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 חברים בוועדת הכספים ידרשו למכור את 
הפניקס בבורסה ולא ליאנג הסינית

מנכ”ל הביטוח הלאומי:  עמוד 3
“אזרחי ישראל צריכים 

עוד שעות סיעוד”
שלמה מור־יוסף אמר את הדברים בדיוני 

הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח  ח"כ 
איציק שמולי תקף את תקופת הצינון הקצרה 

בקרב הבכירים, ושיבח את נשיא הלשכה 
ש"נלחם כמו אריה על המבוטחים שלו"

 עמוד 2

 “נהפוך את 
 המכללה לנכס 

של הלשכה”
 רונן דניאלי, מנהל 

 המכללה לפיננסים 
וביטוח הנכנס, 

בראיון ראשון
| עמוד 7

אתי אלישקוב, המנכ״לית הפורשת של 
הכשרה ביטוח, מאמינה כי עבודה עם סוכנים 

משפרת את תוצאות החיתום של החברה

המנכ”לית הנכנסת של איילון אחזקות 
בראיון מיוחד לרגל כנס אלמנטר 2016:

“השאיפה שלי 
היא תמיד לעבוד 
עם כמה שיותר 

סוכני ביטוח”

 נחתם הסכם בין 
המכללה לפיננסים וביטוח 

ומכללת נתניה

 "מהפכה 
לציבור הסוכנים"

כל לקוח 
והסיפור 

שלו
לא תמיד 
משתלם 

לסוכן להעביר 
לטיפולו 

לקוח חדש 
| עמוד 11  עמוד 3

בלעדי

מיוחד

 עמוד 4

 אריאל מונין על הלקחים 
 הביטוחיים מהאסון 

ברמת החייל
| עמוד 6

מה אנחנו, סוכני 
הביטוח, יכולים 
ללמוד מקריסת 

חניון הברזל

 עמוד 8
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אתי אלישקוב מתכוננת לתפקידה החדש כמנכ"לית איילון אחזקות

“סוכן הביטוח מייצר את החיתום 
האמיתי לחברת הביטוח”

כפי שפורסם לראשונה בביטוח ופיננסים, מנכ״לית הכשרה לשעבר תמונה למנכ"לית חברת 
האחזקות של איילון: “הסוכנים צריכים להשקיע בשיווק ובמתן ערך מוסף ללקוח״

רונית מורגנשטרן

לקראת  המינוי

סוכן הביטוח הוא בסופו של דבר נציג "
החברה  המבוטח;  מול  הביטוח  חברת 
אך  המבוטח,  את  אישית  מכירה  לא 
הסוכן כן מכיר, לכן הוא זה שיכול להביא 
את החיתום האמיתי לחברה. השאיפה שלי 
סוכני  עם  שיותר  כמה  לעבוד  תמיד  היא 
ביטוח, כדי לשפר את תוצאות החיתום של 
החברה. התנאי הוא כמובן, שמדובר בסוכן 
טוב ומסור, ולא בסוכן שלא רוצה לחשוף 

נתונים לא טובים של המבוטח שלו”.
נכון  הרכב.  ביטוח  את  לדוגמא  “ניקח 
להיום, בחברות כמו ביטוח ישיר, נשאלות 
הרכב,  סוג  הנהג,  גיל  בלבד:  שאלות   3
יכול להביא  היעדר תביעות. סוכן ביטוח 
סוציו־ מעמד  כמו  נוספים  פרמטרים 
המבוטח,  של  האשראי  דירוג  אקונומי, 
קילומטראז’ ממוצע של הרכב בשנה ועוד 
נתונים שיכולים להפיק חיתום הרבה יותר 

מדויק – וזה פועל לטובת חברת הביטוח. הסוכנים 
הם שותפים אמיתיים של חברות הביטוח ותורמים 
להבאת תוצאות טובות יותר, ולתיק איכותי יותר 

ומסוכן פחות”. 
מנכ”לית  אתי אלישקוב,  אומרת  כך 
לכהן  שצפויה  ומי  לשעבר  הכשרה 
במשק  הבכירים  התפקידים  באחד 
שמחזיקה  אחזקות,  איילון  מנכ”ל   –
ביטוח.  באיילון  ישירה  בבעלות 
הדברים נאמרו בריאיון למגזין “ביטוח 
 ,2016 אלמנטר  כנס  של  ופיננסים” 
אשר יתקיים ב־19־22 לחודש באילת. 

לאוגוסט,  מה־25  ופיננסים”  “ביטוח  בגיליון 
אלישקוב  את  למנות  הכוונה  לראשונה  נחשפה 
)39( למנכ”ל איילון אחזקות, שאחזקתה העיקרית 
יוגב.  אריק  מנהל  אותה  ביטוח,  איילון  היא 
בישיבתו  לאשר  אמור  היה  החברה  דירקטוריון 
עיכוב  בשל  אך  שלה,  המינוי  את  שעבר  בשבוע 
הקרובים.  בימים  כנראה  המינוי  יאושר  טכני 
בפיתוח  גם  אלישקוב  תעסוק  תפקידה,  במסגרת 
עסקי הפיננסים והנדל”ן של איילון אחזקות, אך 

אין ספק שמעורבותה בעסקי הביטוח של החברה 
תהיה גבוהה. 

“ביטוח  בפני  אלישקוב  ציינה  גיליון  באותו 
הביטוח  ענף  את  “אוהבת  היא  כי  ופיננסים”, 

ונשארת בו”. עוד אמרה, “אני ממשיכה לתפקיד 
בכיר וגם אקבל מניות, כפי שהתחייבתי לעצמי 
שותפה  להיות  רוצה  שאני  בעבר,  והצהרתי 

בבעלות על החברה שאני מנהלת”.

להיות מקצוענים
מה את מציעה לסוכני הביטוח כדי להתמודד 

בהצלחה בענף המשתנה כל הזמן?
“סוכני הביטוח סובלים מנזק תדמיתי, שסרטוני 

רבות  לו  תרמו  ישיר  ביטוח  של  שוקה 
צריכים  הסוכנים  האחרונות.  בשנים 
להשקיע בשיווק ובמתן ערך מוסף ללקוח. 
בשיווק - על הסוכנים להיפתח לשיטות 
ולהקפיד לשווק את  ולדיגיטציה,  שונות 

היתרונות המקצועיים שלהם”.
מוסיפה  ללקוח,  מוסף  בערך  כשמדובר 
מה  הרבה  יש  הביטוח  לסוכן  אלישקוב, 
בעיה  יש  כשלמבוטח  “ראשית,  להציע. 
או תביעה, הוא תמיד יעדיף לדבר עם בן 
אנוש ולא עם מכונה באינטרנט או מענה 
קולי. לסוכנים יש את היתרון של הקשר 
מול  היעיל  והתיווך  המקצוענות  האישי, 
חברת הביטוח, שמבוטח לא משיג בקשר 
באמצעות  הביטוח,  חברת  מול  הישיר 

מכונה בדרך כלל”.
מקצוען,  להיות  צריך  הביטוח  סוכן 
המבוטחים  ואז  מקצועי,  ייעוץ  לתת 
סבורה  אני  באוטופיה  יותר.  אותו  יעריכו  שלו 
הביטוח  לסוכן  העמלה  את  לשלם  שצריך  שמי 
זה המבוטח; הבעיה היא שהסוכנים לא נתפסים 
בעיניו  מייצגים  שהם  משום  ללקוח,  כנאמנים 
יהיה  המבוטח  אם  הביטוח.  חברת  את 
גם  זה  העמלה,  את  לסוכן  שישלם  זה 
הביטוח  חברות  ההוצאות של  על  יקל 
טוטאלית  מנאמנות  ייהנה  והמבוטח 
השוק  לצערי,  שלו.  הסוכן  של 
עדיין  הישראלית  והחברה  הישראלי 

לא בשלים למהלך כזה”.

הריאיון המלא עם אלישקוב יפורסם במגזין כנס 
אלמנטר הקרוב

אלישקוב. “סוכני הביטוח סובלים מנזק תדמיתי״
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ביקורת  ציבורית

עולם " של  הגלוי  הסוד  זהו 
את  כעת  אומר  ואני  הביטוח, 
בחדרים  אומרים  שרבים  מה 
חברת  על  מפקח  כאשר   – סגורים 
ביטוח עובר לאחר חצי שנה לנהל 
משחיתות  פחות  לא  זו  אותה, 
ממוסדת עם רישיון". כך אמר ח"כ 
איציק שמולי )המחנה הציוני( בדיון 
הציבורית  הוועדה  של  החמישי 
לבחינת עתיד ענף הביטוח בראשות 

גדעון סער.
ההחלטות  את  "כשבוחנים 
האחרונות  בשנים  שהתקבלו 
החשש  והסיעוד,  הביטוח  בתחומי 
הוא לא רק אמיתי אלא גם לגיטימי. 
לתפקידך  האחרונים  כשבחודשים 
על  לחשוב  עלול  אתה  כרגולטור 
המעסיק הבא שלך, זה מעורר חשש 
גדול. זו פרקטיקה מושחתת ופסולה 
מהשורש.  אותה  לעקור  וחייבים 
משמעותית  בהארכה  טמון  הפתרון 
צינון,  של לפחות שנתיים לתקופת 
משימה  זוהי   - תממן  שהמדינה 
כך  בכל  מדובר  לא  חשובה.  מספיק 
בכירות  במשרות  אנשים  הרבה 
לעמוד  תוכל  המדינה  ברגולציה, 

בזה".

 OECDבתחתית מדינות ה־
אמר  הסיעודי  הביטוח  לסוגיית  בהתייחסו 
שמולי: "כבר היום מחצית מהעלות לסיעוד מגיעה 
מהון פרטי. כלומר, הסוד הגלוי של הסיעוד הוא 
שאתה ממלא את חלקך במשוואה ומשלם במשך 
כל החיים לביטוח בריאות ומס סיעוד, אך ברגע 
או  המדינה  מול  נלחם  עצמך  את  מוצא  האמת 
חברות הביטוח הפרטיות, מול מבחני תלות בלתי 
אפשריים, במטרה לרוקן את הזכות שלך מתוכן".
אריה  הלשכה  נשיא  את  בירך  שמולי  ח"כ 
סוכן  שכל  ספק  שום  "אין  ואמר:  אברמוביץ 
ביטוח נלחם כמו אריה על המבוטחים שלו, בעיקר 
הביטוח.  בענף  כיום  הקיימים  האתגרים  לנוכח 

אני ממליץ לסוכני הביטוח שלא להרגיש כי הם 
אריה  הרגולטור.  מול  ביצים  על  ללכת  צריכים 
אברמוביץ התחיל את הקו הזה לפני שנה וחצי וזה 
הקו שאליו צריך ללכת - לא להירתע ממאבקים 
אעשה  סיעודי  ביטוח  לרכוש  כשאלך  ציבוריים. 
זאת באמצעות סוכן ביטוח, כי אתם אלה שיודעים 

להבטיח את הזכויות שלנו המבוטחים". 
ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר ההסתדרות הרפואית, 
אמר בוועדה: "מתחילת שנות ה־90 ההשקעה של 
על  עולה  לא  הבריאות  בתחום  ישראל  מדינת 
לאירופה,  זאת  נשווה  אם  המדינה.  מתקציב   8%
ההשקעה מתקרבת שם בממוצע ל־10% ובארה"ב 
זועקת  הישראלית  הבריאות  מערכת  ל־16%. 
הביטוח  דרך  מגיעה  הזו  וההשלמה  להשלמה, 
קיצור   - דברים  לשני  מענה  שמספק  הפרטי, 

מה  זה  תרופות,  ובחירת  תורים 
מספקת  לא  הציבורית  שהרפואה 

כיום".
עוד אמר ד"ר אידלמן, כי "ישראל 
בין  הרשימה  בתחתית  ממוקמת 
מכשירי  במספר   OECDה־ חברות 
האינהלציה ובמספר מכשירי סי.טי, 
מחכים  אנשים  מכך  וכתוצאה 
וניתוחים.  לבדיקות  רבים  חודשים 
בלתי  חלק  הם  הבריאות  ביטוחי 
העכשווי,  הישראלי  מהנוף  נפרד 
יוכלו לקבל  זה אנשים לא  בלי  כי 
אנשים  פחות  כאשר  טיפולים. 
הדבר  הפרטית  ברפואה  משתלבים 
יוצר עומס על הרפואה הציבורית, 
במצוקה  נמצאת  כך  גם  שהיא 
לקיצור  לדאוג  מנת  על  קשה. 
אמיתי בתורים ברפואה הציבורית, 
ב־7  אותה  לתקצב  הממשלה  על 

מיליארד שקל נוספים". 

אין ערובה למחיר 
הפוליסה

גם פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל 
לסוגיית  התייחס  הלאומי,  הביטוח 
הסיעוד. "אזרחי ישראל צריכים עוד 
ישראל  שמדינת  להיות  יכול  לא  סיעוד.  שעות 
משלמת לאזרחיה 18־22 שעות בשבוע, כשיש 24 
בעיית  פתרון  כי  הדגיש  אף  הוא  ביממה".  שעות 
הזקנה בישראל יעשה באמצעות "עיבוי התשלום 
לאזרחים,  זקנה  ובקצבת  בנכות  הכנסה,  בהבטחת 
יש  ממנה  נוספת,  ממשלתית  תכנית  בייצור  ולא 

כבר יותר מדי".
עו"ד לאה ופנר, מזכ"לית ההסתדרות הרפואית 
וטענה:  האחידה  הבריאות  לפוליסת  התייחסה 
"ביטוח הבריאות החדש טוב לשנתיים, אך לאחר 
או  הפוליסה  מחיר  לגבי  ערובה  אין  לאיש  מכן 
זה  בריאות  ביטוח  כשרכשו  בעבר  המשכיותה. 
נפשי  שקט  הקנתה  והפוליסה  החיים  לכל  היה 
למבוטחיה; כעת במקום לשפר את מצב המבוטחים, 

הרפורמה רק החריפה את מצבם".

 ח"כ שמולי: "מפקח על חברת ביטוח 
שעובר לאחר חצי שנה לנהל אותה - 

שחיתות ממוסדת עם רישיון"
 במסגרת הדיון החמישי של הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח יצא ח"כ שמולי נגד 

הפיקוח וגיבה את עמדתו של נשיא הלשכה  ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר ההסתדרות 
הרפואית: "ביטוחי הבריאות הם חלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי"

רונית מורגנשטרן

שמולי: "אני ממליץ לסוכני 
הביטוח שלא להרגיש כי הם 
צריכים ללכת על ביצים מול 
הרגולטור. אברמוביץ התחיל 
את הקו הזה לפני שנה וחצי 
וזה הקו שאליו צריך ללכת"

אידלמן: "מערכת הבריאות 
הישראלית זועקת להשלמה, 
וההשלמה הזו מגיעה דרך 
הביטוח הפרטי, שמספק 

מענה לשני דברים - קיצור 
תורים ובחירת תרופות"



4 | 8 בספטמבר 2016 

חדשות  הביטוח

ברים בוועדת הכספים של הכנסת מתכוונים ללחוץ על הממונה ח
על שוק ההון והביטוח, דורית סלינגר, שלא לאשר את מכירת 
כך  יאנג,  לחברת ההשקעות  הפניקס  הביטוח  בחברת  השליטה 
נודע ל"ביטוח ופיננסים". לחילופין, יוצע כי מניות הפניקס שבידי יצחק 
יימכרו בבורסה.  תשובה, בהן הוא מחזיק באמצעות הבעלות על דלק, 
כך תשובה יוכל לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות להקטין את אחזקותיו 

הריאליות.
קיימים כבר מספר תקדימים של חברות גדולות הפועלות בארץ, שגרעין 
השליטה שלהן אינו בידי משקיע 
התירה  לאחרונה  רק  אחד. 
צדיק  העסקים  לאיש  הממשלה 
הבנק  במניות  )המחזיק  בינו 
הבינלאומי(, למכור את אחזקתו 
הבורסה,  באמצעות  פז  בחברת 
שיעמוד  משקיע  נמצא  לא  כי 
ביחס  הממשלה  בדרישות 
לשליטה בחברה. בנוסף להיותה 
משווקת דלק, פז היא בעלת בית 
הזיקוק הגדול באשדוד ומוגדרת 
דוגמא  אסטרטגית.  כחברה 
אחרת היא כי בשניים מהבנקים 
גרעין  אין  במדינה  הגדולים 
שליטה בידי משקיע אחד, ואלו 
הם בנק לאומי ובנק דיסקונט. כלומר, יהיה קל להחיל תקדימים כאלו על 

סקטור הביטוח.
הבעיה עם החברה הסינית יאנג, היא שמדובר בחברה שעד כה לא היתה 
כמעט פעילה בענף הביטוח. עיקר הפעילות שלה היא בתחומי הסחורות, 
הסיני,  הביטוח  רגולטור  בפיקוח  נמצאת  לא  היא  ופיננסים.  מלונאות 
אשר החמיר את הפיקוח על חברות ביטוח סיניות המשקיעות מחוץ לסין 
לאחרונה, במטרה לבלום את גל ההשקעות הזה. כעת הרגולטור הסיני 

תובע מחברות הביטוח לקבל אישור מראש לכל השקעה מחוץ לסין.

בוועדת הכספים ידרשו לבחון את מכירת 
הפניקס בבורסה ולא ליאנג הסינית

חברי הוועדה מתכוונים לפנות לסלינגר שלא לאשר את המכירה  ישנם כבר 
מספר תקדימים בהם גרעין השליטה של חברות אינו בידי משקיע אחד

בלעדידוד ליפקין

הגדולה הסינית  הביטוח  חברת  של  בעליה  את  אופף  מסתורין 
חברות  של  רכישות  האחרונות  בשנתיים  שביצעה   ,ANBANG
ונדל”ן בארה”ב במיליארדי דולרים. תחקיר של הניו יורק טיימס, 
הגיע למסקנה כי קרובים וידידים של יו”ר חברת הביטוח מחזיקים 

בחבילות מניות בשווי מיליארדים.
לפי התחקיר, הרגולטורים האמריקאים מנסים לפצח את החידה 
המתגוררים  הסינית,  הביטוח  חברת  של  המניות  בעלי  הם  מי 
באיזור שינג’יאנג. הם מנסים לברר, האם בעלי המניות מחזיקים 
בחבילות המניות עבור משקיעים וגורמים אחרים. המסתורין הוא 
גדול מאחר וחברה זו הופיעה לפתע בזירת ההשקעות הגלובליות 
וביצעה עסקאות בסכום של כ־30 מיליארד דולר מסביב לעולם. 
בין היתר, היא רכשה את המלון היוקרתי וולדורף אסטוריה בניו־

יורק, שאותו היא עומדת לשפץ ולהפוך את חלקו למלון דירות.
אנשי הניו יורק טיימס בדקו אלפי רישומים של חברת הביטוח 
המניות  בעלי  כי  למסקנה,  הגיעו  הם  ראיונות.  וביצעו  הסינית 
וו שיאהווי,  יו”ר החברה  וידידים של  הרשומים הם בני משפחה 
הנשוי לנכדתו של מנהיג סין לשעבר דנג שיאופינג, שהוביל יחד 
עם יו״ר הבנק לפיתוח סין צ’ן יון את מדיניות הרפורמה והפתיחות 
של המדינה. לפי העיתון, נכסי חברת הביטוח זינקו לסכום של 295 

מיליארד דולר.
ומקורביו סירבו להגיב לפניות כתבי  היו”ר של חברת הביטוח 

העיתון. גם הרשויות האמריקאיות טרם הגיבו לממצאי התחקיר.
דוד ליפקין

מי עומד מאחורי חברת 
הביטוח שקונה את אמריקה? 

יו"ר ועדת הכספים, משה גפני 

*על פי הנתונים באתר הגמל נט של משרד האוצר. נכון לתאריך 31.07.16. מבין כלל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי המנהלות נכסים בשווי של מעל 500 מיליון ₪. ביום 1.1.16 מסלול ההשקעה אנליסט השתלמות כללי, מ.ה 560 מוזג לתוך מסלול אנליסט 
השתלמות כללי ב', מ.ה 962. המסלול הממוזג נקרא אנליסט השתלמות כללי, קידוד מוצר פנסיוני אנליסט השתלמות כללי 511880460-00000000000560-0962-000. מדיניות השקעה תקנונית החל מיום 1.1.16 בהתאם להוראות חוזר הממונה "מסלולי 
השקעה בקופות הגמל" מיום 16.9.15. )1( תשואות נומינליות ברוטו-לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. )2( מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות 
להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 

 sochnim@analyst.co.il :דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך - טל': 03-7147168 | דוא"ל

אנליסט השתלמות כללי
מהמובילות בתשואות לשלוש שנים*

תשואה 12 חודשים אחרונים )1(
)8/15 - 7/16( 

תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות )1(
)8/11 - 7/16( 

2.69%5.99%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות )1(

)8/13 - 7/16( 

מדד אלפא 5 שנים אחרונות )2(
)8/11 - 7/16( 

5.96%1.80%
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חדשות  הלשכה
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בעקבות  האסון

אנשים לשרות אנשים

עוד 10 סיבות
למכור עסקים באיילון!

פוליסות העסקים החדשות,
כיסויים ופתרונות מובילים בענף

ותים ובצו זות  פרטים במחו

אל
שר

ת י
טר

ש
 מ

ם:
לו

צי

ודה לאל שלא כל יום מתרחש בישראל ת
התת  בחניון  שארע  זה  כמו  אסון 
החייל.  ברמת  ונבנה  שהלך  קרקעי, 
הקשות,  התחושות  מלבד  קורה,  כשזה  אבל 
כולם רצים לראות האם נקנתה פוליסת ביטוח 

והאם היא מתאימה ונכונה.
היא  החניון,  את  הבונה  סיבוס,  דניה  חברת 
והיא  במשק,  הבניה  בענף  מרכזית  חברה 
בארץ.  הגדולות  מהסוכנויות  באחת  מבוטחת 
בצורה  עבודתה  הסוכנות עשתה  כי  מניח  אני 

המקצועית ביותר שניתן. 

המורכבות רבה
תביעות הביטוח שיוגשו באירוע חמור זה, יכללו 
חברת  העבודה,  )מזמיני  מבוטחים  של  רחב  מגוון 
הבניה, חברות קבלני המשנה, אדריכלים, מהנדסים 
יועצים וכדומה( ומגוון רחב של פוליסות: פוליסות 
הקמה,  פוליסות  הרחבותיהן,  כל  עם  קבלניות 
הנדסי,  מכאני  ציוד  מעבידים,  חבות  פוליסות 
בסוף  כי  יתכן  ואף  רווחים,  אובדן  של   פוליסות 
יוגשו גם תביעות לפוליסות הדירקטורים )במידה 

ויתברר כי יש כאן כשל ניהולי(.
מעבר לכך, תוגשנה גם תביעות על פוליסות צד 
שלישי שנפגע, פוליסות אחריות מקצועית במגוון 
אישיות  פוליסות  על  תביעות  וכמובן  המקצועות, 
של הפועלים עצמם - פוליסות פנסיוניות, אובדן 
כושר עבודה, נכויות, ריסק, תאונות אישיות ועוד.

כיוון שכסוכנים אנחנו עוסקים לרוב בביטוח של 
חברות קטנות יותר, קבלנים בודדים, שיפוצניקים 

וכמובן אנשים פרטיים, לא נותר לנו אלא ללמוד 
ממורכבות אירוע זה ולזכור כי גם בפרויקט קטן 

יותר המורכבות המקצועית עדיין רבה.
פוליסה,  היא  פוליסה  כי  לזכור  חייבים  אנחנו 
הקטנות  באותיות  וכן  במהותה  לשלוט  ועלינו 
בפנינו  מעמידות  העסקיות  הפוליסות  שבה. 
בפוליסה  לבטח  ניתן  לא  רב.  מקצועי  אתגר 
תהיינה  תביעה  בעת  שהשלכותיה  מורכבת, 
עבודה  ביצענו  ולא  במידה  יותר,  מורכבות  אף 
מקצועית ומבלי לדעת כי אנו מבינים היטב את 
עיקרי הפרויקט עצמו, ואת עיקרי הפוליסה. כמו 
הפוליסה  אל  הלקוח  את  לנתב  לדעת  עלינו  כן, 
הנכונה והרחבה ביותר עבורו; אנו חייבים לשלוט 
אך  עצמו,  לרכוש  הישירים  הביטוחים  בהשלכות 
כתוצאה  להיגרם  העלולים  העקיפים  בנזקים  גם 
נוספות  הרחבות  לקויים,  חומרים  או  מעבודה 
חלק  שאינם  נוספים  מתקנים  הריסות,  כפינוי 
מהפרויקט עצמו ועלולים להינזק, וכמובן הרחבות 

פיקוח  מדידה,  או  תכנון  להוצאות  שנוגעות 
והשגחה שיידרשו כדי להשיב מחדש את המצב 
לקדמותו; יש לדעת לבצע אומדנים נכונים של 
הפרויקט עצמו, קביעת סכומי הביטוח השונים 
בפרקים השונים, ואת כל נושא תביעות השיבוב 

והאחריות הצולבת בין קבלני המשנה.

לשתף פעולה
נכון שתמיד אנחנו רוצים למכור עוד פוליסה, 
אך בטרם ניכנס לפרויקטים נרחבים, טוב נעשה 
אולי אם גם אנחנו נדע לשתף פעולה - בינינו 
סוכנויות המתמחות  או  סוכנים  ועם  לבין עצמנו 
בפוליסות עסקיות מורכבות. עדיף לזכור כי תמיד 
להרגיש  אך  ובעמלה,  בפוליסה  להתחלק  שווה 
שיתוף  והתביעה.  החיתום  בזמן  יותר  בטוחים 
פעולה בין סוכנים יביא אותנו למקצועיות רבה, 

ובסופו של דבר גם יעזור ללקוח.
נוכל  שבהן  המקומות  הן  העסקיות  הפוליסות 
להביא לידי ביטוי באופן הברור ביותר את הידע 
שלנו ולהראות ללקוחות את הערך המוסף שלנו.

כמובן, לא ידענו כי יתרחש השבוע האסון, כאשר 
יתרכז  באילת  הקרוב  אלמנטר  כנס  כי  קבענו 
בפוליסה העסקית וחשיבותה; בכנס יהיו הרצאות 
רבות אשר יתרכזו בחשיבות הפוליסה העסקית, הן 
מהצד החיתומי והן מהצד המשפטי. כדאי להשכיל 

ולהגיע לכנס ולהתמקצע עד כמה שניתן.

הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 
סוכני ביטוח

מהן ההשלכות הביטוחיות של 
קריסת החניון בת"א?

האסון ברמת החייל יגרור בוודאי תביעות ביטוחיות מורכבות במיוחד, 
אך גם פוליסות עסקיות של פרויקטים קטנים יותר, דורשות מהסוכנים 

להפגין רמת מקצועיות גבוהה ולפעול בשיתוף פעולה 

אריאל מונין

תביעות באירוע חמור כזה, כוללות מגוון מבוטחים
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מנכ"ל  חדש

 "המכללה לפיננסים וביטוח תהפוך 
למנוף תדמיתי וכלכלי של הלשכה״

 רונן דניאלי מספר בריאיון לביטוח ופיננסים על תכניותיו כמנהל הנכנס של המכללה: 
"בשוק כה תחרותי, נדרשת המכללה למיצוב גבוה"

רונית מורגנשטרן



חדש! פורטל סוכני איילון
עולה לאוויר

כלים ומערכות מובילות
לשירותכם

אנשים לשרות אנשים

המכללה ר מנהל  לתפקיד  מונה  דניאלי  ונן 
לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח, 
במקומו של איליה ליכטרמן, שפרש לאחר 
22 שנים בתפקיד. לדניאלי תואר ראשון בכלכלה 
עם  עסקים  במנהל  שני  ותואר  עסקים,  ומנהל 
כיהן  בעבר  אילן.  מבר  שניהם  בשיווק,  התמחות 
במגוון תפקידים במכללות שונות בארץ, מהם 10 
שנים במכללה למינהל בתחומי הכספים, ואף ניהל 
שלוחות מקצועיות בה. עם מינויו לתפקיד, נפגשנו 
לריאיון ראשון. מדובר באדם נלהב ושופע רעיונות 
למנוף  ולהפיכתה  קדימה,  המכללה  להצעדת 

תדמיתי וכלכלי ללשכת סוכני הביטוח.

חוזקות ייחודיות
מצד  אך  ייחודיות,  מחוזקות  נהנית  "המכללה 
איום  המהווים  וסיכונים  חולשות  גם  בה  יש  שני 
משמעותי", אומר דניאלי ומפרט, "בצד החוזקות – 
אין שני לפן המקצועי של המכללה. היא מהווה את 
האורים והתומים של לימודי הביטוח, מעצם היותה 
בנוסף,  ביטוח.  סוכני  לשכת  של  משכנה  תחת 
בחזית  המכללה  את  הציב  חדש  למבנה  המעבר 
בניית  תוך  והפדגוגיות,  האקדמיות  התשתיות 

כיתות לימוד מהמתקדמות ביותר". 
"יחד עם זאת", מוסיף דניאלי, "ישנן גם חולשות, 
המכללות  לשוק  הכניסה  שחסמי  העובדה  לאור 
אינם גבוהים מדי, השוק רווי בשחקנים והתחרות 
מקיימות  רבות  ביטוח  חברות  מתמיד.  גבוהה 
כה  בשוק  סוכנים.  והכשרת  לביטוח  קורסים  היום 
תחרותי, נדרשת המכללה למיצוב גבוה, שיושג רק 
על ידי חשיבה אסטרטגית חדשה, תוך טיפול שורש 

מהותי בכלל המערכות".

של  מעמיק  כלכלי  "ניתוח  כי  מסביר  דניאלי 
הפרמטרים  מהם  בדיוק  מראה  המכללה,  תקציב 
לתפעול  אקוויוולנטיים  ואינם  בחסר  הלוקים 
באוריינטציה כלכלית. השקעה בפרסום, כוח אדם, 
חלק  הם   - יעיל  מקוון  ופרסום  ענף  שיווק  מערך 
מהנושאים שדורשים שדרוג ופיתוח, ופגעו בהיקפי 

הפעילות של המכללה".
"בשוק כה תחרותי עלינו להמציא את עצמנו כל 
פעם מחדש: סל מוצרים רחב יותר, פנייה לפלחי 
וחשובות  נלוות  מקצועיות  הכשרות  חדשים,  שוק 
לסוכן הביטוח, יח"צ, ניהול עסקי וניהול השקעות, 
וכל מינוף מקצועי, שהן הסוכן והן לקוחותיו יפיקו 

ממנו תועלת".
יש קמפיין מוצלח למדי של "הטובים לביטוח" 

שהביא הרבה נרשמים למכללה, טוענים בלשכה.
חדשה  ותדמית  מיצוב  היא  המטרה  מאוד.  "נכון 
הסוכן  של  הכלים  ארגז  הביטוח.  לסוכן  וגבוהה 
דרישותיו  לכל  מענה  כדי לתת  רחב  להיות  חייב 
גם  אמונו.  איש  להיות  ובכך  הקצה,  לקוח  של 
עצמם,  הסוכנים  וגם  לחיים  מקצוע  אחרי  התרים 
צריכים לראות במכללה מענה טבעי לשאיפותיהם 

המקצועיות".
למציאת  גם  שיופנה  המוסדי,  השיווק  גם  יורחב 
כמו  הביטוח,  לחברות  מעבר  חדשות  אוכלוסיות 
אגודות וגופים מקבילים, גורמים מקצועיים, עובדי 
מדינה וכל הנהנים משנת שבתון, גמול השתלמות 

המתכננים  או  מקצועיות,  הכשרות  עבור 
פרק ב' בקריירה". 

דניאלי. "ארגז הכלים של סוכן הביטוח חייב להיות רחב"
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חדשות  הלשכה

"נקים בעתיד הקרוב מערך לימודים 
הקלאסיים,  הביטוח  ללימודי  שיתווסף 
במטרה להעניק ערך מוסף גבוה לסוכן. זה יהיה 

אשכול לימודים חדש בתוך המכללה".
ואיך מתרגמים כל זאת הלכה למעשה?

"לשם כך נדרשת, כאמור, חשיבה אסטרטגית 
במשאבים  השקעה  חדשה.  מטרות  והגדרת 
הנוכחי  האדם  כוח  הכרחית.  היא  ותשתיות 
והן  המכללה,  בתפעול  הן  לעמוד  יכול  אינו 
ידריך  שיקדם,  אקדמי  רכז  נדרש  בשיווקה. 
וירענן את מערך המרצים. יש צורך גם לעבות 
מיושן  במכללה  המחשוב  המרצים.  מערך  את 
ובפרסום  מתקדם  במחשוב  השקעה  ונדרשת 
רלוונטיים  מקוון ברשתות חברתיות, באתרים 

ובתחזוקה שוטפת של אתר הבית". 
מקצועות  ב־10  מתמקדת  המכללה  "כיום 
לכך,  בנוסף  סוכן.  רישיון  קבלת  לשם  ליבה 
יש מגוון רחב של מקצועות משיקים ונגררים 
כמו פתיחת עסק, ניהול עסקי, השקעות ועוד 
נושאים שניתן לשווק לסוכני הביטוח ולציבור 
רחב. יש לשאוף למנעד מקצועי רחב ומקיף". 

השקעה  דורשים  אלו  כל  כי  מדגיש  דניאלי 
הלשכה,  מצד  משאבים  של  יותר  גדולה 
בכלי שרת  מדובר  הארוך  בטווח  כי  ש"מבינה 
וכלכלי  תדמיתי  ובמינוף  לסוכנים  מקצועי 

שלה". 
זכה  לתפקיד,  שמונה  לפני  כי  מספר  הוא 
לאוזן קשבת מנשיא הלשכה אריה אברמוביץ 
כי  הבטיחו  "שניהם  שמחי.  רענן  ומהמנכ"ל 
שלי,  המערכתית  ובראייה  בחזון  תומכים  הם 
של  האידיאולוגית  בתפיסה  לשינוי  ומוכנים 
המכללה, מתוך הבנה ואמונה כי רעיונות אלה 
בתחומה.  מובילה  להיות  המכללה  את  יצעידו 
אני ממוקד מטרה, ויודע בדיוק היכן אני רואה 
המלאה  התמיכה  הקרוב.  בעתיד  המכללה  את 
ורוח הגבית מהלשכה להגדרת מטרות חדשה, 
תהפוך את המכללה לנכס כלכלי עבורה, תוך 
למצוינות  וסמל  המקצועי  צביונה  על  שמירה 

לתלמידיה". 
כלכלי  "מינוף  ואומר,  מסכם  דניאלי 
אינם  היעד,  קהל  את  לשרת  והאידאולוגיה 
הוא,  נהפוך  אוקסימורון.  להיות  חייבים 

בהשקפתי זוהי סינרגיה בהווייתה".



האקדמית ב במכללה  נערך  שעבר  שבוע 
נתניה, המעניקה בין היתר תואר ראשון 
חתימה  טקס  ביטוח,  בלימודי  אקדמי 
המכללה  לבין  בינה  הפעולה  שיתוף  הסכם  על 

לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח.
על פי ההסכם, הלימודים במכללת הלשכה יוכרו 
כשנת לימודים לתואר ראשון במכללת נתניה, למי 
המכללה  בוגרי  אקדמי.  לתואר  להמשיך  שירצו 
בתשלום  משמעותית  הנחה  גם  יקבלו  לביטוח 
ללימודים לתואר ראשון במכללת נתניה. בנוסף, 
בוגרי תואר ראשון בביטוח ממכללת נתניה שירצו 
רישיון  לקבלת  ללימודים  ולהמשיך  להתמקצע 
הלשכה,  של  וביטוח  לפיננסים  במכללה  סוכן 
יזכו בהטבות, בהן גם הנחה משמעותית בתשלום 

לקורסים השונים.
נשיא  ארד,  צבי  פרופ'  נכחו  החתימה  בטקס 
אריה  הלשכה,  נשיא  נתניה,  האקדמית  המכללה 
יו"ר  שמחי,  רענן  הלשכה,  מנכ"ל  אברמוביץ, 
חוה  ועדת האתיקה,  יו"ר  אשר סייפר,  המכללה, 
פרידמן וינרב, יו"ר סניף נתניה, יוסי אנגלמן, יו"ר 
רונן  הנכנס,  המכללה  מנהל  אנגלר,  אלי  ליסוב, 

דניאלי ומנהל המכללה היוצא, איליה ליכטרמן.
בעולם  נמצאים  "אנו  בטקס:  אמר  ארד  פרופ' 
אין  אם  משכילים  לצרכנים  למכור  אפשר  שאי 
את  שקלטנו  שמח  אני  מתקדמות.  תשובות  לנו 
בית הספר בתל אביב - זו סגירת מעגל עבורנו. 
אני מצפה שהשיווק לסוכנים יעשה מפה לאוזן כי 

לדעתי זו הדרך הטובה ביותר".

האקדמית  המכללה  מרכז  את  להכיר  "נחשפנו 
את  מעריכים  אנו  מהפכני.  פרויקט  נתניה שהוא 
הביטוח  סוכן  את  ולמקצע  לקדם  שלכם  הרצון 
בעיקר בתקופה הזו שנשאלת השאלה לגבי עתיד 
סוכן הביטוח", אמר אריה אברמוביץ. "אני רוצה 
למנהל  ובמיוחד  שלצידי  האנשים  לכל  להודות 
דניאלי,  לרונן  ליכטרמן  איליה  היוצא  המכללה 
הפעילים.  ולשאר  שמחי  לרענן  הנכנס,  המנהל 

אנחנו עושים מהפיכה לכלל ציבור הסוכנים".
“מדובר  כי  ופיננסים”  ל”ביטוח  מסר  שמחי 
את  מכניסים  אנחנו  שבו  ומבורך  חשוב  במהלך 
זה  במהלך  יש  הלשכה;  של  למכללה  האקדמיה 
מתפתחים  הביטוח  סוכני   – עתיד  של  אמירה 
יש  והקשיים.  הרגולציה  גזירות  למרות  וגדלים 
לפיננסים  במכללה  סטודנטים  כ־1,600  כיום 
עתיד  לגבי  אופטימיות  על  שמעיד  מה  וביטוח, 

הענף ועתיד מקצוע סוכן הביטוח”.
רונית מורגנשטרן

עליית מדרגה:

הסכם שת"פ בין המכללה 
לפיננסים וביטוח ומכללת נתניה
בין פרטי ההסכם הכרה הדדית של הגופים בקורסים האחד 

  של השני והנחות לבוגרים במסגרת המשך לימודיהם
אברמוביץ: "אנחנו עושים מהפיכה לכלל ציבור הסוכנים"

אברמוביץ ופרופ' ארד
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חדשות  הלשכה
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חדשות  הביטוח

ית ההשקעות הלמן־אלדובי זכה במכרז ב
לקצבה   המרכזית  הגמל  קופת  ניהול 
של עובדי חברת החשמל. מדובר במכרז 
פנסיה מהגדולים בישראל, לניהול כספי פנסיה 
שלה,  והגמלאים  החברה  עובדי  לכ־13,000 

בהיקף כולל של כ־30 מיליארד שקל. 
כאשר  גופים,  שישה  התמודדו  במכרז 
פי  על  המקדים  בשלב  נעשתה  הבחירה 
ומקצועיות,  ניסיון  של  מקצועיים  קריטריונים 
בדיקות  של  ושורה  כלכליים  קריטריונים  וכן 
בית  המכרז,  דרישת  פי  על  פיננסית.  איתנות 
ההשקעות הקים חברת ניהול ייעודית הכוללת 
דירקטוריון, ועדת השקעות וצוות ניהולי נפרד. 
המכרז הוא לשלוש שנים עם אופציה להארכה. 
לבית  תשלם  חשמל  חברת  ההסכם,  פי  על 

מיליון   8.3 של  קבוע  שנתי  סכום  ההשקעות 
שקל כדמי ניהול. 

אלדובי  אורי  היו"ר  בראשות  הלמן־אלדובי, 
והמנכ"ל רמי דרור, הוקם בשנת 1995. לאחר 
נכסים  לנהל  צפוי  הוא  זה  במכרז  הזכייה 
מיליארד שקל עבור למעלה  כ־46  בהיקף של 

מ־300,000 חשבונות עמיתים. 
לאחרונה זכה בית ההשקעות במכרז פנסיית 

החל  שכבר  והודיע  האוצר,  של  מחדל  ברירת 
לחכות  מבלי  לקרן,  חדשים  עמיתים  לקלוט 
נובמבר.  בחודש  לתוקף  הרפורמה  לכניסת 
ההשקעות  בית  הודיע  לאחרונה  במקביל, 
חברת  לתוך  הפעילות  למיזוג  מגעים  על 
אותו  להפוך  מנת  על  הבורסאית,  נדל"ן  סוהו 
להשתנות  צפוי  שמו  המיזוג,  לאחר  לציבורי. 

להלמן אלדובי בית השקעות.
לחברת  מודים  "אנו  מסר,  אלדובי  היו"ר 
במכרז  הזכייה  ועל  האמון  הבעת  על  החשמל 
חברת  של  לקצבה  המרכזית  הגמל  קופת 
בניהול  ההשקעות  בית  של  ניסיונו  החשמל. 
וגופים  ובקליטת קופות  ותיקות  קרנות פנסיה 
שונים, יאפשר לנו להעניק לחברת החשמל את 

השירות הטוב ביותר".

בית ההשקעות הלמן־אלדובי זכה במכרז 
ניהול הפנסיה של חברת החשמל 

  בית ההשקעות יקבל 8.3 מיליון שקל דמי ניהול בשנה - בשלוש השנים הקרובות 
לאחרונה זכה במכרז ברירת מחדל של האוצר

מערכת ביטוח ופיננסים

33345 | פוינטר | סטריפ | גודל: 200/126 | תאריך: 13.6.16

יותר שקט ללקוחות שלך
סוכן יקר, 

מעתה ניתן לרכוש שירותי דרך וגרירה למשאיות 
עד למשקל 15 טון. את השירות ניתן לרכוש דרך 
חברות הביטוח: מנורה, מגדל, כלל, הראל, ביטוח 

חקלאי, הכשרה, שומרה, פניקס ושלמה ביטוח.
לפרטים נוספים פנה לחתמ/ת בחברת הביטוח.

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

זהו מכרז פנסיה מהגדולים 
בישראל, לניהול כספי פנסיה 

לכ־13,000 עובדי החברה 
 והגמלאים שלה, בהיקף כולל 

של כ־30 מיליארד שקל
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טיפ  ביטוחי

סוכן ט מינוי  טופס  הוא  ב’1  ופס 
הפנסיות  הפוליסות,  לכל  גורף 
מוכר  הוא  המבוטח.  וחסכונות 
הסוכנים  בפני  ופותח  היטב,  לכולנו 
שבה  והמהירות  הנוחות  רבות.  אפשרויות 
מסוכן  עובר  מבוטח  של  שלם  ביטוח  תיק 
אחד אל סוכן אחר, הקלו על עבודת סוכן 
הביטוח ואנו עדים בשנה האחרונה לעשרות 
אך  סוכנים.  בין  העוברות  פוליסות  אלפי 
עם  מיטיבות  האלו  ההעברות  כל  האם 

הסוכנים?
נראה שלא.

לאוזניי,  שהגיעו  דוגמאות  מספר  הנה 
שבו  החיפזון  על  שמצטערים  מסוכנים 

בדיקה  לבצע  מבלי  מבוטחים,  להחתים  נהגו 
מקדימה.

ב’1,  טופס  על  מבוטח  שהחתים  הסוכנים  אחד 
לטיפולו,  עברו  שהפוליסות  לאחר  רק  גילה 
עבודה,  כושר  אובדן  בביטוח  נמצא  המבוטח  כי 
כלומר הפוליסה משוחררת מתשלום פרמיה וגם 

מתשלום עמלת סוכן.
לא עבר זמן רב, והמבוטח התייצב במשרדו של 
הסוכן החדש עם טפסים רפואיים, להמשך טיפול 

בתביעה בפוליסה שעליה לא הרוויח שקל.
סוכן נוסף שהחתים את המבוטח על מינוי סוכן, 
מיהר  שאותו  המבוטח  כי  קצר,  זמן  לאחר  גילה 
לצרף לשורותיו, אוחז בפוליסה שנעשתה בתנאים 
מיוחדים לאחת מחברות ההייטק הגדולות, בדמי 
אפילו  כלכלית  מצדיקים  שלא  אפסיים  ניהול 

משלוח דיווח שנתי למבוטח.
סוכן שלישי סיפר לי, כי לאחר העברת הפוליסות 
הפנסיוניות של מבוטח מסוים לטיפולו, גילה כי 
פחות  ללא  מחולקת  מבוטח  אותו  של  משכורתו 
מ־5 פוליסות וקרנות פנסיה שונות. לא רק זאת, 
אלא שאותו מבוטח נוהג להחליף מעסיקים אחת 
שהניירת  כך  תמידי,  באופן  חודשים,  לשלושה 
של אותו מבוטח למעשה לא יורדת משולחנו של 

הסוכן. 
לאחר  לדעת  נוכח  שוחחתי,  עמו  סוכן  עוד 
כי  לידיו,  חדש  מבוטח  של  פנסיה  קרן  העברת 
זהו  בעבר.  רבים  חודשים  של  פרמיה  חוב  קיים 
דבר שהיה ידוע היטב למבוטח, שחיפש סוכן חדש 
שיתנהל מול המעסיקים הקודמים ויגבה עבורו 
את הפרמיה החסרה. אך אותו מבוטח לא סיפר 

זאת לסוכן החדש לפני ההעברה. מדוע? 
כי הסוכן החדש פשוט לא התעניין.

לחשוב גם כאנשי עסקים
הקורצת  שהאפשרות  כך,  אם  מסתבר 
תחת  מהירה  תפוקה  להעברת  לכולנו 
לעיתים  מתגלה  שלנו,  הסוכן  מספר 
כלכלית,  משתלמת  ולא  בשק”  כ”חתול 
המתבקשת  המסקנה  הפסדית.  ואפילו 
עם  שיחה  מקדימה,  בדיקה  היא  מכולנו 
המבוטח וביצוע תחקיר ראשוני מקיף – 
מי המבוטח? אילו פוליסות אנו ממהרים, 
אנו  האם  אלינו?  להעביר  בחכמה,  שלא 
מודעים להיקף העבודה הנדרשת מאיתנו 

והצפויה לנו?
להיקף,  רבה  חשיבות  ייחסנו  שבה  התקופה 
כאנשי  ראשית  לחשוב  עלינו  נכון,  לה.  חלפה 
מבוטח  צירוף  עסקים.  כאנשי  גם  אבל  ביטוח, 
כל  ללא  שירות,  ועתיר  טיפול  עתיר  הפסדי, 
כדאיות כלכלית, צריך להיעשות )אם בכלל(, רק 
לאחר שבדקנו היטב ולקחנו על עצמנו ביודעין 

את הטיפול, על כל המשתמע ממנו.
מיותר לציין, כי בכל המקרים שציינתי, הסוכנים 
הקודמים מהם נלקח המבוטח לא הביעו צער רב 
ולא הזילו דמעה. יתרה מכך, הם אפילו “שמחו” 
שביקש,  רלוונטי  חומר  כל  החדש  לסוכן  לספק 

ובלבד שהמבוטח עתיר הטיפול ייצא מהם.

הכותב הוא יו“ר סניף חיפה בלשכת סוכני ביטוח

 שיעור ראשון במקצוע: אל תמהרו 
להחתים מבוטחים

טופס ב׳1 מאפשר להעביר בקלות ובמהירות תיק ביטוח שלם מסוכן אחד לאחר 
 בדיקה מקיפה עם המבוטח, יכולה למנוע נזק כלכלי לסוכן

ליאור רוזנפלד
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תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אלמנטרי

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.
המכלול שלי

לא כל העברת תיק ביטוח מיטיבה עם הסוכנים
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רגע  משפטי

האם השתתפות עצמית חלה על 
ניזוק במעמד צד שלישי? 

 האם סוכנות הביטוח רשאית לנכות את סכום ההשתתפות העצמית מסכום הפיצוי? 
 הגישה הרווחת בפסיקה דוגלת בהגבלת החבות בשל תנאי ההשתתפות העצמית

עו"ד ג'ון גבע

נידונה ב  אביב  בתל  השלום  משפט  בית 
איי. וישיר  שמש  אפרת  של  תביעתן 
די.איי אחזקות בע"מ )"התובעות"(, כנגד 
אלאמל  א.  כנגד  )"הנתבע"(,  אלגואברה  בליאל 
קש  וכנגד  )"הנתבעת"(  בע"מ  בטון  להובלות 
באוגוסט  ניתן  הדין  פסק  בע"מ.  לביטוח  סוכנות 

2016, בהיעדר הצדדים.
עתרו  המשפט,  לבית  שהוגש  התביעה  בכתב 

התובעות לפיצוי בסכום של 9,721 שקל, 
עקב נזקי רכוש שנגרמו לטענתן לרכבן 
במסגרת תאונה, אשר הייתה מעורבת בה 

משאית בבעלות הנתבעת. 
הביטוח  סוכנות  כי  עתה,  כבר  יצוין 
התובעות,  לפיצוי  האחריות  את  נטלה 
עוסקת  דנן  במקרה  המחלוקת  אולם 
רשאית  הביטוח  סוכנות  האם  בשאלה, 
מהסכום  עצמית  השתתפות  דמי  לנכות 

שישולם לתובעות?
מאחר  כי  התובעות,  טענו  כך  בתוך 
את  עצמה  על  נטלה  הביטוח  שסוכנות 
האחריות לתשלום הנזקים, עליה לדרוש 
את דמי ההשתתפות העצמית, המופיעים 
בהשלמה  בלבד.  מהנתבעת  בפוליסה, 
לכך, נטען כי מדובר ביחסים חוזיים בין 
ולפיכך  הנתבעת,  לבין  הביטוח  סוכנות 
אין בכך כדי להשפיע על צד שלישי, קרי 

התובעות.
הביטוח  סוכנות  כי  נטען,  מזאת  יתירה 
הזו  ומהסיבה  הביטוח  חברת  לא  היא 

דמי  לנכות  כדי  ובמעמדה  ביכולתה  אין  בלבד 
השיקולים  כי  נטען,  כן  כמו  עצמית.  השתתפות 
שיקולים  הם  העצמית  ההשתתפות  בקביעת 
כלכליים של הצדדים לחוזה בלבד, ויש לפרש את 
ההתניה שבפוליסה כנגד המנסח ובצורה הנצמדת 
בקפדנות ללשון החוק, במטרה להגן על התובעות 
שלא היו צד לניסוח החוזה. לאור כל האמור, עתרו 
ניכוי  ללא  הסכום  של  מלא  לפיצוי  התובעות 

השתתפות עצמית.
הנתבעת  כי  תחילה,  ציינה  הביטוח  סוכנות 
קושי  חוותה  ואף  פירעון  חדלות  של  במצב  הינה 
אך  לחייבה  יש  לטענתה,  הנתבע.  באיתור  רב 
ההשתתפות  סכום  שמעל  הפיצוי  בסכום  ורק 
העצמית, הקבוע בפוליסה, וזאת ללא קשר להיקף 
שיתוף הפעולה של הנתבע ו/או הנתבעת. כמו־כן 
ישירה  יריבות  לה  יש  כי  הביטוח,  סוכנות  טענה 

חוזה  לחוק   68 לסעיף  בהתאם  התובעות  מול 
הביטוח, התשמ"א־1981. לפי סעיף זה, שכותרתו 
"מעמד הצד השלישי", סוכנות הביטוח אינה חבה 
בהתאם  בתשלומים  אלא  הנזק,  מלוא  בתשלום 
רכיב  את  בתוכה  כוללת  אשר  הפוליסה,  לתנאי 

ההשתתפות העצמית.
את  הביטוח  סוכנות  הציגה  לאמור,  בהשלמה 
העצמית  ההשתתפות  שסכום  והדגישה  הפוליסה 

החל בנזקי צד שלישי, הוא 5,000 שקל. לדבריה, 
הנתבע  מהסכום  זה  סכום  של  הפחתה  לבצע  יש 
חלק  לגבי  קיימת מחלוקת  כמו־כן,  לכך.  בהתאם 
ויש להעמיד את סכום הפיצוי על 3,525  מהנזק, 

שקל בהתאם.

לפרש לרעת המנסח
יש  שלפיו  הכלל  כי  תחילה,  ציין  המשפט  בית 
גם  תקף  המנסח,  לרעת  הביטוח  חוזה  את  לפרש 
צד  לבין  הביטוח  חברת  שבין  היחסים  במישור 
ליריבות  מתייחס  אכן  לחוק   68 סעיף  שלישי. 
ישירה בין צד שלישי שניזוק לבין חברת הביטוח 
וזו  אחריות  בביטוח  המזיק  את  מבטחת  אשר 
המבטח  רשאי  אחריות  "בביטוח  הסעיף:  לשון 
חייב הוא - לשלם  ולפי דרישת הצד השלישי   -
לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב 

למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 
זו;  תוך תקופה  התנגד  לא  והמבוטח  ימים מראש 
יכול לטעון כלפי המבוטח  אולם טענה שהמבטח 

תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי". 
רשאי  לחוק,   68 סעיף  לאור  כי  לראות,  ניתן 
מבטח לנכות מהסכומים שישלם לצד השלישי את 
בהם,  חייב  שהמבוטח  העצמית  ההשתתפות  דמי 
המבוטח.  נושא  שבו  בחיוב  למעשה  מדובר  שכן 
בפוליסה  שונה  הסדר  קיים  כי  יודגש 
התקנית לביטוח רכב פרטי, אך פוליסה זו 
אינה תקפה בענייננו, שכן רכב הנתבעת 

הינו רכב משא כבד.
הגישה  כי  הדין,  בפסק  צוין  בנוסף 
החבות  בהגבלת  דוגלת  בפסיקה  הרווחת 
בשל תנאי ההשתתפות העצמית. במקרה 
וחד  מפורש  באופן  מתנה  הפוליסה  דנן, 
יופחתו  ביטוחי  מקרה  בכל  כי  משמעי 
השתתפות  סכומי  הביטוח  מתגמולי 
קובעת  שלישי,  צד  בנזקי  עצמית. 
בסכום  עצמית  השתתפות  הפוליסה 
כי  נקבע  לכך,  בהתאם  שקל.   5,000 של 
סוכנות הביטוח עמדה בנטל והוכיחה את 
בסכום  חייבת  היא  לפיה  ההגנה,  טענת 

שמעבר לדמי ההשתתפות העצמית.
לבסוף ציין בית המשפט, כי אף על פי 
השלישי  שהצד  לכך  מובילה  שהתוצאה 
הקשור  בכל  שבורה  שוקת  מול  נותר 
לנזקו בסכום ההשתתפות העצמית, כאשר 
מבוטח  מול  אל  רגליו  לכתת  נאלץ  הוא 
שלא נושא ביתרת סכום הפיצוי וכאשר התנאים 
עד  החוק  ללשון  להיצמד  יש  ברורים,  בפוליסה 

כמה שהתוצאה אינה נוחה כלפי הניזוקים.
סעיף  שבו  במצב  כי  יובהר  הצורך,  מן  למעלה 
ליותר  משתמע  היה  העצמית  ההשתתפות 
שבית  גבוהה  סבירות  קיימת  אחת,  מפרשנות 
המשפט היה בוחר בפרשנות המיטיבה עם הניזוק.

המשפט  בית  קיבל  לעיל,  האמור  לכל  בהתאם 
והורה לשלם לתובעות  את התביעה באופן חלקי 
סכום של 4,721 שקל בגין נזקיהן )לאחר ניכוי דמי 

השתתפות עצמית( ובתוספת הוצאות משפט.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  עד   *

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

הכותב הוא יועץ משפטי לחברי מחוז ת״א והמרכז 
בלשכת סוכני ביטוח

בית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי
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מורה  נבוכים

חל מה־1 לספטמבר השנה, נכנס לתוקפו ה
לביטוח  צרוף  בנושא  המתקן  החוזר 
מחודש יוני 2016. במקביל לכך, מבוטל 
גם החוזר בנושא החלפת פוליסות ביטוח ובריאות 
מאפריל 2004, ולכן נשאלת השאלה במצב החדש: 
ביטול/ שאלון  למלא  ביטוח  סוכן  נדרש  מתי 
השוואה? כדי לעשות סדר בנושא, נתמקד הפעם 

בשאלון ההשוואה.
בחוזר החדש נדרש סוכן למלא שאלון השוואה 

אך ורק כאשר:
מחזיק  שהוא  התברר  הלקוח,  עם  משיחה   
בריאות,  ריסק,  מסוג   - קיימת  פוליסה  ברשותו 
למטרת  ריסק  עבודה,  כושר  אובדן  סיעוד, 
רצף  כגון  חודשי  ריסק  מתאונה,  מוות  משכנתא, 
הכנסה/הכנסה למשפחה. מדובר רק על פוליסות 
שנמכרו על בסיס פוליסה יסודית, או ביטוח נוסף 

בפוליסה פרטית בלבד.
למועמד  חיתום  ביצעה  אשר  הביטוח  חברת   
של  הרפואי  מצבו  לאור  החרגות  קבעה  לביטוח, 

המועמד.
במילוי שאלון ההשוואה, על הסוכן גם לציין את 
למצב  ביחס  המועמד,  לקבלת  החדשים  התנאים 
יאפשר  בכך  סוג.  מאותו  הקיימת  בפוליסה  קיים 
למועמד לביטוח להפעיל שיקול דעת, ולאשר או 

לפסול את הקמת הפוליסה החדשה.
כדי שהסוכן יוכל לנתח את הפוליסה הקיימת, 
כח  ייפוי  עם  הסוכן  פונה  בו  מנגנון  ישנו 
מהמועמד לחברת הביטוח בה נמצאת הפוליסה 
)כל חברה תציג באתר שלה תיבת מייל ייעודית 
לצורך נושא זה(, ותוך 3 ימי עבודה לקבל את כל 
דוח שנתי  המועמד  ברשות  אם  הנדרש.  המידע 
מעודכן )כמו דו”ח 2015 נכון להיום(, אפשר גם 

לחסוך את הפניה לחברת הביטוח.
חשוב לציין, כי במידה והמועמד לביטוח מודיע 
לסוכן שאין לו כל כוונה לעשות שינוי בפוליסה 
בגין  פיצוי  להקטין  או  לבטלה  כלומר  הקיימת, 
ממילוי  פטור  יש  זה  במצב  קיים,  ביטוחי  כיסוי 

שאלון ההשוואה.

אפשר להחיות פוליסה 
ההשוואה  מסמך  מסירת  את  לתעד  חייב  הסוכן 

למועמד, ולשמור אצלו מסמך זה.
שעסק   2004 משנת  החוזר  שבוטל  כיוון 
למלא  יש  ובריאות,  חיים  פוליסות  בהחלפת 
המועמד  וברצון  במידה  ביטול  שאלון  כיום 
השאלון  את  סוג.  מאותו  קיימת  פוליסה  לבטל 
באמצעות  הקיימת  לחברה  להעביר  אפשר  הזה 
החברה המפיקה את הפוליסה החדשה. לחילופין, 
הסוכן יכול לשלוח בעצמו או להעביר את שאלון 

הביטול.
במידה והמבוטח התחרט ואינו מעונין לבטל את 
הפוליסה שבוטלה, אפשר להחזירה לתוקף עד 60 
בחיתום  צורך  ללא  הפוליסה,  ביטול  מרגע  יום 

רפואי או תקופת אכשרה.

יוכל  לביטוח,  מצירופו  יום   60 בתוך  בנוסף, 
המבוטח לבטל את הפוליסה החדשה ולקבל החזר 
להוציא  זו,  בתקופה  ממנו  שניגבו  הפרמיות  על 

מצב בו ארעה תביעה בתקופה זו.
פוליסה  להחייאת  גם  מנגנון  קיים  כלומר, 

מבוטלת וגם לביטול פוליסה חדשה שנעשתה.
 7 תוך  תהיה  למבוטח  הפוליסה  תנאי  שליחת 
גם  זו  תקופה  הביטוח.  חוזה  מכריתת  עבודה  ימי 
תקפה לשליחת אישור למוטב בלתי חוזר, לדוגמא 

בביטוחי משכנתא.
בכל  נבוכים מקיף  מורה  בקרוב  הלשכה תוציא 
בעיקר  להתייחס  בחרתי  אך  זה,  בתחום  הקשור 
לסוגיית שאלון ההשוואה והאם יש צורך לעשות 

בו שימוש או לא.

הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת 
סוכני ביטוח

מתי צריך למלא שאלון השוואה?
בעקבות כניסתו לתוקף של החוזר המתקן בנושא צרוף לביטוח, יובל ארנון עושה סדר בנושא

יובל ארנון

סוכן ביטוח נכבד, 
לאור השינויים התכופים אשר משפיעים על כולנו, אנו מציעים לך להקטין 

עלויות ולייעל את עבודתך. 
באפשרותך לקבל משרדים מרווחים וייצוגיים הכוללים תשתיות ומשאבים 

במספר מסלולים. 
למידע נוסף ויצירת קשר 
סופי דרומי - מנהלת מכירות פרט 
054-7725850  
sofi@orlan.co.il  

על הסוכן לציין בשאלון את התנאים החדשים לקבלת המועמד
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לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

דרושה עובדת עם ניסיון של חמש שנים 
לפחות למשרד בפתח תקוה למשרה /חצי 

 משרה. ניתן לשלוח קורות חיים ל: 
ilan@ungar-ins.co.il

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת
תביעות רכב עם ניסיון חובה.

yehuda@afrenkel.co.il - קו"ח למייל
טלפון 052-7170010

סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון
ארוך טווח בלבד, מעוניין להשכיר חדר

במשרדו לסוכן ביטוח. לפרטים: רודן גורדון
rodan@yeuls.co.il

לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע

בענפים נוספים - יתרון. קורות חיים ל:
duby@s-sapir.co.il

למשרד ביטוח ותיק דרושה פקידת חיתום
המתמצאת בכל ענפי הביטוח האלמנטרי, ידע
וניסיון 5 שנים לפחות! יש לשלוח קורות חיים

ilan1946@netvision.net.il :במייל בלבד

לסוכנות ביטוח מובילה דרושים סוכני
ביטוח (בעלי רישיון משווק מורשה

ורישיון נהיגה בתוקף )עם ידע וניסיון
בתחום הפרט( בריאות/סיעוד/חיים.

יכולת מכירה גבוהה! לסגירת פגישות
מתואמות ע"י מוקד איכותי. שכר ובונוסים

גבוהים! רכב/מחשב תנאים מיוחדים
נוספים למתאימים. ליצירת קשר - חגי

054-7000072
לבית סוכנים מוביל מבניין ב.ס.ר 3 בב"ב

דרושים סוכנים איכותיים המעוניינים
לחבור אליו ולהגדיל משמעותית את

מכירות ביטוחי הפרט, למתאימים:
אפשרות לקבלת משרד מפואר בשכירות,
בחצי מחיר! קואצ'ר אישי ומקצועי מלווה,

שמכריח אותך להצליח, לו"ז פגישות
מתואמות צפוף ע"י מוקד איכותי! תגמול

ראוי! שירותי משרד! פרסים ומבצעים!
ליצירת קשר- חגי 054-7000072 דרוש
סוכן ביטוח אלמנטרי. לעבודה במשרד.

ניסיון מוכח של שנתיים. נא לפנות לאייל:
058-5001268

שכירות משנה 

משרד להשכרה כ-180 מטר בהר חוצבים 
)קרוב לאינטל(. המתחם מוכן, מסודר ומחולק 

למשרדים. מתאים למשרד לסוכני ביטוח, 
עורכי דין ועוד. אפשרות לשיתופי פעולה. 
 אכלוס מ-1/10/16 לפרטים לפנות לנטלי

yosi@faynermanbituah.com 052-8196304

להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת
מזכירה בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה.

לפרטים: מאיר 052-2248252
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח

בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד

למנהל המוקד. לפרטים: מאיר 052-2248252

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל
התשתיות הדרושות, ביד חרוצים

בתל אביב, בסוכנות ביטוח איכותית.
השכירות כולל שימוש בחדר ישיבות

מכובד, מטבח מאובזר, בקיצור הכל מוכן,
להביא רק מחשב נייד. ליצירת קשר:

amitdav26@gmail.com
להשכרה משרד בסוכנות ביטוח בראשון

לציון במרכז העיר, 2 חדרים מסודרים

קומפלט בכניסה נפרדת, בניין משרדים
שעבר שיפוץ כחדש. כולל ריהוט, ציוד
ותקשורת וחנייה צמודה. לפרטים: אורי

052-2496104

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים. 
סודיות מוחלטת. לפרטים:  050-9114142

למכירה חברה בע"מ (תאגיד ביטוח)
ללא תיק ביטוח. ליצירת קשר: חיים -

050-6350150
בי פור יו. מעוניין לרכוש תיקי ביטוח

אלמנטרי וחיים. בתנאים גמישים. כולל
שירותי משרד מלאים. סודיות מובטחת 

Michaele@b4-u.co.il :לשליחתקורות חיים
0528741331

סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים
a1a@zahav.net.il אלמנטרי לפרטים /

סוכן ביטוח מעוניין בשת"פ לפתיחת סניף
ביטוח חיים ואלמנטרי בעיר מודיעין. בעל

רישיון תושב האיזור. ליצירת קשר:
shalom224@gmail.com ,050-5240046

סוכנות ביטוח מובילה מהמרכז מעוניינת
לרכוש תיק ביטוח מהמרכז במלואו או
באופן חלקי. תשלום במזומן ובמכפיל
גבוה. סודיות מוחלטת. ליצירת קשר:

0523688700
סוכנות ביטוח ותיקה בתחום החיים עובדת

עם כל החברות מציעה שת"פ אטרקטיבי
לסוכני אלמנטרי ותיקים כדאי ביותר.

eyaldanny@gmail.com לפרטים: דני
054-9008038

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של חברת 

הלשכה ג׳קלין חליוה על 
 פטירתו של אחיה 
 משה ברגי 

ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 

משפחת אלמדון על פטירתו 
 של חבר הלשכה 

 יורם אלמדון 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

איילון קיימה הדרכה ארצית 
לסוכניה בתחום ביטוח כללי

יילון חברה לביטוח, קיימה השבוע הדרכה מקצועית לסוכניה א
בתחום ביטוח כללי, בהשתתפות של מעל מ־300 איש. יום ההדרכה 

הוא חלק מפעילויות פיתוח והדרכות סוכנים, המתקיימות לאורך השנה 
וכוללות העמקת הידע המקצועי של סוכני החברה. 

אריק יוגב, מנכ"ל איילון, נשא דברים בפני הסוכנים אודות המגמות 
בשוק הביטוח הכללי בישראל בהיבטי הון, רגולציה, תחרות, מודעות 

צרכנית ופעילות הסוכנים בתחום. יוגב הציג בדבריו ניתוח של מקורות 
הרווח בשוק הביטוח ושינוי המגמות בתחום רכב רכוש. כמו כן, הוא הציג 

את הנתונים הכספיים של איילון בתחום ביטוח כללי ואת התמורות 
המרכזיות בחברה, ביניהן מיזוג הפנסיה והגמל והשינויים המבניים. 
הוא אף תיאר את המשך הצמיחה בחברה תוך מיקוד ברווחיות, ואת 

אסטרטגיית החברה לשנים הבאות, הכוללת מיקוד בדיגיטציה ושירות.
גיורא פלונסקר, משנה למנכ"ל וראש אגף ביטוח כללי, נשא דברים 

אודות פעילות האגף, הן בתחום ביטוחי הפרט והן בתחום העסקי, בהם 
חלה צמיחה משמעותית מתחילת שנת העסקים. זאת תוך דגש על 
הפתרונות החדשניים המוצעים לסוכנים בתחום זה באיילון ותחומי 

הביטוח הייחודיים, דוגמת ביטוח מועצות, ערבויות מכר ומענה חדש 
לתאונות ילדים.

מלי בנפשי, חתמת ראשית, הציגה את פוליסות העסקים החדשות של 
החברה שהושקו לאחרונה, לרבות יתרונותיהן.

לא נרכין ראש 
כשנזהה פגיעה 

במבוטחים ובסוכנים

מפגש שהתקיים ביום שלישי השבוע בכיתת ההדרכה של סניף חיפה ב
רוזנפלד:  ליאור  בלשכה,  הסניף  יו"ר  אמר  ביטוח,  סוכני  בלשכת 
כל  עושה  הלשכה  הנהגת  המעטה.  בלשון  קלה,  אינה  “התקופה 
שביכולתה להתמודד עם מבול ההנחתות מבית היוצר של הרגולציה, וזאת 
בנוסף לעשרות משימות נוספות שבהן עוסקים פעילי הלשכה. דבר אחד 
ברור היום - לשכת סוכני ביטוח בישראל תמשיך להגן על הסוכנים. לא 
נרכין ראש כשנזהה פגיעה בציבור המבוטחים ובסוכנים, וחלק מתפקידינו 
משפחותיהם  בני  אלפי  עשרות  הסוכנים,  של  פרנסתם  על  לשמור  הוא 

ועובדי משרדיהם".
המפגש, שעסק בנראות ובתדמית הסוכנים במדיות החברתיות, אירח את 
גילי ראובני ואלעד מנטל, שנתנו לסוכנים כלים ורעיונות לשיווק חינמי 

מהיר וקל.
בפני  סקר  הצפון,  מחוז  לסוכני  המשפטי  היועץ  דרור,  קן  ליאור  עו"ד 
ובמיוחד  השגוי,  הפרסום  וסכנת  הרע  לשון  תביעות  סכנת  את  הסוכנים 
רבין,  אליעוז  נעל  המפגש  את  עסקיים.  מתחרים  בין  קורים  כשהדברים 

מוביל קורס הממ"ש בלשכה.

רונית מורגנשטרן
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