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מסע לפולין

חברי משלחת לשכת סוכני ביטוח לפולין 
מספרים על חוויותיהם האישיות מהמסע

מסע מטלטל בפולין עבר על 50 חברי הלשכה ובני זוגם, והם יצאו ממנו רק מחוזקים • סו"ב רמי בן אשר: 
"שירת התקווה הנשמעת בגטאות ממחישה לכולם כי אנחנו אומה אשר תילחם לעולמים על קיומה"

ב־10 כ יצאו  זוגם  ובני  לשכה  חברי  ־50 
של  ראשונה  רשמית  כמשלחת  באוגוסט 
לשכת סוכני ביטוח לביקור מורשת בן שבוע 
הלשכה  נשיא  בראשות  המשלחת  חברי  בפולין. 
סו”ב אריה אברמוביץ חזרו עמוסי רשמים ורגשות 

מהסיור.
רענן שמחי, מנכ”ל הלשכה סיפר כי “עבורי זה 
היה  מסע מכונן  למרות שאין זו הפעם הראשונה 
שלי בפולין. יבין זאת רק מי שעבר מסע מעין זה. 
בהם  במחנות  התקווה  שירת  הטקסים,  החוויות, 
הושמד עמנו, קיבלו משמעות אחרת. זר לא יבין את 
ישראלית  נוכחות  של  היהודית  והגאווה  התחושה 
במלא הדרה על האדמה שספגה דם עמנו. תחושת 
הניצחון ושייכות לעם הנצח מילאה את לב הנוכחים 
בכל יום מחדש. המסע כלל ביקור במחנות ההשמדה 
פלטשוב,  מחנה  טרבלינקה,  בירקנאו,   – אושוויץ 
גטו ורשה ,ובביאליסטוק. במסע שולבו גם אתרים 
תיירותיים על מנת להפיג ולו במעט את התחושות 
וערכית  מוסרית  חובה  מוטלת  כולנו  על  הקשות. 

כאחד לשמר את זיכרון השואה לעולמי עד”.
לעיר  נסעה  ומשם  בקטוביץ,  נחתה  המשלחת 
ביותר  הוותיקות  מהערים  לאחת  שנחשבת  קרקוב 
בפולין. בקרקוב הוקם גטו בתקופת מלחמת העולם 

הבודדות  מהערים  לאחת  נחשבת  והיא  השנייה, 
שלא הוחרבו במהלך המלחמה, וכך נשמרו בה מבני 
העבר ההיסטוריים. סו”ב יובל ארנון, יו”ר הוועדה 
משפחתו  סיפור  את  משתף  בלשכה,  הפנסיונית 
סגירת  מהווה  לפולין  “הנסיעה  מקרקוב:  שהגיעה 
מעגל עבורי במובן מסוים. המסע הינו מסע מטלטל 
ואינו קל. התחלנו בעיר קרקוב, המשכנו לאושוויץ 
בירקנאו, ודרך גטו לודג’ לגטו ורשה, משם ליער 
העיירה  תושבי  של  גדולים  אחים  קברי  לשלושה 
אשר  בביאליסטוק  מרגש  בטקס  סיימנו  טיקטין. 
נערך כל שנה בנוכחות ראש העיר ובכירים נוספים. 
בכל אחד מהמקומות ערכנו טקסים בהם נטלו חלק 
אנשי המשלחת של לשכת סוכני ביטוח. לכל אחד 
שהם  חברים  שונות,  בדרגות  משפחה  קרובי  יש 
דור שני לשואה והדבר השפיע עמוקות על כולנו. 
טקסים מרגשים, מצמררים, עיניים דומעות בסתר, 
ולא בסתר, והתחושה החזקה שמלווה את כולנו – 
‘לא עוד, ולעולם לא נשכח ולא נסלח’. בכל טקס, 

יותר  קיבלו  רחמים  מלא  אל  ותפילת  הקדיש 
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ויותר משמעות. אני הבאתי את שמותיהם של 
משפחה  בני  ועוד  דודים  שלי,  רבא  וסבתא  סבא 
כמו כל משפחתה של חמתי שנשארה ילדה לבדה 
שנולדה  סבתי  ולשרוד.  לברוח  והצליחה  בגטו 
בקרקוב עזבה את הבית בגיל צעיר ועלתה עם חלק 
מאחיותיה לישראל בתחילת המאה הקודמת. לאחר 
מכן נישאה ועזבה לאנגליה שם נולד אבי אריה ז”ל 
ופלש  האנגלי  בצבא  מובחרת  ביחידה  שרת  אשר 
ונפילת  אירופה  בשחרור  שהחל  אקט  לנורמנדי, 
הנאצים - וזו סגירת המעגל הפרטית שלי. מסורת 
ביטוח  סוכני  הוצאת משלחת מטעם לשכת  זו של 
בשנים  גם  המשך  ומחייבת  וחשובה  מבורכת  הינה 

הבאות”.
הגיעה  המשלחת  בקרקוב,  שעברה  לאחר 
לאושוויץ ובירקנאו, ובכל מחנה בו עברה נערכו 
צפריר,  אורי  סו”ב  הנספים.  של  לזכרם  טקסים 
מ”מ נשיא הלשכה: “בכל שנותינו מלמדים אותנו 
על זוועות השואה, משמיעים לנו עדויות, מראים 
במקומות  כשמבקרים  רק  אך  ותמונות.  סרטים 
והאכזריות  הרוע  עוצמת  את  מבינים  עצמם 
כלפי אלו שלא עשו דבר מלבד להיוולד יהודים. 
מספיקות  לא  והדמעות  מנשוא  קשות  התחושות 
גאווה  אדירה.  גאווה  יש  זאת  עם  יחד  אך  לזלוג, 
על עם שלא נשבר, שהצליח לקום ולבנות לעצמו 
יש  לקיומנו.  הערבות  היא  אשר  חזקה  מדינה 
כחלק  פולין  אדמת  על  לדרוך  גדולה  גאווה  בי 
כל  בישראל.  ביטוח  סוכני  לשכת  של  ממשלחת 
החברים לקחו חלק בטקסים מי בשירה, מי בקריאה 
עלינו  לשמר.  שעלינו  מסורת  זוהי  בתפילה.  ומי 
החובה, כחלק מעם ישראל תמיד לזכור ולהזכיר”.

חזקה  מאוד  חוויה  עברו  כולם  המשלחת  חברי 
האישיים  לסיפורים  התחברו  אף  וחלקם  ומרגשת, 
עברו.  הן  בהם  במקומות  ודרכו  משפחותיהם,  של 
“כבן  כי  סיפר  להב  נשיא  מ”מ  צוק,  טוביה  סו”ב 
לניצולי שואה וכיליד פולין עברתי חוויה מרגשת. 
עמדנו ברחבת המשלוחים ברחוב סטאבסקי בוורשה, 
ממש קרוב לביתו של אבי וממש יכולתי להרגיש 
יצאו  כשהמשלוחים  חשו  והוריו  שהוא  מה  את 

לטרבלינקה. אבי הצליח להימלט מהגטו אך הוריו 
של  הוריה  גם  שם.  ונרצחו  לטרבלינקה  נשלחו 
אמי וכל ששת אחיה ואחיותיה נשלחו ממש מכאן 
לטרבלינקה. עמדתי ברחבת המשלוחים והתקשיתי 

לדמיין מה הם חשו. לא נשכח ולא נסלח”.
ההחלטה לצאת למסע מסוג זה נתפסת כמעין צו, 
לעשות.  חייב  בישראל  שחי  אדם  שכל  משהו  כמו 
הוא  אחד,  כל  עבור  קשה  במסע  שמדובר  למרות 
מחזק את האנשים בצורה יוצאת דופן. סו”ב רמי בן 
יוצאת  הלשכה  כי  פורסם  כחודשיים  “לפני  אשר: 
ומייד  לשניות  בצבץ  החשש  בפולין.  רשמי  למסע 
נרשמתי. מיד הבנו שהלשכה התייחסה לכל פרט. 
המעשה  את  שמחדדים  היטב  מתוכננים  טקסים 
הנורא שקרה כאן, אך אנחנו כדור ההמשך מראים 

לעולם את עוצמתנו.
שירת התקווה הנשמעת בגטאות ממחישה לכולם 
קיומה.  כי אנחנו אומה אשר תילחם לעולמים על 
כל צעד בהתקדמות מסע זה נבנה להבנת המעשה 
רבי  ידי  על  פולין  אדמת  על  כאן  שנעשה  הזועק 
מרצחים. יצאנו סוכנים וחזרנו כחבורה מחוזקים. אל 
נשכח את רענן שמחי מנכ”ל הלשכה שפעל נמרצות 
דוד  מרים  ד”ר  בחירת  על  מכל.  בכל  לטפל  ורץ 
כמדריכה מעולה. לאריה אברמוביץ שהנהיג אותנו 
תודה  הביטוח.  סוכן  מיצוב  והטמעת  מעשה  לעוד 

רבה לאנשי הלשכה שתרמו רבות להצלחתנו”.
שחלקו  זוגם,  בני  עם  יחד  יצאו  הלשכה  חברי 
“הצטרפתי  רפפורט:  עודד  חוויותיהם.  את  הם  אף 
בהיסוס למסע לפולין שאורגן על ידי לשכת סוכני 
הלשכה.  חברת  ענת,  רעייתי  של  בזכותה  ביטוח 
אני  ההיסטוריה  ואת  מאורגנים  טיולים  חובב  איני 
לאחור,  במבט  כללית.  והתעניינות  מקריאה  מכיר 
אני מבקש להודות למארגנים, על הזכות שניתנה 
לי לקחת בו חלק. הארגון היה מופתי והמינון הותאם 
למרב היכולת להכיל, ללא ויתורים, מבלי לגדוש 
את הסאה. מגיע ציון לשבח לרענן שמחי על ניהול 
ביד רמה ולמדריכה, ד”ר מרים דוד, על העשרה של 
מהם  שאספה  ניצולים  בסיפורי  והחייאתו  המידע 

בשנים של הכרות אישית.
 יצאנו למסע  במנהרת הזמן לחפש את שורשינו 
כאן. מסע אל לב המאפליה, מסע אל עולם שהיה, 
עולם של חיים ויצירה, של עם עם תרבות אדירה, 
לקברי  מעל  בו  שירו  מרצחים  ביד  באחת,  שנגדע 
שהרעילו  עבודה,  במחנות  אותו  שהרעיבו  אחים; 
אותו במתקני השמדה. בלי הסבר או סיבה הגיונית, 
אבל על פי סדר ותוכנית אשר כוונה באופן ייחודי 
רק אלינו, העם היהודי. והנה, הפלא ופלא, לא צלחה 
המזימה. כנגד כל הסיכויים חווינו תקומה. המראות 
והעין  שומעת  האוזן  מרגשים,  הזיכרונות  קשים, 
דומעת. אך המוח חושב והלב מתרחב, כי אחרי הכול 
אנחנו כאן - לא צלחה התכנית של בני השטן. לכן 
באנו היום לזכור וללמוד ולומר לכולם: לעולם לא 

עוד”.

“אנו כאן ואנו חיים”
סו”ב אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח 
מיליון   6 עם  וזיכרון  התייחדות  “מסע  כי  סיפר 
מסורת  הינו  אירופה  אדמת  על  שנספו  היהודים 
לעמוד  גאה  שאני  ביטוח  סוכני  לשכת  של  חדשה 
קלה.  איננה  אושוויץ  באדמת  הליכה  בראשה. 
אדמה אשר מלאה בזיכרונות קשים, בדמי אבותינו 
הזועקים. אך אנחנו כאן כדי ללחוש לאותם זועקים: 

אוויר  נושמים  קיימים,  חיים,  ואנו  כאן  אנו 

אנדרטת גטו ורשה

יפת בקשי ואורי צפריר

 יוסי מנור ורעייתו זיוה באנדרטת הזכרון בגטו ורשה
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במדינת ישראל בזכותכם.
שהיה  מה  את  לזכור  כדי  רק  לא  לפה  הגענו 
היום,  שנעשה  מה  את  לציין  גם  אלא  בעבר, 
בהווה. אנחנו פה בפולין כבנים לעם חזק וגאה 
ודמוקרטית.  עצמאית  מדינה  של  וכאזרחים 
אותם  בזכות  הרבה  ונבנתה  צמחה  מדינה אשר 
זכותם  על  ונלחמו  מהשואה  שהגיעו  ניצולים 

הטבעית להרגיש חופשיים בארצם.
לא הייתה תקופה כה חשוכה כמו השואה אך 
גם שם היהודים נלחמו לשמור על רוח האדם. 
הרוב המוחלט שנאבק - לא שרד - אך הפעולות 
שלהם מהדהדות עד היום. פעולות אלה חייבות 
הרוח  לעוצמת  זרקור  של  כסוג  לנו  להיות 

האנושית.
עכשיו זה התפקיד שלנו, לזכור ולהגיד שלא 
משנה מה קורה מסביב אנו צריכים לשמור על 
על  לעמוד  תמיד  זכרו  המוסרית.  האדם  רוח 
עלינו  חובה  ארע.  אשר  את  להזכיר  המשמר, 
נותרו  לא  כבר  כי  הבאים  לדורות  זאת  לספר 
הרבה ניצולים שיעשו זאת. אנו פה וחובתנו היא 
אותם  הנספים.  המורשת של  ולכבד את  לזכור 
ישראל,  למדינת  בסוף  אותנו  הובילו  נספים 

מדינה קטנה אך בעלת השפעה גדולה”.
רשמי  בטקס  אלו  דברים  נשא  אברמוביץ  סו"ב 
בביאליסטוק בהשתתפות ראש עיריית ביאליסטוק, 

שגרירת ישראל בפולין ובכירים נוספים.
“המסע  אירופה:   MDRT יו”ר  מנור,  יוסי  סו”ב 
לפולין, כבן להורים ניצולי השואה ילידי פולין היווה 
לגילויים  מעבר  ומטלטלת,  רגשית  חוויה  עבורי 
האישיים של המדריכה מרים כסופרת וחוקרת את 
ההיסטוריה של יהודי פולין. במשלחת ערכנו טקסי 
זיכרון רבים מיוחדים המלווים בהקראת הסיפורים 
החשובים.  במקומות  פולין  יהדות  של  והעדויות 
מלאים  שותפים  היו  המשלחת  וחברות  חברי  כל 
לטקסים. לרעייתי זיוה ולי היה מרגש ביותר להניח 
הזיכרון  באנדרטת  הלשכה  של  המשלחת  זר  את 

למרד גטו ורשה”.
סו”ב אפי מתתיהו: "לפני כחודשיים ראינו את 
הסרט ‘אשתו של שומר גן החיות’. יצאנו מהסרט 
לנסוע  חייבים   - לעצמנו  אמרנו  ואני  אשתי 
לפולין ולראות את גן החיות ואולי קצת לחוות 

את זוועות השואה. למחרת, בצרוף מקרים נדיר 
קיבלנו את המייל של הלשכה על הרשמה לטיול 
מורשת לפולין. כמובן שלא חשבנו פעמיים ומיד 
בפגישת  כבר  ההרשמה.  את  נפספס  פן  נרשמנו 
אחר  מסוג  למסע  יוצאים  שאנחנו  הבנו  ההכנה 
תכנון  היה.  כך  ואכן  לגמרי.  אחרת  וברמה 
מדריכה שהינה  בשילוב  להפליא  ומדויק  קפדני 
הפך  השואה,  לתולדות  מהלכת  אנציקלופדיה 
את המסע לחוויה בלתי נשכחת בעוצמתה. טקסי 
וביער  בוורשה  בטרבלינקה,  שערכנו  הזיכרון 
סמוך לקרקוב השאירו רושם אדיר ובלתי נשכח 
לכל חברי הקבוצה. אני מאמין שמסעות כאלו 
וממליץ  בטוח  סוכני  בלשכת  למסורת  יהפכו 

לכל אחד מהחברים להצטרף”.
והצפון  חיפה  מחוז  יו"ר  אדוני,  מיכה  סו”ב 
בלשכה: "הייתה לי זכות לצאת למסע מטלטל 
בעקבות השואה של העם היהודי. הגענו לפולין 
במשלחת רשמית של לשכת סוכני ביטוח. ארץ 
שרק  לחשוב  ומזמינה.  ירוקה  פסטורלית,  יפה, 
זו  ארורה  אדמה  על  כאן  הושמד  שנה   70 לפני 
חצי מהעם היהודי, זה בלתי נתפס. חשבתי לתומי 
ובגדול.   – יודע הרבה על השואה. טעיתי  שאני 
עברתי חוויה מטלטלת, קשה, כואבת והזויה. מה 

שקרה לעם היהודי לא ניתן לתארו במילים ועל 
כן נקרא בשם שואה. אני יודע עכשיו להבדיל בין 
עבודה.  ומחנה  השמדה  מחנה  ריכוז,  מחנה  גטו, 
ורק  אך  היהודים,  כלפי  לאכזריות  התוודעתי 
עצום  מטען  עם  חוזר  אני  יהודים.  היותם  בגלל 
באמת  כי  יותר  מבולבל  אולם  רבות,  ותובנות 
אכזרי  רוע  יצא  כיצד  להבין  יכול  אדם  אין 
מחנות  מתורבתים.  אנשים  מצד  אנושי  ובלתי 
הריכוז שימשו כבתי חרושת של מוות והיום הם 
משמשים כבתי חרושת לתיירות - שני הפכים. 
היהודי  מהעם  מישראל,  משלחות  המוני  ראינו 
וגם לא יהודים, רבים שבאים לראות בעיניים את 
בקפידה  תוכנן  המסע  ההריגה.  גיא  את  הזוועה, 
רבה על ידי נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ובוצע 
באופן מושלם על ידי המנכ״ל רענן שמחי. ד״ר 
מרים דוד, דור שני לניצולי שואה הדריכה בצורה 
נדירה. אני חוזר מהמסע אדם אחר, פרופורציות 
אחרות, מבט אחר על החיים. הבטחתי לעצמי כי 
אהיה שגריר טוב ואספר על כל אשר ראו עיני. 
לי  ברור  יהפוך למסורת.  זה  כולי תקווה שמסע 
הינה:  ישראל  עם  של  הביטוח  שתעודת  היום 
אחדות, צבא הגנה לישראל ומדינת ישראל. עם 

ישראל חי”.

 סגן ראש עיריית ביאליסטוק רפאל רודינסקי, שגרירת ישראל בפולין אנה אזרי, יו״ר עמותת ביאליסטוק בישראל 
סו״ב יעקב כגן, סו״ב אריה אברמוביץ

 מנכ"ל הלשכה רענן שמחי ורעייתורמי בן אשר
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הציבור נשאר אדיש ואינו רוכש ביטוח לאופניים החשמליים
קרוב לשנתיים אחרי שחברת שומרה יצאה עם פוליסה ייחודית לרוכבי אופניים חשמליים, רק מאות בודדים 

רכשו פוליסה  ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי חברה נוספת עומדת להגיש תוכנית ביטוח לכלים חשמליים

רונית מורגנשטרן

מלכה, ה שלומית  הדוגמנית  של  תאונה 
בשביל  חשמלי  קורקינט  עם  שהחליקה 
לסדר  החזירה  אביב,  בתל  רטוב  אופניים 

היום את נושא ביטוחי הכלים החשמליים.
ההערכה היא שבישראל יש כ־250 אלף אופניים 
קשות,  בתאונות  מעורבותם  ולמרות  חשמליים, 
המדינה אינה מחייבת את בעליהם בכיסוי ביטוחי. 
האופניים  רוכבי  את  בחוק  מגבילה  כן  המדינה 
ומחייבת  המותרת,  ובמהירות  בגיל,  החשמליים 
נאכפים.  ולא  כמעט  אלו  גם  אך  קסדה,  חבישת 
הכלים החשמליים לא מוגדרים ככלי רכב מנועי, 
ולכן בעליהם אינם מחויבים ברכישת ביטוח חובה. 
באוקטובר 2015 יצאה חברת שומרה לביטוח עם 
פוליסה ייחודית, ויחידה עד כה, לבעלי כלי חשמלי 
לכיסוי ביטוחי של צד ג' רכוש וגוף: "לפי הנתונים, 
ההערכה היא שרק כמה מאות רכשו את הפוליסה, 
למרות החשיבות ולמרות שהפרמיה זולה יחסית – 

כאלף שקל בשנה. הציבור אדיש, ולצערי גם סוכני 
מסבירים  ואינם  הכפפה  את  הרימו  שלא  הביטוח 
או  בבית,  חשמליים  אופניים  להם  שיש  ללקוחות 
כלי חשמלי אחר, את הסיכון הקיים ואת החשיבות 
של הכיסוי הביטוחי", אומר סו"ב אריאל מונין, יו"ר 

הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח. 
מונין הוסיף כי "נסיעה בכלים חשמליים יש בה 
סיכון לפגיעות גוף משני סוגים: 1. הרוכב עצמו, 
לו אפשר להמליץ מבחינה מקצועית לרכוש ביטוח 
תאונות אישיות, שכולל הרחבה לנסיעה על כלי 
הם  גופנית  להינזק  יכול  שעוד  מי   .2 גלגלי.  דו 
הולכי רגל שהכלי החשמלי פוגע בהם, ואז עלול 
הרוכב להיתבע על ידי הניזוק בסכומי עתק. נכון 
גם  שהן  בשוק,  ביטוח  תוכניות  קיימות  להיום, 
וגם כאלו שהן  ג',  הנזקים לצד  ייחודיות לביטוח 
חלק מביטוחי הדירה אותן אפשר להרחיב לכיסוי 

נזקים מעבר לשטח הדירה".

נוספת  חברה  כי  נודע,  ופיננסים"  ל"ביטוח 
עומדת להגיש לרשות שוק ההון אישור לתוכנית 
ביטוח לכלים חשמליים המורכבת כנראה מהרחבת 

תאונות אישיות לכיסוי לרוכב עצמו ולצד ג'.

מלכה תוכל לתבוע אכ"ע
היבט ביטוחי נוסף לתאונה של מלכה הוא תביעה 
על אובדן כושר עבודה. ביטוח אכ"ע של "אמנים" 
הוא בדרך כלל פוליסה מיוחדת, שלא כל חברות 
ביטוח  היה  למלכה  "אם  אותו.  משווקות  הביטוח 
אכ"ע, היא בהחלט יכולה לתבוע את חברת הביטוח, 
אבל יש תקופת המתנה של 3 חודשים בדרך כלל, 
סו"ב  מסביר  לתבוע",  יכולה  היא  אחריהם  שרק 
יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה. 
לתביעה  אביב  תל  עירית  חשופה  כמה  ועד 
יו"ר  ורשה,  אסף  עו"ד  מסביר  מלכה?  של  מצדה 
הדין  עורכי  בלשכת  ושיבוב  רכוש  תביעות  ועדת 
רוכב סביר לא צריך   " ועדת הביטוח שלה:  וחבר 
לצפות כי במהלך חודש אוגוסט הוא עלול להחליק 
מלכה  שלומית  אם  הדבר  שונה  כאלו.  בנסיבות 
הייתה מחליקה במהלך חודשי החורף, כשאז פגעי 
וטיפוסיים  שכיחים  מפגעים  יוצרים  האוויר  מזג 
כמו שלוליות ודרכים משובשות. כלומר, אם תוגש 
תביעה כנגד עיריית תל אביב, עשוי בית המשפט 
למצוא אותה כאחראית במידה כזו או אחרת לתאונה 
ולפיכך גם לחייבה לשאת בחובת תשלום פיצויים. 
רוכב  על  חובה  מטילות  התקנות  לשון  זאת,  עם 
חובה  על  מדובר  קסדה.  לחבוש  חשמלי  קורקינט 
שהפרתה יוצרת מצב בו הנפגע בהתנהגותו מגדיל 
את הסיכון להיווצרות פציעה חמורה יותר. לפיכך, 
יכולה הרשות המקומית שנתבעת לטעון כי הנפגע 
הפר את החובה שמוטלת עליו ומשכך מיוחסת לו 
מידה משמעותית של רשלנות תורמת, מה שיכול 

להקטין את הסכום שישולם לו, אם בכלל".

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
חדש ובלעדי להכשרה

סכום ביטוח נוסף

*הכיסוי הנ״ל בנוסף לכיסוי התקני **פרטים אצל מנהלי המחוזות ***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה

כיסוי לאובדן או נזק למבנה בבית משותף כתוצאה מרעידת אדמה, ואפשרות 
הרחבה לכיסוי נוסף גם ליתר הסיכונים הכלולים בפרק א׳ )המבנה(

כל זאת גם בשיעור נזק החל מ- 60% בלבד!

פסיקה תקדימית? 
ממש לאחרונה קבע שופט בית משפט השלום 
חשמליים  אופניים  כי  נבו,  אלדד  סבא  בכפר 
לפיו  מ־1975,  הפלת"ד  בחוק  להגדרות  עונים 
פני  על  מכני  בכוח  הנע  רכב  הוא  מנועי  רכב 
הקרקע ומשמש לתחבורה יבשתית. נבו אמר כי 
"דעתי היא שהאופניים החשמליים הנעים כיום 
של  ההגדרה  על  עונים  בהחלט  הארץ,  בכבישי 
כלי רכב הנע בכוח מכני. ייעודם הוא תחבורה 
עושים  והם  לילדים,  צעצוע  כלי  לא  יבשתית, 
לנוע  עליהם  אוסר  החוק  בכביש, שהרי  שימוש 

על המדרכה". 
חשמליים  אופניים  רוכב  הגיש  התביעה  את 
מבוטח  רכב שהיה  ב־2014 בתאונה עם  שנפגע 

בחברת ביטוח ישיר. החברה טענה כי הרוכב אינו 
אינם  חשמליים  שאופניים  משום  לפיצוי,  זכאי 

מוגדרים בחוק כרכב מנועי. 
"בית  כי  בפסיקתו  טען  נבו  השופט  אולם 
פקודת  התייחסות  כי  קבע  העליון  המשפט 
מכרעת  אינה  מנועי  רכב  להגדרת  התעבורה 

לצורך סיווג הכלי לצורכי חוק הפיצויים".
ביטוח  נגד  התביעה  את  דחה  אמנם  השופט 
את  לקבל  יוכל  התובע  כי  החליט  אך  ישיר 
הפיצוי מקרנית: "הרי בכך מגשימה קרנית את 
לנפגעי  פיצוי  הענקת  שהוא  הציבורי,  ייעודה 
תאונות דרכים, אשר אין להם ממי לתבוע את 

נזקיהם לפי חוק הפלת"ד".
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 מדוע מוותרים החרדים על ביטוח 
בריאות פרטי?

מחקר חדש מצא שביטוח בריאות פרטי נתפס כמותרות בקרב חרדים  עוד מצאו החוקרים 
כי למעלה מחצי מהחרדים מוותרים על טיפולי שיניים בשל קשיים כלכליים

רונית מורגנשטרן

אפשר להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
 החלפה של פנס קדמי/אחורי. מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר    כל הפנסים  ומראות  הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן   השירות 
ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי   את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות:  איילון, כלל, מגדל ושומרה

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב

חקר חדש של ניצה )קלינר( קסיר ודמיטרי מ
מדיניות  למחקרי  החרדי  מהמכון  רומנוב 
מגלה שבעוד ששיעור בעלי ביטוח בריאות 
משלים של קופות החולים בחברה החרדית עומד 
פרטיים  בריאות  ביטוחי  בעלי  שיעור   ,83% על 
אצל החרדים מגיע רק ל־19% בממוצע ונהיה נפוץ 

יותר ככל שההכנסה עולה.
של  יחסית  הגבוה  שהשיעור  טוענים  החוקרים 
המבוטחים בביטוח משלים נובע מכך שהוא נתפס 
כצורך קיומי בסיסי, לעומת הביטוח הפרטי אשר 
הביטוחים  של  הנמוך  השיעור  כמותרות.  נתפס 
הפרטיים קשור לעלות הגבוהה של ביטוחים אלה 
למשק  לחודש  שקל   322 של  ממוצעת  הוצאה   –

בית בהשוואה ל־231 שקל בביטוח המשלים. 

בעזרת השם
שהביטוח  תופסים  החרדים  כי  מצאו  החוקרים 
הרפואיים  לצרכים  מענה  לרוב  מספק  המשלים 
חשובים  הפרטיים  הביטוחים  ואילו  השוטפים, 

בשל  חריגים.  בריאות  אירועי  כיסוי  לצורך 
העלות הגבוהה של הביטוחים הפרטיים והקשיים 
הגדולות  החרדיות  שהמשפחות  הכלכליים 
לכיסוי  בעיקר  דואגות  הן  עמם,  מתמודדות 
ההוצאות השוטפות על בריאות ומשקיעות פחות 
משאבים בהגנה מפני המשמעויות הכלכליות של 

אירוע בריאות משמעותי שעלול לקרות בעתיד.
גורם נוסף משוער שמביא לשכיחות הנמוכה של 
המאפיינת  האופטימיות  הוא  הפרטיים  הביטוחים 
הדתית,  באמונה  שמקורה  החרדית,  החברה  את 
כמו גם הנורמות הקהילתיות החברתיות הנהוגות 
בחברה זו שלפיהן הקהילה נרתמת לסיוע בעת כל 

בעיה ומהווה מעין ביטוח הדדי.
החוקרים אף מצביעים על כך, שבניגוד למידע 
לאוכלוסייה,  הזמין  המשלימים  הביטוחים  על 
בקופות החולים למשל, הרי שהזמינות של המידע 
היא  הביטוח  חברות  דרך  פרטיים  ביטוחים  על 
נמוכה יחסית, ומשכך גם המודעות לביטוחים אלה 

קטנה יותר.

 "לחרדים יש מודעות 
גבוהה"

ישראל  סו"ב  טוען  המחקר  לממצאי  בתגובה 
אליוביץ מבני ברק, כי המציאות מוכיחה ממצאים 
אחרים לגמרי: "לחרדים יש פתרונות של ביטוחי 
מוזלים כמו לחסידי  וסיעוד קולקטיביים  בריאות 
בעלז, ולמורים החברים בהסתדרות המורים. דווקא 
לביטוחי  מאוד  גבוהה  מודעות  יש  החרדים  אצל 
בריאות פרטיים; יש לי מבוטח שחלה מאוד ונזקק 
הפוליסה  במימון  אותו  ועבר  בגרמניה,  לניתוח 
שלו. הוא אמר לי שמי שלא היה לו ביטוח פרטי, 
נשאר בגרמניה כי לא נתנו לו לצאת עד שישלם 
את עשרות אלפי היורו לבית החולים. אני מכיר 
ביטוחי  פוליסות  מהשטח;  לגמרי  שונה  מצב 
בריאות פרטיות הן חינם החל מהילד השלישי או 
ילדים  מרובות  במשפחות  מדובר  וכאן  הרביעי, 
עם 15-12 ילדים, שלהם זה משתלם יותר מאשר 

במגזרים אחרים. 
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רגע   משפטי

בירור ראשוני שלא הסתיים בעריכת 
פוליסה אינו רשלנות של סוכן

 אדם תבע סוכן ביטוח בטענה שמכר לו פוליסת נזקי צד ג', אך בפועל  לא התבצעה מכירה 
 בית המשפט קבע כי התובע לא הוכיח את רשלנות הסוכן ולכן נשא בהוצאות המשפט

  
עו"ד ג'ון גבע

בעפולה ב קטנות  לתביעות  משפט  בית 
)"התובע"(,  אליעז  רן  של  תביעתו  נדונה 
וכנגד איילון  )"הסוכן"(  כנגד סוכן ביטוח 
ניתן  הדין  פסק  )"איילון"(.  בע"מ  לביטוח  חברה 
ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, מפי כבוד הרשמת 

הבכירה שרונה צור גינור.
היה  במסגרתה  תאונה  התרחשה  הימים  באחד 
להפעיל  ביקש  התובע  התובע.  של  רכבו  מעורב 
את פוליסת נזקי צד ג', אולם הוא נחרד לגלות, 
שכלל לא נערכה פוליסה מתאימה על ידי הסוכן. 
לו  שנגרמו  הנזקים  בגין  ג'  לצד  שילם  התובע 
ולאחר מכן הגיש כתב תביעה כנגד הסוכן. איילון, 
מקצועית,  אחריות  בביטוח  הסוכן,  של  המבטחת 

הצטרפה כנתבעת בהסכמת הצדדים. 
התובע טען, כי הוא פנה לסוכן בבקשה לערוך 
היה  אשר  לרכבו  ג'  וצד  חובה  ביטוח  פוליסת 
ברשותו ונרכש על ידו בסמוך לכך. הסוכן טען כי 
הונפקה פוליסת ביטוח חובה בלבד, וכי התובע לא 
בידיו  חסרים  ביטוח מאחר שהיו  חתם על הצעת 
מסמכים מהותיים, לרבות אישור העדר תביעות, 
הסוכן,  לטענת  להמציאם.  התבקש  התובע  אשר 
החובה,  ביטוח  תעודת  ומתן  פגישה  אותה  לאחר 
התובע לא יצר עוד קשר עם משרדו, ומשכך, הניח 
כי התובע בחר לערוך את הביטוח לנזקי צד ג', אם 

בכלל, במקום אחר.
שהתובע  מחלוקת,  אין  כי  קבע,  המשפט  בית 
נערך  זה  במועד  וכי  במשרדו  הסוכן  עם  נפגש 
ללא  סוגיות  נותרו  כי  צוין  לרכבו.  חובה  ביטוח 
פוליסת  הקים  הסוכן  האם   – הראשונה  מענה: 
ביטוח צד ג' בחברת מגדל וזו בוטלה או שמא זו 
כלל לא הוקמה. השנייה – מתן אפשרות לתובע 
לאתר את פרטי התשלום אשר נגבו על ידי הנתבע 
או מי מטעמו עבור הביטוח אשר נערך בפגישה 
במשרדו. נקבע, כי בהתאם לעמדת מגדל, הרכב 
לא בוטח על ידה. התובע לא המציא כל פרטים, 
לחברת  בפועל  לתשלומים  ביחס  שהתבקש,  כפי 
כי  בטענתו,  לתמוך  יכולים  היו  אשר  הביטוח, 
חובה  ביטוח  ולא  ג'  צד  בביטוח  גם  בוטח  הרכב 

בלבד כטענת הסוכן. 
עוד נקבע, כי בעדותו של התובע עלו סתירות 
רבות, כאשר הוא טען לסירוגין, כי נערכו ביטוחים 
לא  וכלל  בבעלותו  רכבים  לשני  הסוכן  ידי  על 
רכב.  לאיזה  לשיטתו  נערך  ביטוח  איזה  הובהר 
התובע הודה, כי ביום הפגישה קיבל לידיו פוליסת 

שהפוליסה  לו  הובטח  וכי  בלבד,  חובה  ביטוח 
הגיעה,  לא  מעולם  וזאת  בדואר,  תישלח  הנוספת 
לאחר  מחודשיים  למעלה  אירעה  שהתאונה  הגם 
מכן. התובע כלל לא ידע באותו מועד למסור מידע 
בדבר פרטי התשלום, ואישר, כי הסכום אשר נגבה 
אשר  סכום  תשלומים,  ב־8  שקל   202 בסך  הינו 
ברור, כי אינו הולם את הטענה בדבר עריכת ביטוח 

חובה וביטוח צד ג' אלא ביטוח אחד בלבד.
בית המשפט הוסיף, כי טענת התובע, לפיה הוא 
מאחר  התשלום  פרטי  אחר  לעקוב  היה  יכול  לא 
שמדובר בכרטיס אשראי של אשתו אין בה מאום, 
הואיל והוא זה שלמעשה בחר את אמצעי התשלום. 
על התובע היה לוודא, כי אכן ערך ביטוח צד ג' 
עליו  הרובץ  הנטל  את  להוסיף  יש  לכך  לרכב. 

להוכיח את תביעתו.
בצורה  העיד  לעומתו,  הסוכן,  כי  נקבע,  עוד 
ברורה, וגרסתו עלתה בקנה אחד עם האסמכתאות 
התיישבה  הסוכן  עדות  המשפט.  לבית  שהוגשו 
בנוסף עם הטענה, כי אכן הפוליסה לצד ג' כלל 
לא נערכה בשל אי החתימה על הצעת ביטוח ואי 

המצאת מסמכים רלוונטיים על ידי התובע. 
בית המשפט ציין כי בהתאם לגרסת הסוכן, אשר 
מכיר את התובע מזה מספר שנים, הוא תמיד חיפש 
את המחיר הזול ביותר. לשיטתו התובע ביקש ממנו 
הצעת מחיר לביטוח חובה לרכב, שילם בכרטיס 
אשראי, ובמקביל הוסבר לו, כי ללא אישור העדר 

ג',  ביטוח לצד  פוליסת  ניתן לערוך  תביעות לא 
וממילא התובע לא חתם על טופס הצעה. הסוכן 
במקום  הביטוח  את  לערוך  בחר  התובע  כי  סבר, 

אחר ולא שמע מהתובע אלא רק לאחר התאונה.
בית במשפט קבע, כי התובע לא גילה כל עניין 
בביטוח צד ג' וממילא היה עליו לדעת כי ביטוח זה 
לא נערך. בית המשפט נימק הכרעתו בכך שהתובע 
לא חתם על הצעת ביטוח, ואף לא שילם ולו תשלום 
אחד עבור הפוליסה )אלא עבור ביטוח חובה בלבד(, 
ולמעשה הוא מעולם לא קיבל לידיו פוליסת ביטוח 
אותה  לאחר  מחודשיים  למעלה  שחלפו  למרות 

פגישה עם הסוכן. 
את  הרים  לא  התובע  כי  הדגיש,  המשפט  בית 
או  הביטוח  סוכן  מצד  התרשלות  להוכיח  הנטל 
כי  הודגש,  עוד  מבחינתו.  כלשהי  חובה  הפרת 
התובע לא הרים כלל את הנטל להוכיח, שפוליסת 
הביטוח נערכה, או כי התובע פעל לעריכת פוליסה 
כאמור, ככל שהיה מעונין בכך מעבר לבירור כללי 
וראשוני. בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי 

התובע יישא בהוצאות הסוכן ואיילון.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  עד   *
המשפט  לבית  ערעור  רשות  בקשת  הוגשה 

המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי של מחוז תל אביב 
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

fotolia :צילום  גרסת הסוכן עלתה בקנה אחד עם האסמכתאות שהוגשו לבית המשפט
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רגע   משפטי

מי אחראי ליידע מבוטח על 
תקופת התיישנות?

סוכנות ביטוח לא יידעה מבוטח על תקופת ההתיישנות, ותביעת הנכות שלו 
נדחתה  בית המשפט קבע: סוכנות הביטוח הציגה מצג שווא ונהגה ברשלנות

 עו”ד שלומית זיידמן

התייחס ב  30.7.2017 מיום  דין  פסק 
משפט  בבית  ברגנר  אריאל  השופט 
השלום בפתח תקווה לאחריות המצופה 
ירכזו  הביטוח  “סוכני  באומרו  הביטוח  מסוכן 
משאביהם במתן תזכורות ומעקבים בשל חשש 
לפגוע  הדבר  עלול  ובכך  אישית,  לתביעה 
אליו  תגולגל  שהעלות  המבוטחים  בציבור 
על  המשולמות  הפרמיות  הגדלת  באמצעות 
ידו”.  יחד עם זאת, מוסיף בית המשפט וקובע 
שהציגה  בכך  התרשלה  הביטוח  “סוכנות  כי 
לתובע מצג מטעה שהטעה בפועל את התובע 
זה  מצג  על  בהסתמך  לרעה  מצבו  את  ושינה 
והיווה אחד הנדבכים להפסד כספי התגמולים 

של התובע בגין נכותו”.
על פי המקרה לגביו ניתנה הפסיקה, התובע 
ביטוח  סוכנות  באמצעות  מנורה  אצל  רכש 
נוספת פוליסת ביטוח הכוללת בין היתר נספח 
לנכות מתאונה. בשנת 2011 היה התובע מעורב 
בתאונת עבודה בעת שמעד על ערמת ברזלים 

באתר בנייה.
נכות  לתובע  קבע  לאומי  ביטוח  ב־2014 
יותר משלוש  צמיתה בשיעור של 15%. לאחר 
שנים הגיש תביעה למנורה בגין נכות מתאונה, 

אך זו נדחתה על ידה מחמת התיישנות.
הסוכנות  כנגד  התובע  של  טענותיו  עיקר 
שניתן  המקצועי  בטיפול  התרשלות  בגין  היו 
לו, וביצירת מצג רשלני מצד סוכנות הביטוח, 
הנכות  להתגבשות  להמתין  אותו  הנחתה  עת 

הצמיתה.
ומאחריותן  מחובתן  זו  הייתה  התובע,  לטענת 
ולהפנות  אותו  ליידע  ומנורה  הסוכנות  של 
כי  ליבו להתיישנות. עוד טוען התובע  תשומת 
מסר באופן אישי לפקידה במשרדה של הסוכנות 
את החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח 
להפעלת  לפעול  עליה  היה  זה  ובמועד  לאומי, 

הכיסוי הביטוחי טרם תתיישן התביעה. 

סטנדרט גבוה מדי
הסוכנות  לפיו  התובע  של  לטענה  באשר 
מציין  לו,  שניתן  המקצועי  בטיפול  התרשלה 
צריך  סביר  ביטוח  סוכן  כי  ברגנר  השופט 
נאותים  יספק הסברים  כי אם לא  היה לצפות, 
בדבר תנאי הפוליסה, עשוי המבוטח לאבד את 
לבחון האם  יש  זאת,  יחד עם  הביטוח.  תגמולי 

ננקטו על ידי סוכנות הביטוח אמצעי הזהירות 
הפרה  כן  לא  המקרה, שאם  בנסיבות  הסבירים 

את חובת הזהירות המוטלת עליה.
ידי בית המשפט  השאלה שטרם הוכרעה על 
בפני  להתריע  הסוכנות  על  היה  האם   - היא 
התובע על מועד התיישנותה הקרב של התביעה 

כאמצעי זהירות סביר?
לדברי השופט “הטלת חובה זו באופן קטגורי 
עבור  מדי  גבוה  סטנדרט  הצבת  משום  בה  יש 
להוביל  עלול  יוצא  כפועל  אשר  הביטוח  סוכן 

להתגוננות יתרה מצד סוכני הביטוח”.
כלומר, בית המשפט לא השתכנע כי סוכנות 
הוכחה  ולא  הזהירות  חובת  את  הפרה  הביטוח 
מציין  זאת,  עם  זה.  בהקשר  מצדה  התרשלות 
השופט: “היעדר חובה ליזום תזכורת אקטיבית 
של  הקרב  סיומה  מפני  המבוטח  את  להזהיר 
מחובתה  גורעת  אינה  ההתיישנות  תקופת 
של סוכנות הביטוח להסב את תשומת לבו של 

המבוטח”.
הקשורה  התובע,  של  השנייה  לטענה  באשר 
לעוולת הרשלנות לפיה נטען שסוכנות הביטוח 
הנחתה את התובע להמתין להתגבשות הנכות 

הצמיתה - עליו להוכיח כי התקיים מצג שווא 
הביטוח  סוכנות  כי  ואף  להפסד,  לו  גרם  אשר 

הייתה צריכה לצפות את המצב מראש.
התובע  כי  קבע,  המשפט  בית  זה,  בעניין 
סוכנות  של  השווא  מצג  על  לב  בתום  הסתמך 

הביטוח, אשר נהגה ברשלנות.

אחריות משותפת
יצוין, כי בית המשפט הטיל  על קצה המזלג 
כי  העובדה  בשל  מנורה,  על  גם  האחריות  את 
נכללה  לא  לפוליסה,  שצורף  הנכות  בנספח 
התייחסות או אזכור לנושא ההתיישנות. לאור 
על  האחריות  את  המשפט  בית  קבע  האמור, 
מנורה וסוכנות הביטוח בחלקים שווים אך הטיל 
לפנות  היה  יכול  שכן  התובע.  על  גם  אחריות 
עליו  כיצד  עמה  ולברר  מיוזמתו  לסוכנות 
לפעול לשם הגשת הדרישה לתשלום תגמולים.

ולכן בית המשפט קבע, שמכל סכום שייקבע 
לפיצוי, יש לנכות אשם תורם בשיעור של 30%.

הכותבת היא היועצת המשפטית לחברי מחוז 
ירושלים בלשכת סוכני ביטוח

fotolia :צילום  גם לתובע אחריות תורמת
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קרן אמריקאית בודקת רכישת כלל ביטוח או הפניקס
 נציגים מקרן הגידור "קניון פרטנרס" נפגשו עם הממונה  הקרן מנהלת נכסים 

בהיקף של 14 מיליארד דולר

רונית מורגנשטרן

רשם העמותות אישר את התקנון החדש של הלשכה
עו"ד אריה אופיר: "העבודה הארוכה והקשה נשאה פרי"

רונית מורגנשטרן

האמריקאית נ הגידור  קרן  של  ציגים 
"קניון פרטנרס" נמצאים בארץ ומנהלים 
מגעים לרכישת השליטה באחת מחברות 
הנמצאות  הפניקס  ועם  ביטוח  כלל  הביטוח 
עם  בנושא  היום  נפגשו  הנציגים  המדף.  על 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית 
סלינגר. הנציג הישראלי של קניון פרטנרס 
הוא שלמה ינאי )לשעבר מנכ"ל חברת טבע(. 
מדובר בקרן המנהלת נכסים בהיקף של כ־14 

מיליארד דולר.

הערימה קשיים
גם הפניקס וגם כלל ביטוח ניהלו בשנתיים 

למכירת  מתקדמים  ומתן  משא  האחרונות 
השליטה בהן, בעיקר עם גופים סיניים, שנסוגו 
בעקבות  אליהם  שהגיעו  עקרוניים  מהסכמים 
עם  למשל,  ויאנגו,  )פוסון  הממונה  מצד  קשיים 
הפניקס, מקרולינק עם כלל(. גם היום יש מגעים 
של שתי החברות עם קבוצות סיניות - טאיפינג, 
מתקדמים  מגעים  שמנהלת  וחואה־באנג, 
לרכישת השליטה בכלל ביטוח; ההצעה לרכישת 
השליטה היא לפי שווי של 4.71 מיליארד שקל, 
והמגעים מתקדמים. תאגיד טאהו הסיני, שנציגו 
הישראלי הוא איתמר בורוביץ', מנכ"ל הפניקס 
בעבר הרחוק, מנהל בשבועות האחרונים מגעים 

לרכישת הפניקס.

אישר ר המשפטים  במשרד  העמותות  שם 
את התקנון החדש של לשכת סוכני ביטוח. 
בימים  התקבלה  כך  על  רשמית  הודעה 

אלה ללשכה.
התקנון החדש אושר בידי האסיפה הכללית של 
הלשכה בתחילת השנה. על התקנון עמלה במשך 
שלוש שנים ועדת התקנון של הלשכה בראשות 
עו"ד אריה אופיר ובהובלת המנכ"ל רענן שמחי.

בתגובה על אישור רשם העמותות, אמר עו”ד 
אופיר: “העבודה הקשה והארוכה נשאה פרי, ויש 

לזמנים  שמתאים  עדכני  חדש  תקנון  ללשכה 
עשוי  ולא  לוגית,  בצורה  מסודר  הנוכחיים, 
נספח  לתקנון  יש  הקודם.  התקנון  כמו  טלאים 
חיצוני  בחירות  ועדת  יו”ר  עם  מסודר  בחירות 

ולא ממונה.
בעקבות אישור התקנון אני מאמין שנצא בלשכה 
לדרך חדשה בניהול ועד מנהל נבחר ולא ממונה, 
עם בחירה ישירה של יושבי ראש המחוזות בידי 
מועצת  שהיא  ארצית  מועצה  ועם  המחוז  סוכני 

נציגים עם סמכויות של אסיפה כללית”. 

חדשות  הביטוח        

סלינגר. הקשתה על הגופים הסיניים

ועדת התקנון עבדה עליו במשך 3 שנים

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

קרנות הפנסיה הזרות יפסידו מיליארדים מחולשת הדולר

הזרות ח חושפת את קרנות הפנסיה  הדולר האמריקאי  ולשת 
התשואות  את  יחסלו  ואולי  ברווחים  שיכרסמו  להפסדים 
האוצר  של  חוב  שטרי  שמחזיקות  הקרנות  ההשקעות.  מול  אל 
הריבית  תשלומי  כאשר  ביותר  נמוכה  תשואה  יחשפו  האמריקאי 

יומרו ליורו. 
שבין  מעריך  כספים  לניהול   AG Bisset בחברה   בכיר 
בדולרים.  נקובים  האירופאים  הפנסיה  קרנות  מכספי   30%-40%
ואת  קונג  הונג  בבורסת  שנעשות  ההשקעות  את  לכך  לצרף  יש 
ליורו.  ביחס  האמריקאי  לדולר  שצמודים  הקנדיים  הדולרים 
ההפסדים מקרנות הפנסיה עשויים לגדול בתקופה של התשלומים 

לחברי הקרנות, שגדלים עקב אריכות החיים.

בריטניה מפרסמת הנחיות 
כנגד מתקפות הסייבר על 

רכבים אוטונומיים
מיצרני מ הדורשות  חדשות  הנחיות  פרסמה  בריטניה  משלת 

מכוניות אוטונומיות ליצור הגנה נוקשה מפני מתקפות סייבר 
של האקרים על הרכב האוטונומי. החשש הגדול הוא שההאקרים 
יצליחו לשבש את נסיעת המכוניות האוטונומיות בכבישי בריטניה.
הממשלה ציינה, שהיא מודאגת ביחס לרכב האוטונומי, המאפשר 
לנהגים להשתמש במפות נהיגה ומידע לנסיעה המגיעים מלוויינים, 
ועד ליכולת ההאקרים שישיגו מידע אישי על הרכב, וליטול את 
מכוניות  לגנוב  אף  יכולים  ההאקרים  הנוסעת.  המכונית  הכוונת 

באמצעות “גניבת” קודים סודיים.
משרד התחבורה הבריטי מחייב את המהנדסים העוסקים בתכנון 
מערכת הנהיגה האוטונומית לדאוג למערכת המכשילה התקפות 
ההאקרים. לכן המשרד דורש מהמהנדסים במפעלים לייצור רכב 
אוטונומי לדאוג לפיתוח הטכנולוגי שיכשיל את מתקפות הסייבר 

על כלי הרכב האוטונומיים.
יהיה  מי  לקבוע  חייבים  יהיו  והמבטחים  המחוקקים  הקרוב  בזמן 
יוגשו  ההצעות  האוטונומי.  ברכב  תאונה  של  במקרה  אחראי 
לפרלמנט הבריטי שיצטרך להכריע ביחס להגנה שתוענק ליצרני 
הרכב האוטונומי במקרה של תקלה רצינית המשבשת את הנסיעה.

בריטניה דורשת ליצור הגנה נוקשה

ביטוח אמנות מחייב חשיבה 
מחוץ לקופסה

מחוץ ב חשיבה  ויותר  יותר  מחייב  אמנות  יצירות  יטוחי 
ליצירת  ביטוח  להשיג  יותר  קל  החיתום,  מבחינת  לקופסה. 
אמנות מאשר בעבר, אולם צריך להיות יצירתי - כך אומר ויליאם 
יצירות  בביטוח  המתמחה  פליישר,  ברנרד  חברת  נשיא  פליישר, 

אמנות בארה”ב.
פליישר מוסיף כי מבטחים רבים מתחרים על ביטוח אותם חפצי 
כדי  לכן,  שונות.  גישות  ומנסים  שונות  גישות  בעלי  הם  אמנות. 
להצליח בביטוח אמנות, צריך להיות יזמי ולחשוב מחוץ לקופסה.

בצורה  עובד  אמן  כל  לבטח.  שקשה  מוצר  הינה  אמנות  יצירת 
שונה, כך שהיצירתיות של כל יצירה היא שונה, מבחינת החומרים 

שמשתמשים בהם למשל.
ביטוח  לבצע  לצורך  מודעים  אינם  שהאמנים  מתריע  פליישר 
חבות המוצר בתעשיית האמנות. זאת כאשר האמן נושא באחריות 
ליצירה במיוחד כאשר משהו ניזוק. הוא מוסיף שתפקידו של סוכן 
הביטוח הוא להבין את חשיבות ביטוח חבות המוצר ביחס ליצירות 
אמנות, ומשום כך עליו להדריך את האמנים ביחס למצב שהיצירה 

תיפגע ויפלו חלקים ממנה.

יצירת אמנות היא מוצר שקשה לבטח

צפויות תשואות נמוכות

fo
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו  והשבוע: עומר שרן ממנגו סוכנויות ביטוח בהרצליה

שם: עומר שרן
גיל: 29

מצב משפחתי: נשוי
ותק: 4 שנים, בעל רישיון פנסיוני וכללי

מה הביא אותך להיות סוכן ביטוח?
"גדלתי לתוך עולם הביטוח והיה רק מתבקש 

שאשתלב בתוך הסוכנות המשפחתית שהקים 
אבי משה שרן בשנת 1999. בבית אנחנו חיים 

ונושמים ביטוח מגיל צעיר. תמיד גיליתי סקרנות 
ועניין בתחום, ולאחר שסיימתי תואר במנהל 

עסקים התחלתי בלימודי ביטוח במקביל לרכישת 
פרקטיקה בסוכנות המשפחתית".

במה אתה מתמחה?
"עיקר העיסוק שלי מתמקד בביטוח חיים פרט, 

בתחום הפיננסי וכן בניהול המערך הפנסיוני. 
זהו תחום מתפתח, מורכב ומרתק המציב בפניי 

אתגרים מחשבתיים ודורש יצירתיות".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"בעוד עשר שנים אני רואה את עצמי ממשיך 

לנהל את מחלקת ביטוח החיים בסוכנות, שתהיה 
גדולה יותר, ולהמשיך לפתח פרויקטים חדשניים".

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"כדי שעולם הביטוח יוכל לשמור על חדשנות 
ורלוונטיות אין מנוס אלא להפוך אותו לנחשק 
בקרב צעירים מוכשרים ומבריקים, אשר יבואו 

להשתלב בתחום ולהשאירו עדכני, מתפתח 
ובלתי מקובע. בתור אחד שצמח בסוכנות פרטית 

אני רואה את החשיבות בקיומם של סוכני 
הביטוח הפרטיים, ושל הערך המוסף שלהם 

 בהענקת שירות ויחס אישי ובלתי 
אמצעי ללקוח".

מה היית ממליץ לסוכנים צעירים כמוך?
"אני ממליץ להם להתמקד בנושא אחד, אך לא 
לוותר על לימודים וקבלת רישיון גם בתחומים 
שאינם עוסקים בהם באופן שוטף. אני מאמין 
שידע הוא כוח ושמומחיות רחבה ככל הניתן, 

התעדכנות ברפורמות חדשות וכן לימודים 
מקצועיים נוספים, יהפכו אתכם מסוכן ביטוח 

לסוכן ביטוח מקצועי".

 "צריך להפוך את המקצוע לנחשק 
בקרב צעירים"

סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

"הסוכנים נותנים ערך מוסף". עומר שרן

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

www.menoramivt.co.il   * 2000    03-7107788    03-7107777    6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב

יתרונות מנורה
יתרוןכיסוי
גמלת ההחלמה הגבוהה בשוקהשתלות בחו"ל

מהתקרות הגבוהות בשוק למקרה ביטוחתרופות מיוחדות

בדיקה גנומית לסרטן בכל שלב )מהמוקדם ביותר(תרופות בהתאמה אישית
תקרה כוללת מהגבוהות בשוק

פרימיום 2017
 המסלול הביטוחי המומלץ בחברה המובילה 

בשירות ובתכניות הביטוח שלה!
 ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – אחידה

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 תרופות מיוחדות

 תרופות בהתאמה אישית
 ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

*

 בשלוש השנים האחרונות! 
מקום ראשון בשירות עפ"י סקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה, ט.ל.ח. 
*יש לסמן בטופס ההצעה לביטוח את כל אחת מהתוכניות בנפרד
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הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה ‰ 
והשבוע: נורית סימן טוב, מנהלת הוועדות המקצועיות ויד ימינם של ראשי הוועדות

ותק בלשכה: 11 שנה
ותק במקצוע: 20 שנה

מצב משפחתי: נשואה + 4
 ספרי על תפקידך ועבודתך בלשכה.

"עיקר עבודתה של הלשכה מתבססת על 
עבודתן של הוועדות המקצועיות שתפקידן 

לטפל בנושאים המקצועיים הסובבים את 
עולמו של סוכן הביטוח. בסך הכל יש 18 ועדות 

מקצועיות בלשכת סוכני ביטוח. כמנהלת הוועדות 
המקצועיות אני משמשת בעצם כיד ימינו של 

יו"ר הוועדה לאורך כל הקדנציה, ופועלת בהתאם 
להנחיותיו בכל הקשור בקביעת מועדי הישיבות, 

זימון חברי הוועדה, איסוף חומר והפצתו, הכנת 
סדר יום, רישום פרוטוקולים בישיבות הוועדה 

ומעקב אחר ביצוע החלטות ומשימות.
בנוסף, גיבוש תוכנית העבודה השנתית והוצאתה 
לפועל; תיאום מפגשי ישיבות המועצה הארצית 

ומתן פתרונות לסוגיות העולות על ידי חברי 
המועצה לוועדות המקצועיות; תיאום התוכנית 
המקצועית והזמנת המרצים לכנסים הארציים 

של הלשכה על פי הנחיות יו"ר הוועדה הרלוונטית 

בהתאם לסוג הכנס.
בימים אלו הלשכה עובדת על אתר חדש, כך שכל 

החומר המקצועי של הוועדות יהיה נגיש לכל 
חברי הלשכה החל מקורות חיים של יו"ר הוועדה, 

רשימה של חברי הוועדה, חומר מקצועי, לו"ז 
הוועדה, מצגות ועוד. זאת על מנת לשפר ולייעל 

את השירות והמידע המקצועי לשימוש סוכן 
הביטוח חבר הלשכה".

מה את אוהבת בעבודה שלך?
"במסגרת תפקידי אני נכנסת לכל הישיבות של 

הוועדות המקצועיות ובכך מעשירה את הידע 
המקצועי שלי".

מה את לא אוהבת בעבודה?
"כאשר מבוטחים מתקשרים להתלונן על סוכנים 

לוועדת האתיקה של הלשכה".
האם העבודה שינתה או תרמה לדעה שלך על 

סוכני הביטוח?
“הוועדות מתנהלות על ידי פעילים חברי לשכה 

שתורמים מזמנם ומהידע שלהם לטובת כלל 
חברי הלשכה. ועדות הלשכה הן עמוד התווך 
של הלשכה ומכאן באה ההערכה הרבה שלי 

אליהם והנכונות לתת להם את השירות והזמינות 
הטובים ביותר עבורם על מנת שהוועדה 

תגיע להישגים לאורך הקדנציה".
מה הבילוי האהוב עלייך?

"לצאת למסעדות ולבתי קפה".  
מה את עושה בדרך כלל בסופי שבוע?

“מבלה בחיק המשפחה ויוצאת לטיולים בארץ 
היפה שלנו".

"ועדות הלשכה הן עמוד התווך של הלשכה"

הכר את עובד הלשכה        

"הנוכחות בישיבות מעשירה את הידע"
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חדשות  הביטוח

דרושים

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף 
סוכנים בביטוח אלמנטרי, לניהול צוות חתמים 

israelac@012.co.ilויכולות פיתוח ושיווק
לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה 

 למשרד בצ'ק פוסט בחיפה . 
eyal@afikeyhon.co.il קו"ח ל־

 לסוכנות ביטוח ברמת גן - דרוש סוכן עם 
רישיון או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים 
לצורך עבודה משותפת, אפשרות לפגישות 

ותמיכה חודשית. לפנות לאסי - 054-2929200  
wbgreen6@gmail.com  :או למייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת 
חיתום אלמנטרית, עם ידע מוכח ברכב ובדירות, 

ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות 
office@menczel.co.il :חיים במייל בלבד

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית 
ביטוח חיים, עם ידע מוכח, וניסיון בלבד! יש 

 לשלוח קורות חיים במייל בלבד: 
office@menczel.co.il

לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי משרה 
ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 
גם בתחום החיים, קו"ח יש לשלוח לפקס: 

03-7521556
למשרד ותיק בעיר אזור דרושה מזכירה 

אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב 
ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים. נא לשלוח 

meirbl@017.net.il קורות חיים לאיי מייל
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 

חיים, פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת 

תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש, למעוניין/ת, 
תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי 

 dudi@gamafinansim.co.il :קורות חיים למייל
נייד : 050-5368629

לסוכנות ביטוח ברחובות דרוש סוכן/ת ביטוח 
בעל רשיון פנסיוני קיים או לקראת רשיון 

)אפשרות התמחות( תנאים מעולים למתאימים 
ציפורה 054-4351804

לסוכנות ביטוח מובילה בקניון עזריאלי 

במודיעין דרושה עובדת בתחום ביטוח חיים 

פנסיה ופיננסים לעבודה בסביבה מרתקת 

eyal@sos-ins.co.il ומעניינת. קורות חיים למייל

למשרד ביטוח אלמנטרי ברמת השרון עם וותק 
של למעלה מ־30 שנה דרוש סוכן ביטוח חיים 

לשיתוף פעולה מפרה והדדי, וישיבה משותפת 
 במשרד קיים. לפרטים דוד הראובני:

davidh2410@gmail.com :050-5359726 מייל

לסוכנות בטוח ותיקה בירושלים דרושה עובדת 
בתחום ביטוחי הרכב.. עדיפות לבעלת ניסיון , 
תנאים טובים למתאימים. קורות חיים למייל:  

roni5s@netvision.net.il

שכירות משנה 

בית חם לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים 
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז 

העניינים של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או 
שת"פ, לפרטים מילשטיין בע"מ  054-5270964

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 

לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על 
בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב־2200

להשכרה –חדר סוכן מאובזר+ עמדת מזכירה 
+משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות 

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

צמוד למנהל המוקד . כמו כן אפשר להשכיר 
גם למשרדי סוכן כולל שירותי משרד. לפרטים 

לפנות למאיר 0522248252

להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך 
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי, 

אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים 
נוספים: שי: 052-8033305

להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט 
לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/

חיים בכל החברות. חנייה בשפע, לפרטים 
נוספים: שי- 052-8033305

379 מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים 
סגורים ואופן ספייס. שני חדרי ישיבות, חדר 

שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני 
רכובות מתחנת הרכבת. לפרטים משה -054

moshe@etgarins.com 8101150 או

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק 

ביטוח חיים / אלמנטרי - פתוחים לכל הצרכים 
שיעלו במו"מ ע"י המוכר.  לפנות לאסי - -054

wbgreen6@gmail.com :2929200  או למייל

סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 
פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 

מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 
ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או 

shragalidor@gmail.com למייל

סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור 
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות 

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים 

Int_101@walla.co.il :ניתן לפנות למייל

בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש 
תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות 

כולל משרדים. סודיות מובטחת. 052-8741331 
michaele@b4-u.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או 
חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות 

של העסקה לטווח ארוך. נייד: 050-5368629 
 dudi@gamafinansim.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה המנהלות ע"י דור 
המשך מעוניינים לרכוש תיק ביטוח חיים או 

אלמנטרי באופן מלא או חלקי או שותפות נייד: 
nitai@kokia-ins.co.il 0505686868

בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה, בעלות 
חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד, ו/או פינת 

עבודה “אופן ספייס“. המחיר פיקס = כולל כל 
המיסים + אפשרות למערכת הקלטת שיחות, 
ורבידי תוכנה. המשרד ממוקם בא-ת החדש 

של ראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה 
סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. 

 לפרטים – שלמה 052-2944888. 
shlomo@ks-ins.co.il

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

מנורה היא המבטחת של המשאית 
שהביאה לקריסת הגשר בכביש 4

רונית מורגנשטרן

ברת הביטוח מנורה מבטחים היא שביטחה ח
השבוע  בתחילת  שפגעה  המשאית  את 
שמואל  גבעת  ליד  הרגל  הולכי  בגשר 
בכביש 4 והביאה לקריסתו. בתאונה יוצאת הדופן 
נהרג נהג המשאית, אליחי טדרי, תושב חולון בן 
58, לאחר שהגשר מעך את תא הנהג במשאית. 
היה  לא  המשאית  שמנוף  היא  כה  עד  ההערכה 
מקופל וכשעבר תחת הגשר התנגש בו בעוצמה.

היה מקופל  מנוף המשאית שככל הנראה לא 
התנגש בעוצמה בגשר הסמוך לגבעת שמואל 
החילוץ  עבודות  הכביש.  על  לקריסתו  וגרם 
כ־4  נמשכו  ענק  מנופי  בידי  הגשר  והרמת 
שעות בעקבותיהן נמצא טדרי ללא רוח חיים.

הגשר עצמו אינו מבוטח, אך המשאית הייתה 
)ביטוח  רכוש  רכב  בביטוח  במנורה  מבוטחת 
מקיף(, ולכן היא עשויה להידרש לשאת בנזק 
שגרמה המשאית. יש לציין, כי גובה האחריות 
עד  מוגבל  רכוש  רכב  ביטוח  בפוליסות 

שהמשאית  היא  כשההערכה  שקל,  לכמיליון 
וזה  שקל,  מיליון  עד  מיליון  בחצי  בוטחה 
נתיבי ישראל ממנורה.  הסכום שתקבל חברת 

שמוערכת  הגשר  לשיקום  הנוספת  בעלות 
שבבעלותה  המדינה,  תישא  שקלים  במיליוני 

חברת נתיבי ישראל.

fotolia :צילום  המשאית בוטחה בחצי מיליון עד מיליון שקל


