
“אי אפשר להשיג נציגי שירות 
במגדל, בטלפון או במייל”

מעקב "ביטוח ופיננסים": מאז ששונה מערך השירות במגדל סוכנים 
מתלוננים שאי אפשר לתפוס את מוקד השירות לסוכנים ולקבל תשובות 

עבור מבוטחיהם עמוד 2

 בעקבות בקשת הלשכה: 
משרד האוצר פירסם מצגת 

שתסביר למעסיקים כיצד עליהם 
לדווח על העובדים שלהם

מינואר 2016 יחויבו מעסיקים מעל ל-10 עובדים לדווח על הפרשות 
עובדיהם  באופן דיגיטלי  עמוד 3

פנייה לפיקוח: יש לכלול כיסוי 
חילוץ ופינוי כחלק מפוליסת 

הנסיעות לחו“ל
יו"ר ועדת 
 הבריאות 

 והסיעוד יואל זיו: 
"הסיכון של חילוץ 

ופינוי קיים בכל 
מקום בעולם, 

כולל בכל עיר 
 באירופה" 

עמוד 3
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עוד בעיתון

הוכנסו לשימוש 
עדשות חדשות 

להשתלה 
בניתוחי 
קטרקט

בעין 
משפטית: 

איך מוכיחים 
כי אירוע 
התאונה 

בוים על ידי 
הצדדים?

מכתב תודה: 
"שוקה" אולי 

מצחיק - 
אבל אני לא 
קונה את זה
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הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים המוצעים ע"י ספקים/

גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר 
בכתב ומראש מהמו"ל

החודש הודיעה חברת הביטוח מגדל כי כחלק ממהלך שיפור השירות 
לסוכנים וקידום מכירות סוכנים, מטמיעה החברה מערכת חדשה לניהול 

לידים במגדל.

“כמו שבוודאי ידוע לך”, פנתה החברה לסוכניה, “בכל חודש מתקבלות 
באתר מגדל אלפי בקשות של לקוחות להצעות מחיר בתחומי הביטוח 

השונים. פניות אלו עוברות לטיפול הסוכן המטפל או לסוכן שבחר הלקוח”.

במטרה לייעל את ההפניה לצורך שיפור השירות, הודיעו במגדל, החל 
מהיום )21.5( “אנו מטמיעים בחברה מערכת חדשה לניהול פניות 

הלקוחות שתשפר את השירות ללקוח ותוך כדי כך שיפור אחוזי ההמרה 
של אותם פניות לפוליסות”.

במערכת החדשה יועברו הפניות מיידית לשולחן העבודה של הסוכן, 
ובמקביל תישלח לו התראה למייל. 

לאחר סיום הטיפול, על הסוכן המטפל 
לעדכן את סטטוס הטיפול בפנייה. 

“כל ליד דורש טיפול מיידי ויהיה פתוח 
לטיפול במהלך כמה ימים. יובהר כי 
במקרים שבהם הלידים לא יטופלו, 

ניאלץ להפסיק לנתב לידים לטיפולך”, 
הזהירו בחברה.

ואולם כפי שכבר נכתב לפני כחודש 
ב”ביטוח ופיננסים”, במגדל לא טורחים 
להשיב לסוכנים באותה המהירות שבה 

הם דורשים מהם להתייחס ללידים. 
בפברואר השנה הוציאה מגדל לדרך 

את מערך התפעול והשירות החדש של 
מגדל. אלא שלמורת רוחם של סוכנים 

רבים, הניסיון לשפר את השירות רק 
מקשה עליהם, פוגע בעבודתם וחמור 

מכך: בלקוחותיהם, המבוטחים.

במכתב ששלח לפני כחודשיים ליאור רביב, סמנכ”ל במגדל וראש אגף 
תפעול, חיסכון ארוך טווח ובריאות, לסוכנים שעובדים עם מגדל, הוא 

כתב כי “ברור לי כי כל שינוי, קל וחומר שינוי מערכתי מורכב, טומן 
בחובו חששות או אי-ודאות, אבל בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי 

לבדוק, לוודא ולהבטיח לכם את השירות המיטבי גם בתקופת ההסתגלות 
וההתאמה לדפוסי השירות המתקדמים שבכוונתנו להטמיע בממשק 

העבודה עמכם”.

עם זאת, יותר משלושה חודשים לאחר השינויים, סוכנים רבים עדיין 
מתלוננים כי בקשותיהם אינן זוכות למענה, ואף הולכות לאיבוד במערך 
השירות החדש. רבים מהם טוענים כי הם לא מצליחים לתפוס אף גורם 

רלוונטי בחברה שיוכל לסייע להם בבקשתם.

לדברי סוכנת ביטוח העובדת עם מגדל, “במוקד השירות לסוכנים מחכים 
זמן רב, ואם מצליחים לתפוס אותם, אנשי המוקד לא נותנים תשובה 

רלוונטית, אלא מעבירים הלאה. קיבלתי מייל ממגדל שעלי לפנות למוקד, 
 ואחרי שבוע אמרו לי שזה בכלל לא רלוונטי לפנייה. 

יש לי קבלות בעלות עם תשלום של 20 אלף שקל שהמעסיק כבר העביר 

בינואר, והן עוד לא טופלו, והלקוח בינתיים מקבל הודעות ביטול על 
הפוליסה. התחלתי לטפל בכך עוד לפני ששינו את השירות. כשהוכנסו 

השינויים, אמרה לי הרפרנטית שאני כבר לא עובדת דרכה, ושעלי לפנות 
למוקד שירות. 

“כשאת כבר מצליחה להגיע לנציג, יש תחושה שהוא רוצה לעשות 
את המקסימום עבורך, אבל אין לו דרך לעזור כי הוא רק תחנת 

ממסר. באיזשהו שלב שלחתי מכתב למחלקת פניות הציבור, שלאחריו 
מישהי התקשרה אלי ושאלה איך אפשר לעזור. בעקבות השיחה, התקשרו 
אלי מהמוקד בשמונה וחצי בערב, כנראה רק מפני שהתלוננתי במחלקת 

פניות ציבור. אבל גם בעקבות הטלפון לא קיבלתי מהם שום תשובה. 
בינתיים, הלקוח התעצבן וצרח עלי על שהוא לא מקבל את השירות המגיע 

לו, אז התחלתי לכתב אותו על כל הפניות והמיילים שאני מקבלת מהם. 
ברגע שהוא ראה מה אני עוברת מול 

מגדל, הוא התחיל להבין ולהעריך מה 
אני עושה עבורו”. 

הסוכן עמנואל ישראלי חיכה השבוע 
על הקו לנציג ממוקד השירות במשך 
שעה וחצי, עד שהתייאש וניתק. "אי 
אפשר להשיג אף אחד, לא טלפונית 

ולא בכל אמצעי אחר. יש לי טלפון של 
מרכזת שירות, אבל היא אף פעם לא 
זמינה והטלפון מועבר ישירות למוקד 
שירות סוכנים, שם אני נאלץ להמתין 

שעות. אפילו התכתבתי עם מנכ"ל 
מגדל עופר אליהו על כך, ותשובותיו 

היו מחפירות. הוא טען שמדובר 
בחבלי לידה ושהמצב ישתפר. הוא 

מתכחש לכל הבעיות. הצעתי שיבואו 
נציגי מגדל למשרדי כדי לראות במו 
עיניהם כמה זמן זה לוקח. ביקשתי 

שיירדו ממגדל השן בפתח תקוה ויבואו לשטח, אבל הוא התעלם. בינתיים, 
לקוחות שלי תקועים ומחכים לתשובות”.

לדברי סוכן הביטוח אלי איש-שלום, “כולם מתלוננים על הפטנט החדש 
של מגדל. מי שסבל מאותו מערך השירות בכלל, סובל ממנו גם במגדל 
עכשיו. כל תהליך לוקח זמן רב מהרגיל: העברת מסמכים לוקחת ימים, 

הפקות מתעכבות, צ’קים לא מגיעים בזמן, והלקוחות מקבלים מכתבים 
הזויים. מכיוון שקשה להשיג אותם בטלפון ולמייל הם אף פעם לא עונים, 

אחת לשבועיים אני נאלץ לנסוע ולשבת עם מנהלת התיקים. היא מנסה 
לסייע, אבל לא תמיד מצליחה כי היא רק הצינור. היא מעבירה הלאה את 

הבעיות, שנתקעות בדרגים אחרים.

“סוכנים מקבלים גם תלונות מלקוחות. אנחנו משתדלים להיות עם היד על 
הדופק ולתת מענה, אבל יש עיכובים כל הזמן. ישנם לקוחות שמקבלים 

מכתב שהם חייבים כסף, על אף ששילמו. הדבר בעייתי במיוחד, כשמדובר 
במעביד שכאילו עיכב הפרשות של שכיר שלו. פה אנחנו באמת בבעיה”.

תגובת מגדל לא נתקבלה עד למועד פרסום העיתון. 

 “לקוחות מקבלים מכתבים שהם 
חייבים כסף, על אף ששילמו”

לצד הביקורת, מגדל מטמיעה מערכת חדשה לניהול לידים, לשיפור השירות

משבר שירות במגדל
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במכתב ששלח יו”ר ועדת הבריאות 
והסיעוד יואל זיו לפיקוח על 

הביטוח, הוא קרא “לכלול כיסוי 
חילוץ ופינוי כחלק אינטגרלי 

מפוליסת הנסיעות לחו“ל”. 

לדברי זיו, “הכיסוי, שנרכש היום 
רק על ידי מי שמבקש אותו 
באופן אקטיבי, הינו רלוונטי 

בכל יעד בחו”ל, ורבים שיוצאים 
לחו”ל אינם מכוסים כנגד סיכון 

שיכול להתרחש בכל מקום 
בעולם. אין ספק שמדובר בכיסוי 

נחוץ שרלוונטי לנוסעים לכל היעדים. אם הכיסוי יהיה חלק אינטגרלי 
מהפוליסה – עלותו תרד באופן משמעותי. 

“הסיכון של חילוץ ופינוי קיים בכל מקום בעולם, כולל בכל עיר באירופה, 

ולכן כדאי לחייב את חברות הביטוח להכניס את הכיסוי מראש בפוליסה, 

כך שכל אחד שרוכש פוליסת נסיעות לחו“ל יהיה מבוטח בכיסוי הנ”ל”, 

כך כתב זיו לפיקוח. הוא ציין כי היוזמה התעוררה בעקבות רעידת האדמה 

בנפאל, “שאינה הראשונה וקרוב לוודאי לא האחרונה”.

מפספורט קארד נמסר כי “אנו מאמצים את הגישה של לשכת סוכני 

הביטוח ומחכים להנחיות ברורות מהאוצר.

"יישמנו כבר הנחיה ברוח זו לגבי נוסעים לאפריקה, מכיוון שכל אירוע 

רפואי שם מחייב חילוץ, וכנ”ל לגבי אזורים מועדים לפורענות, כמו נפאל. 

כמה טריטוריות בעולם כבר סומנו ככאלו שבהן אנו ממליצים לכל לקוח 

לרכוש את הכיסוי הזה”.

ממשרד האוצר נמסר כי הנושא ייבחן על ידי אגף שוק ההון.

הלשכה קוראת לפיקוח לכלול כיסוי חילוץ 
ופינוי בכל פוליסות הנסיעות לחו”ל
יואל זיו: “אם הכיסוי יהיה חלק אינטגרלי מהפוליסה – עלותו תרד באופן משמעותי”.

תקנות משרד 
האוצר, שייכנסו 
לתוקפן בינואר 

2016, יחייבו 
מעבידים 

המעסיקים מעל 
לעשרה עובדים 

לדווח באופן 
דיגיטלי על 

כל ההפרשות 
שנעשות 

עבורם. בעקבות 
זאת, פנתה הלשכה לממונה על שוק ההון 

באוצר בבקשה ליצור מצגת מפורטת שתסביר 
למעסיקים בדיוק איך עליהם להעביר דיווחים.

לדברי יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון, 
”לאור התקנות החדשות, פנינו לסגנית הממונה 

על שוק ההון באוצר הילה בן חיים, בבקשה 
להכין מצגת שאותה יוכל כל סוכן ביטוח להעביר 

למעבידים שעונים לפרופיל הנדרש, וזאת במסגרת 
האחריות של הסוכן להביא לידיעתו של המעביד 

שינויים אילו וכיצד עליו להתכונן אליהם. 

 בעקבות פניית הלשכה: 
 האוצר פירסם מצגת שמסבירה 

למעסיקים כיצד עליהם לדווח על עובדיהם
 בינואר 2016 ייכנסו לתוקף תקנות המחייבות מעבידים המעסיקים 

מעל ל-10 עובדים לדווח על כל ההפרשות הנעשות עבורם

רגולציה

יואל זיו

יובל ארנון

ההיזון . למעסיקהועבר היזון חוזר מסכם מגוף מוסדי 
:עשוי להצביע על אחד מארבעת המצבים הבאים

למעסיקיועבר-תקיןכולוהדיווח
הקליטהסטאטוסלגביחוזרהיזון

הכספיםשיוךאופןולגביהכסףשל
העובדיםלחשבונות

ברמהתקיןלאכולוהדיווח
עלדיווחהועבר',לדוג.העסקית

.נכוןלאמשכורתחודש

מקבלהמסכםהחוזרבהיזון
אודותמידעמוסדימגוףמעסיק

:הבאיםהפרטים
בחשבוןשהופקדוהכספיםסך

סךמולאלהגמלקופת
לחשבונותששויכוהכספים
;העובדים

בחשבוןהדיווחקליטתאופן
;העובד

תשלוםחוסר/עודףלגבימידע;

:'שלב ב

אולםתקיןהדיווח
רשומותמספרנמצאו

ברמהליקוינמצאבהן
*העסקית

לגבישלילידיווחממשקהעברת
ובמקבילשדווחוהתנועותכל

.מתוקןחדששוטףדיווחהעברת

העברת:'אחלופה
שלילידיווחממשק

ממשקובמקביל
.מתוקןשוטףדיווח

העברת:'בחלופה
שוטףדיווחממשק

הרשומותלגבי
ליקויבהןשנמצא

.בלבד

ומסכםראשוניחוזרהיזוןקבלת
והדיווחהשליליהדיווחלגבי

.המתוקןהשוטף

הדיווח תקין בחלקו 
אולם מספר  

תנועות עדיין  
נמצאות בטיפול 

אצל יצרן

סאטטוסעדכון
חודשי/שבועי

תנועותעל
בטיפולשהיו

ההיזוןבמועד
.הקודםהחוזר

10

“בן חיים הבטיחה לשקול זאת, ולשמחתנו 
אתמול הופצה מצגת בנושא המסבירה 

באופן חזותי את הנדרש מכל מעביד החל 
בינואר 2016. במהלך חצי השנה הקרובה 

תעביר הלשכה בכנסים ובהשתלמויות 

הדרכות בנושא, כדי לתת לסוכנים כלים 
מקצועיים מול המעבידים שמבטחים את 

עובדיהם דרכם”.

למצגת, לחצו כאן

http://www.insurance.org.il/upload/otzar_matzeget_19.5.15.pdf
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באחרונה הוכנסו לשימוש עדשות חדשות להשתלה בניתוחי קטרקט. לדברי 
יו”ר איגוד רופאי העיניים בהסתדרות הרפואית פרופ’ דוד צדוק, “העדשות 

שאותן היה אפשר להשתיל עד כה יעילות רק למרחק מסוים, קרוב או 
רחוק, והן תיקנו רק מספר ולא צילינדר. העדשות מהדור החדש מתקנות גם 

מספר וגם צילינדר, מה שמוריד את הצורך במשקפיים למספר מינימלי. 

“חידוש נוסף הוא עדשות מולטי פוקליות, המאפשרות לראות לרחוק 
ולקרוב עם מספר קטן של משקפיים, אך העדשה לא מכסה את מרחקי 
הביניים. העדשה המולטי פוקלית המושתלת בניתוח קטרקט לא נועדה 

לפטור ממשקפיים לחלוטין, אלא להוריד את הצורך בהם. ברוב הפעילויות 
היום-יומיות אפשר להסתדר ללא משקפיים”. 

פרופ’ צדוק מציין כי בהשתלת עדשות לתיקון צילינדר, יש לעתים צורך 

בתיקון עמדת העדשה בעין ובעדשות מולטי פוקליות ייתכן ויהיו הפרעות 

של הילות וירידה מסוימת בחדות הראייה, עקב מבנה העדשה. 

שני סוגי העדשות לא נמצאים כיום בסל הבריאות. “בביטוח פרטי רוב 

חברות הביטוח מממנות עדשה טורית )לתיקון צילינדר(, כאשר הצילינדר 

נמצא מעל ערך מסוים. את העדשה המולטי פוקלית חברות הביטוח לא 

מממנות כלל. העדשות הטוריות עולות בין 2,000 ל-4000 שקל, תלוי ביצרן 

ובבית החולים. מחירן של המולטי פוקליות דומה. אין הבדל מהותי בין 

העדשות של היצרנים השונים”.

 חידושים בעדשות 
להשתלה בניתוח קטרקט

עדשות שיכולות להקל על הראייה ולהפחית את השימוש במשקפיים הוכנסו לשימוש בניתוחים
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שאלת 
השבוע מהו הסדר תביעות צד ג’? 

עונה: אריאל מונין, יו”ר הוועדה לביטוח כללי

תשובה: כאשר מבוטח שלנו נפגע על ידי צד ג’, והאשמה 
היא מוחלטת, יש שתי אפשרויות לעזור לו להשיב את 

הנזק לקודמתו. האחת, המסורתית: הפנייה למוסך, 
הוצאת דו”ח פרטי משמאי, ריכוז התביעה, והעברת 

החומר עם כל האישורים אל חברת הביטוח של הפוגע, 
כמובן שכאן נדרשת הודעה של צד ג’ בחברה, וכיסוי 

מתאים.

דרך שנייה היא במקום לרכז את התביעה, לנסות להגיע 
להבנה עם חברת הביטוח של הפוגע )צד ג’( לפני שתוקן 
הנזק. לשם לכך יש לבצע את התביעה באמצעות הפניית 

המבוטח אל מוסך ההסדר של חברת הביטוח, ולבצע 

תיקון באמצעות “הסדרת תביעות צד ג’”. בכך אנחנו 
מצליחים לסלק לו את התביעה בזמן הקצר ביותר, וכולם 

יוצאים נשכרים. 

כיום, האפשרויות הן מגוונות, ובעידן שבו המבוטחים 
רוצים הכל מהר ובכמה שפחות טרחה, שימוש בהסדרי 

תביעות צד ג’ עשוי להיות הרבה יותר יעיל מהשיטה 
המסורתית, זאת כמובן בהתאם לפריסת המוסכים ותנאי 

ההסדר המוצעים בכל אחת מהחברות.

יש לכם שאלה? שלחו אותה למייל 
 ask@mil-media.co.il

אתם שואלים – הלשכה עונה

אריאל מונין

 קבלו את 
 ההטבות 

המגיעות לכם
עשרות מבצעים חמים ממתינים לכם 

במועדון ההטבות של לשכת סוכני הביטוח
לקבלת ההטבות - לחצו כאן

המועדון - הינו בשיתוף חברת ישראכרט 

mailto:ask%40mil-media.co.il?subject=
http://insurance.style.co.il/index.php
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בעין משפטית

איך מוכיחים כי אירוע התאונה 
בוים על ידי הצדדים?

 בית המשפט קבע כי חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח שהתאונה 
בוימה כפי שטענה, וחייב אותה בתשלום פיצויים לתובע

עו”ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי לחברי מחוז תל אביב והמרכז

בשעות הערב המאוחרות בצומת הרחובות אברבנאל 
ואצ”ל בנתניה אירעה תאונת דרכים בין אשר מנחם לבין 
עמנואל דהן. התובע מנחם טען כי עמנואל סטה לנתיבו 

ללא התראה מוקדמת בניגוד לחובתו למתן זכות קדימה. 
השמאי העריך את הנזק בסך 23,460 שקל )לאחר ניכוי 

התמורה בגין השרידים(. כמו כן הורה על השבתת כלי 
הרכב. שירביט ביטחה את מכוניתו של התובע וביקשה 

לצרף את מנורה, מחמת טענתו של התובע בפניה כי 
האחריות לתאונה היא של עמנואל )שבוטח על ידי 

מנורה(. עוד הוסיפה שירביט כי לשיטתה האירוע המתואר 
בתביעה לא התרחש, מכיוון שלמיטב ידיעתה, מכוניתו 

של התובע לא היתה כשירה לנסיעה בשל פגם במנוע, וכי 
התובע ביקש ממנה לבצע החלפת רכב לפוליסה והתחייב 
שלא להפעיל את הפוליסה נשוא התביעה, ולכן הוא מנוע 
מלהגיש נגדה תביעה זו. נוכח טענותיה הנ”ל של שירביט, 

הוסכם על מחיקתה מהתביעה.

מנורה טענה כי מדובר בניסיון לקבל תגמולי ביטוח 
במרמה וגיבתה את טענתה בדו”ח חקירה )בדו”ח החקירה 

נקבע כי כלי הרכב של התובע לא היה במצב נסיעה 
טרם התאונה(. נוסף על כך, גם המצבר התגלה כ”גמור 

לחלוטין”. החוקר פירט בדו”ח את תוכן החקירה של 
עמנואל, רעייתו והתובע. הוא סקר את שחזור התאונה, 

תדפיס שיחות הטלפון במכשיר הנייד של עמנואל 
והבדיקה עם שירביט. כמו כן נערכה בדו”ח השוואת נזקים 
בין הנזק בכלי רכבו של עמנואל לבין הנזק בכלי רכבו של 

התובע. לאור כל האמור, הגיע החוקר לכדי מסקנה כי 
מדובר בדרישת תגמולי ביטוח במרמה.

מנגד טען התובע, שאין שחר לסברה כי מדובר בתאונה 
מבוימת. עמנואל הודה והתנצל וכתב במסמך בכתב ידו 

כי הוא האחראי לתאונה. התובע הצהיר, שאינו מכיר את 
עמנואל טרם התאונה וטענותיו נתמכות בדו”ח השמאי. 

כמו כן הצהיר שעשה שימוש נרחב בכלי הרכב סמוך 
לתאונה, כך שהטענה כי המנוע היה פגום, אינה נכונה. 

בית המשפט דן בשאלה: האם האירוע בוים? הוא קבע כי 
גרסאות הנהגים נותרו עקביות ותמכו זו בזו באשר לאופן 

שבו התרחשה התאונה. משלוח הודעת הטקסט על ידי 
עמנואל לסוכן הביטוח, הפנייה לחברת “סטארט” לשם 
הגעת גרר למקום והפנייה למנורה, כולם סמוך לשעת 
התאונה, מעידים על פניו כי מדובר בדיווחי אמת ולא 

בביום תאונה. נוסף על כך, גרסתו של עמנואל כי צילצל גם 
לרעייתו לאחר התאונה ודיווח לה עליה, אושרה על ידה.

בית המשפט ציין כי “החוקר לא פירט את שמות האנשים 
שעמם שוחח, את תאריך התחקור שלהם ולא צירף 

הקלטה של התחקור או עדות כתובה חתומה בידי הנחקר. 
החוקר הסתמך על מידע עלום, מפיו של שמאי כלשהו, 

בדבר מצבו של רכב התובע, אך לא מצא לנכון לתעד 
את הדברים או לרשום לכל הפחות את שמו של השמאי 

בתרשומות הפנימיות שלו”. החוקר נמנע מלבדוק את 
סרטי הצילום של תחנת הדלק שבה נהג התובע לתדלק, 
כדי לאשש או לשלול את טענת התובע, כי כלי רכבו היה 
תקין וכשיר לנסיעה במועדים הסמוכים למועד התאונה. 

החוקר לא ראה לנכון לבקש לבדוק, באמצעות בעל 
מקצוע, את המנוע והמצבר של כלי הרכב, לאחר ששמע 
מהתובע כי הוא תקין, בניגוד למידע שהונח לפניו כאילו 
המנוע והמצבר “גמורים”. כמו כן החוקר לא פנה לשמאי 

כדי לבחון מדוע הפחית מעלות המנוע. החוקר דבק 
במידע הראשוני שקיבל לפני החקירה, ולפיו לכאורה 

האירוע בוים וחיפש בכל דרך לחזקה, תוך שהוא נתלה 
בפערים בין גרסאות הנהגים. בנוסף לכך, החוקר שמע 

משני הנהגים כי לא הכירו זה את זה טרם התאונה, אבל 
לא ערך פעולות על מנת לשלול את טענתם זו.

עוד הוסיף בית המשפט כי מנורה לא מצאה לנכון להעיד 
מטעמה שמאי, חוקר תאונות, או מהנדס רכב, כדי לחזק 
את סברתו הלא מקצועית של החוקר, כי הנזקים לא היו 

 מתרחשים בתאונה מהסוג שתיארו הנהגים. 
בית הדין ציין כי נטל הראייה והשכנוע המונח על כתפיה 
של מנורה כבד מהנטל הרגיל המונח על שכמו של בעל 

דין בהליך האזרחי, משום שיש בטענתם משום ייחוס 
מעשה פלילי לתובע ולעמנואל. בית המשפט קבע כי 

בנסיבות אלו, מנורה לא עמדה בנטל ועל כן בית המשפט 
חייב את עמנואל ומנורה לפצות את התובע ביחד ולחוד 

בסך 25,500 שקל )בית המשפט סבר, שעתירתו של 
התובע לקבל פיצוי בגובה שווי כלי הרכב על פי המחירון, 

דינה להידחות לנוכח קביעת השמאי שיש להפחית את 
שווי הנזק במנוע, שלא קשור בתאונה( וכן פיצוי בסך 

3,000 שקל בגין בזבוז זמן, טרחה ועגמת נפש.

עד מועד כתיבת שורות אלו, לא ידוע אם הוגש ערעור 
לבית המשפט המחוזי. 

עו"ד ג'ון גבע

בית הדין ציין כי נטל 
הראייה והשכנוע 

המונח על כתפיה 
של מנורה כבד 
מהנטל הרגיל 

המונח על שכמו 
של בעל דין בהליך 

האזרחי, משום שיש 
בטענתם משום 

ייחוס מעשה פלילי

עו”ד ג’ון גבע צוין כאחד 
 מעורכי הדין הנבחרים 

בתחום הביטוח ב-2015
עו”ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי לחברי מחוז תל 

אביב והמרכז, צוין כאחד מעורכי הדין הנבחרים 
 Dun‘s בתחום הביטוח והנזיקין, על פי דירוג

100 ו”גלובס” ל-2015. עו”ד גבע נכלל זו השנה 
השמינית ברציפות בדירוג זה.
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אוניברסיטת בר אילן העניקה את “אות הנשיא” לנשיא 
הראל גדעון המבורגר וליו“ר הראל  יאיר המבורגר 

בערב גאלה שהתקיים בשבוע שעבר בירושלים, ופתח 
רשמית את אירועי חבר הנאמנים לציון 60 שנה 

לאוניברסיטה. האות ניתן עבור “מחויבותה המתמשכת 
של המשפחה לעם ישראל ועל פיתוח המשק 

הישראלי”.

באירוע הוענקו אותות נשיא האוניברסיטה לשוחרי 
האוניברסיטה בישראל ובחו”ל, וכן אותות מנהיגות 
לבוגרי אוניברסיטה בולטים. נשיא אוניברסיטת בר 

אילן, הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ, העניק את האות 
ל-12 אישים,

בהם יפית גרינברג, דליה הורביץ, “על החזון המשותף 
לה ולבעלה אלי הורביץ ז“ל”, אלי הירמס, ד“ר דון לבל, 
לורי מוסקוביץ-הירש, אדולפו וג‘קס פיצ‘וטו, ד“ר יוסף 

רוזנבלט, גארי רן, אליס ניומן שונפלד ויוסף שייר.

הרשקוביץ אמר בפתיחת הערב כי “אני גאה בהיסטוריה 
ובהישגים של בר אילן. היא חלק מההיסטוריה של עם 

ישראל והיא משנה את פני המחר באקדמיה, במדע 
ובמחויבות למסורת היהודית. במשך שישה עשורים 

נותנת בר אילן לתלמידיה וחוקריה את הכלים הנכונים 
להשתלב בכל תחומי העשייה במדינת ישראל, להוביל 

ולתרום לפיתוחה ועוצמתה של המדינה”.

 גדעון ויאיר המבורגר קיבלו את 
“אות הנשיא” מאוניברסיטת בר אילן

תודה לסוכן שלי

יאיר המבורגר

רק מלה טובה או שתיים
מכתב תודה לסוכן הביטוח גיא רדר מסוכנות אורן מזרח

 גיא היקר,
כולם מכירים את קמפיין “שוקה” המאוד יצירתי ומצחיק בכיכובה של שני כהן, שחובטת וסונטת ערב ערב 
מעל המסכים בסוכני הביטוח הוותיקים. כמות הכישרון וההשקעה בקמפיין אדירים - אבל אני לא קונה את 

זה. זה לא שלא ניסיתי לבדוק את שירותי הביטוחים הישירים למיניהם מדי פעם, אבל לא רק שלא ממש 
גיליתי את היתרונות המסחריים הגלומים בהם - אלא שאני נוטה לרצות איש מקצוע אמין ומנוסה לצדי - 

בעיקר ברגעים שבהם אתה נדרש להפעיל ביטוח, לדון עם מס הכנסה, או חו”ח להגיע לדיון משפטי.
וזאת הסיבה שאני תמיד מקפיד לעבוד עם סוכני ביטוח, רואי חשבון ועורכי דין על פי המלצות ועם 

 גישה אישית וידידותית, שהם גם אנשים “מעאנץ’”, וכמובן ללא פשרות על מקצועיותם.
־וכך מצאתי את עצמי נעזר בסופ”ש הזה בשירותיו של חברי גיא רדר שמבטח את הרכב שלי. הת

לאות והייסורים שהעבירו אותי כל הקשורים בחברה שעל שירותי החילוץ והגרירה שלה אני מנוי - ראויים 
לפוסט נפרד. אבל מה שחשוב הוא שטלפון אחד לגיא הביא אותו לשלוף את מיטב יכולותיו ומומחיותו 

כדי לסייע לי מיד וללא פשרות - וזה כלל להעמיד את חברת החילוץ פעמיים במקומה, ובצירוף בירורים 
־נוקבים מדוע וכיצד הם מתרשלים בתפקודם ומינוי אחראית מטעם משרדו, לבצע את כל הבירורים ישי
רות מול החברה. וכששוב העניינים הסתבכו - שוב טלפנתי אל גיא ולפני שסיימתי את תיאור המקרה 

 במשפט וחצי הוא מיד פסק “תנתק. אני מיד עושה סדר”.
אז שני כהן - ההומור המשובח שלך גורם לי שוב ושוב לעונג רב - אבל את שירותי הביטוח שלי אני 
לוקח מחבר מקצוען, אחראי ואנושי - ולא ממרכז תמיכה מאויש במאות עובדי משמרות וללא מגע אישי.

בהערכה רבה

קיבלתם מהלקוח 
מכתב תודה?

שלחו לנו את המכתב ונפרסם 
 אותו ב"ביטוח ופיננסים" 

)ללא שם הלקוח(.

מייל למשלוח:
thanks@mil-media.co.il
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בריאות

מה 
שלום 

הבריאות 
שלך?

תשובה: אונקוטייפ היא בדיקה לעריכת אפיון גנטי של 
גידולי שד )רקמת הגידול נשלחת למכון הפתלוגי לאחר 
הוצאתה מהגוף(. בבדיקה זו נבדקת פעילותם של כמה 

גנים בתאי הגידול, וכך נקבע הפרופיל של הגידול. 

הבדיקה מסייעת בניבויי הסיכוי להישנות המחלה, והיא 
מומלצת לנשים עם גידולי שד שאובחנו בשלב מוקדם 

של המחלה, כאשר הגידול לא התפשט לקשרי הלימפה, 
כלומר ללא פיזור גרורתי.

מתוצאת הבדיקה אפשר לקבל סיוע לגילוי התאמת הטיפול 
למחלת הסרטן באופן אינדיווידואלי לאדם ולמחלה שבה 

לקה. כמו כן, תוצאות הבדיקה יכולות לנבא אם החולה 
זקוקה לטיפול כימותרפי, או לטיפול הורמונלי בלבד.

יודגש כי הבדיקה לא נועדה למחלה גרורתית - אפשר 
לבצע בדיקה זו עבור עד שלוש בלוטות נגועות בלבד. 

במידה והמבוטחת אובחנה כחולה בסרטן השד ונמצאת 
בשלב קבלת החלטות אודות הטיפול; היא אובחנה כחולה 

בסרטן שד פולשני, ללא פיזור גרורתי; והגידול אובחן 
 ONCOTYPE כחיובי לקולטני אסטרוגן - תמומן בדיקת

DX BREAST CANCER ASSAY באופן מלא על 
ידי קופות החולים, למעט מקרים נדירים בהם העלות היא 

על המטופל, ועלותה כ-4,900 דולר.

בביטוח הפרטי אין תנאים לקבלת הכיסוי ומימונו. הכיסוי 
ניתן עד התקרה שמופיעה בתנאי הפוליסה.

היכן מופיע הכיסוי בפוליסה?
בכל חברה מופיע הכיסוי תחת כיסוי אחר, ולעתים מהווה 

בעיה לשדרוג.

מגדל
הכיסוי במגדל הינו לאפיון ולהתאמת הטיפול במחלה 
קיימת, לא רק סרטן, עד לסך של 50 אלף שקל, בניכוי 

השתתפות עצמית של 20%. הכיסוי כלול בפוליסות ניתוחים 
מורחב וניתוחים משלים שב”ן,  שנמכר מינואר 2014. 

ואולם מגדל שידרגה באופן אוטומטי את הכיסוי 
ללא עלות נוספת, לחלק ניכר מהמבוטחים הקיימים 

בפוליסות הניתוחים מורחב ומשלים שב”ן שנמכרו בעבר 
כולל, בהם  מבוטחים שרכשו את הכיסויים לניתוחים 

כאמור לאחר מאי 2011; ומבוטחים שפוליסת ניתוחים 
שלהם בישראל שודרגה גם זכאים לכיסוי 

מנורה
הכיסוי מופיע תחת הכיסוי בריאות אקסטרה. בדיקות 

האונקוטייפ  ניתנות עד תקרה של 4,500 שקל. ניתן 
להוסיף את הכיסוי גם לפוליסות הישנות, עם מילוי 

הצהרת בריאות.

הראל
הכיסוי מופיע בשני כיסויים בתקרות שונות:

כיסוי אמבולטורי עד תקרה של 4,000 שקל	 
בנספח רפואה מתקדמת עד תקרה  של 5,000 שקל	 

ניתן לשדרוג עם מילוי הצהרת בריאות ולצרף לכל 
פוליסה.

כלל

הכיסוי מופיע תחת כיסוי ניתוחים בארץ מינואר 2014, 
תחת כיסוי ניתוחים עד תקרה של 12 אלף שקל. לא ניתן 

לשדרג פוליסות ישנות.

הפניקס 

תחת כיסוי אמבולטורי סכום ביטוח 80% עד 10,000 שקל 
לשנת ביטוח. בעלי נספח 1682 לאחר 2010 - 4,500 שקל 

בניכוי 20% השתתפות עצמית. ניתן להוסיף לפוליסות 
ישנות, בכפוף להצהרת בריאות. ניתן להוסיף לכל פוליסה 

נספח אמבולטורי בכפוף להצהרת בריאות.

בחברת איילון אין כיסוי בפוליסת פרט.

שאלות למדור יש לשלוח לכתובת:

pitputip@vl-ins.com

מהי בדיקה אונקוטייפ?
 באילו תנאים משולמת תביעה, מה תקרת הכיסוי, 

ומתי קופת החולים משתתפת בהוצאה?
ורדה לבקוביץ, סגנית יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד

אתר  www.oncotest.co.il של 

חברת טבע מעביר מידע לכל סוגי 

הסרטן והבדיקות המומלצות לעשות, 

טרם קבלת החלטה איזה טיפול 

כימותרפי להתחיל, אם בכלל. 

 ניתן לפנות למנהל השיווק דביר 

 עדי בכתובת המייל:

addie.dvir@teva.co.il

חוק בריאות ממלכתי מכיר בהוצאה 
של הבדיקה על פי קריטריונים 

קבועים ללא מעורבות השב”ן, למעט 
מקרים נדירים.

שימו לב: בבואנו לשדרג את 
הפוליסות הקיימות לכיסוי הנדרש, 

חשוב לבדוק שלא ביטלנו כיסוי אחר, 
היות והכיסוי מופיע בכל חברה בפרק 

אחר עם תקרות שונות.

טיפ טיפת 
בריאות

ורדה לבקוביץ

תוצאות בדיקת 
האונקוטייפ יכולות 

לנבא אם החולה 
זקוקה לטיפול 

כימותרפי, או לטיפול 
הורמונלי בלבד

mailto:pitputip%40vl-ins.com?subject=
http://oncotop.co.il/?gclid=CKuRzqD90sUCFUMUwwodOmIADQ
mailto:ADDIE.DVIR@TEVA.CO.IL
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אירועי הלשכה

 אירועי
הלשכה

מחוז תל אביב והמרכז, בשיתוף קופל גרופ, יערוך יום 
עיון ביום שלישי, ה-2.6, בין השעות 9:00-14:00, בכפר 

המכביה ברמת גן

מחוז חיפה והצפון, בשיתוף רדיו חיפה, יקיים ב-01.06.15 
בין השעות 12:00-13:00, משדר התרמה לטובת רכישת 

ציוד מציל חיים למחלקת ילדים בבית החולים בני ציון

מחוז חיפה והצפון יקיים ביום ג', ה-9.6, בין השעות 9:00-14:00, כנס בשיתוף איילון בנושאי קבלנים/ צ.מ.ה/ פיננסים, 
במלון גארדן חיפה

2/06/15 1/06/15

9/06/15

 סוכני הצפון בכנס צעירים: 
 יש להילחם בשיווק הישיר 

של חברת הביטוח
במפגש בוקר לסוכנים צעירים במחוז חיפה והצפון 

שהתקיים בקרית ביאליק, בשיתוף הראל חברה 
לביטוח, קראו הסוכנים לנשיא הלשכה אריה 

אברמוביץ להילחם בתופעת המכירות הישרות של 
חברות הביטוח שנהנות משני העולמות: מכירות דרך 

סוכנים וגם באופן ישיר. 

המפגש, שהיה מעניין ופורה, משך אליו סוכנים 
צעירים, שבאו לא רק לשמוע אלא גם להשמיע. 

הסוכנים שיבחו את פעילות הלשכה ומחוז הצפון 
ותמכו בהמשך מאבקי הלשכה, אך קראו באותה 

נשימה ללשכה לעשות הכל כדי להקטין את המכירות 
הישירות המבוצעות בחברות הביטוח. 

יו”ר הוועדה לסוכנים צעירים דביר רפ ויו”ר מחוז 
חיפה והצפון ליאור רוזנפלד ציינו את חשיבותה 

של לשכה חזקה וגדולה מול כל הגורמים העוטפים 
את  ענף הביטוח. 

לדברי רוזנפלד, “אני שמח לראות היענות של סוכנים 
צעירים, חלקם הגיעו לראשונה לכנסי הלשכה. נתקלנו 

בסוכנים דעתנים ואסרטיביים, שאיתגרו בשאלות 
את נשיא הלשכה, שהשיב לכל אחד ואחת מהם. רק 
ארוחת הצהרים עצרה דיון פורה שיכול היה להימשך 

עוד שעה ארוכה. אני גאה שיש לנו סוכנות וסוכנים 
כאלו”.

 כנס מחוזי בסימן יום ירושלים:
הרצאות וסיורים במחנה יהודה 

ובעיר העתיקה
 כ-30 סוכנים השתתפו בכנס של מחוז ירושלים, 

שכלל גם סיור לרגל יום ירושלים. הסוכנים נהנו מסיור 
טעימות בשוק מחנה יהודה, ולאחר מכן התכנסו 
להרצאות, בהן עו”ד יניב גוב ארי, שדיבר על חוק 
הבריאות החדש ושינויים כלליים בחוקי בריאות 

וסיעוד; עו”ד דניאל שבח ממשרד שושי את שבח, 
שסיפר על חידושים בפסיקה בביטוח נזיקין; ואהוד כץ, 

נשיא הלשכה לשעבר, שהרצה על גביית דמי טיפול. 

לדברי יו”ר המחוז שמואל אשורי, “את הכנס סיימנו 
בסיור בעיר העתיקה ובכותל, שם היתה אווירה מיוחדת 

וחגיגית לרגל יום ירושלים. היה מאוד נחמד ומעניין 
וניכר שהסוכנים נהנו”. לכנס הגיעו גם יו”ר מחוז השרון 
דניאל קסלמן, יו”ר סניף רחובות/ נס ציונה אורי ששון, 

ויו”ר מחוז השפלה אודי הוד.

אריה אברמוביץ )מימין( ודביר רפ בכנס הצעירים בצפון

סוכני מחוז ירושלים בסיור בעיר העתיקה



www.insurance.org.il 219 במאי 2015

 יום עיון במכללת נתניה: 
 “נכנסנו למו”מ עם המכללה 
על לימודים לתואר בביטוח”

כ-85 סוכנים הגיעו ליום עיון של מחוז השרון, שנערך השבוע במכללה 
האקדמית נתניה, בשיתוף חברת איתוראן. את היום פתח יו”ר מחוז השרון 

דניאל קסלמן בסקירה על פעילויות הלשכה והמחוז ברבעון הראשון של 
2015. אחריו דיבר יו”ר סניף נתניה יוסי אנגלמן, כמארח יום העיון, סיפר על 
פעילויות הסניף שלו, ואף העביר ביקורת על כך שסוכנים נרשמים לאירועים 

ולא באים אליהם, ובכך מונעים מאחרים מלהגיע”.

ליום העיון הגיעה גם ד”ר אביבה אדלר, האחראית על מצוינות במכללה. 
לדברי קסלמן, “הכרזנו על כניסה למו”מ ללימודים לתואר BA בביטוח, 

כפיילוט למחוז השרון, שבו סטודנטים בני דור המשך יזכו למלגות 
מיוחדות”. 

בהמשך הרצתה ד”ר עינת גלזר, פסיכולוגית ארגונית שערכה מופע מדהים 
של יופי, היגיון ורגש ובעיקר עסקה בשאלה: איך אנשים מצליחים במקומות 

שאחרים נכשלו במסגרת זוגיות וחיי משפחה. היא אף נתנה כלים לחיזוק 
האינטליגנציה הרגשית בעבודה ובבית. פרופ’ נאוה חרובי מבתי הספר 

למינהל עסקים ולביטוח במכללה דיברה על היבטים כלכליים ביטוחיים של 
אסונות המוניים וסיכונים סביבתיים, בעיקר בקטסטרופות ובמגה אסונות.

אירועי הלשכה

סוכני מחוז השרון במכללת נתניה

פתיחה: ירושלים: 9.06.2015, תל אביב: 11.06.2015

ב-29.6 יתקיים יום עיון בריאות תחת הכותרת

הכנס ייערך בין השעות 08:00-14:00  ב"הבימה" בת"א. מספר המקומות מוגבל

 "רפואה ציבורית ופרטית
בצל אי הוודאות"

 "רפואה ציבורית ופרטית
בצל אי הוודאות"

SAVE 
THE  

DATE!

שחר שרצקי, מנהל תחום ביטוח באיתוראן, הרצה על “איתוראן רכב 
מקושר”, תוכנית חדשה שתצא בקרוב עם חברות הביטוח. יו”ר הוועדה 

לביטוח כללי אריאל מונין דיבר על טיפול בתביעות צדי ג’, ואת יום העיון 
סיכם מ”מ נשיא הלשכה אורי צפריר ב”בינינו לבין עצמנו”, שבו הוא קרא 

לסוכנים להצטרף לוועדות ולפעילויות הלשכה.

mailto:machon%40insurence.org.il?subject=
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האוצר עם כחלון
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המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב 
באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

לוח הביטוח

דרושים
לסוכנות חיתום גדולה באשדוד דרוש/ה חתם/ת 

אלמנטרי פרט מנוסה למשרה מלאה. יתרון לבעל/ת 
ניסיון בטיפול בתביעות. המשרה בסביבת עבודה 
נעימה ותנאים מעולים למתאים/ה. למשלוח קו"ח 

yuval@sofferd.com :במייל

לסוכנות ביטוח במרכז העיר ירושלים דרוש/ה 
פקיד/ה לטיפול בביטוחי רכב ותביעות רכב ובריאות 

במשרה מלאה. נסיון בתחום – יתרון.
shmolik@hayot-ins.co.il  :קו"ח למייל

לסוכנות באיזור תל אביב מתאם/ת פגישות, 
אפשרות לסטאג', לפרטים מירב ג'והן 

meiravjohan@gmail.com :052-3229588, מייל

דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד, ניסיון 
– הכרחי, מיקום - צפון יפו, תנאים טובים למתאימה 

ofer@honbit.co.il  050-4040024

בחולון  דרוש/ה  פקיד/ה  לחצי משרה עם ניסיון 
רב בביטוח כללי ובייחוד ברכב. טיפול בכל תחומי 

העיסוק. אין הגבלת גיל. רמה אישית טובה הכרחית. 
קו"ח למייל: skashro1@gmail.com אפשרי גם  

לבעל/ת רישיון

לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה 
 פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה. 

 ניסיון בתחום חובה. קורות חיים למייל
m6233429@gmail.com 

דרוש סוכן ביטוח עם רישיון בפנסיוני, למשרה מלאה 
בראשון לציון, לניהול מקצועי של מחלקה למכירה 

טלפונית. קורות חיים לפקס: 03-7622524
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

מעוניין/ת לפרוש ואין לך דור המשך? אנחנו מציעים 
ומבטיחים לשמור על הכנסתך לכל החיים! תהיה 

שותף למיזם מצליח מ-2010! "עובדה" כולנו שותפים 
eric@vardi-ins.com

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( לתיק 
ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב הפוליסות 

בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן כלי רכב(. טלפון: 
050-4520900

בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה 2 חדרים גדולים 
עם חלונות, עמדת מזכירות. בגודל של כ-45 מ"ר. 
אפשרות חיבור למרכזיה טלפונית, חניה, מעלית. 

המחיר כולל: חשמל, דמי ניהול וארנונה. כניסה – מיידי. 
.shay@eshkol4u.co.il 054-3131919 לפרטים: שי

בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה 2 חדרים מרווחים 

עם חלון בגודל של כ- 35 מ"ר. אפשרות חיבור 
למרכזיה טלפונית, חניה, מעלית. המחיר כולל: חשמל, 

דמי ניהול וארנונה. כניסה - מיידי.  לפרטים: שי -054
.shay@eshkol4u.co.il 3131919

השכרה ושכירות משנה
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת. המוקד 

מרוהט ומאובזר בכסאות,שולחנות,טלפונים. המקום 
בנוי כopen space  וכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל. 

המחיר פיקס – כולל חשמל,ארנונה,מים. לפרטים – 
   meir@ofir-insurance.co.il 052-2248252 מאיר

להשכרה חדרים בסוכנות ביטוח בפ"ת. המשרד 
ממוקם באזור מרכזי ונוח לגישה. המחיר פיקס וכולל 

הכל. יש אפשרות לכניסה בנפרד. חניה חופשית 
ברחוב ללא תשלום. לפרטים – מאיר 052-2248252  

meir@ofir-insurance.co.il

בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה  חדר גדול, מרווח 
ומואר  )יש 3 חדרים פנויים בגדלים שונים(.

המשרד  ממוקם  בא"ת  החדש של ראשון לציון, ליד 
קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. מחיר השכירות " פיקס " כולל כל 
תשלומי המיסים, ארנונה, אחזקה, שרותי משרד, 

אינטרנט ועוד... אפשרות לשכירות חודשית וללא 
התחייבות ולחדר מרוהט. לפרטים – שלמה   -052

shlomo@ks-ins.co.il . 2944888

תשבץ )4(

 מאוזן
1. נוהל של מס הכנסה המאפשר למעלימי מס 
להתוודות ולסגור חובות 8. חברת תרופות 9. כן 

בספרדית 10. קשור לשפה ולתחביר 13. זכו, ירשו 15. 
אחת מקרנות הפנסיה הגדולות בישראל 16. ראוי 17. 

מותג של יוגורוטים 19. מקצוע העוסק בשיקום ושיפוץ 
רהיטים ישנים 24. סוג של מכונית מבית מאזדה 

25. רצועת קלף ארוכה 29. המקום בו מוחזק אסיר 
מלחמה 30. תעלומת רצח לא מפוענחת, מלפני קום 

 המדינה, וגם כתבת כלכלית )ש”מ(

מאונך
1. סוג של רווח המופיע בדו”חות כספיים 2. לנגן על כלי הקשה 3. יצור מיתולוגי, איש שלג 4. לא מתוק 5. עו”ד מוכר, הנמצא בליבה של פרשת 

שחיתות משטרתית 6. צמית, איכר המשועבד לאדון 7. תהליך המאפשר ללקוח לעבור בין מסלולים של חברות שונות 10. שניתן לראות דרכו 
11. נאחז בעצם, בעודו באוויר 14. קול הצחוק 18. מאפיין 19. גבוה 20. לחם דבש אתיופי, וגם -  כאבו 21. משקה פופולארי המופק מעלים 22. 

אות יוונית 23. חברה בת של החברה לישראל, שולטת בין היתר על מפעלי ים המלח )ר”ת( 26. דר, חי 27. הלוואי 28. הרי זה )ר”ת(
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