק   27
תוך  הביטוח  תגמולי  את  לשלם  המבטח 
30 יום “מהיום שהיו בידי המבטח המידע 
חבותו”.  לבירור  הדרושים  והמסמכים 
28 לחוק חוזה  יתירה מכך, הוראות סעיף 
ביטוח מטילות על המבטח תשלום הפרשי 
הצמדה מיום קרות מקרה הביטוח, וריבית 
ולא  הביטוח,  מקרה  קרות  לאחר  יום   30
כמו  הביניים,  טען  בהליך  ההחלטה  ממתן 

במקרה דנן. 
קודמות,  הלכות  לאור  פסק,  המשפט  בית 
מיוחדת  ריבית  לפסוק  בית המשפט  על  כי 

לא  המבטחת  החברה  בהם  במקרים  רק 
לאי  ועניינית  סבירה  סיבה  על  הצביעה 
התשלום, ופעלה לשם יצירת סחבת והתשת 

התובע, תוך ניצול הליכי המשפט. 
באשר לטענת העיקולים, קבע בית המשפט, 
כי אין לקבל את טענתה של כלל, וזאת בשל 
 - 14 לחוק המשכון, תשכ”ז  הוראות סעיף 
1967, הקובע ,כי “נפדה משכון לפי סעיף 
13 על ידי מי שאינו החייב, זכאי הפודה 
כדין  ממנו  ולהיפרע  החייב  אל  לחזור 
הפודה  ואם  ערבותו,  את  שמילא  ערב 
המשכון  לו  יעמוד  הנכס  בעל  היה  לא 
להבטחת זכותו זו”. אילו שילמה כלל את 
תגמולי הביטוח, הייתה נכנסת בנעלי הבנק 
המשעבד, וזכותה הייתה גוברת על זכותם 
גם אם  מכך,  יתירה  הנושים האחרים.  של 
לא יכלה לבצע העברת הבעלות ברכב על 
שמה עקב סירובו של משרד הרישוי, יכלה 
ולחייבו  משפטי,  הליך  באמצעות  לפעול 
בית  קבע  עוד  שמה.  על  הרכב  בהעברת 
המשעבד,  לבנק  תשלום  אי  כי  המשפט, 
את  ויבטל  הקיימת,  ההיררכיה  את  מפר 
זכותו העדיפה של בעל משכון על פני נושים 

אחרים אשר הטילו עיקול על הרכב. 
בית המשפט אף פסק, כי הדרישה להסרת 
בתום  שאינה  דרישה  הינה  העיקולים 
החוזים  לחוק   39 סעיף  את  ונוגדת  לב, 
)להלן:”חוק   1973 - כללי(, תשל”ג  )חלק 
לפעול  להסכם  צדדים  המחייב  החוזים”( 
הנובעים  חיובים  בביצוע  לב  בתום 
המצב  את  לדעת  המבטחת  על  מההסכם. 
המשפטי לפיו זכותה תהיה עדיפה על פני 
הנושים המעקלים, ולא לחייב את המבוטח 

ולהטעותו בדרישה שאינו מחויב בה. 
לעניין התשלום, קבע בית המשפט, כי כלל 
לא שילמה לכהן למעלה משנה מיום פסק 
האירוע,  מיום  שנים  מכ-4  ולמעלה  הדין 
דבר המלמד על זלזול וסחבת. יתירה מכך, 
הסרת  על  המעיד  מסמך  הגשת  עם  גם 
על  המשפט,  לבית  והמשכון,  העיקולים 
ידי כהן, עוד בטרם הליך טען הביניים, לא 
פעלה כלל לסיום ההליך המשפט והתשלום 

לכהן, והמשיכה בהליכי טען הביניים. 
המשפט,את  בית  חייב  לעיל,  המקובץ  מן 
הכפולה  מיוחדת  ריבית  בתשלום  כלל, 
מהריבית בחוק, והטיל עליה הוצאות משפט 

בסך 12,000 ₪. 

בית משפט השלום - על מבטחת לשלם תגמולי ביטוח 
לבנק המשעבד גם אם הרכב מעוקל על ידי נושים נוספים

מאת: עו"ד ג'ון גבע
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*לבית סוכנים בתל אביב מוזמנים להצטרף 

סוכנים שעוסקים באלמנטרי ובביטוחי 
בריאות וחיים אשר נמצאים בחמש שנים 

הראשונות בדרכם בביטוח.
משרדים ושירותי משרד יינתנו למתאימים.
לפרטים לפנות לנעמי 03-9239292 

שלוחה 101

**סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל 
תחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים

מעוניינת לרכוש תיק/י ביטוח 
)באופן חלק או מלא(, נא לפנות: 
 dudi@gamafinansim.co.il

050-538629 דודי 

**סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל 
תחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לספק לך בסיס להגדלת 
הכנסותיך על ידי שת"פ בכל אחד 

מהתחומים
נשמח לתאם פגישה לא מחייבת 

dudi@gamafinansim.co.il :במשרדך
050-538629 דודי 

**סוכנות ביטוח מהאיכותיות בשוק 
מחפשת סוכן ביטוח עם 2-3 שנות ותק 

לעבודה על תיק לקוחות קיים! 
העבודה על בסיס שותפות! 

dudi@amitim-ins.co.il מייל לקו"ח
052-6881144 דודי

**עבור לקוחותינו דרושים 
תיקי ביטוח לרכישה

dani@gsr.co.il 054-4884220 דני

***סוכנות ביטוח מהאיכותיות בשוק 
מחפשת סוכן ביטוח עם 2-3 שנות ותק 
לעבודה על תיק לקוחות קיים! העבודה 

 על בסיס שותפות! 
 מייל לקורות חיים

dudi@amitim-ins.co.il 

***דרושים סוכנים מורשים בבטוח חיים 
למיזם חדש עם מאגר בלתי נגלה של 
מועמדים. בנוסף משרד על שרותיהם 
המלאים ברחוב היצירה בקרית אריה 

.לפנות לשרגא לידור 0546655736

***סוכנות ביטוח גדולה וותיקה שמרכזה 
 ברחובות מעוניינת לרכוש 

 תיקי ביטוח איכותיים. 
לפניות: מוטי דהרי 057-7490000

08-9494949

***סוכנות ביטוח מעונינת לרכוש בשת"פ
תיקי ביטוח )באופן חלקי או מלא( לפנות ל:

eyal@afikeyhon.co.il איל 
0544276891

arieh@afikeyhon.co.il אריה 
0524200120
סודיות מובטחת

***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג 

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. 
לאבי - 0505234664 

***סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת 
לרכוש תיקים מכל סוג, סודיות מובטחת 

דין 0543971771 

מודעות דרושים
*לסוכנות ביטוח בקריות דרושה פקידת 

ביטוח עם ניסיון מוכח באלמנטרי.
נא לשלוח קורות חיים למייל: 
reuvenar@netvision.net.il

*עובדת בעלת ניסיון בתחום הביטוח 
מחפשת עבודה במשרד סוכן\סוכנות 

ירושלמי 0523465368

**למשרד ביטוח באיזור עכו  
דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי 

עם נסיון מוכח!!
למחלקת מכירות, הקמת הצעות מחיר 

בתחום הרכב, כושר ביטוי מעולה, 
אורינטצייה שיווקית גבוהה וראש גדול

partusheli@gmail.com :למייל
פקס: 04-8750011 

**לסוכנות ביטוח דרושים סוכנים שרוצים 
עמלות והיקפים גבוהים יותר 

והשתתפות בהוצאות משרד למתאימים. 
ליצירת קשר 050-4644545 או במייל 

dudibz1@gmail.com

***לסוכנות מובילה באשדוד דרושה 
פקידה למחלקת ביטוח אלמנטרי: רכב, 
 דירות ועסקים. ניסיון מוכח בתחום - חובה

אוריינטציה שיווקית ושליטה בשפות רוסית 
 או צרפתית - יתרון

למעוניינים נא לשלוח קורות חיים למייל 
janechka7@hotmail.com 

או פקס 0577974334

***דרוש/ה רפרנט/ית ביטוח אלמנטרי עם 
ניסיון בביטוח אלמנטרי, 

.OFFICE -ידע בתוכנות ביטוח ו
שעות עבודה - משרה מלאה 

מיקום המשרד - נצרת עלית )צפון(
לשלוח קורות חיים 

yael@rubin-ins.co.il - לכתובת מייל
או לפקס - 04-6015223

***לסוכנות מובילה לסניף פ"ת דרושה 
חתמת פרט שירותית

נסיון מוכח בהפקת דירות 
קו"ח לפקס 03-9208323

***דרושה פקידה לחצי משרה 
מאזור חיפה בלבד

קורות חיים ניתן לשלוח בפקס 
 0722446812

***לקבוצת ״קמפוליסה״ סניף צפון
דרוש - מפקח

בתחום החיים, בריאות ופיננסים
• נסיון של שנתיים בתחום

• בוגר קורס מפקחים
• מגורים באזור הצפון

• רשיון מורשה בביטוח חיים - יתרון
נא לשלוח קורות חיים לכתובת אי מייל: 

 mazkirut@campolisa.co.il
המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

***לסוכנות ביטוח מובילה בפתח תקוה 
דרוש/ה פקיד/ה תפעול למחלקת ביטוח 

חיים, פנסיה, גמל והשתלמות.
יתרון: אוריינטציה שיווקית ורשיון לסוכנ/ת 

ביטוח. המעוניינים קו"ח למייל:
nava@vikelman.co.il

השכרת משרדים
*למכירה נכס בגודל 120 מ"ר אשר שימש 

ב 7 השנים האחרונות למגורים
ובטאבו רשום 2 אולמות משרדים, נמצא 
במיקום מצויין ברח' טשרניחובסקי 26 ת"א

4 בתים מצומת בוגרשוב וממש ליד 
דיזנגוף סנטר מחיר גמיש מאד 

פרטים לאלכס טל 050-8989980

**להשכרה, בת"א, רח' נחלת יצחק פינת 
עליית הנוער,משרד מפואר,

165 מ"ר עם 8 חניות צמודות, פעיל 
כסוכנות ביטוח, מרוהט מלא עם רשת 

תקשורת טלפונים ומיזוג אויר, 
מתאים לסוכן אחד גדול או לשלושה 

סוכנים עם מזכירות משותפת.
פינוי: 1.3.13 לפנות לאלי ארליך

eli@erlich-insur.co.il 050-6090880 או

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2013, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:

lishka@insurance.org.il // הפרסום מוגבל ל- 3 שבועות 


