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העיתון של ענף הביטוח

מיכל שילה, יו"ר המועצה הארצית: 

"בוועדות הלשכה מתבצעת עבודה נמרצת ומקצועית 
ביותר לקידום סוכני הביטוח"

ישיבת המועצה הארצית, השנייה בקדנציה 
 11.4.2011 ב'  ביום  התקיימה  החדשה, 
הישיבה  זו  הייתה  ת"א.  "קרלטון"  במלון 
עסקה  והיא  החדשה,  בקדנציה  השנייה 
במגוון רחב מאוד של נושאים ודיווחים. יו"ר 
מיכל שילה, פתחה וביקשה את  המועצה, 
דרעי  מקסים  של  למינויו  המועצה  אישור 

כממלא מקום היו"ר. 
דרעי, פעיל ותיק ומוערך בלשכה, הציג את 
"האני מאמין" שלו והדגיש בדבריו כי מטרתו 
"לתרום ולעזור לרווחת כולנו, ואני עושה את 
זה ממקום חיובי וטוב". חברי המועצה אישרו 
פה אחד את מינויו. בתוך כך ציינה שילה כי 
מתוקף תפקידה המועצה אמורה להוות גוף 
מפקח ומבקר של ועדותיה המקצועיות של 
הלשכה, כאשר דרעי ירכז את שילובם של 
חברי המועצה כגורמים מבקרים ומקשרים 
בין המועצה לבין הוועדות. בהקשר לוועדות 
כי  לציין  המועצה  יו"ר  ביקשה  הלשכה 
כי  עולה  הישיבות  ומסיכומי  מהדיווחים 
ומקצועית  נמרצת  עבודה  בהן  מתבצעת 
ופעילותן  הביטוח,  סוכני  לקידום  ביותר 
רבות.  חשובות  לסוגיות  מתייחסת  הענפה 
את  חמות  במילים  שילה  שיבחה  בהמשך 
והתמהיל המקצועי של כנס ביטוח  הארגון 
חודש  בתחילת  שנערך  ה-32,  ופיננסים 
לשלב  קוראת  שהיא  תוך   - באילת  מרץ 
וכן   - הלשכה  בכנסי  מרצות  נשים  יותר 
 MDRT ביקשה לשבח את רם מסחרי, יו"ר
הישראלית  המשלחת  ארגון  על  ישראל, 
שנערך  באתונה,  העולמי  המועדון  לכנס 
משתתפיו.  לכל  והדאגה  פברואר,  חודש 
גם  במקביל מסרה שילה את התרשמותה 
בראשות  הקהילה  למען  הוועדה  מפעילות 
אבי ספורטה, על התרומה לקהילת קריית 
שמונה, ומפעילות עמותת "גיבורים קטנים", 
שבראשה עומדים עו"ד יריב ומיכל וינצר. 
 ,CLU הדובר הבא, נשיא הלשכה אודי כץ
פתח את דבריו בדברי ברכה לחברי הוועדה 
קליימן,  עקיבא  בראשות  פנסיוני  לביטוח 
מוטי  המנכ"ל  בראשות  הלשכה  ולעובדי 
הלשכה  כנס  להצלחת  תרומתם  על  קינן, 
באילת. בהמשך סקר הנשיא בהרחבה בפני 

החברים שורה ארוכה של נושאים העומדים 
הצעות  לרבות  הלשכה,  של  יומה  סדר  על 
החוק בנוגע להגברת האכיפה המנהלתית 
החיסכון  בשוק  התחרות  והגברת  בענף 
החוק  כי  זה  בהקשר  ציין  כץ  הפנסיוני. 
חקיקה  בתהליכי  נמצא  האכיפה  להגברת 
סופיים ויחמיר בעיקר עם הגופים המוסדיים 
הסוכנים.  על  ויקל  הגדולים,  והתאגידים 
יחד עם זאת, ביקש כץ להדגיש כי הפיקוח 
יגביר את פעילות האכיפה בקרב הפעילים 
נכונים  עבודה  דרכי  על  להקפיד  ויש  בשוק 
כנדרש. בעניין הרפורמה בשוק  ומקצועיים 
ההון מסר הנשיא כי הלשכה אמורה להגיב 
על טיוטות הממונה עד ה-5 במאי והוזמנה 
כך  ולצורך  זה,  מועד  לאחר  לשימוע שבוע 
הוקם צוות מיוחד בראשות עקיבא קליימן, 

שירכז את התייחסותה. 

פעילות  על  לחברים  הנשיא  דיווח  בנוסף 
"ביטוח  של  ההכפשה  מסע  כנגד  הלשכה 
האינטרנטי  המסע  אודות  ופירט  ישיר" 
של  ביוזמתה  אלה  בימים  שמתנהל 
על  האמת  "כל  המסר  תחת  הלשכה, 
כץ  והדגיש  חזר  כך  בתוך  ישיר".  ביטוח 
"שלמה"  חברת  מצד  ניסיונות  למרות  כי 
יושרו ההדורים עם  לפיו  להציג מצג שווא 
והיא  השתנתה  לא  עמדתה  אזי  הלשכה, 
מתנגדת בחריפות למיזם של אותה חברה 
יש  מדבריו  נגדו בתקיפות.  ותצא  ותמשיך 
משום ניסיון של החברה לארוז את עגלת 

להם  שאין  מיותרים,  בספינים  המסרים 
לא.  ותו  לב  רחשי  ומבטאים  אחיזה  כל 
אריק  התייחס  הישיבה  במסגרת  כן,  כמו 
חברים  ובשילוב  בצירוף  לחשיבות  ורדי 
צעירים לפעילות ציבורית ומסר כי באמצע 
צעירים  סוכנים  מפגש  מתוכנן  מאי  חודש 
רוני  תיאר  בהמשך  הלשכה.  הנהלת  עם 
שטרן, ממלא מקום וסגן הנשיא, המשמש 
פעילות  את  לה"ב,  נשיא  כסגן  במקביל 
ארגון הגג של העצמאיים ותרומתו לציבור 
כשהוא  הביטוח,  סוכני  ובכללם  זה  מגזר 
לתיקון  המתבצעים  המהלכים  על  מפרט 
העוולות והאפליה המתמשכת בהתייחסות 
נמסר  לדוגמה,  כך,  בישראל.  לעצמאיים 
החובה  פנסיית  של  החלתה  כי  בישיבה 
לעצמאיים, שהייתה אמורה להיכנס לתוקף 
בתחילת השנה, תתבצע רק לאחר העברת 
האוצר  משרד  על-ידי  המוצעת  הרפורמה 
רקע  על  נמסרו  שטרן  של  דבריו  במיסוי. 
אישור פה אחד של נציגי הלשכה למוסדות 
במועצה  ניתנו  נוספים  אישורים  לה"ב. 
באשר להצעה לרכישת משכן חדש ללשכה, 
לצרכים  מענה  שייתן  ומרווח,  מתקדם 
העתידיים, וכן להצטרפותו של אבי פרדס 
לתפקידו  במקביל  המנהל,  בוועד  כחבר 
והאחראי  פנסיוני  לביטוח  בוועדה  כחבר 
מטעמה על פעילות ועדת המשנה לתחום 
על  בירך  הלשכה  נשיא  וחיסכון.  פיננסים 
מי  פרדס,  של  הניסיון  כי  וציין  האישור 
שכיהן במשך שש שנים כמנהל השיווק של 
וגמל", יתרום רבות לפעילות  "כלל פנסיה 

הוועד המנהל. 
כן ביקש הנשיא למסור כי לוועדה המייעצת 
ומשמעותי:  חדש  חבר  מצטרף  ללשכה 
תל- מאוניברסיטת  כהנא  יהודה  פרופ' 

הביטוח  בפרס  הישראלי  הזוכה  אביב, 
לשנת 2011 מטעם האגודה הבינלאומית 
הראשון  הישראלי  והמומחה  לביטוח, 
דיון  בתום  זה.  יוקרתי  בפרס  שזוכה 
פתוח ומרתק, שבו העלו החברים הצעות 
של  ישיבתה  הסתיימה  שונים,  ונושאים 
ישיבתה  את  שתקיים  הארצית,  המועצה 

הבאה בירושלים. 

בישיבת המועצה הארצית, שהתקיימה 
השבוע, נבחר פה אחד מקסים דרעי 
לתפקיד ממלא מקום יו"ר הוועדה, 

וקיבל על עצמו את שילובם של חברי 
המועצה כגורמים מבקרים ומקשרים 

  עם הוועדות המקצועיות של הלשכה
נשיא הלשכה, אודי כץ CLU, הבהיר 
בישיבה כי עמדתה של הלשכה נגד 

מיזם הסופרמרקטים של "שלמה" לא 
השתנתה והיא תמשיך ותצא בחריפות 

נגד פעולות החברה
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בקשה לתביעה ייצוגית בסך 1.3 מיליארד ₪ נגד 
"פריזמה": המיזוג עם "פסגות" פגע בעמיתים

בקשה לתביעה ייצוגית בסך 1.3 מיליארד שקל 
נגד  המשפט  לבית  השבוע  בתחילת  הוגשה 
"פנומנל החזקות" ו"פנומנל החזקות החדשה", 
לשעבר "פריזמה קופות גמל" ו"פריזמה קופות 
גמל החדשה" ונגד דירקטורים בחברות. מכתב 
בתי  בין  המיזוג  אפשרות  כי  עולה  התביעה 
ההשקעות גרם ל"פריזמה" לשנות את תמהיל 
ואגרסיבי,  קיצוני  תיק ההשקעות שלה באופן 
משמעותי  חלק  העמיתים  הפסידו  ובעקבותיו 
התביעה  כתב  על-פי  מדובר  מחסכונותיהם. 
שהביאו  ביותר,  חריגות  שליליות  בתשואות 
להפסד ממוצע של כ-17% מהחסכונות. בתוך 

כך נטען על-ידי התובעים כי במהלך 3 חודשים 
בלבד נפטרה פריזמה מאג"ח קונצרניות בסך 
למעלה מ-4 מיליארד שקל והציפה את השוק 
המקומי בכמויות-עתק בלתי נתפסות של אג"ח 
קונצרניות: "בתקופה זו עלה סך מכירות אג"ח 
הקונצרניות של פריזמה במאות מיליוני שקלים 
על- שבוצעו  קונצרניות  אג"ח  מכירות  סך  על 

ידי כל הגופים המנהלים קופות גמל בישראל 
גם יחד". עוד נטען כי ב-9 החודשים שקדמו 
פדיונות  בוצעו  "פסגות"  עם  המיזוג  לעסקת 
חסרי תקדים על-ידי עמיתי קופות הגמל של 
מיליארד  כ-2.26  של  כולל  בסך  "פריזמה", 

הממוצע  הנכסים  מסך  כ-9%  שהיוו  שקל, 
שנוהלו עבור עמיתי קופות הגמל, כאשר מעל 
הרבעון  במהלך  נפדו  מתוכם  שקל  מיליארד 
במארס  כזכור,   .2008 שנת  של  השלישי 
השליליות  התשואות  פרשת  רקע  על   ,2008
שהציגו קופות הגמל "חרמון" וקרן ההשתלמות 
"תבור" של "פריזמה", התפטרו מנכ"ל קופות 
עיתונאים  במסיבת  ההשקעות.  ומנהל  הגמל 
מכשל  נבע  הדבר  כי  "פריזמה"  דאז  טענה 
מערכתי בבקרת הפעולות, ובמסגרת טיפולה 
במשבר פיצתה את העמיתים שנפגעו בסכום 

של 106 מיליון ₪. 

יונל כהן, מנכ"ל "מגדל": 

"יש לנו ערוצי הפצה מאד מגוונים, בכללם הבנקים שנכנסים 
כעת לנושא ההפצה ויגדילו את הצריכה של הלקוחות"

ו"אקסלנס",  "כלכליסט"  של  בכנס  בהופיעו 
יונל  התייחס  בתל-אביב,  השבוע  שנערך 
כי  וציין  בענף  לתחרות  "מגדל"  מנכ"ל  כהן, 
נכון בהתמודדות עם הסיכונים  בנויה  "מגדל 
לדבריו,   רבים".  צמיחה  מקורות  לה  ויש 
מאפשר  מגדל  של  הרחב  הלקוחות  "קהל 
ואמר  יותר מוצרים",  למכור ללקוחות האלה 
ש"מדובר באתגר ניהולי, עסקי, הכולל ערוצי 
הפצה מאד מגוונים, בכללם הבנקים שנכנסים 
כעת לנושא ההפצה ויגדילו את הצריכה של 
הלקוחות". "במקביל", ציין כהן, "אנחנו מזהים 
את האינטרנט כערוץ הפצה נוסף עם עלויות 

נמוכות ואפשרויות בלתי מוגבלות ובנוסף יש 
בישראל,  הגדולות  הביטוח  סוכנויות  את  לנו 
כך שמבחינתנו אנחנו רואים בכך חוזקה של 
החברה ויכולת לישון טוב כשערוץ הקשר עם 
משנה  קלמן,  שמעון  בבעלותנו".  הלקוחות 
"החברה  כי  בכנס  טען  "הפניקס",  למנכ"ל 
עוברת בשנתיים האחרונות תהליך אינטנסיבי 
ההנהלה  בחיזוק  הן  ושינוי  התקדמות  של 
והן במיקוד  ושיווק  יחידות ההשקעות  וחיזוק 
כי  הדגיש  הוא  העסקית".  האסטרטגיה 
"הפניקס ממוקדת רווחיות. ניתן כבר לראות 
עוברת  שהחברה  לשינויים  ברורים  סימנים 

וניתן להשוות את החברה למתחרים". "באופן 
כללי", אמר קלמן, "אפשר לומר שהפרמיות 
בקבוצה גדלו באופן הגדול ביותר מבין חמש 
למנכ"ל  המשנה  הגדולות".  הביטוח  חברות 
חדשים  עסקים  גיוס  על  הצביע  "הפניקס" 
כמקור העיקרי לצמיחת "הפניקס" ב-2010, 
וזאת מבלי להציף את השוק במחירי הפסד. 
באופן  שצמחנו  רואים  "מהתוצאות  לדבריו, 
ציין  עוד  בולט מבלי שהצענו מחירי הפסד". 
קלמן כי הפעילות של "הפניקס" מאוד מגוונת 
מסך   50% על  שעולה  בה  תחום  אף  ואין 

הפעילות. 

לי דגן, המשנה למפקח על הביטוח: 

"חלק מהפוליסות אצל חלק מחברות הביטוח כוללות תנאים מאוד 
בעייתיים - לא הוגנים, לא שקופים, לא ברורים, או סותרים הוראות חוק"

"חלק מהפוליסות אצל חלק מחברות הביטוח 
כוללות תנאים מאוד בעייתיים - לא הוגנים, 
לא שקופים, לא ברורים, או סותרים הוראות 
חוק" - כך טענה לי דגן, המשנה למפקח על 
הביטוח בוועידת "עדיף", שהתקיימה השבוע. 
דגן לא ציינה מיהן אותן חברות אולם אמרה 
הקיימים  בכשלים  לטפל  מחויב  הפיקוח  כי 
בענף. לדבריה, "המפקח על הביטוח משתדל 
שפחות,  כמה  הביטוח  בשוק  להתערב 
מהסס,  לא  הוא   - כשל  רואה  כשהוא  אך 
בדבריה  והתייחסה  דגן המשיכה  ומתערב". 
לחברות  הלקוח  שבין  היחסים  למערכת 

הביטוח ואמרה כי "אנו מובילים חוזר שיחייב 
את חברות הביטוח לעסוק בנושא השירות, 
וליצור מדדים וסקרים לשיפור רמת השירות 
השירות,  בנושא  סקרים  נערוך  בחברות. 
יוכל  שהציבור  כדי  לציבור  אותם  ונפרסם 
בתבונה  שלו  הביטוח  חברת  את  לבחור 
רבה יותר". בהקשר להתנהלות הפיקוח טען 
איגוד  ויו"ר  "הראל"  נשיא  המבורגר,  גדעון 
מכל  המשנה  "מבטחי  כי  הביטוח,  חברות 
העולם הפועלים בישראל, מביעים לא פעם 
את פליאתם עד כמה ענף הביטוח בישראל 
שאין  היקף,  ורבת  קפדנית  לרגולציה  נתון 

שמתערבת  זו  הרחב.  בעולם  ורע  אח  לה 
ידי  את  וכובלת  הביטוח,  עסקי  בניהול 
חברות הביטוח בכל ההיבטים, כולל עסקיים 
טהורים, שאין להם השפעה צרכנית". לדבריו 
ורבת  קפדנית  כה  ברגולציה  הטמון  "הסיכון 
היקף נובע מכך שהרגולטורים אינם אחראים 
לתוצאות העסקיות של המבטחים, וכך נוצר 
מצב שמי שמכתיב את הכללים והנורמות אינו 
נושא באחריות העסקית. לצערנו, גם הכנסת 
פופוליסטית  לחקיקה  לאחרונה  נסחפת 
המכבידה שלא לצורך על המבטחים, והכוונה, 
בין היתר, להצעת חוק האכיפה המנהלית". 
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מגדל משיקה אפליקציית Iphone ראשונה מסוגה בישראל 
לרכישת ביטוחי נסיעות לחו"ל היישר מהטלפון הנייד

 iPhone חברת "מגדל" משיקה אפליקציית
בעברית,  מסוגה  ראשונה  מתקדמת, 
לחו"ל  נסיעות  ביטוחי  רכישת  המאפשרת 
הישר מהטלפון הנייד. האפליקציה מאפשרת 
לנוסעים לחו"ל לבחור את המסלול המתאים 
הנסיעות  ביטוח  מסלולי  ממגוון  ביותר  להם 
הרחבות  לבחור  מגדל,  של  עולמי"  "מסע 
ביטוחיות אופציונאליות בהתאם לסוג הנסיעה 
מיוחדים),  יעדים  אתגרי,  ספורט  (חופשה, 
רכישת  את  להשלים  אחדות  דקות  ובתוך 
הפוליסה, לאחסן את פרטיה בטלפון הנייד 
ואף לקבל מידע עדכני לגבי שירותים חיוניים 
משטרה  תחנות  חולים,  בתי  מיקום  כגון: 

ועוד נקודות ציון חיוניות לעת חירום בארצות 
היעד. הטבה ייחודית נוספת שמעניקה מגדל 
לרוכשי "מסע עולמי" באמצעות האפליקציה 
החדשה, הינה אפשרות לקבל ללא תשלום 
ביותר  העדכנית  התיירות  אפליקציית  את 
בסדרת  כיום  הקיימים  מהיעדים  לאחד 
והמספקת  "שיחור",  של  הנסיעות  מדריכי 
אירועים  לינה,  אודות  רלוונטיים  תכנים 
משנה  תמיר,  משה  לחו"ל.  לטסים  וטיפים 
ופיתוח  שיווק  תחום  וראש  "מגדל"  למנכ"ל 
האפליקציה  "פיתוח  כי  ציין  בקבוצה,  עסקי 
נוסף  נדבך  אך  הינה  בעברית  הראשונה 
במגוון החידושים הדיגיטאליים והסלולאריים 

ללקוחותיה  לאפשר  כדי  'מגדל'  שמפתחת 
גישה נוחה, ידידותית ויעילה למוצרי הביטוח 
של 'מגדל' ולקבלת שירות עם ערכים מוספים 
שלנו  החדשה  האפליקציה  לצרכן.  גבוהים 
פוליסות  לרכוש  לחו"ל  לנוסעים  מאפשרת 
וחסכונית".  בטוחה  מהירה,  בצורה  ביטוח 
תמיר הדגיש עוד כי האפליקציה החדשה - 
המאגדת את כל פרטי הפוליסה זמינים תמיד 
אקוטית  בעיה  על  עונה   iPhone-ה גבי  על 
הטיול  במהלך  שנפצעו  רבים  מטיילים  של 
ראשוני  טיפול  בקבלת  התקשו  אך  בחו"ל, 
מיידי שכן כל המסמכים הביטוחיים שלהם - 

נשארו במזוודה, במלון.

עברנו את פרעה נעבור גם ה"פוני" ואת כל שאר "אוהבנו"
מאת: יובל ארנון, סגן יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני.

בתקופה האחרונה אנו עדים לניסיונות מסוגים 
שונים לפגוע במעמדו של הסוכן ובתדמיתו, 
הן ע"י חברת ביטוח פרטית העובדת באופן 
כקהל  הסוכנים  קהל  את  מציגה  ישיר אשר 
נהנתן שחיי ע"ח הלקוח, או מכוון הרגולציה 
אשר בשם "הגברת התחרות" מכניסה את 
ידה הארוכה לכיס הסוכן ומנסה להקטין את 
ליושנה  עטרה  להחזיר  ובמקביל  הכנסותיו 
של הבנקים שראשם קופד, כנראה רק באופן 

זמני במסגרת ועדת בכר.
וסוכני הביטוח בפרט  תחום הביטוח בכלל 
כנראה  דומה,  די  ליחס  העולם  בכל  זוכים 
שעצם המילה "סוכן" אולי מעוררת בתוכה 
נובע  זה  אולי  שליליות,  קונטציות  מיני  כל 
מהעובדה שאנשים שונאים את אלו שדואגים 
להם ומכריחים אותם לרכוש פוליסות ליום 
סגריר ואולי גם מהסיבה שבין הסוכנים יש 
תורמת  שרק  הדדית  "הכפשה"  מעט  לא 
שבודקים  העולם  בכל  לנושא.  תחמושת 
בלא  נתקלים  הביטוח  סוכני  תדמית  את 
לאיש,  מחמיאות  שאינן  קריקטורות  מעט 
דרך אגב הן גם קיימות אצל עו"ד, בנקאים, 
רו"ח ועוד, כך שמצבנו בסה"כ טוב, ואנחנו 

בסביבה טובה.
לאורך כל השנים קמו לנו לא מעט אויבים, 
מצרים,  מכות  מעט  לא  ראשנו  על  וניחתו 
בשנת  הייתה  והכואבת  האחרונה  כאשר 
לשנים  נמוכה  לעמלה  עברנו  עת   ,2004
רבות במקום עמלה גבוהה בשנים ראשונות, 
מעט  לא  אצל  תזרימית  בעיה  שיצר  דבר 
לתחרות בתחום,  לא תרם  בוודאי  סוכנים, 

יותר קשה  עוד  לעבוד  כולנו  את  אילץ  ורק 
עבור פרנסתנו.

הביטוח  סוכני  של  החיים  שכח  מסתבר 
אנחנו  אותו  אשר  שלנו  המקצוע  ענק,  הוא 
לנו  מכתיב  יום,  יום  שעה,  שעה  נושמים 
סדר יום שמעולם לא יהיה ליועצים בבנקים 
ישירה,  ביטוח  חברת  לאף  או  השכירים, 
הסוכנים,  עם  בתוך  קיים  אשר  החיים  כח 
העשייה הבלתי פוסקת, השרות לאורך כל 
מהעזרה  הנובע  והסיפוק  היממה,  שעות 
כושר  את  ללקוח שאיבד  בצרה,  למשפחה 
לבעל  בסרטן,  שחלתה  ללקוחה  עבודתו, 
מפעל ששריפה כילתה את עסקו ועוד ועוד, 
לסיפוק זה כפי שנאמר "גם אלף כבאים לא 

יכבו" את הבעירה הפנימית.
האוצר/ אנשי  בפני  מתחנן  אני  סתם  לא 
שיושבים  הצעירים  החברה  ההון,  שוק 
משכילים,  חברה  הרגולטור,  במסדרונות 
נבונים, חכמים, אבל אינם מחוברים כמעט 
כלל למהות עבודת הסוכן, ולצערי מושפעים 
או  בעיתונים  מיני כתבות  כמו אחרים מכל 
מהמשרדים,  צאו  בואו,  שרות,  תשדירי 
תראו  הארץ,  בכל  סוכנים  בין  תתפזרו 
הלחץ  את  המסירות,  את  העבודה,  את 
אשר  הגדולה  השליחות  את  תראו  ובעיקר 
מצילה  רק  שלא  שליחות  מבצעים,  הם 
מונעת מהמדינה  גם  משפחות מפת לחם, 
תקציבי ענק שהייתה צריכה לשריין לטיפול 
במצבי קטסטרופות לולא סוכני הביטוח היו 
עושים מלאכתם נאמנה. כל שנה משולמות 
תביעות במיליארדים, מי היה משלם זאת? 

משרדי הרווחה היו מוצפים בפניות, בקשות 
עוד,  ומה  הכנסה  הבטחת  לאומי,  לביטוח 
והנזק הכולל למדינה היה גדול ביותר, דרך 
אגב,מומלץ לאנשי המפקח לקחת את כמות 
למבוטחים  המשולמת  השנתית  התביעות 
במס'  ולחלק  וכו'  חיים/בריאות  בביטוחי 
התרומה  מה  ולראות  הפעילים,  הסוכנים 
המדינה  על  הנטל  להקטנת  סוכן  כל  של 
ולשים זאת מול קיצוץ בעמלות הסוכן בצורה 
קיצונית אשר לא תגביר את התחרות אלא 
עמלות,פחות  פחות  אותה,  תקטין  רק 

סוכנים, פחות תחרות...
עברנו את פרעה, עברנו את ה"פוני" ואת שאר 
"אוהבנו", יש לנו חוסן נפשי חזק הרבה יותר 
מחוסן כלכלי, ואם מדינת ישראל רוצה שיותר 
ימשיכו  עצמאים  סוציאלים  עובדים  מ-6000 
לגעת  לה  אסור  הרי  עבודתם המסורה,  את 
בהכנסתם, כי בסופו של יום זה יחזור אליה 

כבומרנג ענק ואז אולי יהיה מאוחר מידי.
מעניין  יותר  מדהים,  מקצוע  ביד  לנו  יש 
מקצוע  לנו  יש  אחרים,  מקצועות  מהרבה 
רב  סיפוק  נותן  גם  אלא  מעניין,  רק  שלא 
בעבודה, יש לנו מקצוע ועיסוק המפרנסים 
חברות  עובדי  כולל  ועובדים  סוכנים  אלפי 
ביטוח, אנחנו נמשיך לעשות אותו על הצד 
כל הכללים,  על  תוך שמירה  ביותר,  הטוב 
על אתיקה, על פרגון הדדי, ועל שמירת כל 
הזכויות המגיעות לנו כדין, ככל שנהיה יותר 
מאוחדים, חזקים, ומקושרים נוכל להגן על 
מקצוע סוכן הביטוח לאורך ימים ולהתפרנס 

בכבוד, חג שמח.
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השכר ברוטו של עובד "רגיל" בחברות הביטוח הגדולות 
עמד ב-2010 על כ-11 אלף ₪ בחודש 

מבדיקת עיתון "גלובס" עולה כי כ-100 מנהלים בענף הביטוח (כולל בחברות 
הביטוח הפרטיות) קיבלו ב-2010 שכר בעלות של יותר ממיליון שקל

בנטרול שכר הבכירים מאוד בחברות הביטוח 
הגדולות, ממוצע השכר ברוטו של עובד "רגיל" 
בחברות הביטוח הגדולות עמד בשנת 2010 
על כ-11 אלף ₪ בחודש, ובחברות הבינוניות 
והקטנות על כ-8,800 ₪ לחודש - כך עולה 
קבוצות  דוחות  מתוך  "גלובס"  מבדיקת 
זאת,  החולפת.  לשנה  המסורתיות  הביטוח 
שנתיים  לרכיבים  להתייחס  מבלי  לציין,  יש 
משתנים. מדוחות אלה עולה כי בענף הביטוח 
והפיננסים עבדו ב-2010 למעלה מ-16 אלף 
- כפי שנרשמה  איש, ועלות שכרם הכוללת 
 - החברות  של  והנלוות  השכר  בהוצאות 
מדובר  מיליארד שקל.  מ-3.6  ליותר  הגיעה 
השכר  בהוצאות  כ-14.7%  של  בעלייה 
השכר  בעלות  כ-6%  של  ובגידול  הכוללות 
החודשי הממוצע לעובד, ביחס לשנה קודמת 

הגדולות  הביטוח  חברות  בחמש   .2009  -
עובדים  אלף  כ-12.4  החולפת  בשנה  עבדו 
המסורתיות   - והקטנות  הבינוניות  ובחברות 
אגב,  עובדים.  כ-3,700  עבדו   - והישירות 
 AIG-בשתי קבוצות הביטוח הישיר - ישיר ו
לשוק,  ביחס  נמוך  הממוצע  השכר לעובד   -
והן מציגות את השכר הממוצע הנמוך ביותר. 
בפילוח על פי חברות, עלות השכר הממוצעת 
בחברת  ב-2010  נרשמה  ביותר  הגבוהה 
"אליהו".  חברת  ניצבת  כשאחריה  "הראל", 
השתיים רשמו עלות שכר חודשית ממוצעת 
אלף  ו-23.5  שקל  אלף  כ-25.7  של  לעובד 
שקל, בהתאמה. בדירוג עלויות השכר לשנת 
2010 בקרב החברות הגדולות ניצבת אחרי 
ובסדר  מבטחים",  "מנורה  חברת  "הראל" 
יורד "מגדל", "כלל ביטוח" ו"הפניקס". בקרב 

אחרי  ניצבת  והקטנות  הבינוניות  החברות 
הרשימה  את  "הכשרה".  חברת  "אליהו" 
סוגרות כאמור שתי חברות הביטוח הישירות 
את  - שמציגות  ביטוח  וישיר  ישראל   - AIG
לשכר  בנוגע  ומה  הנמוך ביותר.  השכר 
 2010 בשנת  הביטוח?  בחברות  הבכירים 
מקבלי  של  הכוללת  השכר  עלות  הסתכמה 
והפיננסים  הביטוח  בקבוצות  הגבוה  השכר 
הציבוריות, כולל בתי ההשקעות שבבעלותן, 
בכ-86 מיליון שקל. שכרם של עשרת אנשי 
הביטוח בעלי השכר הגבוה ביותר בחברות 
הביטוח הסתכם בכ-73 מיליון שקל, לעומת 
הנתונים  לפי  ב-2009.  מיליון שקל  כ-70 
כ-100 מנהלים בענף הביטוח (כולל בחברות 
שכר  ב-2010  קיבלו  הפרטיות)  הביטוח 

בעלות של יותר ממיליון שקל. 

קבוצת הראל תאמץ את ארגון 
"איחוד הצלה"

תאמץ  ופיננסים"  ביטוח  "הראל  קבוצת 
במסגרת  הצלה".  "איחוד  ארגון  את 
את  "הראל"  תאמץ  הפעולה  שיתוף 
אימוץ  זה:  ובכלל  העמותה,  פעילויות 
יחידת האופנועים של הארגון המונה 150 
האופנועים   - ארצית  בפריסה  אופנועים 
מסייעים בהגשת סיוע רפואי דחוף בדקות 
הראשונות הקריטיות עד להגעת אמבולנס. 
אחזקה  הביטוחים,  תשלום  יכלול  האימוץ 
שילוב  הראל;  ידי  על  היחידה  והרחבת 
והשתתפות  בעמותה  כמתנדבים  עובדים 
החברה   - בקהילה  העמותה  בפעילויות 
מסלולי  הצלה"  "איחוד  עם  יחד  השיקה 
"הראל",  עובדי  לאלפי  ייעודיים  התנדבות 
פעילות למאבק בתאונות הדרכים והכשרת 
עובדי החברה לפעילות מעקב רפואי וסיוע 

לקשישים בבתיהם; הקמת מחסן ציוד נוסף 
עבור הארגון באחד מנכסי "הראל" ואיושו; 
שימוש במוקדי "הראל" לטובת העמותה. 
במהלך אירוע השקת שיתוף הפעולה אמר 
יאיר המבורגר, יו"ר קבוצת "הראל ביטוח 
בישראל  המובילה  "כחברה  ופיננסים": 
בתחום ביטוחי הבריאות וכחלק ממדיניות 
של  השנים  ארוכת  החברתית  האחריות 
'הראל', החלטנו לבסס שותפות משמעותית 
בפעילות ארגון 'איחוד הצלה'. אני מאמין, 
'הראל'  ועובדי  הנהלת  של  השותפות  כי 
ובתרומת  ההחלטות  בקבלת  בהתנדבות, 
טכנולוגים  אנושיים,  כספיים,  משאבים 
של  יכולותיו  את  הן  תחזק  ולוגיסטיים, 
'איחוד הצלה', והן את גאוות היחידה של 

עובדי 'הראל'".

 הקמת מחסן ציוד נוסף 
עבור הארגון באחד מנכסי "הראל" ואיושו;
שימוש במוקדי "הראל" לטובת העמותה. 
במהלך אירוע השקת שיתוף הפעולה אמר 
, יו"ר קבוצת "הראל ביטוח 
בישראל  המובילה  "כחברה  ופיננסים": 
בתחום ביטוחי הבריאות וכחלק ממדיניות 
של  השנים  ארוכת  החברתית  האחריות 
'הראל', החלטנו לבסס שותפות משמעותית 
בפעילות ארגון 'איחוד הצלה'. אני מאמין, 
'הראל'  ועובדי  הנהלת  של  השותפות  כי 
ובתרומת  ההחלטות  בקבלת  בהתנדבות, 
טכנולוגים  אנושיים,  כספיים,  משאבים 
של  יכולותיו  את  הן  תחזק  ולוגיסטיים, 
'איחוד הצלה', והן את גאוות היחידה של 

"מנורה מבטחים" 
זכתה במכרז 

הביטוח של בניית 
היכל הספורט 

החדש בירושלים
החדש  הספורט  היכל  של  הביטוח  במכרז 
והמפואר - היכל ארנה - שייבנה בירושלים, 
הביטוח  מבטחים".  "מנורה  חברת  זכתה 
יתבצע באמצעות סוכנות "פלתורס" ומדובר 
לאורך   ₪ מיליון  כ-300  של  עסקה  בהיקף 
אתי חנן,  כארבע שנות הבנייה של ההיכל. 
מנהלת התחום העסקי ב"מנורה מבטחים", 
יישום  המשך  הינה  זו  כי "זכייה  מסרה 
מבטחים'  'מנורה  קבוצת  של  האסטרטגיה 
להגדלת נתח השוק של החברה בביטוחים 

העסקיים". 

הלשכה מברכת את חברי הלשכה, 
חברות הביטוח וכל העוסקים בענף הביטוח

בברכת חג אביב שמח וכשר
לכם ולבני ביתכם

לשכת סוכני ביטוח בישראל

הלשכה תהיה סגורה בחוה"מ פסח בין התאריכים 18-25 באפריל 2011
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מפגש חגיגי של מחוז באר שבע והדרום
מחוז באר שבע והדרום, בראשות יו"ר המחוז 
יפת בקשי, ערך ביום ג' 12.4.2011 מפגש 
חגיגי ומרשים ביותר לקראת חג הפסח בבר 
מסעדה "אינקה" בבירת הנגב. סוכנים רבים 
הגיעו למפגש, שהתקיים בחסות "כלל ביטוח". 
כיבדו בנוכחותם את האירוע: ראש העיר באר 
שבע, רוביק דנילוביץ; נשיא לשכת המסחר 
והתעשייה בבאר שבע והדרום, יוסף דלויה; 
שי  המנכ"ל  בראשות  ביטוח",  "כלל  צמרת 
קפלן,  ראובן  בריאות",  "כלל  מנכ"ל  טלמון, 
וראש  דן פנחסי,  וגמל",  "כלל פנסיה  מנכ"ל 
מערך המכירות, אלכס קפלון; ונשיא הלשכה, 
סוכני  כי  וציין  פתח  בקשי   .CLU כץ  אודי 
לתנופת  רבות  תורמים  שבע  בבאר  הביטוח 
בפעילות  מרכזי  חלק  ומהווים  בעיר  הפיתוח 
העסקית והקהילתית באזור, תוך שהם זוכים 
לאמון רב מצב לקוחותיהם. בקשי הוסיף כי גם 
בתקופות הקשות ביותר שחוותה באר שבע, 
סוכני הביטוח נותרו נאמנים לתושבים וסייעו 
להם רבות, כאשר כעת, עם התפתחות העיר 
למענה  הבית  ומשקי  העסקי  המגזר  זוכים 

ביטוחי מקצועי ביותר, שמאפשר את הפיתוח 
והעשייה. ראש העיר באר שבע הסכים ותמך 
בדברי יו"ר המחוז ואמר כי הסוכנים הם נדבך 
באר  לדבריו,  קדימה.  העיר  להצעדת  חשוב 
עתירות  לתעשיות  מוקד  כיום  מהווה  שבע 
את  להעתיק  מבקשים  רבים  ומשקיעים  ידע 
הוא  כי  הוסיף  דנילוביץ  לאזור.  פעילותם 
בדרום  השורר  הביטחוני  המצב  כי  משוכנע 
יתייצב, וביקש לחזק את ידי הסוכנים ולאחל 
להם המשך תרומה וסיוע לתושבים והעסקים 
בעיר. מבין המברכים מטעם נותנת החסות, 
כי  ציין  טלמון,  שי  ביטוח",  "כלל  מנכ"ל  אזי 
החברה תמיד הייתה נאמנה לדרום והקפידה 
וציבור  לתת מענה בכל עת לצורכי הסוכנים 
המבוטחים, וכי כלל רואה בבאר שבע ובדרום 
תוך  הביטוחית  הפעילות  למינוף  נרחב  כר 
כץ  אודי  הסוכנים.  עם  הדוק  פעולה  שיתוף 
דבריו  בפתח  ביקש  הלשכה,  נשיא   ,CLU
לשבח את יו"ר המחוז על המפגש המרשים, 
ולחזק את ידי "כלל ביטוח" על עמידתה בכל 
עת לטובת ציבור הסוכנים והמבוטחים בבאר 

אודות  הנשיא  סקר  בהמשך  והדרום.  שבע 
פעילות הלשכה אל מול ההצעות לרפורמות 
עמן מתמודדים הסוכנים והבטיח כי הלשכה 
להבטיח שהסוכנים  כדי  ככל שבידה  תעשה 
לא ייפגעו ויוכלו להמשיך ולשרת נאמנה את 
כץ  והסביבה.  ציבור המבוטחים בבאר שבע 
סיים ואמר כי הוא מאמין בכל מאודו בסוכני 
וכפי שהם הוכיחו את חוזקם בעבר,  הדרום 
הוא סמוך ובטוח כי הם יוכיחו את חוזקם גם 
ביותר  ואופטימית  חגיגית  באווירה  בעתיד. 
רבות.  למחמאות  שזכה  המפגש,  הסתיים 
בקשי סיכם ואמר כי "היה זה מפגש עוצמתי, 
הסוכנים,  שלנו,  המחויבות  את  שביטא 
בבאר  והקהילתית  העסקית  להתפתחות 
שבע, וכן להיותנו גורם מקצועי בעל השפעה 
רבה ויכולות גבוהות. אני מודה לכל הסוכנים, 
לנציגי הלשכה ולנותנת החסות 'כלל ביטוח'. 
חברים  להיות  גאים  בדרום  הביטוח  סוכני 
בלשכה, כגוף שמייצג אותנו בצורה המקצועית 
והמסורה ביותר. המפגש המוצלח היה ראשון 

מבין פעולות רבות נוספות שניזום בהמשך".

סיכום מפגש מחוז חיפה והצפון
באירוע חברתי ומיוחד חגגו כ 150 סוכנים/ות 
הכוסית המסורתית  חיפה את הרמת  מחוז 

של חג הפסח והפסחא.
האירוע נערך במסעדת היוקרה .B.P בחסות 

"כלל בריאות". 
לסוכנים  שהוגשו  המטעמים  בין  בהפסקה 

במהלך הערב, נשאו דברי ברכה לחג ראובן 
מנהל  רגב  ואילן  בריאות  כלל  מנכ"ל  קפלן 

מרחב כלל בצפון. 
הסוכן יצחק להב כמיטב המסורת הביא דברי 
ברכה לחג, ובהמשך יו"ר מחוז חיפה והצפון 
אברמוביץ סקר את פעילות הלשכה  אריה 

ואיחולי  כוסית  בהרמת  וסיים  זו,  בתקופה 
חג אביב שמח וכשר לחיי סוכני מחוז חיפה 
מדינת  ולכל  ביתם  ובני  כלל  לסוכני  והצפון, 

ישראל.
בסיום המפגש חולק לחברים שי לחג מתנת 

כלל בריאות.

יום עיון סניף אשדוד-אשקלון
אשדוד-אשקלון  סניף  פעילות  במסגרת 
ולקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, ערך 
הסניף בראשות היו"ר אבי בן-דוד יום עיון 
10.4.2011, במלון "הולידיי אין"  ביום א', 
"שגריר-פוינטר".  חברת  בחסות  אשקלון, 
לנפילות  חשש  הביטחוני,  המצב  למרות 
טילים וכן אזעקה שהופעלה במהלך הכנס 
"כיפת ברזל",  על-ידי מערכת  וטיל שיורט 
בן-דוד  פתח  שאותו  העיון,  יום  התקיים 
הלשכה  ועדות  בכל  הנעשה  על  בסקירה 
צפריר  הוועד של הסניף:  וכן הצגת חברי 
ג'ינה  בנישתי,  השאש,יורם  קויטני,יואל 
חברי  הצגת  רקע  על  רצון.  ואורנה  פלד 
הוועד הוחלט כי כל אחד מהחברים יתאם 
למפגשי  חברים   10-15 עד  של  קבוצה 
הלשכה,  נציגי  עם  צהרים  או  בוקר 
שבמסגרתם יקבלו חברי הסניף, בקבוצות 
מצומצמות, סקירה מהנעשה וכן ידונו עמם 

מתוך  עצמנו",  ובין  "בינינו  של  בנושאים 
מטרה לקרב יותר את הסוכנים לפעילותה 
בן-דוד  מסר  בנוסף  הלשכה.  של  הענפה 
את  מחדש  להקים  האפשרות  נבחנת  כי 
כל  לנוחיות  באשדוד  המכללה  פעילות 
"אני תקווה שתהיה היענות  חברי הסניף. 
גם  כמו  ולהתעדכן  ללמוד  יבואו  וחברים 
הבא,  הדובר  מדבריו.  המשרדים",  עובדי 
ג'ון  עו"ד  של  ממשרדו  גל,  יניב  עו"ד 
גבע, היועץ המשפטי ללשכה, נשא דברים 
תורמת,  רשלנות  סוגיית  אודות  מרתקים 
לחוזר  הסוכנים  את  מפנה  שהוא  תוך 
הכלולה  המפקח,  של  תורמת  רשלנות 
במסגרת עמדת היועץ המשפטי לממשלה 
בסוגיית "תחילת הדוקטורינה לאשם תורם 
02-04- בתאריך  (יצא  ביטוח"  בדיני  חוזי 
השיווק  סמנכ"ל  גליל,  שמעון   .(2008
"שגריר  החסות,  נותנת  של  והמכירות 

את  המשתתפים  בפני  סקר  פוינטר", 
פעילות החברה כבית חם לסוכנים וכן את 
פעילות "ש.כ.ל שירותי חירום ואינסטלציה", 
תחת המסר ש"שגריר זה לא רק גרירה". 
בהמשך, קובי צרפתי, יו"ר הוועדה לביטוח 
אלמנטרי, פירט והסביר בהרחבה על חוזר 
שאלות  על  השיב  וכן  המעודכן  התביעות 
בתום  לעברו  שהופנו  רבות  מקצועיות 
אמית,  רם  על-ידי  נחתם  המפגש  דבריו. 
בהרצאה  בלשכה,  המקצועי  התחום  ראש 
וכן  הגמל,  קופות   - פיננסים  על  מרתקת 
והצורך  וגדלה  על תוחלת החיים ההולכת 
בביצוע תכנון פיננסי נכון לכל אחד. בתוך 
לכל  לחג  שי  "שגריר-פוינטר"  העניקה  כך 
חבר. בן-דוד סיכם ואמר כי "המפגש הותיר 
טעם של עוד ולבקשת החברים ניזום עוד 
פעילויות והשתלמויות לטובת קידום הידע 

והיכולות שלנו, הסוכנים". 
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פעילות בסניפים ובמחוזות

מחוז חיפה והצפון - צעדת הדישון
ביום חמישי 21.4.11 בשעה 10.00 במושב דישון. מקום המפגש: היכל הספורט בחיפה בשעה 08.50 ויעצור בתחנות לב המפרץ וצומת צבר.

לפרטים נוספים והרשמה: ירדנה שפיר 04-8405495

סניף רחובות נס ציונה
17.5.11 אולמי התאנה נס ציונה 

בשעה 8:30 

סניף ראשל"צ
18.5.11 סינמה סיטי ראשל"צ 

בשעה 9:00 

סניף השרון
19.5.11 מלון דניאל בהרצליה 

בשעה 8:30 

היכונו 
ליום עיון ארצי בנושא: 

בריאות וסיעוד
27.06.2011 ב"אבניו" 

פרטים נוספים בקרוב.
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בעין משפטית
מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה

בית המשפט העליון דחה ערעור בעילה של רשלנות רפואית 
בעקבות ביצוע "סקירה מורחבת" לאישה בהריון

בבית המשפט העליון, נדון ערעורם של סולי, 
יעקב היימברג, וביתם הילה (להלן: "סולי" 
עו"ד  ידי  על  שיוצגו  בהתאמה),  ו"הילה", 
המדיצינית  ההסתדרות  כנגד  פוזנר,  אסף 
"ביה"ח"  יגל (להלן:  ופרופ' שמחה  הדסה 
ו"פרופ' שמחה", בהתאמה), שיוצגו על ידי 
ניתן בחודש  הדין  עוזיאל. פסק  יעקב  עו"ד 
ולחוות  הנדל  ניל  השופט  מפי   ,2011 מרץ 
וד"ר  דעתו הצטרפו השופטים אסתר חיות 

יורם דצינגר.
הילה  בתה  את  סולי  ילדה   1997 בשנת 
ואת אחיה התאום של הילה. הילה נולדה, 
בעוד  קטועות,  מאצבעותיה  חלק  כאשר 
שאחיה נולד בריא ושלם. במהלך ההיריון, 
עברה סולי מספר רב של בדיקות אולטרה 
נעזרה  אף  הילה  מכך,  יתירה  סאונד. 
בשירותי הרפואה הפרטית ועברה בדיקה 
לסקירת  מורחבת  סאונד  "אולטרה  מסוג: 
(להלן:"הסקירה  העוברים"  מערכות 

המורחבת").
לגבי  היתה  שבערעור,  המחלוקת  עיקר 
את  שערך  שמחה,  פרופ'  האם  השאלה 
הסקירה המורחבת, הפר את חובת הגילוי 
הסקירה  כי  סולי  את  עדכן  שלא  בכך, 
מוגבלת כך שלא נבדקים במסגרתה מספר 
האצבעות של העובר. המערערים טענו, כי 
אין להסתפק בטופס אשר מפרט את מהות 
סולי)  חתמה  (עליו  והגבלותיה  הבדיקה 
לספק  צורך  היה  אלא  "הטופס"),  (להלן: 
גם הסבר בעל פה, בעניין הגבלות הסקירה 
המערערים,  לטענת  דהיינו,  המורחבת. 
אינה  הטופס,  גבי  על  סולי  של  חתימתה 
פותרת את פרופ' שמחה מאחריותו להסביר 

אודות הבדיקה.

בהתאם למחלוקת שהתגלעה בין הצדדים, 
שמחה,  פרופ'  על  שחלה  הגילוי  חובת 
הייתה צריכה לבוא לידי ביטוי בשני אופנים 
משלימים ומצטברים (הן על פי הכתוב על 
בית  פה).  בעל  בהסברים  והן  הטופס  גבי 
המורחבת  הסקירה  לדו"ח  הפנה  המשפט 
זה אף  ובהקשר  סולי,  ולטופס החתום של 
חזר והדגיש את קביעתו של בית המשפט 
נתונים  מאות  "קיימים  לפיה  המחוזי, 
ניתן  לא  קרי,   - הניתנים לסקירה בעובר" 
הסיכונים  מלוא  את  הנבדקות  בפני  לציין 
ניתנים  אינם  ואשר  העובר,  עבור  הקיימים 
המורחבת.  הסקירה  עריכת  חרף  לצפייה 
זה,  בהקשר  הדגיש,  העליון  המשפט  בית 
כי הן חתימתה של סולי על גבי הטופס והן 
דו"ח הסקירה המורחבת, מחזקים  גבי  על 
הקיימות  ההגבלות  לגבי  מודעותה  את 
בית  סבר  מאידך  המורחבת.  שבסקירה 
המשפט העליון, כי לו היה מדובר בבדיקה 
או  בוצעה,  שלא  ספציפי,  לאיבר  מיוחדת 
גילוי  חובת  הטלת  לשקול  מקום  היה  אז 
של  והגבלותיה  יכולותיה  בדבר  ספציפית, 

הבדיקה.
לדון  העליון  המשפט  בית  נדרש  בנוסף, 
בשאלה האם הימנעותו של פרופ' שמחה, 
לבצע  המורחבת  הסקירה  עריכת  בעת 
מהווה  (להילה),  לעובר  אצבעות  ספירת 
קיבל  המשפט  בית  התרשלות.  כשלעצמה 
אשר  המחוזי,  המשפט  בית  של  דעתו  את 
המומחה  הרופא  דעת  חוות  פי  על  קבע 
המחוזי  המשפט  בית  מטעם  שמונה 
לערוך  חובה  אין  כי  "המומחה"),  (להלן: 
בדיקת אצבעות לעובר, במסגרת הסקירה 

המורחבת.

על  בהתבסס  דעתו  את  תמך  המומחה 
מיום   10/95 הבריאות  משרד  מנכ"ל  חוזר 
לבטל  במטרה  הוצא  אשר   ,24.05.1995
את ההבחנה שבין הסקירה המורחבת (כפי 
שבוצעה לסולי) לבין סקירה בסיסית (אותה 

עוברת כל אישה הרה).
יחד עם זאת, התקיימה בין הצדדים מחלוקת 
בשאלה האם אותר ממצא חריג במי השפיר, 
חלבוניים  "חוטים  דהיינו,  'שרכות',  בדמות 
להיכרך  העלולים  השפיר,  שק  קרומי  של 
ולכלוא  העובר  של  שונים  גוף  חלקי  סביב 
אותם". לשאלה זו חשיבות משפטית בעניין 
'השרכות'  לקביעה האם  הרשלנות, באשר 
של  אצבעותיה  סביב  נכרכו  אשר  אלה  הן 
הילה והובילו לקטיעת אצבעותיה של הילה. 
העליון,  המשפט  בית  קבע  זה  בעניין  גם 
המומחה שמונה  עמדת  את  מקבל  הוא  כי 
נצפו  לא  כי  המחוזי,  המשפט  בית  מטעם 
היה  שעשוי  דבר  השפיר,  במי  'שרכות' 
להדליק נורה אדומה אצל פרופ' שמחה, כי 
קיים פגם בעובר. לפיכך קבע בית המשפט 
העליון, כי פרופ' שמחה לא התרשל בביצוע 

הסקירה המורחבת.
נוסף לכך, בית המשפט העליון אימץ את 
פסק דינו של בית המשפט המחוזי, וקבע, 
כי הואיל ולא הוכח, שלו היה נמסר לסולי, 
חסר  ועוברה  שייתכן  בהיריון,  בעודה 
לקבל  פונה  הייתה  היא  אצבעות,  מספר 
חוות דעת נוספת. אי לכך, לא הוכח קשר 
סיבתי בין התרשלותם של ביה"ח ופרופ' 
כקטועת  הילה  של  לידתה  לבין  שמחה 

אצבעות. 
אשר על כך, דחה בית המשפט העליון את 

הערעור.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחבר הלשכה אבי בן חורין 
משתתפים בצערך במות האב 

יהודה ז"ל 
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחבר הלשכה דני פיינטוך 
משתתפים בצערך במות האם 

מלכה (מלה) ז"ל 
שלא תדע עוד צער

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. 
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לוח הביטוח
קבוצת הביטוח פנחס חוזז 

מעוניינת לרכוש תיק ביטוח חיים וכללי.
הרכישה הינה מלאה ומיידית. הקבוצה 

בעלת מוניטין מוכח וניסיון רב שנים.
avi@hozez-group.co.il :דוא"ל

טלפון: 050-9507465

למנהלי הסדרים פנסיונים בתל-אביב, 
דרושים/ות: רפרנטים תפעול ביטוח חיים.

דרישות התפקיד: ידע וניסיון בתחום 
הגבייה, תפעול פוליסות, ידע בתחום 

הגמל, תודעת שירות ויחסי אנוש מעולים. 
שליטה מלאה בתוכנות שדר ואופיס. 

אפשרויות קידום.
iritye@012.net.il ,052-4857555 :נייד

לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה מזכיר/ת דלפק למשרה שעתית, 

שלוש פעמיים בשבוע.
14:00-18:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחגית 
נייד 0543170702

למשרד ביטוח בשיכון דן בתל-אביב
דרוש/ה פקיד/ת ביטוח עם ידע במכירות.

עם ניסיון והמלצות. 
pninamoses@012.net.il קו"ח למייל

לקלאוזנר סוכנות לביטוח דרושים: 
מנהלי תיקים לתפעול וניהול תיקי סוכני  1 .
רכב  ורשיון  פנסיוני  רשיון  בעלי  ביטוח 

חובה- עדיפות לבעלי ניסיון. 
בעלי  ביטוח  סוכני  בצפון:  הסוכן  לבית  2 .
וחיים לתפעול  תיק לקוחות אלמנטארי 

מלא/חלקי - תנאים מעולים. 
לתיקי  טלמיטינג  פגישות  מתאמי/ות  3 .

ביטוח קיימים - תנאים מצויינים. 
רפרנטים מקצועיים לתפעול תיקי ביטוח  4 .

קיימים בענפי האלמנטארי והפנסיוני. 
Mail: shay@klauzner.co.il :לפרטים

לסוכנות ביטוח גדולה דרושים סוכני ביטוח 
חיים/כללי בעלי נסיון קודם.

 bracha@shayins.co.il קו"ח למייל
או לפקס 6151616

סוכנות ביטוח מובילה בצפון מעוניינת 
ברכישת תיקי ביטוח בענף האלמנטארי 

מאזור הצפון דיסקרטיות מלאה  
shimon@boazgabay.com :לפרטים

054-3294444

בטחון סוכנות לביטוח 
דרוש לעבודה מיידית 

1 מנהל תיקים דתי אמין ומקצועי כולל 
קידום סוכני משנה 

2 סוכני משנה דתיים בעלי רשיון 
עבודה אתגרית עם קידום מהיר למועמד 

המתאים. קו"ח לפקס 03-9092003 
סודיות מובטחת 

דרושים סוכני ביטוח חיים וכללי
רכב צמוד, תאום פגישות ע"י המשרד

משרה מלאה
לחברת "שכל", לייעוץ וחסכון בתחומי 
הבנקאות, התקשורת והביטוח דרושים 

סוכני ביטוח בעלי ניסיון קודם.
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

office@sechel.biz :קו"ח למייל
או לפקס: 03-5212182

למכירה תיק ביטוח קטן אלמנטרי+חיים 
אפשרי רק אלמנטרי באיזור הקריות 
sherbatiat@bezeqint.net לפרטים

דרוש/ה רפרנט/ית ביטוח חיים ניסיון חובה 
עבודה מול חב' הביטוח 

טיפול בפדיונות טפסי 161 ביטוחי בריאות 
וכד'. משרה מלאה בראשל"צ

לפרטים: ששון 050-8844442

ליחידת רכישה היושבת בר"ג והמפעילה 
סוכני חיים. דרושה פקידה בעלת ניסיון 
במתן שרות מקצועי יעיל ומהיר בביטוח 

חיים, ידע בביטוח פנסיוני והפעלת מערכות 
חברות ביטוח

ראש גדול נדרש טל 0505293836 
mail:shaul@eretzbar-ins.co.il

לסוכנות ביטוח בפ"ת העוסקת בביטוחי 
מנהלים פנסיה ופיננסים דרושה פקידה 

מקצועית למשרה מלאה.
ידע בתוכנת עתיד ובתוכנת ניבה, ניסיון 
בביטוחי מנהלים, ידע בפנסיה - חובה.

וותק - יתרון.
tane-ins@bezeqint.net - מלי

למכירה תיק ביטוח בקריות מוטה 
ביטוח חיים.

dani@gsr.co.il ,054-4884220

לשכירות במרכז תל אביב 
(קרליבך/החשמונאים)

משרד מואר, מסודר ומרווח בן 5 חדרים + 
מבואה. לפרטים 0522786152

לסוכנות ביטוח בתל-אביב
דרוש/ה פקיד/ת ביטוח חיים,

בעל/ת ניסיון מוכח. יתרון להיכרות עם 
מערכות המיכון של "מנורה".

נא להעביר קורות חיים 
+ טלפון להתקשרות ל - 

insuranceagency.2011@gmail.com

ל "צפונית" סוכנות לביטוח לסניף חיפה 
והצפון דרוש/ה חתמ/ת עסקים.

נא לשלוח קו"ח לפקס: 04-8682050.
uriz@zafririm-ins.co.il :או למייל

elis@zafririm-ins.co.il

לסוכנות ביטוח וותיקה בראשון לציון 
דרוש/ה מנהל/ת תפעול לתיק ביטוח חיים
בתחום המנהלים והפנסיה. ניסיון וידע 

מקצועי חובה!
ניסיון וידע בהפעלת מערכת ניהול (שדר/

עתיד) ועבודה מול חברות הביטוח
shakes_cat@hotmail.com -קו"ח ל

מוזס ביטוח - סוכנות איכותית מעוניינים 
לרכוש תיק ביטוח איכותי

סודיות מובטחת. 052-2425226

פקיד/ה לניהול משרד סוכן ביטוח נסיון 
שנתיים אלמנטרי וחיים ליד קניון הזהב 
ראשל"צ פרטים" לכרמל 050-8715050

השכרת חדר במשרד ביטוח קיים מול 
מגדל בר כוכבא שנבנה, המקום מרכז 

העסקים b b c ,בני ברק. לפרטים 
0522502053 ישראל.

לסוכנות ביטוח דרוש/ה עובד/ת לחצי 
משרה בחולון עם או ללא רשיון אלמנטרי 

וחיים. לשלוח קורות חיים בציון טלפון 
 mkashro@barak.net.il :למייל

סוכנות ביטוח ותיקה בעלת ניסיון ומוניטין 
רב עם צוות צעיר, אחראי ונמרץ מעוניינת 
לרכוש תיקי ביטוח באזור ירושלים. לרכש 
מלא או חלקי כולל אפשרויות להשקעה, 

מיזוג ושיתוף פעולה. 
 Einav_av@walla.com:דוא"ל

טלפון: 054-7331616

סוכנות בטוח בפתח תקווה, מעוניינת 
לרכוש / למזג לתוכה תיק אלמנטרי קיים 

בפתח תקווה.
פניות ל: אלי 052-8343945

ELI@GAL-BIT.CO.IL

לסוכנות ביטוח בראש העין דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות 

• נסיון מוכח בניהול מערך 
• נסיון בעולם הביטוח 

וסוכנים/ות ביטוח משרה 2133
תנאים מעולים למתאימים!

adam6@ -קוח מתאימים יש לשלוח ל
adam-milo.co.il מספר משרה 2229

סוכנות סוכנים מחפשת שותף לתיק ביטוח 
איכותי, מבוסס פרט, לקוחות איכותיים, 

בגבעתיים, פניות יש להעביר למייל: 
blackwhite225@gmail.com

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה 
דרוש/ה פקיד/ה לביטוח אלמנטרי וחיים 

עם ניסיון מוכח 
שליטה בתוכנות של חב' הביטוח, העבודה 

למשרה מלאה 5 ימים בשבוע. 
רצוי רישיון סוכן, תנאים טובים מובטחים.

קו"ח למשרה יש להעביר למייל:
Blecher770@gmail.com


