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ביטוח ופיננסים

להתמקצע ככל האפשר
יו"ר ועדת הפיננסים, סו"ב 

לידור לבקוביץ, על תוכניות 
הוועדה וחשיבותה עבור 

הסוכנים < עמ' 3 

לא רק עו"ד
מגדל משיקה פוליסות אחריות 

מקצועית ייחודיות למאמני כושר, 
 רואי חשבון וגם - מקעקעים

< עמ' 7

מדריך לסוכנים
כך תמנעו מדחיית תביעה בגין 

אי כיסוי מתאים לנזקי מים ומה 
 צריכה לכלול הפוליסה 

< עמ' 10 

לקראת פגישה עם הממונה 
על שוק ההון, דר' משה 
ברקת, נערכים בהנהגת 

הלשכה לפגישה החשובה 
שתעסוק בנושאי ליבה 

הקשורים לסוכנים ולענף 
בכלל ‰ אנגלמן: "הנתק 

הממושך לא היה לטובת 
הלשכה" < עמ' 2

עידן חדש 
 ביחסי 

הלשכה 
 והרשות
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"
לאחר תקופה ארוכה שבה היחסים בין הלשכה 
לרשות עלו על שרטון, בשבוע הבא הנהלת 
שוק  רשות  על  הממונה  עם  תיפגש  הלשכה 
וצמרת  ברקת  משה  ד״ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון, 
בנושאי  לדון  מנת  על  עבודה  לישיבת  משרדו 
ליבה הנוגעים לסוכני הביטוח וענף הביטוח בכלל. 
וביחד נפעל  זה  "אנו מברכים על שיתוף פעולה 
ולמבוטחים  הביטוח  לתחום  החשובות  בסוגיות 

בפרט",  והסוכנות  הסוכנים  ולציבור  בכלל, 
יוסי  סו"ב  הלשכה  נשיא  מ"מ  אמר 

בראשותי  המנהל  "הוועד  אנגלמן. 
בפעילותו  להמשיך  דגלו  על  חרט 
בצורה  הרשויות,  מול  המקצועית 
שקטה, ומאחורי הקלעים, עד להשגת 
התוצאות הרצויות לטובת ציבור סוכני 

הביטוח״.
ביום  יתקיים  וצוותו  הממונה  עם  המפגש 

בתל  הלשכה  במשרדי  הבא  חמישי 
חברי  כל  הוזמנו  לפגישה  אביב. 
ויושבי  הלשכה  של  המנהל  הוועד 

ראש הוועדות שלה.

הנתק עם הממונה 
היה לרעת הלשכה

עוד אמר אנגלמן ל"ביטוח ופיננסים": 
"מדובר בחידוש הקשרים הטובים 

תקופה  לאחר  והרשות  הממונה  עם 
בין  נתק  היה  בה  וחצי  שנה  של 
הממונה ללשכה; זה לא היה לטובת 
שהממונה  שמח  אני  הלשכה. 
לחדש  מאמצינו  בכנות  השתכנע 
מאמינים  אנחנו  הפעולה.  שיתוף 
משותפת  החלטות  קבלת  בדרך של 
לטובת הסוכנים והציבור, וכמה שפחות 

התקשורת או בתי המשפט".
הנהגת  בין  היחסים  כי  לציין,  יש 
ליאור  סו"ב  תחת  הקודמת  הלשכה 
בעקבות  שרטון  על  עלו  רוזנפלד 
הממונה  על  הלשכה  של  מתקפות 
השתתף  לא  הממונה  בתקשורת. 
משנה  למעלה  מזה  הלשכה  בכנסי 
סירב  ואף  שהוזמן,  למרות  וחצי, 

להתראיין לעיתון הלשכה.
במפגש עם ברקת וסגניו הבכירים יידונו מספר 
נושאים מקצועיים שעל סדר היום ובראשם "מודל 
בשנתיים  מקדם  שהממונה  האובייקטיבי"  הסוכן 

האחרונות.
"אנחנו, הוועד המנהל, הבטחנו שנשאיר אחרינו 
לשכה מסודרת, הפועלת בשקיפות והגינות למען  
סיכם  עושים",  אנו  וכך  הביטוח  וסוכני  וסוכנות 

אנגלמן. 

 לאחר שנה וחצי של נתק - הממונה וסגניו 
יגיעו ללשכה למפגש עם בכיריה

 מ"מ נשיא הלשכה אנגלמן: "מברכים על שיתוף הפעולה לאחר תקופה ארוכה שבה היחסים בין הלשכה 
לרשות עלו על שרטון" < רונית מורגנשטרן

 הגשת המועמדות לתפקיד נשיא הלשכה 
הזמני הסתיימה

3 מתמודדים – מיכה אדוני, עוזי 
ארגמן ועו"ד ישראל אליוביץ – 
יתחרו על קולות חברי הלשכה 

לכהונה הזמנית עד ה־24 
בנובמבר < רונית מורגנשטרן

נסגרה ב השבוע  בצהריים  ראשון  יום 
נשיא  לתפקיד  המועמדויות  הגשת 
הלשכה הזמני, בבחירות שיתקיימו ב־9 

ביוני.
מועמדותו,  את  משך  בכר  מוטי  שסו"ב  לאחר 
יתמודדו בבחירות אלו שלושת חברי הלשכה: סו"ב 
עוזי  סו"ב  הצפון,  חיפה  מחוז  יו"ר  אדוני,  מיכה 
ישראל אליוביץ,  וסו"ב עו"ד  יו"ר ליסוב  ארגמן 
יו"ר בית הדין הארצי של הלשכה. השלושה הגישו 

מועמדות רשמית בצירוף ממליצים כנדרש.
הבחירות ב־9 ביוני הן בחירות לנשיאות זמנית, 

התפטרות  לאחר  הלשכה  מתקנון  המתחייבות 
נשיא מכהן )90 יום ממועד ההתפטרות של סו"ב 
הבחירות  עד  יכהן  שייבחר  מי  רוזנפלד(.  ליאור 
חדשות  בחירות  יערכו  אז   ,2021 בנובמבר  ב־24 
מי  מלאה.  לקדנציה  הלשכה  ולמוסדות  לנשיא 
שנבחר לנשיא זמני לא יוכל להתמודד בבחירות 

בנובמבר.
הלשכה,  שפרסמה  הבחירות  נוהל  פי  על 

כבעבר,  דיגיטלי,  באופן  ייערכו  הבחירות 
על  מפורט  הסבר  במחוזות.  דיגיטליות  בנקודות 
נוהל הבחירות של ה־9 ביוני יפורסם בידי ועדת 
יאוחר  לא  קנת,  חיים  עו"ד  שבראשות  הבחירות 

מ־14 יום לפני מועד הבחירות.
עם  ראיונות  נפרסם  עצמן  הבחירות  לקראת 
בה  הקצרה  לקנדציה  תכניותיהם  על  המועמדים 

יובילו את הלשכה.

אדוני, ארגמן ואליוביץ | צילום: באדיבות המצולמים והלשכה

ברקת

אנגלמן
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עדת הפיננסים של לשכת סוכני ו
ביחס  חדשה  ועדה  הינה  הביטוח 
בלשכה,  האחרות  לוועדות 
שקיימות  מזה עשרות שנים. למרות 
הלשכה  חברי  על  השפעתה  זאת, 
הוועדה  טריוויאלית.  אינה  וההנהלה 
ביניהם  מקצועיים  חברים   13 מונה 
עורכי  משכנתאות,  יועצי  מס,  יועצי 
יועצי  פיננסים,  מתכננים  דין, 
וחברי  יזמים  ברוקרים,  השקעות, 
כ"עין  המשמשים  ותיקים  לשכה 
משקיפה". חזון הוועדה הוא לקדם את  
לקוחותיו  בקרב  הסוכן  של  מעמדו 
שונות  דרכים  במספר  פרנסתו  ואת 
במוצרים  תמידית  התמקצעות  תוך 
הנעשה  ולמידת  השונים  הפיננסים 
תכניות  להלן  ההשקעות.  בעולם 

הוועדה לחצי שנה הקרובה: 
כנס  מתוכנן  וסדנאות.  כנסים 
בתאריך  ומרכזי  גדול  פיננסים 
14.07.2021 בגני התערוכה בו יתארחו 
מנכ"לים ובעלים של חברות הביטוח 
ובתי השקעות. כמו כן, מיטב האנשים 
המשפיעים בענף. אנו בוועדה עומלים 

על איכות תוכן הכנס וצופים היענות גבוהה גם 
המרכזי  לכנס  מעבר  הצעירים.  הסוכנים  בקרב 
סדנאות  לקיים  נערכים  אנו  יולי,  בחודש  שצפוי 
השתלמות לכלל סוכני הביטוח במחוזות השונים 
פעילות  הוספת  כיצד  להבין  יוכלו  הם  בהם 
פיננסית למשרדם תוכל לשפר את הכנסתם ואת 
מיועדות  אלה  סדנאות  לקוחותיהם.  מול  מעמדם 
לכל סוגי הסוכנים, גם אלו אשר עיקר פרנסתם 
בפניהם  נחשוף  והסיכונים.  האלמנטרי  בתחומי 
הפיננסים  מוצרי  מגוון  ואת  העבודה  אופן  את 
וגם  הקונבנציונאליים  גם  בשוק,  היום  המוצעים 
ספק  אין  נמוכה  ריבית  בסביבת  האלטרנטיביים. 
שיש לתת פתרונות פיננסים יצירתיים, ולכן אנו 
בוועדה נעשה ככל שביכולתנו לתת את הכלים 
יהיו שבעי  כדי שלקוחותיהם  לסוכנים  הדרושים 

רצון. 
שיתוף פעולה עם הוועדות השונות. בתור 
יו"ר הוועדה לפיננסים אני מתכנן לחבור לתדהר 
סאטובי, יו"ר הוועדה הבינדורית וללילך מיטרני, 
יו"ר ועדת הצעירים וליצור שיתוף פעולה לקידום 
את  לבדוק  המעוניינים  סוכנים  בקרב  ההסברה 
פוטנציאל תיק לקוחותיהם בתחום הפיננסים. אנו 
עדים לעלייה במספר הסוכנים הצעירים שהוציאו 
רישיון ממשרד האוצר, אך אלו עדיין אינם נמנים 

בין חברי הלשכה. ממוצע הגילאים בלשכה גבוה 
מהנורמה בענף תקין, ואנו נעשה ככל שביכולתנו 
בלשכה  הוותיקים  הסוכנים  מרבית  זאת.  לשנות 
כאשר  והסיכונים,  האלמנטרי  בתחום  עוסקים 
מפה,  בפיננסים.  עוסקים  הצעירים  הסוכנים  רוב 
ישתפו  הוותיקים  פעולה,  לשיתוף  הצורך  נולד 
לצורך  שלהם  המידע  ממאגרי  וחלק  מניסיונם 
יגדילו  פעילות פיננסית, והצעירים בעלי המרץ 
שהלקוח  בעוד  בהכנסות,  ויתחלקו  תיקם  את 

יישאר מרוצה. 
תקופת  לאורך  לסוכנים.  "פידר"  הקמת 
ולבצע  לי לבחון  יצא  בוועדה הפיננסית  חברותי 

רבות  לעשרות  נאותות  בדיקות 
בתחומי  אלטרנטיביות  קרנות  של 
ועוד.  משכנתאות  נדל"ן,  האשראי, 
ידי  על  משווקות  אלו  מקרנות  חלק 
הללו  הקרנות  לרוב,  ביטוח.  סוכני 
סכום  לכן,  ניצעים,  ב־35  מוגבלות 
יחסית  גבוה  המינימלי  ההשקעה 
שקלים.  אלפי  מאות  על  ועומד 
לחלק  וגם  צעירים,  לסוכנים 
מעוניינים  בעצמם  אשר  מהוותיקים 
סכום  אין  קרנות,  באותן  להשקיע 
חיסכון כזה ולא בעלי יכולת להשקיע 
משווקים.  בעצמם  שהם  אפיק  באותו 
לראשונה בלשכה, אנו בוחנים בוועדה 
פיננסי  גוף  שהוא  "פידר",  הקמת 
חברי  של  השקעה  כספי  יוזרמו  אליו 
הלשכה, כל חבר לשכה לפי יכולתו. 
סך הכספים שיתווספו לגוף הפיננסי, 
הקרנות  באחת  אחת  כמקשה  יושקע 
משקיע  כל  הרווחים  חלוקת  ובעת 
ההשקעה.  יחס  לפי  חלקו  את  יקבל 
ללקוח  ביטחון  תיתן  גם  זו,  פעילות 
משקיע  שהוא  הביטוח,  סוכן  של 
בעצמו במוצרים עליהם הוא ממליץ, 
והסוכנים  ולחזק את הקשר בין הלשכה, הקרנות 

הפיננסים. 
כחלק  חדשות.  קרנות  של  שיווק  בחינת 
ועם  האחרונות,  בשנים  הוועדה  של  מפעילותה 
האלטרנטיבות  לעולם  רבות  קרנות  של  כניסתן 
קרנות  ולבחון  להמשיך  בכוונתנו  הפיננסיות, 
לקהל  כלכלי  פיתרון  להוות  העשויות  חדשות 
המבוטחים, תוך התאמה לצרכיהם, אופי ההשקעה 
בפרנסת  גידול  ולהוות  הרצויה,  הסיכון  ורמת 
חדש  צוות  יתמנה  הקרובה  בישיבה  הסוכן. 
ולגיבוש    )due diligence( לבדיקות הנאותות 

מדיניות ההשקעה.
את  לקדם  מתכוונת  הפיננסים  ועדת  לסיכום, 
במשרדם,  הפיננסים  לפעילות  הסוכנים  חשיפת 
בכלכלות  הבנתם  על  מירבי  דגש  מתן  תוך 
והשווקים השונים. מתוכננים כנסים וסדנאות עם 
ממליץ  אני  שאליהם  בשוק  המקצוענים  מובילי 
וליצור  האפשר  ככל  להתמקצע  מנת  על  להגיע 
שנים  מזה  בתחום  קולגות שנמצאות  עם  קשרים 
רבות. לאור הביקוש וצמיחת קרנות אלטרנטיביות 
נאותות  יבצע בדיקות  יוקם צוות מהוועדה אשר 
נבחנת  ובנוסף  ההשקעה,  למדיניות  בכפוף 
אחת  מקשה  של  קולקטיבית  להשקעה  אפשרות 

תחת הלשכה עבור קרנות אלטרנטיביות אלו.

"מתוכננים כנסים וסדנאות 
עם גורמים מקצועיים. אני 
ממליץ להגיע, להתמקצע 

ככל האפשר וליצור קשרים 
עם קולגות שנמצאות בתחום 

מזה שנים רבות"

 "נקים גוף פיננסי שישקיע את את הכספים 
של חברי הלשכה בקרנות אלטרנטיביות"

יו"ר ועדת הפיננסים הנכנס סו"ב לידור לבקוביץ מפרט על תוכניות הוועדה, על שיתופי פעולה עם 
יתר ועדות הלשכה ועל הקמתו של גוף פיננסי שירכז את השקעות הסוכנים < רונית מורגנשטרן

לבקוביץ ׀ צילום: אלה מילת 
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 רשם העמותות סגר את הבדיקה בעניין 
התנהלות הלשכה

 קבע כי בעקבות ההסכמות בלשכה לדוח המילולי והדוחות הכספיים לשנת 2019 הוא לא מצא לנכון 
להמשיך ולבחון את הנושא ‰ מ"מ הנשיא, סו"ב אנגלמן: ""נמשיך לפעול למען הסוכנים" < רונית מורגנשטרן

יום שלישי השבוע התקבלה בלשכה הודעת ב
רשם העמותות על סיום בדיקת התנהלות 
ב'(  )יום  השבוע  יותר  מוקדם  הלשכה. 
גם אישור רשם העמותות לדוחות הכספיים  התקבל 

של הלשכה לשנת 2019 שהוגשו באיחור.
הבדיקה החלה לפני חודשים ספורים בעקבות תלונת 
שניים מחברי הוועד המנהל הקודם, לפיה התנהלות 
חוק  להוראות  מנוגדת  והיא  תקינה  אינה  העמותה 
העמותות. לאחר בחינת המסמכים שהעבירה, ושצורפו 

לתלונה - הוחלט  להתחיל בבדיקה.
הוא  התלונה  של  "עניינה  כי  ציין  העמותות  רשם 
העמותות  לחוק  בהתאם  שאינה  להתנהלות  חשש 
ולהנחיות לניהול תקין של עמותות, של נושאי משרה 
החלטות  מתקבלות  שבו  האופן  על  בדגש  בעמותה, 
הדוח  אישור  כי  נטען  ועוד,  זאת  העמותה.  ועד  ע"י 
המילולי לשנת 2019 נדחה מטעמים שאינם ענייניים 
הכוללים סירוב של נושא משרה בעמותה לציין בדוח 
כאמור את העובדה כי הוגשה נגדו תלונה במשטרה 

בגין פעילותו במסגרת העמותה".
מסר  הדוחות,  ואישור  הבדיקה  סגירת  על  בתגובה 
סו"ב יוסי אנגלמן, מ"מ נשיא הלשכה: "אלה בשורות 

נהדרות ואנו שמחים שמאמצנו הרבים נשאו 
פרי. נמשיך עם הפנים קדימה לפעול על 
לשכה  שייבחר  לנשיא  להשאיר  מנת 
הפועלת בשקיפות ויעילות למען חבריה 

ולמען סוכני וסוכנות הביטוח בכלל".
בדוח  דווח  שלא  החריג  האירוע  לגבי 

ליאור  סו"ב  נגד  במשטרה  )תלונה  המילולי 
רוזנפלד בטענה להתחזות כנושא בתואר אקדמי 

שתי  נשלחו  זה  "בנושא  הרשם:  מציין  בהצטיינות( 
מהעמותה.  שונים  גורמים  ע"י  נפרדות  התייחסויות 
מדובר  אין  כי  צוין  אחת  בהתייחסות  השאר,  בין 
מי  או  העמותה  כנגד  פלילית  חקירה  של  בפתיחה 
מנושאי המשרה בה בקשר עם ביצוע תפקידו בעמותה 
וכן לא הוגש כתב אישום כנגד העמותה או מי מנושאי 
המשרה בקשר עם תפקידו בעמותה, על כן אין לציין 
את המקרה בדוח המילולי. בהתייחסות השנייה צוין, 
כי המועצה לא הצליחה למלא את חובתה לדון ולאשר 
התנהלות  בשל  והמילוליים  הכספיים  הדוחות  את 
בנוגע  דעות  חילוקי  שכללה  בעמותה  משרה  נושאי 
לניסוח התייחסות למקרה האמור בדוח המילולי. על 
כן, התבקשה העמותה להגיש עמדה אחת המקובלת 

על כלל חברי הוועד".
"כתגובה, העמותה הגישה התייחסות 
אחידה בה צוין כי שני חברי ועד פרשו 
מהוועד המנהל, וכי לאחר מכן הודיע 
נשיא העמותה ויו"ר הוועד על פרישתו 
מהעמותה החל מיום 10.03.2021 ועמו 
פרש חבר ועד מנהל נוסף. עוד צוין כי עם 
הצטרפותם של חברי ועד מנהל חדשים, התכנס 
קץ  לשים  מטרה  מתוך  פעמים  מספר  המנהל  הוועד 
למחלוקות ולארגן את תהליכי העבודה מתוך החלטה 

מודעת כי אין מקום למחנאות ומאבקי כוחות".
של  חדש  "נוסח  למועצה  הוגש  כי  מציין  הרשם 
כלל  ע"י  ואושר  הוסכם  אשר  המילולי  בדוח  הערות 
חברי הוועד המנהל אשר התכנסו ובחנו את השינויים. 
עוד צוין, כי ועדת הביקורת של העמותה עברה על 
הדוחות והמליצה למועצה לאשר אותם. בהמשך לכך, 
למקרה  התייחסות  הכולל  לרשם  מילולי  דוח  הוגש 

האמור".
עמדת הרשם לסיכום: "בנסיבות אלו בהן הדוח הוגש 
להמשיך  לנכון  מצאנו  לא  המקרה,  נשוא  את  וכלל 

ולבחון את הנושא".

אנגלמן

סוכני ביטוח, לידיעתכם:

omer@medi-care.co.il :לפרטים
הצטרפו למאות הסוכנים שכבר פעילים

STAND ALONE נמכרים MediCare כתבי השירות של

כתבי השירות של MediCare ללא הצהרת בריאות ולכל גיל

תשלום תביעות עד 48 שעות

כתבי השירות של MediCare הם המובילים בתחום הבריאות.

מקום ראשון בשירות
ע"פ סקר לשכת סוכני

הביטוח שנת 2020
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 הלשכה בבקשה דחופה לרשות: דחו את 
תחילת חוזר תאונות אישיות

 החוזר, שכניסתו לתוקף נקבעה ל־1 במאי, מבטל פוליסות התאונות האישיות במתכונתן הנוכחית ‰ 
"מסוף החודש יופסק שיווק הפוליסות במתכונת הישנה ואין מוצר חדש לשיווק" < רונית מורגנשטרן

סו"ב יעקב שכנר מונה ליו"ר סניף חיפה
יחליף בתפקיד את סו"ב אניה לוין שמונתה לפני כחודשיים לתפקיד סגנית נשיא הלשכה ‰ שכנר: 

"אתן מענה לסוכנים חדשים, שהם עמוד התווך להמשך ענף סוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן
ים
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"
במענה לביטול כיסוי החובה ביחס לתגמולי 
ביום  פורסם  אשר  החלמה,  ימי  בגין  ביטוח 
25.4.21, ימים בודדים לפני כניסת הוראות 
השיווק החדשות בחוזר עקרונות לשיווק פוליסת 
תאונות אישיות, הנני מתכבד לפנות אליך בשם 
לאשר  לפעול  מנת  על  הביטוח,  סוכני  לשכת 
לתוקף  החוזר  הוראות  בכניסת  נוספת  דחיה 
חברות  להערכות  עד  נוספים  שבועות  במספר 
הביטוח לשיווק הפוליסות במתכונתן החדשות".

כך כותב סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות 
והסיעוד בלשכה, בפנייה דחופה אל הממונה על 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת.
בנוגע  הלשכה  לעמדת  מעבר  כי  מציין,  מורי 
לי  "חשוב  הראשון:  ברובד  החלמה  ימי  לביטול 
כבר  ביטוח  חברות  מספר  כי  ולהדגיש  לשוב 
הודיעו לציבור הסוכנים כי מסוף החודש יופסק 
במתכונת  אישיות  תאונות  מוצרי  של  השיווק 
הישנה, אלא שבשלב זה אין מוצר חדש לשיווק 
מצריך   ,25.4.21 ביום  לתוקף  שנכנס  והתיקון 

ככל הנראה הערכות נוספת של החברות".
יודגש כי החוזר אשר אמור היה להכנס לתוקף 
ליום  עד  חודשים  בשלושה  נדחה   1.2.21 ביום 
1.5.21 במטרה לאפשר לחברות להערך לאישור 

המוצר החדש לשיווק.

לאפשר הצעות במתכונת הישנה
"העובדה  כי  הלשכה  בפניית  מורי  מציין  עוד 
ש־5 ימים לפני מועד כניסת ההוראות החדשות 
לחברות  רגולטורית  הנחיה  ניתנת  לתוקף 
הביטוח, מלמדת כי הסבירות למוצר שיווק חדש 
ביום ראשון הקרוב, אינה גבוהה, הואיל והחברות 
והסדרת  במיכון  ההתאמות  את  לבצע  ידרשו 

רובדי הכיסוי הרלוונטים למוצר. 
לדחיה  אישור  ינתן  כי  מבקשים  אנו  "משכך, 
נוספת על מנת לאפשר לחברות להמשיך ולקלוט 
הצעות לביטוח תאונות אישיות במתכונת הישנה 
וזאת עד  לאישור המוצרים החדשים על ידיכם".
ביטוח  "מוצר  כי  מדגיש  הבריאות  ועדת  יו"ר 
תאונות אישיות הינו מהותי במיוחד לאוכלוסיות 
ספציפיות בציבור אשר המוצר במתכונות הישנה 
מתאים להן ואין כל סיבה כי הם לא יוכלו להנות 
לכניסת  עד  החברות,  דרך  המוצר,  מרכישת 
לב  לשים  יש  החדש.  האישיות  התאונות  מוצר 
הילדים/ לגני  המשווקות  הנפוצות  פוליסות  כי 
משפחתונים הפרטיים לא יוכלו להתחדש לאחר 

תאריך התחולה הנוכחי של החוזר.

בעל  ידי  על  המוצר  שיווק  כי  אזכיר  אם  "די 
רישיון מבוצע כבר בפועל ומיושם בשטח, כך שלא 
יגרם כל נזק מדחיית מועד התחילה עד להערכות 
הישן  המוצר  שיווק  והמשך  מחד  הביטוח  חברות 
ברצף לאורך כל תקופת ביניים קצרה זו, מאידך. 
"משכך, נכיר תודה על מתן האפשרות לחברות 
הביטוח להמשיך ולקלוט הצעות ביטוח תאונות 
המוצר  לאישורי  עד  הישנה  במתכונת  אישיות 
ועדת  יו"ר  מסכם  הביטוח",  בחברות  החדש 

הבריאות את הפנייה הדחופה.

סניף ס ליו״ר  מונה  שכנר  יעקב  ו"ב 
חיפה של הלשכה, במקומה של סו"ב 
אניה לוין שמונתה לאחרונה לתפקיד 
סגנית נשיא הלשכה. שכנר שימש עד כה כסגן 

יו"ר הסניף והוא חבר המועצה הארצית.
ובראשונה  בראש  דגש  אשים  הסניף  "כיו"ר 
משלי",  שונות  דעות  וללימוד  שורות  לאיחוד 
מענה  "אתן  ופיננסים".  ל"ביטוח  שכנר  אמר 
להמשך  התווך  עמוד  שהם  חדשים,  לסוכנים 
חבטות  מקבל  שלאחרונה  הביטוח,  סוכני  ענף 
מצהירים  מנהליהן  אם  גם  הביטוח.  מחברות 
בראש  עומדים  הסוכנים  כי  לבקרים  חדשות 
האחרונים  בימים  כבר  התחלתי   - מעיניהם 
לשוחח עם סוכנים אשר זה עתה נכנסו ללשכה 

קשר  לדעתי,  מורלית.  בהם  ואתמוך  כחברים, 
של  הדרך  בתחילת  בוודאי  להועיל  יכול  כזה 

חבר לשכה חדש.

"לגבי חברי הסוכנים וחברותי הסוכנות בחיפה, 
לי  שיש  והטוב  החם  שהקשר  ובטוח  סמוך  אני 

עמם ימשיך באותה הבנה, כבוד וחברות".

איגור מורי

אניה לוין ויעקב שכנר
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 סו"ב צרפתי: "מגדל מתחייבת לא לבצע 
כל פעולה אשר תפגע בפעילות הסוכנים"
 בכירי הלשכה נפגשו עם הנהלת מגדל בעקבות השקת מיזם הביטוח של החברה עם פורטל וואלה ‰ 

המשנה למנכ"ל מגדל: "סוכני הביטוח תמיד יעמדו בחזית העשייה של החברה" < רונית מורגנשטרן
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אנגלמן, ב יוסי  סו"ב   - הלשכה  כירי 
קובי צרפתי,  וסו"ב  הלשכה  נשיא  מ"מ 
הוועדה  ויו"ר  המנהל  הוועד  חבר 
האלמנטרית, נפגשו השבוע במשרדי חברת מגדל 
המשנה  רביב,  וליאור  מגדל  מנכ"ל  עוז,  רן  עם 
למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות וגיל שריד, מנהל 
מחוז מרכז בחברה. בפגישה דנו על מיזם "וואלה 
עם  יחד  מגדל  לאחרונה  השיקה  שאותו  ביטוח", 

פורטל וואלה. 
רביב הדגיש בדבריו כי המיזם נבע מהחלטת וואלה 
לקהל  מוצרים  תשווק  אשר  ביטוח  סוכנות  להקים 
הרחב, ולפיכך ביצעה הליך עסקי בין חברות הביטוח 
הוסיף  רביב  הסוכנות.  דרך  הביטוח  מוצרי  לשיווק 

ואמר כי "מגדל מאמינה מאז ומעולם שסוכני 
הביטוח הם האנשים שמובילים את ענף 

הביטוח והם אלה שתמיד עמדו ויעמדו 
רביב  החברה".  של  העשייה  בחזית 
אף הדגיש כי "המטרה המרכזית של 
מגדל היא להמשיך לחזק את סוכני 
והידע שלהם,  ואת השירות  הביטוח 

הסוכנים שאין  ייחודיים של  כנכסים 
להם תחליף". 

רן עוז, מנכ"ל מגדל, התייחס לפעילותן 
לאורך  הביטוח  חברות  של  הישירה 

השנים ואמר כי רווחיהן עלו משמעותית במוצרי 
רק  נאמנה  שהייתה  שמגדל,  בעוד  האלמנטר, 
באופן  ישירה  מפעילות  ונמנעה  הביטוח  לסוכני 
עקבי - לא זכתה לקבל פוליסות מסוכני הביטוח. 
העסקית  פעילותה  עוז,  מציין  מכך,  כתוצאה 

נפגעה. מניתוח החברה נמצא כי אותן 
חברות מתחרות העצימו את פעילותן 
המשיכו  הסוכנים  ועדיין  הישירה 

ועבדו איתן ללא שינוי. 
עלו  זה  בהקשר  כי  מציין  צרפתי 

מגדל,  בעלי  אליהו,  שלמה  דבריו של 
הבעלות  רכישת  השלמת  לאחר  שמיד 

על החברה בנובמבר 2013 סגר את הפעילות 
אז,  אמר  אליהו  ישיר".  "איחוד  של  הישירה 

המהלך  גודל  את  יבינו  שהסוכנים  לי  "חשוב  כי 
של  הישירה  הפעילות  בסגירת  עבורם  שביצענו 
עשינו  בפוליסות.  עבורנו  ויצביעו  ישיר'  'איחוד 
מהלך לא פשוט ועם כל המורכבות השגנו את היעד 
שלהם.  ההכנסות  והגדלת  הסוכנים  בחיזוק 
יכולים  לסוכנים  שהגיעו  הלקוחות 
להביא עוד לקוחות רבים נוספים, ואני 
את  להגדיל  לנו  יעזרו  שהם  בטוח 
ההכנסות מעסקי הפרט באלמנטרי". 
"הסוכנים  כי  בפגישה  טען  רביב 
נהנו מסגירת פעילות 'איחוד ישיר' 
במהלך  בפועל  תמכו  לא  אולם 
פוליסות  להעביר  במקום  מגדל.  של 
ישיר,  משיווק  שנמנעה  למגדל  אלמנטר 
לחברות  להעבירן  להמשיך  העדיפו  הם 
פריחת  את  בעצמם  עודדו  למעשה  ובכך  אחרות 
הערוצים הישירים של חברות הביטוח המסורתיות. 
אמורה  הסוכנים  בתמיכת  ישיר  איחוד  סגירת 
הייתה להפעיל לחץ על אותן חברות שעקפו את 
הסוכנים, אך לצערנו הסוכנים התעלמו מהמהלך 

התקדימי של מגדל ונהרו לחברות 
פעילותן  דרך  בהם  פגעו  שרק 

הישירה".  

אותם התנאים
מהפגישה  "יצאנו  מסכם:  צרפתי 
מתוך הבנה כי שיתוף הפעולה מגדל־
וואלה יתבצע במתכונת מצומצמת ועל 
פרט  מוצרי  שיווק  של  עיקרון  בסיס 
כי  גם  הבנו  ביטוח.  סוכנות  באמצעות  באלמנטר 
מול  אל  בתנאים  תיעדוף  תקבל  לא  זו  סוכנות 
התנאים של סוכני הביטוח בהליכי שיווק המוצרים 
בה כדי  יש  וכי מגדל לא תבצע כל פעולה אשר 
לפגוע בפעילות ובתיקי הסוכנים. במקביל, בכירי 
ולתמיכה  פעולה  לשיתופי  פתוחים  בהחלט  מגדל 
לטובת  דיגיטליים  מהלכים  בקידום  הלשכה  עם 

הקלה וסיוע בעבודתם השוטפת של הסוכנים".
הנוכחית,  "במציאות  כי  וציין  הוסיף  צרפתי 
ישירים  כאשר חברות הביטוח מפעילות ערוצים 
לעיתים במחשכים, מגדל בהחלט שיקפה לנו את 
פעילותה פנים אל פנים ובצורה הוגנת ומכובדת. 
נציגי מגדל אף שיתפו אותנו כי החברה עתידה 
הפנייה  עם  בטלוויזיה  בקמפיין  בקרוב  לצאת 
מוקד  באמצעות  או  סוכן  באמצעות  למכירה 
אחד  מנחה  קו  הודגש  זאת,  כל  למרות  טלפוני. 
של  ביותר  והחשוב  האמיתי  הנכס  ולפיו  מוביל, 
עם  שגם  כך  הביטוח,  סוכני  ויישאר  היה  מגדל 
וואלה, ככל שתתבצע פעילות ישירה עמה, ייהנו 

הסוכנים מאותם התנאים".

קובי צרפתי

רן עוז

הקליקו עכשיו ואנחנו בדרכים אליכם

http://bit.ly/DRACHIM
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 פוליסת אחריות מקצועית למקעקעים 
ולמאמני כושר 

 בנוסף, תשיק החברה גם פוליסות אחריות מקצועית ייעודיות לבעלי מקצועות נוספים כמו עו"ד ורו"ח 
‰ "הגידול בביקוש לפעילויות ספורט מעלה גם את החשיפה של המאמנים לתביעות" < רונית מורגנשטרן
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גדל ביטוח משיקה בימים אלה פוליסת מ
ביטוח חדשה לבעלי מקצועות חופשיים 
מקצועית  אחריות  לביטוח  שזוכים 

ייעודי - מאמני כושר ממגוון רחב של תחומים. 
מתאמנים  של  לפציעות  חשופים  כושר  מאמני 
הייעודית  התוכנית  אלה.  בנושאים  ולתביעות 
של מגדל מאפשרת התאמה של הכיסוי הביטוחי 
ביטוח  בין  בחירה  ומעניקה  המבוטח  לצרכי 
אחריות צד שלישי משולב עם אחריות מקצועית 
לבין ביטוח אחריות צד שלישי כולל ביטול חריג 
ספציפית  המותאם  גוף,  לנזקי  מקצועית  אחריות 
לגבול  עד  המאמן,  עוסק  שבו  הספורט  לתחום 
למקרה  שקל  מיליון   2 של  מקסימלי  אחריות 

ולתקופה. 
בלבד  הסמכה  תעודת  לבעלי  מיועד  הביטוח 
בתחום האימון, ובמגוון גדול מאוד של מקצועות, 
התעלמות  מדריכי  ריקודים;  מדריכי  בהם 
ועוד;  כושר  אימוני  פילאטיס,   ,TRX אירובית, 
כדורסל,  כדורגל,  בהם  כדור,  משחקי  מאמני 
כדורעף, טניס ועוד; מאמני אמנויות לחימה, בהן 

שחייה  מאמני  וכן  ועוד,  אייקדו  קראטה,  ג'ודו, 
והתעמלות במים. 

לצד זה, משיקה החברה מספר פוליסות ייעודיות 
לקעקועים  סטודיו  לבעלי  פוליסה  נוספות: 
למאפיינים  העסק  ביטוח  של  התאמה  שכוללת 

המיוחדים של הסטודיו והציוד יקר הערך שבו. 

"חשופים יותר לתביעות"
רואי  לכלל  מקצועית  אחריות  פוליסת  בנוסף, 
רואי  בלשכת  חברות  מחייבת  שאינה  החשבון 
בהם  ייחודיים,  תנאים  כוללת  הפוליסה  החשבון. 

נכנסים/יוצאים  שותפים  הרחבת  הגנה,  הוצאות 
מעניקה  הפוליסה  פנים.  כמבקר  כהונה  וביטוח 
נכסים,  כינוס  כמו  נלווים  לשירותים  כיסוי  גם 
בהכנת  השתתפות  שווי,  הערכת  נאמנויות, 

תשקיפים ועוד. 
דין שכוללת  פוליסת אחריות מקצועית לעורכי 
רכישת  ואפשרות  סייבר  נזקי  בגין  חבות  כיסוי 
שלומי  כיסויים נוספים בגין הפעילות המשרדית. 
נחום, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לביטוח כללי 
במגדל ביטוח, מסר כי "אנו שואפים בכל עת לפתח 
מוצרים ייחודיים ומבודלים שנותנים מענה מדויק 
לצרכים העולים בקרב לקוחותינו. ישראלים רבים 
בחרו דווקא בעת הזו לאמץ לעצמם הרגלים חדשים 
ובריאים והגידול בביקוש לפעילויות ספורט שונות 
לתביעות  המאמנים  של  החשיפה  את  גם  מעלה 
של מתאמנים שנפצעו במסגרת האימון. הפוליסה 
להמשיך  הביטחון  את  להם  תיתן  שלנו  הייחודית 
מוצרים  גם  וכך  חשש,  וללא  במקצועיות  לעבוד 
החשופים  מקצועות  בעלי  עבור  שהשקנו  אחרים 

לתביעות במסגרת עבודתם".  

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – דיויד 
שילד חברה לביטוח בע"מ. הפוליסה ניתנת לרכישה עד 60 ימים לפני מועד היציאה מישראל 
לחו״ל, בכפוף לחיתום רפואי. הכיסוי בארה"ב מותנה בכך שבמועד הנסיעה לארה"ב הושלם 
הליך החיסון כנגד קורונה באופן מלא, לפי הנחיות משרד הבריאות בישראל. *לגילאי 19-30.

123

הלקוחות שלכם 
חיכו מלא זמן, 

מגיע להם לטייל
מלא זמן.
פספורטכארד

חוזרים לבטח נסיעות
עד חצי שנה *
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הרשות תגביר את רמת ההזדהות בכניסה 
ל״הר הביטוח״

הצעדים ינקטו בשל בעקבות כניסת גורמים שאינם מורשים ‰ חברות הביטוח יעניקו הרשאת צפייה 
 בפרטי מועמדים רק לעובדים שעוסקים בצירוף לביטוח < רונית מורגנשטרן

"
הרשות  שביצעה  ביקורות  לאור 
לגבי  שהתקבלו  ציבור  ותלונות 
או  מורשים  שאינם  גורמים  כניסת 
פועלת  הרשות  מהמבוטחים,  אישור  קיבלו 
בכניסה  ההזדהות  רמת  את  להגביר  כדי 
ההזדהות  מערכת  באמצעות  הביטוח  להר 
מאתרים  למנוע  במטרה  זאת  הממשלתית, 
לפעול  מורשים  שאינם  וגורמים  מתחזים 

מטעם המבוטחים".
לחוזר  תיקון  טיוטת  במסגרת  נכתב  כך 
ביטוח"  מוצרי  לאיתור  אינטרנטי  "ממשק 

שפרסמה רשות שוק ההון. 
הביטוח  לחברת  לאפשר  נועד  המוצע  התיקון 
לתת לעובדים מטעמה, העוסקים בצירוף מועמדים 
הביטוח.  הר  באתר  שימוש  הרשאת  לביטוח, 
הרשאת השימוש תאפשר לעובדים לצפות בפרטי 
מועמדים לביטוח באתר. במקביל לכך, תתאפשר 

כניסתם של סוכני ביטוח בעלי רישיון תקף.
הרשות מציינת, כי "לאור הוראות חוזר ׳צירוף 
לביטוח׳, קיים צורך לאפשר לעובדים הרלוונטיים 

הרשאת  קבלת  לאחר  לצפות,  הביטוח  בחברות 
שימוש פרטנית, במידע אודות מועמדים לביטוח 
באתר הר הביטוח. מטרת תיקון חוזר זה להנחות 
המורשים  לגורמים  באשר  הביטוח  חברות  את 
לביטוח  מועמדים  בפרטי  לצפייה  הרשאה  לקבל 
באתר הר הביטוח וכן ביחס לאופן הדיווח לרשות 
הביטוח  חברות  ידי  על  המורשים  הגורמים  על 
מועמדים  אודות  במידע  לצפות  הרשאה  שיקבלו 

לביטוח באתר הר הביטוח". 

עוד צוין בתיקון כי "על מנת לצמצם את 
והמועמדים  המבוטחים  בפרטיות  הפגיעה 
צפייה  הרשאת  כי  לקבוע  מוצע  לביטוח, 
מטעמה של חברת הביטוח תינתן לעובדים 
שעיסוקם בצירוף לביטוח בלבד. לשם מתן 
מטעם  הצפייה  למורשי  הכניסה  הרשאת 
לעדכן  הביטוח  חברת  על  הביטוח,  חברת 

את פרטיהם".
לאחר הכניסה באמצעות מערכת ההזדהות 
הצפייה  מורשי  בפני  תופיע  הממשלתית 
האפשרות לצפות בפרטיהם של מועמדים 
לביטוח באמצעות הקלדת פרטי הזיהוי של 
מטעם  כניסה  כל  תיעוד  ותוך  לביטוח  המועמד 

חברת הביטוח על ידי מורשי הצפייה.
הביטוח  חברת  באחריות  כי  לקבוע  מוצע  עוד 
השימוש  כי  לוודא  כדי  שונות  בקרות  להפעיל 
שעושים מורשי הצפייה מטעמה בהרשאה שניתנה 
ולאחר  לביטוח  צירוף  הליך  אגב  תיעשה  להם 
קבלת הרשאת שימוש פרטנית, וכן תהיה אחראית 

לנכונות פרטי מורשי הצפייה מטעמה.

הר הביטוח צילום מסך מתוך האתר
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סקר חדש קובע: ל־10% מכלל הדירות 
בישראל נגרם לפחות נזק מים אחד בשנה

11% מהתביעות בתחום נדחות על הסף בשל אי כיסוי מתאים בפוליסה ‰ ״בעלי דירות רבים, שעדיין 
 בוחרים שלא לבטח את דירתם, חשופים לסיכון מוחשי של נזק מים וצנרת״  < רונית מורגנשטרן

בדירות ח וצנרת  מים  לנזקי   Blue ברת 
אלף  כ־100  בקרב  מקיף  סקר  ביצעה 
ביחס  דירות,  בביטוחי  מבוטחים 
בשנה  וצנרת  מים  נזקי  תביעות  למאפייני 
מחזיקים  אשר  מבוטחים  דגם  הסקר  האחרונה. 
שונות  ביטוח  חברות  של  דירה  ביטוח  פוליסת 
שתפעול  כך  בהסדר",  "שרברבים  של  במסלול 
בתביעה  הטיפול  עם  יחד  המקצוע  אנשי  וניהול 
 .Blue בבית המבוטח מתבצעים באמצעות חברת

שכיחות אירועי מים בדירות
דירות  אלף  מ־100  לכ־10%  כי  נמצא  בסקר 
מבוטחות נגרם לפחות נזק מים אחד בשנה, כלומר, 
לדירה אחת מתוך 10 דירות נפתחה לאורך השנה 
הוסיפו   Blueב־ מים.  אירוע  רקע  על  תביעה 
הלשכה  נתוני  עם  השכיחות  שיעור  את  והצליבו 
יולי  לסוף  עד  לפיהם  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
2020 נמנו 2.7 מיליון יחידות דיור בישראל, כאשר 
ההערכות מצביעות על כ־1.6 מיליון דירות בלבד 
שכ־1.1  בעוד   ,)60%( מסוים  בביטוח  המבוטחות 
שיעור  "לפי   .)40%( מבוטחות  אינן  דירות  מיליון 
בישראל  הדירות  כלל  בפועל,  האירועים  שכיחות 
וצנרת בהיקף עצום של  נזקי מים  מתמודדות עם 
270 אלף שקל בשנה אחת בלבד", מבהירים בחברה, 
"בעוד שמספר התביעות בדירות מבוטחות רק בגין 

נזקים אלו עומד על 160 אלף שקל בשנה״.

מאפייני נזקי מים וצנרת בדירות 
נזקי המים בדירות בבניינים משותפים נובעים 
בעיקר מפיצוץ בצנרת, דליפות סמויות או גלויות, 
או  מרזב,  או  ביוב  הצפות  צינורות,  של  סתימות 
ניתוקים של צינור גמיש )תמי 4, למשל(. בנוסף, 
בבתים  הנזקים  מסך  כ־11%  בחברה,  מציינים 
כדוגמת  לבית,  חיצוני  ממקור  נובעים  פרטיים 
מרחב הגינה או חצר הבית. 20% מאירועי הביטוח 
הם כתוצאה מליקויים באיטום, אותם ניתן למנוע. 
עוד עולה מהנתונים, כי קרוב ל־25% מסך כלל 
בהם  חירום,  כאירועי  מוגדרים  בדירות  הנזקים 
נראית לעין נזילה פעילה בדירה. לדוגמה,  מים 
מטפטפים מהקיר, מים על מרצפות, מים שחדרו 
סתימה  ביוב,  הצפת  חשמל,  ארון  בקרבת  או 
לסגור  המבוטח  נאלץ  בו  אירוע  או  ראשי,  בקו 
חירום  אירועי  מאותם   12% הראשי.  השיבר  את 

מתרחשים בחצרות בתים פרטיים.

התפלגות אופן הטיפול בנזקים
לבית  יגיע שרברב מקצועי  בכ־70% מהפעמים 
המבוטח ויצליח לאתר את הנזק ללא שימוש בציוד 

איתור מתקדם; ב־20% מהאירועים בעל המקצוע 
יצליח לאתר נזק בעזרת שימוש במצלמה טרמית; 
ב־10% מהאירועים הנזק יאותר רק בעזרת חברת 

איתור ייעודית. 
ב־Blue מציינים, כי "עלות ממוצעת של חברת 
איתור עשויה להגיע ל־1,200 שקל ועד ל־2,000 

שקל, בהתאם למורכבות הנזק".  

חשיבות התאמת הכיסויים 
למאפייני הדירה 

בחברה מדגישים את חשיבות התאמת הכיסויים 
למאפייני הדירה; לפי נתוני הסקר 11% מהתביעות 
חברת  ידי  על  נדחות  הראשונה  בפעם  המוגשות 
על  מכוסים  שאינם  ביטוח  אירועי  בשל  הביטוח, 
פי תנאי הפוליסה שנרכשה. מבין אירועים אלה: 
נזק בתקרה שמקורו בצד ג' כמו דירה צמודה, נזק 
מצינור בית משותף, נזק טבע, או מחסור באיטום 

ביסודות הבית.
לבעל  בנזק  הטיפול  עלות  את  בדקו   Blueב־
דירה ללא ביטוח. על פי ממצאי הסקר של החברה 
תיקון  על  האחריות  הפיקוח,  מרכיבי  ובשקלול 
חוזר וטיפול בנזקים נלווים, כמו לפרקט, דלתות, 
צבע, חשמל, נגרות ועוד, נזק המים הכולל עלול 
במידה  מנגד,  שקל.  מ־4,000  ביותר  להסתכם 
ההשתתפות  ביטוח,  קיים  הדירה  בעל  ולרשות 
עומדת  הדירה  במבנה  נזק  של  במקרה  העצמית 
ובבית  שקל  כ־750  על  הביטוח  חברות  במרבית 

פרטי בין 1,000־1,200 שקל.
התייחס   ,Blue חברת  מנכ"ל  גורן,  אייל 
שעדיין  רבים,  דירות  ״בעלי  ואמר:  לממצאים 
בוחרים שלא לבטח את הנכס היקר ביותר שלהם, 
חשופים לסיכון מוחשי של נזק מים וצנרת העלול 
שיקבלו  מבלי  בשנה,  שקלים  לאלפי  להגיע 
הנושאת  כבדה  בהוצאה  מדובר  כספי.  פיצוי 
איתה פוטנציאל השפעה על התזרים הכספי של 
המשק  על  כלכלית  ומעמסה  בישראל  משפחות 

הישראלי בכללותו״.

Blue יח"צ ,shutterstock :צילומים

אייל גורן



יומנים לשנת תשפ"ב 2021/2022יומנים לשנת תשפ"ב 2021/2022

הערות להזמנה
אופציה להדפסת לוגו בצבע אחד במחיר 279 ש"ח כולל מע"מ 
כל הרוכש 100 יח' יומנים יקבל הדפסת לוגו בצבע אחד במתנה.

אנו מבקשים מכם תמיד לעקוב אחר פירסומים היוצאים
מהלשכה בלבד, ולא מגורמים חיצוניים.

לחץ כאן לטופס הזמנה

בעקבות ההצלחה של שנה שעברה, 
גם השנה חברת תשר מציגה מגוון חדש של יומנים איכותיים

בשלל מידות וצבעים

לפרטים נוספים נא לפנות לעדי adi@tesher.co.il או בטלפון 09-9538300 לפרטים נוספים נא לפנות לעדי adi@tesher.co.il או בטלפון 09-9538300 

https://bit.ly/3lqDmAf
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מגדל ביטוח זכתה במכרז 
התאחדות האדריכלים ובוני הערים

גדל ביטוח חתמה על הסכם שיתוף מ

פעולה בלעדי עם התאחדות 

האדריכלים ובוני הערים בישראל, הגוף 

המקצועי היציג של אדריכלי ישראל, לאחר 

שזכתה במכרז. את השירותים תספק מגדל 

באמצעות סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ. 

ההסכם ייכנס לתוקף ב־1.5.2021. 

במסגרת ההסכם, תספק מגדל ל־1,200 חברי 

ההתאחדות מגוון מוצרי ביטוח, בהם ביטוח 

אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים, 

ביטוח אחריות צד ג' וביטוח סייבר. מעטפת 

השירותים המקיפה תיתן מענה למגוון 

משרדי אדריכלים, החל מפרויקט בודד ועד 

למחזורים גדולים. תנאי הביטוח הייחודיים 

של מגדל יוצעו לחברי ההתאחדות בתנאים 

ובמחירים אטרקטיביים. 

לדברי שלומי נחום, משנה למנכ"ל 

ומנהל חטיבת ביטוח כללי 

במגדל ביטוח, "זהו הסכם גדול 

נוסף עליו חתמנו לאחרונה 

עם ארגוני עובדים מובילים. 

הסכמים אלה משקפים את 

מחויבותה של מגדל לדאגה 

לרווחתם של עובדים מקצועיים 

ממגוון רחב של תחומים ולהציע 

להם ולארגונים בהם הם 

מועסקים מגוון רחב של 

מוצרים ושירותים המותאמים 

לצרכיהם". 

הראל מעניקה חסות 
למבצע התרמה ייחודי 

של עמותת נט"ל 

בוצת הראל ביטוח ופיננסים מעניקה ק

את חסותה למבצע התרמה ייחודי 

של עמותת נט"ל )נפגעי טראומה על רקע 

לאומי(. בימים אלו ובעקבות מקרה ההצתה 

המצער של איציק סעידיאן, נרשמה 

עלייה משמעותית של 900% במספר 

הפניות לקו הסיוע של העמותה.

על מנת להמשיך ולסייע 

לכל אותם מאות לוחמים 

משוחררים הזקוקים 

לסיוע נפשי ולצורך 

מימון הטיפול, פונה 

כעת העמותה לעזרת 

הציבור הרחב בקמפיין 

התרמה משמעותי בשיתוף הראל.

מהראל נמסר: "קבוצת הראל ביטוח 

ופיננסים מצדיעה ללוחמי צה"ל 

ופועלת למען שיקום פצועי צה"ל 

ופגועי הנפש בישראל, זאת כחלק 

מהמחויבות והתרומה לקהילה 

 DNAשהם חלק בלתי נפרד מה־

של החברה, ומוטמעים, הלכה 

למעשה, בחזון ובפעילות היום 
יומית של החברה".

קדנציה נוספת לירון גינדי

מועצה הארצית של לשכת יועצי המס ה

בחרה היום את יועץ המס ירון גינדי, 

לכהן קדנציה נוספת כנשיא לשכת יועצי 

המס בישראל.

גינדי מכהן כנשיא הלשכה החל מדצמבר 

2012. הוא מכהן בתפקיד כבר שלוש 

קדנציות, ונבחר כעת לקדנציה 

שלישית של שלוש שנים נוספות, 

עם אופציה להארכה לארבע 

שנות כהונה.

יועץ המס עמי אביטן, המשמש 

כיו"ר המועצה הארצית של לשכת 

יועצי המס, מסר בעקבות הבחירה 

בגינדי: "כל חברי הלשכה מאחלים 

לירון הצלחה בהמשך תפקידו למען העתיד 

המקצועי שלנו ועבור קהל לקוחותינו - 

העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים".

מישל סיבוני

שלומי נחום

ירון גינדי

פלטפורמת רשת השותפים
החדשה שלך לשירותים פיננסיים

הצטרפות ח-י-נ-ם - ללא דמי שימוש וללא עמלות ניהול

כל המוצרים הפיננסיים עוברים בדיקת נאותות

תגמול בעמלות על הפניית לקוחות

ממשק טכנולוגי חכם עם לוח בקרה נגיש לניהול הנתונים

חפשו "אפילנט" בגוגללחצו להתנסות

https://affilnett.co.il
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לא כל פגיעה מרכב נחשבת תאונת דרכים
 האם דלת צד ברכב מסחרי שנסגרת על ידו של הנהג בזמן שהוא עומד מחוץ לרכב מהווה 

 תאונת דרכים? עו"ד עדי בן אברהם מסביר

פני מספר ימים במסגרת דיון על נושא ל
תאונות דרכים והגדרתן הועלתה טענה 
מרכב  נפגע  אדם  אם  לפיה  מופשטת 
הרי שעסקינן בתאונת דרכים, אלא שלא כך הם 
פני הדברים. הגדרת תאונת דרכים היא מורכבת, 
מסובכת וכמויות רבות של דיו מצאו עצמם תחת 
עט השופטים בפסקי דין ארוכים שניסו להסביר 
בפני בתי המשפט, האם מדובר  במקרים שהונחו 
בחרתי  השבוע  לכן,  לאו.  אם  דרכים  תאונת  על 
עליו  לעניין  דומה  אשר  נוסף  מקרה  להביא 

סיפרתי בעבר. 
סוגיה  עלתה  ברחובות  השלום  משפט  בבית 
מעניינת, האם אדם אשר פתח את דלת הצד ברכב 
מסחרי כדי להכניס לתוכו תיק ובעודו עושה כן 
נסגרה דלת הרכב על ידו, האם מדובר על תאונת 

דרכים כהגדרת החוק?
והבהירה  מחבותה  התנערה  הביטוח  חברת 
ועל  דרכים  בתאונת  מדובר  אין  כי  מפורשות 
כך התגלגלה התביעה לבית המשפט, כאשר אין 
עוררין ביחס לעובדה לפיה המבוטח יצא מהרכב, 
פתח את דלת הצד, הניח את התיק הציוד והדלת 

נטרקה על ידו הימנית. 
קובע  דרכים  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק 
את ההגדרה של המונח 'תאונת דרכים': "מאורע 
ברכב  שימוש  עקב  גוף  נזק  לאדם  נגרם  שבו 
של  ההגדרה  ואת  תחבורה",  למטרות  מנועי 
ברכב,  "נסיעה  מנועי':  ברכב  'שימוש  המונח 
דחיפתו  החנייתו,  ממנו,  ירידה  או  לתוכו  כניסה 
ברכב,  תיקון־דרך  או  טיפול־דרך  גרירתו,  או 
שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא 
במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות 
של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב 
או מטענו תוך כדי נסיעה, וכן הינתקות או נפילה 
כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו 
של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו 

של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד".

מבחן החיוניות
שני  קיימים  לפיה  להלכה  הפנו  לדיון  הצדדים 
שלבים של בחינת האירוע. תחילה יש לבחון את 
השימוש הלרוונטי והאם הוא במתחם זמן השימוש, 
ולאחר מכן לבחון האם מדובר על פעולה שנכללת 

בהגדרת "שימוש ברכב" כמתואר לעיל.
בית המשפט מתייחס להלכת פלוני אשר נדונה 
שהגיע  אדם  אותו  בדבר  העליון  המשפט  בבית 
לנמל התעופה, החנה את רכבו ויצא ממושב הנהג, 
המטען  את  להוציא  האחורי  המושב  לדלת  פנה 
האישי שלו, ואז נסגרה דלת המושב האחורי על 
ידי  על  פורסם  המקרה  )תקציר  נפגע.  והוא  ידו 

הח"מ בגליון ביטוח ופיננסים מספר 739(.
וילנר  השופטת  קביעת  את  סוקר  המשפט  בית 
לפיה הוצאת המטען אינה חיונית לביצוע הירידה 
גם  הצטרף  אליה  עמדה  הפיזי.  במובן  מהרכב 
למרות  כי  מדגיש  שהוא  תוך  עמית,  השופט 
של  אחורי  ממושב  מטען  הוצאת  על  שמדובר 
פעולה  על  מדובר  לא  המטען,  מתא  ולא  הרכב, 
או  לכניסה  הפיזית  החיוניות  במבחן  העומדת 

לירידה מהרכב.
בית המשפט מוסיף כי השופט עמית הבהיר כי 
ברכב  דלת  של  וסגירה  פתיחה  בין  להבחין  יש 
אלא שבית  נסיעה,  התחלת  לאפשר  נועדה  אשר 
העובדות  לאור  דנן,  במקרה  כי  מוסיף  המשפט 

המוסכמות, הציוד לא הפריע לנסיעה. 

מתחם זמן השימוש
פלוני,  הלכת  ולאור  הנסיבות  לאור  לסיכום, 
השימוש  את  החל  התובע  כי  המשפט  בית  קובע 
פסקה  זו  פעולה  אך  לרכב,  כניסתו  עם  ברכב 
מחוץ  יציב  באופן  ועמד  מהרכב  ירד  הוא  כאשר 
לרכב. בעת שהתובע הלך מסביב לרכב ופתח את 
מאז  זה,  בזמן  תיקו.  את  להכניס  כדי  הצד  דלת 

עמד התובע באופן יציב מחוץ לרכב לאחר שירד 
זמן  מתחם  בתוך  היה  התובע  אם  ספק  ממנו, 

השימוש ברכב.
תועלה  אם  גם  כי  ומדגיש  מוסיף  המשפט  בית 
זמן  במתחם  כמצוי  נחשב  התובע  כי  הטענה 
השימוש ברכב, בין היתר, לנוכח העובדה כי דלת 
לסייע  כדי  בכך  אין  עדיין  פתוחה,  נותרה  הנהג 
בוצעו  לא  האמורות  פעולות  כי  העובדה  לאור 
התובע  שכן  ברכב"(,  )"שימוש  תחבורתי  לצורך 
להתחיל  שלא  ובחר  לתיק  מתאים  מקום  חיפש 

בנסיעה כאשר התיק במושב לידו.  
התיק  הכנסת  כי  למסקנה  מגיע  המשפט  בית 
לחלק האחורי של הרכב לא היתה חיונית לצורך 
הנסיעה וכמובן לא מדובר על פעולה אינטגרלית 
הנכנסת  תאונה  על  מדובר  אין  ומשכך  לנסיעה 

להגדרת "תאונת דרכים".  

בשלב פרסום העיתון לא ידוע אם יוגש ערעור 
על פסק הדין.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן

 ק
יא

: ג
ש

רא
ם 

לו
צי

יש לבחון את השימוש הרלוונטי והאם הוא במתחם זמן 
השימוש, ולאחר מכן לבחון האם מדובר על פעולה שנכללת 

בהגדרת "שימוש ברכב"

shutterstock :צילום | 
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לוח הביטוח
דרושים

קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים 
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים, פגישות 

מתואמות והכשרה. לתיאום פגישה לא מחייבת עם 
gabin@barak-fin.com 0522759119  :גבי

לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית 
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות, עסקים, 

למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול, שעות 
גמישות. עבודה באווירה נעימה ומקצועית, דרישות 
: יחסי אנוש טובים ורצון להצליח, מוטיבציה גבוהה 

 וראש גדול יתרון, קורות חיים יש לשלוח
MOSHE@BEYAHAD-INS.COM  

 gil@beyahad-ins.com 
נייד 052-4526944 משה נייד 052-7703399 גיל

דרושים 5 סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם, 
 הפניות ועוד יתרונות ייחודיים. ניתן לפנות המייל: 
afikf.gabi@gmail.com או בהודעת ווצאפ : 

0587305550. בתודה גבי נתן

לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה 
לביטוח ל-3/4 משרה, 5 ימים בשבוע. תחום ביטוח 
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי. קורות חיים במייל: 

meir_na@013net.net
למשקי טנא סוכנות לביטוח בע"מ )מקבוצת ביטוח 

חקלאי( הסוכנות הגדולה, המובילה והוותיקה ביותר 
בתנועה ובתעשייה הקיבוצית דרוש סוכן/סוכנת שטח 

מנוסה! הגדרת התפקיד: סוכן/ת שטח למחלקת 
ביטוחי הפרט של הסוכנות בקיבוצים ובתעשייה 

הקיבוצית. מעמד – שכיר/ה. תנאי שכר הוגנים מאוד + 
רכב למועמד/ת המתאים/ה. תנאי הכרחי: רישיון סוכן 

ביטוח + ניסיון במכירות. לפרטים יש לפנות לסיניה 
אגם מנהלת שיווק וקשרי לקוחות 052-5821686. 

רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות לניהול תיק 
לקוחות - בונוסים גבוהים! למשרד ביטוח מצליח באיזור 

פ"ת דרוש/ה רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות 
לניהול תיק לקוחות, הפקות, תביעות ושיווק מוצרים 

חדשים. העבודה במשרה מלאה. בונוסים גבוהים 
למתאימים/ות, אפשרויות קידום רבות! דרישות: - ניסיון 

בעבודה בסוכנות ביטוח. - ידע במערכות חברות הביטוח.- 
ניסיון שיווקי - יתרון.- תודעת שירות גבוהה, - יכולת 

עבודה בלחץ, זריזות. יכולת עבודה בצוות. 03-9199915 

עו"ד עם ניסיון של 7 שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי 
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי. ידע בוורד 

ואנגלית. עבודה רק מהבית- מיקום גיאוגרפי לא חשוב. 
 סודיות מובטחת. קו"ח לשלוח למייל

shahr35@hotmail.com 

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי.

תנאים מצויינים למתאימים : עמלות גבוהות,  שירותי 
 משרד, תיאום פגישות קו"ח למייל : 

ofir@mishorim-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק, דרוש/ה 

חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי הרכב והדירה.

דרישות התפקיד: ידע והיכרות עם מערכות ההפקה של 
חברות הביטוח, יחסי אנוש טובים. משרה מלאה ימים 

 א-ה'. יש לשלוח קורות חיים למייל: 
gil@hish-ins.co.il

לסוכנות ביטוח בצמיחה הממוקמת באזור דרוש/ה 
רפרנט/ית ביטוח אלמנטרי תנאי שכר טובים- 

למתאימים מגורים באזור חולון ,אזור  או ראשל"צ 
 משרה חלקית 60% משרה. קו”ח  למייל: 

ilan@ofek-atid.co.il

שכירות משנה
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין 

מגורים.  גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 
בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 

0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 

udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 

בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 
חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 

שמוליק :054-4946290 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות 
050-5293836

במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין 156 ת”א, להשכרה 
בקומה 20 חדר במשרד מפואר. אפשר גם שירותי 

משרד. טלפון 054-4647407 מאיר

להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 

*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות 
לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 050-5240011

בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה 
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־990 ₪ 

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל־ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי־ 052-8033305

להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך/קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 053-7753538

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ 

ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר 
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו 

ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את 
הפתרון הכי מתאים עבורכם. ביחד סוכנות לביטוח 

מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו 
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים 

קיימים. אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי 
פעולה שבהם כולם מרוויחים )יש לנו שת"פים 

שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים 
בדבר וזה בדוק( שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו 

רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת 
החלטה מושכלת. ניתן לפנות אלינו במייל/ בנייד נייד 

 052-7703399 גיל 052-4526944 משה
 gil@beyahad-ins.com

סוכנות ביטוח גדולה  מעוניינת ברכישת תיק 
ביטוחי )אלמנטרי ופנסיוני ( לפרטים ניתן לפנות

yanivaghion@gmail.com
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
ins.com־gil@beyahad

למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול 
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ) חיים ואלמנטר( יש 

לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת 
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת 

 וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il

 "אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951 
)www.prisha.co.il(

סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת 
תיקי ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי . יש לנו ניסיון 

בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן 
הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת 

להצלחה. סודיות מובטחת. טלפון־ יונתן. 050-5345751 

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 

 ins.com־Guy@zilb ל 052-3866630 או לשלוח מייל
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 

Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ארגון מבטחים בינ"ל: שיתוף 
הממשלות בביטוחי מגפות 

בעתיד יהווה מוצא אחרון

רשות תעלת סואץ תובעת 
פיצויים ממבטחי ספינת 

המכולות שהוחרמה

את צ בחן  בעולם,  הגדולים  המבטחים  ארגון  ג’נווה,  של  החשיבה  וות 
מצא  הצוות  העסקיים.  הביטוחים  על  הקורונה  מגפת  של  ההשלכות 
שהמבטחים לא יכולים לשאת לבד את מעמסת ההוצאה הגדולה על פיצוי 
המבוטחים, ולכן גיבש שורה של המלצות, כאשר ההמלצה הבולטת היא של 

שיתוף הממשלות בביטוחי מגפות בעתיד, כמוצא אחרון.
מחקרים שנעשו בתקופת המגפה קבעו שחברות הביטוח לבדן אינן יכולות 
 4 של  ההפסדים  צפי  כאשר  ומפעלים,  חברות  בפעילות  שיבושים  לבטח 
טריליון דולר ב־2020. זאת כנגד הכנסות מפרמיות ביטוחי רכוש ואסונות 
טבע שהסתכם ב־1.6 טריליון דולר, כאשר מתוך זה 30 מיליארד דולר הן 
מזהיר  החשיבה  צוות  עסקיים.  שיבושים  פוליסות  של  מפרמיות  הכנסות 

שלחברות הביטוח אין את ההון הדרוש על מנת לעמוד בהוצאה זו.
צוות החשיבה מציע 4 דרכים לשילוב הממשלות במימון הפיצוי למבוטחים:

‰ מימון ביטוח ישיר של הסקטור הציבורי החשוף לסיכון של המגפה.
‰ הממשלות יעניקו כיסוי למבטחי המשנה המתמודדים עם המגפות ואסונות 

טבע.
‰ מתן כיסוי ביטוחי לסקטור הציבורי באמצעות מימון שיעשה דרך מס או 

היטל.
‰ יצירת רשת בטחון אד הוק על ידי הממשלות ואשר יוצע לחברות הביטוח 

הנפגעות ממגפות.

את פ שחסמה  היפנית,  גיבן”  “אבר  המכולות  ספינת  רשת 
את  החרימה  התעלה  רשות  הסתיימה.  לא  סואץ,  תעלת 
מבעלי  דולר  כמיליארד  של  פיצויים  תובעת  והיא  הספינה 
הספינה והמבטחים. תפיסת הספינה אושרה על ידי בית משפט 

מצרי.
התביעה של רשות תעלת סואץ היא שבעלי הספינה יכסו את 
במשך  ספינות  מעבר  ומנעו  התעלה  לרשות  שנגרמו  הנזקים 
תקופה. היא גם דורשת לכסות את ההוצאות של חילוץ ספינת 
המכולות במשך כשבוע ימים, שכללו הבאת ספינות גרר וצוותים 
מהולנד, ואובדן הכנסות מדמי המעבר של מאות מיליוני דולר.

הספינה  את  ביטחה  אשר   ,P&I Club מלויד’ס  המבטחת 
לבית  והצוות  הספינה  תפיסת  על  ערעור  הגישה  והמכולות, 
משפט מצרי. היא מציגה השגות כנגד ההחרמה. מאידך, מתנהל 
משא ומתן בין בעלי הספינה והמבטחת עם רשות תעלת סואץ. 
המאבק המתנהל הוא על גובה הפיצויים שישולמו לרשות תעלת 
סואץ. מפעילי הספינה, חברת אוורגרין מטייוואן, הצליחה לקבל 
אישור על פירוק מכולות מהספינה כדי לספק אותן ללקוחות. 
ולהתיר  הספינה  את  לשחרר  המשפט  מבית  מבקשת  המבטחת 

לצוות הימאים לחזור לבתיהם.
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