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ביטוח ופיננסים

לקראת עליית מחירים?
צו חדש של האוצר עשוי לייקר את 

ביטוחי החובה בשל עלייה של כ־3% 
בתשלומי חברות הביטוח לקופה"ח

  < עמ' 4

הקורונה עדיין כאן
הרשות מאריכה את תקנות הקורונה 
עד סוף השנה במטרה למנוע פגיעה 

בכיסויים הביטוחיים של העובדים

 <  עמ' 6

"אירוע התמוטטות בניין מגורים 
מכוסה בפוליסת ביטוח דירה" 

עו"ד ד"ר קובי קפלנסקי, מומחה בתביעות נזיקין, מסביר בראיון מיוחד לביטוח 
ופיננסים למה לדעתו אירוע קריסת הבניין בחולון מכוסה בפוליסת ביטוח הדירה • 

"המסקנה היא שכל דייר בבניין שקרס אשר רכש פוליסת ביטוח חייב לעבור עם סוכן 
הביטוח שלו על הכיסוי הביטוחי ולבחון את הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח" < עמ' 2־3

לשכת סוכני הביטוח 
מברכת את חברות 

וחברי הלשכה בברכת 
חג סוכות שמח!
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ביטוח 
ופיננסים

 "קריסת הבניין בחולון מכוסה בפוליסת 
ביטוח דירה"

בראיון מיוחד ל"ביטוח ופיננסים" מסביר עו"ד קובי קפלנסקי מדוע, בניגוד למה 
שנטען עד כה, אירוע ההתמוטטות מכוסה בביטוח דירה • נשיא הלשכה בפועל: 

"אני קורא לחברות הביטוח לפצות את מבוטחיהן" < רונית מורגנשטרן

בראש ע עומד  קפלנסקי  קובי  ד"ר  ו"ד 
משרד עורכי הדין קפלנסקי אשר מתמחה 
בייצוג מבוטחים כנגד חברות ביטוח וכן 
ד"ר  טיפל  השנים  במהלך  נזיקין.  בתביעות  מטפל 
קפלנסקי בתביעות ביטוח רבות והביא לכמה הלכות 
חשובות של בית המשפט העליון. כמו כן הוא טיפל 
באסון ערד, אסון גשר המכביה, שריפת הענק בבית 
מרכזים ובימים אלה מטפל משרדו באסון המעלית 
בשטפונות בו נספו שני צעירים, וכן באסון מירון. 
שוחחנו עמו על מנת לשמוע את דעתו על אירוע 

קריסת הבניין בחולון.
האם האירוע בו התמוטט הבניין בחולון מכוסה 

בפוליסות ביטוח דירה?
"התשובה, לדעתי, חד ערכית והיא חיובית. אירוע 
יחד  דירה.  ביטוח  בפוליסת  מכוסה  ההתמוטטות 
עם זאת כמי שטיפל בשריפת הענק בבית מרכזים 
ובפיצוץ הגז בבניין רב קומות בנתניה אני יכול לומר 
התייחסות  לקבל  צריך  כזה  אירוע  שמניסיוני  לך 
משפטית בכמה מישורים. המישור הראשון והמיידי 
הוא הפן הביטוחי. בהמשך יש לבחון את הפן הנזיקי 
והפן השלישי הוא הקנייני. אנשים איבדו את קורת 
הגג אבל לא את הזכויות הקנייניות שלהם בקרקע", 

אומר קפלנסקי.
את  מבטחת  התקנית  הפוליסה  הביטוחי,  בפן 

האירוע?
"הפוליסה התקנית היא בסיסית מאוד, ובדרך כלל 

משודרג  מוצר  למבוטחים  מוכרות  הביטוח  חברות 
יותר המכיל כיסויים נוספים. בכל מקרה, בפוליסה 
הביטוח(  חברות  כל  את  מחייבת  )שהיא  התקנית 
קיים כיסוי ביטוחי של התפוצצות. יחד עם זאת אין 

בפוליסה הגדרה של מהי 'התפוצצות'.

המחוזי  המשפט  בית  ורסאי  אסון  "בפרשת 
'התפוצצות'.  המונח  לפרשנות  נדרש  בירושלים 
האם  בבחינה  השופט  החל  המחשבה  הילך  את 
אירוע הקריסה עונה על הדרישה הבסיסית בעולם 
ובלתי  'אירוע תאונתי  הביטוח של התקיימותו של 

צפוי'. התשובה לשאלה היתה חיובית; האולם עמד 
מ־300  למעלה  היו  ובאירוע  שנים  מספר  תילו  על 
איש שרקדו. הקריסה הייתה תאונתית ובלתי צפויה. 
הביטוחי  הכיסוי  את  סקר  המשפט  בית  מכן  לאחר 
תחת הכיסוי של 'התפוצצות'. בדומה למצב הדברים 
בפוליסה התקנית לביטוח דירה גם בפרשת ורסאי 
ולא פורט בפוליסה.  'התפוצצות' לא הוגדר  המונח 

לכן בית המשפט בדק את המונח בהיבטים שונים. 
של  שושן  אבן  במילון  פשוטה  מילונית  "בדיקה 
היא:  ההגדרה  כי  מלמדת  'התפוצצות'  המונח 
משה  השופט  רבים'.  לחלקים  החומר  'התרסקות 
הביטוח לשלם  חברת  על  כי  למסקנה  הגיע  סובול 

את תגמולי הביטוח תחת הכיסוי של 'התפוצצות'. 
"לדעתי גם הקריסה בחולון עונה על הגדרת המונח 
לכך  להוסיף  "יש  קפלנסקי.  מסביר  'התפוצצות'", 
שני אלמנטים חשובים - הראשון, שפסק הדין באסון 
ורסאי ניתן לפני כחמש שנים. במהלך אותן השנים 
לא הממונה על הביטוח ולא חברות הביטוח הכניסו 
הגדרה ביטוחית למונח 'התפוצצות'. ללמדך ששוק 
הביטוח קיבל את התפיסה שקריסת בניין עונה על 

ההגדרה 'התפוצצות'".

הציפייה הסבירה
פוליסה  של  הפרשנות  כלל  הוא  השני  "האלמנט 
לביטוח לפי הציפייה הסבירה של המבוטח. את הכלל 
מארה"ב  הישראלית  לפסיקה  ייבאתי  הזה  הפרשני 
לפני כ־20 שנים. בתיק אגודה שיתופית רמת־חן נגד 
סהר חברה לביטוח, קבע בית המשפט העליון שכאשר 
לאירוע  ביטוחי  כיסוי  מתקיים  האם  בוחן  שופט 
מסוים, עליו לשאול את עצמו: מהי הציפייה הסבירה 
של המבוטח לגבי האירוע אל מול תנאי הפוליסה? 
האם כאשר המבוטח רכש את פוליסת הביטוח הוא 
ציפה שאם חס וחלילה יקרוס הבניין שלו יהיה על 

חברת ביטוח לשלם לו תגמולי ביטוח?
את  בישראל  מהמבוטחים   100% תשאלי  "אם 
השאלה הזאת הם ישיבו לך בחיוב. הרי אדם רוכש 
ביטוח על מנת שיינתן לו מענה כספי אם יתרחש 
זה  וקטסטרופלי.  צפוי  בלתי  פתאומי  אירוע  בחייו 
בית  לדעתי,  לכן,  הנדון.  במקרה  שקרה  מה  בדיוק 
המשפט ישיב בחיוב על כך שעל פי כלל 'הציפייה 
הסבירה' של המבוטח קיים כיסוי ביטוחי תחת המונח 

'התפוצצות' לקריסת הבניין".

"בפרשת אסון ורסאי בית המשפט המחוזי בירושלים נדרש 
לפרשנות המונח 'התפוצצות'. את הילך המחשבה החל השופט 

 בבחינה האם אירוע הקריסה עונה על הדרישה הבסיסית 
 בעולם הביטוח של התקיימותו של 'אירוע תאונתי ובלתי 

צפוי'. התשובה לשאלה היתה חיובית"

עו"ד ד"ר קפלנסקי. "אירוע ההתמוטטות מכוסה בפוליסת 
ביטוח דירה" | צילום: מיכל סלע
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דירה  לביטוח  בפוליסה  נוספים  כיסויים  ישנם 
שרלוונטיים לאירוע?

חברות  שמוכרות  בפוליסות  כן.  היא  "התשובה 
הביטוח ישנם בדרך כלל כיסויים נוספים שיכולים 
 – הוא  ביותר  הבולט  הכיסוי  האירוע.  על  לחול 
'השלמה לביטוח כל הסיכונים למבנה הדירה'. כמובן 
שבפוליסה יש חריגים שחברות הביטוח ינסו למצוא 
הבולט  החריג  הביטוחית.  מהחבות  מילוט  דרכם 
ביותר הוא: 'אובדן או נזק הנובע מליקויים בתכנון 
בקריאה  לקויה'.  עבודה  ו/או  לקויה  בבנייה  ו/או 
ראשונה זה נראה חריג בעל משמעות רבה. לדעתי, 
כפי שאסביר הפן הנזיקי של האירוע החריג הזה לא 
שהבניין  לזכור  צריך  שכן  הביטוח,  לחברות  יסייע 
ולאורך  ה־70  שנות  תחילת  מאז  תילו  על  עמד 
תקופה כל כך ארוכה, אז כנראה שהתכנון והבנייה 

היו דווקא טובים.
זכוכית,  'שבר  הם  נוספים  מעניינים  "כיסויים 
זה  כיסוי  בסעיף  סניטריים'.  וכלים  שיש  משטחי 
שבר  ומכסה  מקילה  היא  הביטוח  מקרה  הגדרת 
למשטחי  לדלתות  לזכוכיות,  צפוי  ובלתי  פתאומי 
כיסוי  זהו  כלל  בדרך  הסניטריים.  ולכלים  השיש 

שמוגבל ל־10,000 עד 20 אלף שקל. 
לאובדן  כיסוי  שנותנות  ביטוח  פוליסות  "קיימות 
של תשמישי קדושה, לאובדן ציוד אלקטרוני ואפילו 

לאופניים חשמליים". 
זה תקף גם לביטוח תכולה וביטוח משכנתה?

נוטלי  של  הביטוח  בפוליסות  "הכיסויים 
לבחון  ויש  התקנית  לפוליסה  דומים  המשכנתאות 
לבעלי  גם  כמובן  נכונים  הדברים  בהתאם.  אותם 

פוליסה שרכשו ביטוח בפני נזקי תכולה.
"המסקנה המתבקשת היא שכל דייר בבניין שקרס 
אשר רכש פוליסת ביטוח או נטל משכנתה ואגב כך 
רכש פוליסת ביטוח, חייב לשבת עם סוכן הביטוח 
שלו ולעיתים אף לקבל ייעוץ משפטי ולעבור היטב 
את  ולבחון  השונים  וסעיפיו  הביטוחי  הכיסוי  על 

הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח".

הפן הנזיקי
הפן  שבניתוח  להסביר  מבקש  קפלנסקי  ד"ר 

"כאשר  לקריסה.  הסיבה  מהי  לבחון  חשוב  הנזיקי 
בפן  אחריות  ועל  ג'  צד  אחריות  על  מדברים  אנו 
הבניין  שדיירי  והמרכזי  הראשון  הדבר  אז  הנזיקי 
מטעמם  הנדסי  מומחה  למנות  זה  לעשות  צריכים 
הקריסה  סיבת  את  יחקור  אשר  קומה  שיעור  בעל 
כולם בסרטונים  של הבניין. את מה שקרה ראינו 
ברשתות החברתיות. אבל הרבה יותר חשוב לדעת 
ולקריסת  להתפוצצות  הסיבה  מה  קרה,  זה  למה 
עצמאי  מהנדס  לתת  צריך  התשובה  את  הבניין? 
מטעם הדיירים שיחקור את האירוע, את נסיבותיו 

ומה גרם לו. 
להקים  יכולות  האירוע  חקירת  של  "המסקנות 
עילת תביעה כנגד מנעד רחב מאוד של גורמים. 
לבניית  אישור  שנתנה  המקומית  בוועדה  החל 
ועוד  הקבלנית  החברה  היזמית,  החברה  הבניין, 

שורה של בעלי מקצוע". 
כי  הזאת  בנקודה  ולהאיר  להעיר  רוצה  "אני 
בגורמים  נעוצה  לקריסה  שהסיבה  יתכן  בהחלט 
ביותר  החשובים  הדברים  אחד  לחלוטין.  אחרים 
זר  'גורם  המונח:  זה  הנזיקין  בעולם  שעוסק  למי 
מזיק  של  הגנה  טענת  זוהי  כלל  בדרך  מתערב'. 
בניסיון להרחיק ממנו את האשם לתאונה. אבל אני 
לוקח את הדוקטרינה הזאת דווקא לצד של התובע. 
הרי הבניין עמד למעלה מ־38 שנים על תילו. לכן 
צריך לבחון איזה גורם זר גרם לו לפתע להיסדק 
גורם  כי  להיות  יכול  בהחלט  ולקרוס?  ולהתפוצץ 
עבודות  ביצוע  או  המטרו,  תעלת  חפירת  כגון  זר 
כל  או  סמוכה,  בנייה  או  ליסודות  בסמוך  תשתית 
המטרו  חפירת  לאירוע.  שגרמו  הם  אחר  זר  גורם 
המים  זרימת  משטר  לשינוי  הביאה  דן  גוש  בכל 
באקוויפר וליצירת בולענים ותופעות של בריחות 

חול מייצב. 
הבניין  דיירי  ועל  השערות  רק  הן  אלו  "כאמור, 
מטעמם.  מומחה  ידי  על  עצמאית  חקירה  לבצע 
לפרטי  עד  להגיע  היא  כאלה  בתיקים  החוכמה 

הפרטים בחקירת האירוע".
מה  הקנייני,  הפן  את  דבריך  בתחילת  הזכרת 

לגביו?
קורת  את  איבדו  הבניין  שדיירי  לזכור  "צריך 

שלהם  הקנייניות  הזכויות  עם  נותרו  אבל  ביתם 
עו"ד  עם  יחד  טיפלתי  האחרונות  בשנים  בנכס. 
אביב.  תל  בדרום  מרכזים'  'בית  בפרשת  הופן  חגי 
כזכור אירעה במתחם של 42 אלף מ"ר שריפת ענק 
הקנייני  הפן  רבות.  משפטיות  מחלוקות  שהולידה 
נגע לזכויות של בעלי יחידות הדיור השונות בבניין 
אל מול יתר הדיירים. פסקי הדין שם חשובים ביותר 
חשיבותו  את  העליון  המשפט  בית  רואה  בה  לדרך 
של תקנון בית משותף וכן את הזכויות השונות של 

כל דייר ודייר.
בבניין  וגם  מרכזים  בבית  גם  שטיפלתי  "מאחר 
באירוע  כליל  ונהרס  שהתפוצץ  בנתניה  משותף 
גז אני יכול לומר כי כאן קיימת חשיבות מרכזית 
ועד  מינוי  הבניין,  דיירי  כל  מצד  כוחות  לאיחוד 
פעולה וטיפול בעניין בצורה נמרצת מול עיריית 
גם  כמו  התכנון  וגורמי  המקומית  הוועדה  חולון, 
בכוחם  שיהיה  נדל"ניים  גורמים  עם  התחברות 
להקים את הבניין בזמן מקוצר ולהביא את הדיירים 
לקבל דירות גדולות וטובות יותר ו'מעז יצא מתוק'. 
אם הדיירים לא יתלכדו ויפעלו במאוחד לצערי גם 

בעוד 20 שנה לא יקום במקום בניין דירות".
חלה  לדיירים,  חדש  בניין  של  במקרה  גם  האם 
חובה על חברות הביטוח השונות לשלם תגמולי 

ביטוח לדיירים?
ביטוח  שרכישת  לזכור  צריך  כן.  היא  "התשובה 
היא וולונטארית. אדם רוכש בכספו פוליסת ביטוח 
על מנת שביום צרה יינתן לו מענה כספי. הזכאות 
לקבלת תגמולי הביטוח היא מכוח הפוליסה ואיננה 
חברת  הנדל"ני.  בפן  ולא  הנזיקי  בפן  לא  תלויה 
הביטוח היא מבטחת והיא איננה שותפה של המבוטח 

במכלול ענייניו".
הלשכה  נשיא  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  תגובת 
בפועל: "על בסיס עמדתו של עו"ד קפלנסקי, אני 
מבוטחיהן  את  לפצות  הביטוח  לחברות  קורא 

שביתם קרס באירוע ואיבדו את כל עולמם.
מנת  על  הרשות  מול  פועלת  הלשכה  כן,  כמו 
שאינה  בצורה  תוגדר  התקנית  הדירה  שפוליסת 
משתמעת לשתי פנים שאירועים מסוג זה מכוסים 

בפוליסה".

סוכות שמח 
בדרכים
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האם ביטוח החובה עומד להתייקר?
שר האוצר חתם על הצו לפיו החל מינואר 2022 יעבירו חברות הביטוח לקופות החולים 12.66% מדמי 

ביטוח החובה שגבו בחודש הקודם, במקום 9.4% שהן מעבירות כיום < רונית מורגנשטרן

אביגדור ליברמן חתם על ש ר האוצר 
הצו לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, 
לפיו כל חברת ביטוח תעביר לקופות 
אותו  החובה שגבה  ביטוח  החולים 12.66% מדמי 
מבטח בחודש הקודם, בעד כל הפוליסות שהוציא 
בינואר   1 ביום  החל  וזאת  הביטוח,  פקודת  לפי 
ב־2009,  שנקבע  ההעברה  שיעור  כיום,   .2022
עומד על 9.4%. מדובר בתוספת של כ־3% מדמי 
לקופות  לשלם  ייאלצו  שהחברות  החובה  ביטוח 
החולים, ובענף מעריכים שחברות הביטוח יגלגלו 
ייקור  באמצעות  למבוטחים  הנוסף  התשלום  את 
להחליט  אמורה  ההון  שוק  רשות  החובה.  ביטוח 

בנושא, כשהחברות יבקשו העלאת הפרמיות.
קובע  דרכים  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק 

)בא ־שחברות הביטוח תעברנה לקופות החולים 
מצעות המוסד לביטוח לאומי( את עלות אספקת 

־השירותים שניתנים על ידן לנפגעי תאונות דר
כים בסכום גלובלי המשקף את עלות השירותים. 
בחוק נקבע שעלות אספקת השירותים תתעדכן 

שי סל  עלות  מתעדכנת  שבה  בדרך  שנה,  ־מדי 
בהודעה  יפרסם  האוצר  וששר  הבריאות,  רותי 
ברשומות מדי שנה את עלות אספקת השירותים 

המעודכנת.
השירותים  אספקת  מימון  שלצורך  נקבע  עוד 
יעביר כל מבטח לקופות החולים שיעור, שיקבע 

שר האוצר לגביו בצו, מדמי הביטוח שגבה בעד 
פוליסות שהוציא לפי פקודת ביטוח רכב מנועי.

מימון הטיפול בנכי צה"ל
בטיוטה לצו שפרסם משרד האוצר בחודש מאי 

־האחרון נכתב כי "עלות אספקת השירותים והשי
־עור מדמי הביטוח שכל מבטח מחויב להעביר כא

מכך  וכתוצאה   ,2009 שנת  מאז  עודכנו  לא  מור 
מכך שהן  נהנו  הביטוח  חברות  זו  במהלך תקופה 
הביטוח  מפרמיות  מופחת  שיעור  לשלם  נדרשו 
הממשלה  להחלטת  בהתאם  מוצע,  כעת  שגבו. 
צה"ל  בנכי  הטיפול  בתחום  'רפורמה  שעניינה 

תקצי תוספת  אחת',  נפש   - הביטחון  ־ומערכת 
מיום  אחרות"  ופעולות  הביטחון  למערכת  בית 
שר  של  בהודעה  במקביל  לעדכן   ,2021 במאי   9
ולהעמידה  השירותים,  אספקת  עלות  את  האוצר 
על סך של 655 מיליון שקל בהתאם לעלות סל 
שירותי הבריאות המעודכנת לשנת 2020. בהתאם 
לכך, מוצע לקבוע בצו המוצע שכל מבטח יעביר 
לקופות החולים שיעור של 12.66% מדמי הביטוח 

־שגבה אותו מבטח בחודש הקודם, בעד כל הפולי
סות שהוציא לפי פקודת הביטוח, וזאת החל ביום 

1 בינואר 2022".

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן

U.S. Air Force Staff Sgt :שר האוצר ליברמן | צילום
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 מחלוקת בין שלמה אליהו והיו"ר רון טל - 
מי יהיה מנכ"ל מגדל ביטוח?

אליהו מקדם את מועמדותו של רונן אגסי, יו"ר החטיבה העסקית בבנק לאומי, ואילו יפתח 
רון טל תומך במינויו של ידין ענתבי, בכיר בבנק הפועלים < רונית מורגנשטרן

טל ר  רון  יפתח  מונה  האחרון  ביוני  ק 
יו”ר  לתפקיד  חשמל(  חברת  יו”ר  )לשעבר 
גם למנכ”ל מגדל  )ובאוגוסט  ביטוח  מגדל 
בקבוצת  השליטה  בעלי  של  כמועמדו  אחזקות(, 
מחלוקת  ביניהם  יש  וכבר  אליהו,  שלמה  מגדל 
רצינית, שגורמים במגדל מספרים שהביאה לאיום 
על  הן  ההסכמות  אי  טל.  רון  מצד  בהתפטרות 
זאת  הבא,  ביטוח  מגדל  מנכ”ל  לתפקיד  המועמד 
הנוכחי,  המנכ”ל  עוז,  רן  של  פרישתו  בעקבות 

שמונה לתפקיד מנכ”ל ישראכרט.
אליהו מבקש למנות לתפקיד מנכ”ל מגדל ביטוח 
את רונן אגסי, יו”ר החטיבה העסקית בבנק לאומי. 
)לשעבר  ענתבי  ידין  של  במינויו  תומך  טל  רון 
במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
האוצר( המשמש מאז 2008 כראש חטיבת השווקים 
הפיננסיים והפעילות הבינלאומית בבנק הפועלים.

הוקמה  מגדל  למנכ"ל  במועמד  הבחירה  לצורך 
נודע  טל.  רון  עומד  בראשה  איתור  ועדת  בחברה 
שהתקיימה  האחרונה,  האיתור  ועדת  לישיבת  כי 
בשבוע שעבר, הצטרף אליהו, והתקיים ויכוח קשה 
בינו לבין רון טל ושני הדירקטורים שתמכו בעמדת 

אליהו.
יש לציין כי התערבות אליהו במינוי 
עולה  אינה  ביטוח,  למגדל  מנכ"ל 
על  הממונה  הוראת  עם  אחד  בקנה 
משה  שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר 

ברקת, לפיה אליהו לא יכול להתערב 
כשנה,  לפני  ביטוח.  במגדל  בנעשה 

במגדל  אליהו  של  יתר  מעורבות  בעקבות 
לבחור  לאליהו  הממונה  הורה  ביטוח, 

דירקטור   – התפקידים  משני  באחד 
במגדל ביטוח או יו"ר מגדל אחזקות. 
החברה  יו"ר  בתפקיד  בחר  אליהו 
ועדת  ולכן התערבותו בישיבת  האם, 
עלולה  ביטוח  מגדל  למנכ"ל  האיתור 

זאת,  עם  הממונה.  מצד  ביקורת  לעורר 
עד כה לא הושמעה ביקורת כזאת.  

מועמד חיצוני נוסף
גם לתפקיד מנכ"ל כלל  היה מועמד  רונן אגסי 
כלל  יו"ר  אז  נוה,  דני  וחצי.  כשנה  לפני  ביטוח 
לתפקיד  אגסי  של  מועמדותו  את  קידם  ביטוח, 

להתערבות  שהביא  מה  החברה,  מנכ"ל 
חיצוני  בודק  שמינה  ברקת,  הממונה 
לחברה. בעקבות הבדיקה הורה ברקת 
המניות  בעלי  מעורבות  הפסקת  על 
הפרטיים ואגסי הסיר את מועמדותו. 

לתפקיד  מועמד  היה  ענתבי  ידין 
מוטי  נבחר  ואז  כשנה,  לפני  מגדל  יו"ר 
הדירקטוריון  בידי  מהתפקיד  שהודח  רוזן 
לבין  בינו  מתוקשרת  מחלוקת  בעקבות 
ניהל  אסטרטגיית  על  עוז  רן  המנכ"ל 

החברה.
חיצוני  מועמד  יש  לשניים  בנוסף 
נוסף לתפקיד - שגיא יוגב, ששימש 
ביטוח  חטיבת  כמנהל  האחרון  יוני  עד 

כללי בחברת הביטוח הראל.
ועדת האיתור צריכה להביא את המלצותיה 
ביטוח  מגדל  מנכ"ל  לתפקיד  המועמד  על 
בין  הדעות  חילוקי  בעקבות  הדירקטוריון;  לאישור 
מאוחר  למועד  הדיון  את  לדחות  הוחלט  השניים, 

יותר - אחרי סוכות.

שלמה אליהו

יפתח רון טל

אנשי עסקים מצליחים, יודעים בדיוק כמה 

שווה כל לקוח שלהם
ואיפה הפוטנציאל העסקי

ואתם?

www.SMS2010.co.il

המשך בעמוד 11

https://www.sms2010.co.il/%0D


| 23 בספטמבר 62021  02  02  02  02  02  חדשות ׀

 רשות שוק ההון ממליצה להאריך תקנות 
הקורונה עד 31 בדצמבר 2021

 מטרת הרשות לשמור על הכיסוי הביטוחי של עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום, או שצומצמה או 
הסתיימה העסקתם < רונית מורגנשטרן

ההון ב שוק  רשות  שפרסמה  טיוטה 
תקנות  כי  ממליצה  היא  לאחרונה 
הכיסוי  על  לשמור  שנועדו  הקורונה, 
הביטוחי של עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום 
עד  יוארכו  העסקתם,  הסתיימה  או  שצומצמה  או 

ה־31 בדצמבר 2021. 
נגיף  התפרצות  בעקבות  כי  מוסבר  בטיוטה 
הקורונה עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא 

ההפ כך  ובשל  העסקתם  שהסתיימה  או  ־תשלום 
כך  צומצמו,  או  הופסקו  אלו  עובדים  בגין  קדות 

־שהכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, סיכוני נכות וש
חרור מתשלום מיתרתו הצבורה של אותם עובדים 

עשויים להיפגע כתוצאה מכך.
של  הביטוחי  הרצף  הפסקת  או  הפחתת  בנוסף, 

־אותם עובדים כתוצאה מהפחתת או הפסקת ההפ
עובדים  אותם  של  ביכולתם  לפגוע  עשוי  קדות 
זאת  בעתיד,  כאמור  ביטוחיים  כיסויים  לרכוש 

־במקרה שבו מצבם הרפואי של אותם עובדים יש
כי לאותם  הצטרפותם  למועד  ביחס  לרעה  ־תנה 

סויים ביטוחיים והם יידרשו לעבור חיתום.

נוכח מצב ייחודי זה במשק ולצורך מתן מענה 
קו נגיף  הוראת שעה  הותקנו תקנות  זו  ־לבעיה 

רונה החדש לזמן מוגבל, עד 31 בדצמבר 2020. 
־עם הימשכותו של משבר הקורונה, במסגרתו עו

בדים רבים במשק המשיכו לצאת לחופשה ללא 
תשלום או שצומצם היקף משרתם או שהסתיימה 

העסקתם, הוארך תוקפן של התקנות עד 30 ביוני 
2021. בעקבות התפזרותה של הכנסת ה־22, תו־
קפן של התקנות הוארך עד 6 ביולי 2021. כעת, 
מוצע להאריך את התקנות עד 31 בדצמבר 2021 
על מנת לשמור על הכיסוי הביטוחי של עובדים 

אלה.

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול

shutterstock :חל"ת או צמצום המשרה עשוי לפגוע ביכולתם של העובדים לרכוש כיסוי ביטוחי בעתיד | צילום



מצטרפים עוד היום לשירות
של רשת מוסכי ההסדר המובילה בישראל

ונהנים ממגוון יתרונות ושירותים מתקדמים

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי 
ofirha@drpz.co.il      052-63-66154     

שירותי שינוע
ואיסוף הרכב

מהמבוטח אל המוסך

אחריות על התיקון
לכל החיים

פריסה ארצית
של סניפי שירות

אספקת רכב חלופי
מהיום הראשון

סיוע במילוי והגשת
מסמכי תביעה

הסדרים עם רוב 
חברות הביטוח בישראל



אל תגידו שלא ידעתם!

תאריך אחרון להגשה 29.09.2021

בואו להוביל ולהשפיע!

את הטפסים יש להגיש לוועדת הבחירות לכתובת המייל 
bhirot2021@insurance.org.il

להורדת הטפסים - לחצו כאן

נותרו עוד

להגשת מועמדויות למוסדות הלשכה

ימים

נשיא הלשכה
יושבי ראש המחוזות

נציגי הסניפים למועצה ארצית ויושבי ראש הסניפים
חברי וועדת הביקורת

חברי וועדת האתיקה ותלונות הציבור
חברי בית הדין הארצי למשמעת

https://bit.ly/3EFxLiH
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"בנוי כדי לשרוד"
 MDRTמסלולו המהיר של סיימון ליסטר, שהחל מאכזבה בספורט ועד לצמרת ארגון ה־ 
 היה משולב בהצלחות ואמונה שהשקעה משמעותית ומתמדת במקצוע בסופו של דבר 

MDRT ,תיתן פרי < סו"ב הרולד מידלדורף

שפניו כ ליסטר  סיימון  ידע   16 בגיל  בר 
מועדות לעולם הפיננסים. ההחלטה נפלה 
בעקבות פגיעה רצינית ברגלו שקטעה את 

שאיפותיו לקריירה מקצועית בכדורגל.
סיימון, מנורפוק, אנגליה, חבר MDRT מזה 13 
 Top היו"ר החדש של כיום להיות  שנה, מועמד 

.Of The Table
ועד  בספורט  מאכזבה  שהחל  המהיר,  מסלולו 
לצמרת ה־MDRT, היה משולב בהצלחות ואמונה 
שהשקעה משמעותית ומתמדת במקצוע בסופו של 

דבר תיתן פרי.
סיימון הפך לאיש ביטוח ופיננסים כבר בגיל 21 
והיה בין 25 הסוכנים המובילים בחברה איתה הוא 
עבד. הוא מייחס הצלחה זו לבקיאותו במתמטיקה, 
לאופיו התחרותי מעולם הכדורגל ולמוסר העבודה 

שספג בנעוריו מהוריו.

Top of the Table
סיימון  השתמש  שלו  הלקוחות  קהל  להגדלת 
במצגות רבות להמחשת חשיבות הביטחון הכלכלי 
וגם המליץ ללקוחותיו לפעול ללא היסוס. בראש 
מעייניו הוא שם את הליך איתור ההפניות, רקימת 
קשרים עם מרכזי השפעה ומתכנני עזבון וארגון 

סמינרים לביסוס אמינותו.
נעזר  ועדיין  עצמו  בזכות  עומד  סיימון  כיום 
ברעיונות ותמיכה של יועצי ביטוח אחרים. נשיא 
אנגליה,  מבריסטול  גורדון,  טוני  בעבר,   MDRT
הפך להיות המנטור שלו. לפני שסיימון התוודע 
לקיום MDRT, הוא השתתף באירוע ביטוחי אזורי 
גורדון.  טוני  היה  שם  הנואמים  ואחד  ב-2006 

עם  פגישה  ביקש  סיימון  הכרות,  אותה  בעקבות 
שעות  מחמש  יותר  נוסע  עצמו  את  ומצא  טוני 
על  למד  רק  לא  הוא  מטוני  בבריסטול.  לפגישה 
העוצמה של MDRT אלא למד גם על החשיבות 
שמירת  שלו,  הפעילויות  על  אחראי  להיות  של 
לפחד  ולא  וקיימים  חדשים  לקוחות  בין  איזון 

לבקש הפניות. 
הסיפור הוא על תחילת דרכו של סיימון ליסטר, 
 TOTב־ חברות  ל־10שנות  והגעתו  לקוחות  ללא 

תוך 13 שנה שהוא במקצוע.
 MDRTהכל החל כששמע שקיים רף בארגון ה־
שנקרא Top Of The Table, אומר ליסטר. הוא 
פשוט הציב לעצמו מטרות ומה עליו לעשות כדי 
בסוף שבוע  עזב את משרדו  לא  להשיגן. למשל, 
הפעילות שלו לשבוע שאחריו  שיומן  עד  עבודה 

היה מלא בפגישות.

המפתח: משמעת עצמית
"לאנשים קל מאד ליפול למלכודת של 'אעשה 
זאת בשבוע הבא', אומר סיימון. "ההגעה לתפקיד 

הגדול ב־TOT הייתה הודות למשמעת עצמית".
נוסף  ושותף  סיימון  מנכ"ל,  בתפקיד  כיום, 
עובדים.   20 ומעסיקים  משרדים  שני  מפעילים 
פיננסים  וניהול  פרישה  בתכנון  מתרכז  העסק 

לפני ואחרי הפרישה.
סיימון מכיר בעובדה שאף אחד לא יכול לעבוד 
לבד ומודה שחלק גדול מהצלחתו היא בזכות צוות 
העובדים הנפלא שלו. הוא מדגיש גם את החשיבות 
אשר  והלקוחות,  קולגות  בין  ההדדי  האמון  של 
ביניהם  חולקים  וגם  חדשות  הפניות  מביאים  גם 

שאיפות, דאגות והכרת תודה על תכניות מוצלחות. 
 ,Top Of The Table לקראת תפקידו להנהגת
הוא חולק כבוד גדול והוקרה לקודמיו. הוא מחפש 
כל העת דרכים חדשות לעזור לעמיתים להמשיך 

לצעוד קדימה בהצלחה. 
פותחה יוזמה ל"תוכנית מנטורים" עבור סוכנים 
כדי   ) COT(   Court of the Table בדרגת 

.TOTלהצמיח את הדור הבא של חברי ב־
במנהיגים,  לתמוך  תמשיך   TOTש־ מוסיף,  הוא 
חברי ועדות שונות וחברים ב־MDRT, כדי לעודד 

ולאתגר אותם וליצור רעיונות חדשים.

תשקיע בעצמך
לימודים  של  רצף  הם  סיימון  של  חייו  כמובן, 
וצמיחה מתמדת ושיתוף פעולה עם רואי חשבון, 
כך  אחרים,  חופשיים  מקצועות  ובעלי  דין  עורכי 
הוא מעמיד את עצמו כמומחה שיכול לספק ידע 
גם  סיימון  ללקוחות.  משמעותי  מוסף  וערך  רחב 
שונים   MDRT במפגשי  השתתפותו  את  רואה 

כהשקעה עצמית לצמיחה אישית ומקצועית. 
לשם כך, הוא נוסע כארבע פעמים בשנה לארה"ב 
 .MDRTל־ הקשורות  הרצאות  או  ישיבות  לצורך 
רוצה  ואני  נפלא  היה  עבורי   MDRTב־ "המסע 
שהפקתי.  מה  עבור  יכולתי  ככל  לארגון  להשיב 
אני מודה על ההכרות עם אנשים מדהימים מכל 

העולם שהפכו להיות חבריי הקרובים".

 MDRT הכתבה פורסמה לראשונה במגזין
העולמי, גיליון ינואר/פברואר 2021. תרגום: 

MDRT סו"ב הרולד מידלדורף, חבר
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דחייה עקב התיישנות
עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי על דחייה של תביעה עקב התיישנות • וגם - 

החשיבות שבהגשת תביעה בטווח המקוצר המוגדר בחוק חוזה הביטוח

נושא ע  על  השמירה  חשיבות  ל 
ההתיישנות ערכתי הרצאות רבות 
ושונות בדגש על השינויים שחלו 
במהלך נובמבר 2020 בתחום זה בתביעות על 

פי פוליסות הביטוח.
יבהיר  בסיפור אשר  אבקש לשתף  השבוע 
בהגשת  באיחור  הגורליות  ההשלכות  את 

התביעה לחברת הביטוח. 
גניבת רכב.  בגין  הגישו תביעה  התובעים 
שיש  סבורה  היא  כי  השיבה  הביטוח  חברת 
איחור  עקב  הסף  על  התביעה  את  לדחות 
בהגשתה, שהרי על פי סעיף 31 לחוק חוזה 
תביעה  של  ההתיישנות  תקופת  הביטוח, 
מקרות  שנים  שלוש  היא  ביטוח  לתגמולי 
אירוע הביטוח. וכאן, אין עוררין כי האירוע 
 2014 שנת  במהלך  אירע  הנטען  הביטוחי 
ולא   ,2017 במהלך  התיישנה  התביעה  ולכן 

היה מקום להגישה בשנת 2020.
מבית  מבקשים  הם  כי  הבהירו  התובעים 
הביטוח  לחברת  יאפשר  שלא  המשפט 
הביטוח  וחברת  ככל  דיוני,  מחסום  להציב 

נהגה בחוסר תום לב. בית המשפט מדגיש כי בית 
המשפט העליון דחה בעבר טענות לעצירת מרוץ 
התיישנות עקב מרמה בטענה כי הדבר לא הוכח 
"תקופת השהיה להתיישנות"  וכן הנטל להוכחת 
מוטלת על המבוטח/התובע ועל הטענות להתמך 

בתצהיר. 

סעד חריג
בית המשפט מוסיף כי גם אם יתעלם מהטענה 
הפרוצדורלית, היה מצופה כי יוסבר בתצהיר מה 
היא הסיבה הגוברת על ההתיישנות במקרה נשוא 
ביחס  נמצאה טענה שכזו.  זו, אלא שכאן  תביעה 
לטענות התובעים כי נעשו פניות לחברת הביטוח 
הוצגו  שלא  הרי  בתביעה,  לטפל  פעלה  לא  וזו 

פניות שכאלה.
לחברת  שהודעה  כך  על  חוזר  המשפט  בית 
הביטוח או לסוכן הביטוח על מקרה הביטוח אינה 
ההתיישנות  מרוץ  לעצירת  כשלעצמה  מביאה 
לקבלת  הביטוח  מחברת  דרישה  גם  מכך,  ויתרה 
תגמולי הביטוח וכן ניהול משא ומתן עמה אינם 

מביאים לעצירת תקופת ההתיישנות.
תביעה  סילוק  כי  המשפט  בית  מוסיף  אומנם 
על הסף הינו סעד חריג, עם זאת, לעיתים הדבר 
ציבור  כלפי  והוגנות  יעילות  מטעמי  נדרש 
לא  המקרה  בנסיבות  כולו.  והציבור  המתדיינים 
יש  מדוע  להבהיר  ובסיסי  ראייתי  בסיס  התגבש 
לעצור את מרוץ ההתיישנות ולכן אין מנוס, קובע 
בית  זאת,  עם  התביעה.  מדחיית  המשפט,  מבית 

סמליות  משפט  הוצאות  לתובעים  פוסק  המשפט 
בנסיבות העניין.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. 
מפאת חשיבות הנושא אני מצרף לנוחיותכם 
חוזה  בחוק  ההתיישנות  סעיפי  את  השבוע 

הביטוח: 
מעודכן  )נוסח  הביטוח  חוזה  לחוק   31 סעיף 
ההתיישנות  תקופת  הכתבה(:  פרסום  למועד 
שנים  שלוש  היא  ביטוח  לתגמולי  תביעה  של 

לאחר שארע מקרה הביטוח, ולעניין ביטוח חיים, 
 – סיעודי  וביטוח  ואשפוז  מחלות  מפני  ביטוח 
היתה  הביטוח;  מקרה  שארע  לאחר  שנים  חמש 
עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או 
מתאונה, תמנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה 
לפי תנאי  ביטוח  זכות לתבוע תגמולי  למבוטח 
חוזה הביטוח; לעניין זה, "ביטוח חיים" - ביטוח 

של  או  המבוטח  של  מותו  הוא  הביטוח  שאירוע 
זולתו.

לגרוע  בלי  הביטוח:  חוזה  לחוק  31א  סעיף 
וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  על  הממונה  מהוראות 
על  למבטח  מוטב  או  מבוטח  הודיע  זה,  לעניין 
לו  יודיע   ,22 סעיף  לפי  הביטוח  מקרה  קרות 
המבטח במענה על אותה הודעה, ולאחר מכן בכל 
הודעה הנוגעת לדרישה לתגמולים מאותו מקרה 

ביטוח, באופן ברור ובולט לעין:
)1( מהי תקופת ההתיישנות לפי סעיף 31;

נעצר  אינו  ההתיישנות  תקופת  שמניין   )2(
בעקבות מסירת התביעה למבטח.

קטן  בסעיף  כאמור  מוטב  או  מבוטח  )ב(הודיע 
המוטב  או  המבוטח  בפני  המבטח  יתריע  )א(, 
בכתב, 12 חודשים לפני סיום תקופת ההתיישנות 
חודשים  שלושה  נוספת  ובהודעה   31 סעיף  לפי 
לפני סיום התקופה האמורה, על משמעות סיום 
תקופת ההתיישנות אף אם מתנהל ביניהם משא 

ומתן". 
וחשוב  מורכבת  היא  ההתיישנות  סוגיית  מכאן, 
מאוד בכל מקרה ומקרה לבחון ולהתייעץ על מנת 
להבין את תקופת ההתיישנות הקונקרטית למקרה 
המקרים  ואת  הנסיבות  את  וכן  התביעה  נשוא 

שמאפשרים הקפאת תקופה להתיישנות.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן
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 בית המשפט חוזר על 
כך שהודעה לחברת 

הביטוח או לסוכן הביטוח 
על מקרה הביטוח אינה 

מביאה כשלעצמה לעצירת 
מרוץ ההתיישנות

Shutterstock :הנטל להוכחת "תקופת השהיה להתיישנות" מוטלת על המבוטח/התובע | צילום

http://www.nevo.co.il/law/71902
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות סוכן ביטוח צעיר 
ונמרץ שמעוניין לעבוד על תיק הלקוחות של המשרד 

כפרילאנס עם אפשרות בעתיד לניהול ופיתוח של 
 המשרד פרטים יש לשלוח קורות חיים 
itsik@newafikim.co.il למשרת סוכן

סוכן ותיק  מחולון מציע שרותי משרד בחולון )ללא 
תשלום( ותמיכה מקצועית למועמד עם או  בלי רישיון  

לעיסוק  כסוכן עצמאי  )עפ"י הסכם( קו"ח   לשלוח  
למייל:skashro@bezeqint.net מס' הטלפון  

במשרד - 03-5032893 

לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר 
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל 

תיקים שכיר. ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני 
3 שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי - יתרון 

מסגרת העסקה א-ה 8:30-14:00 נא לשלוח קורות 
sharon@og-ins.co.il :חיים ל

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות, המתמחה בשיווק 
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט, חיים/בריאות, 
דרושים: רפרנט/ית שימור לקוחות, אנשי מכירות 

עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח, מתאמי 
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום, מזכירה 
בכירה עם ניסיון, תנאים וסביבת עבודה מעולים! 

לפרטים: 054-7000072 חגי

לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן, דרוש/ה 
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי, עם נסיון 

בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח. עבודה 
לטווח ארוך. התחלה מיידית. שעות העבודה בימים 

א'-ה' 8:30-16:00 יום ו', פעם בחודש, 9:00-12:00 נא 
cochi@shir-ins.com :לשלוח קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה. העבודה מהבית 
באופן קבוע. משרה לטווח ארוך. לשלוח קו"ח למייל: 

boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם 

ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי, ניהול תיקי 
לקוחות ועבודה מול החברות. יש אופציות קידום! שכר 
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח 

tomerinsur@gmail.com :קו"ח למייל

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח 
המשרד וניהול שוטף. לצד פעילות מסורתית, המשרד 

פועל בתחום - תכנונים פנסיונים, מיסוי, תהליכי 
פרישה, גורם מתפעל. קורות חיים/מידע נוסף במייל 

ibn1976@gmail.com
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה  עובד/ת ביטוח 

אלמנטרי  )דירות /עסקים/רכב( עבודה בסביבה 
 נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל- 

avi@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים 

בתחום הביטוח פנסיוני / אלמנטרי - שיפור ניכר 
Rh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -בתנאים

חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים 
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית 

roznerbit@walla.co.il ומקצועית באזור

שכירות משנה
משרד מפואר כ 65 מ"ר כולל 3 חדרים + אופן ספייס 
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר 52 ש"ח 

למ"ר כולל אחזקהמעלית + מזגנים 0508844442 
ששון מאירי

להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר 
סבא בבניין מבוקש, משרד מרווח כולל שימוש בחדר 

ישיבות. העלות 3500 + מעמ -מחיר קבוע הכולל 
חשמל, ארנונה, ניקיון, אינטרנט – קו סימטרי ודמי 

ניהול. ערן 054-2004455  הנחה מהותית לסוכנת / 
סוכן בתחילת הדרך!

להשכרה במשרד מפואר, חדר גדול כולל חלון 
ענק. המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי, חניה 
חופשית, השכירות חודש בחודשו, מחיר פיקס כולל 

)דמי ניהול, חשמל, ארנונה, ניקיון יומי(. ניתן לקבל 
מרוהט, שלמה 052-2944888

להשכרה 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח תקוה. החדרים 

מרוהטים, בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה 
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת. העלות הנדרשת כולל 
חשמל, ארנונה, אינטרנט, ועוד: 4,000 ש"ח + מע"מ. 

לפרטים, שמוליק: 054-4946290

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט. משלמים מכפיל 

גבוה ובמזומן, ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד 
303@5052323.co.il :מספר שנים 052-3688700 מייל

אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם 
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו, שלא! אצלנו 
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם 

ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים. אם גם אתה 
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש. ליצירת 

קשר ותיאום פגישה, אסף יגר 052-4241333 המודעה 
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

ערן בר סוכנות לביטוח בעמ, עם התמחות עסקית 
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל, 

רכישה מלאה או שותפות. לפרטים יש לפנות לערן 
 054-2004455. סודיות מובטחת 

eran@bar-ins.co.il
סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 

המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות 

/ עצמאים / פרטיים. אנו מתמחים ביועץ למשכנתה 
)חדשה / מיחזור / איחוד הלוואות / ועוד(. נשמח 

לשת"פ עמך על תיק המבוטחים שלך, ובמקביל ללמד 
אותך את התחום.בוא נפגש לקפה, שלמה קרקסוני, 

 052-2944888 
https://www.facebook.com/krsmartmoney 

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

כנס מבטחי המשנה: יידרשו העלאות 
נוספות ב־2022

כי ה הוא  מסר שיצא מהכנס השנתי של מבטחי המשנה בעולם, שנערך במונטה קרלו, 
המשנה  מבטחי   .2022 במהלך  המשנה  ביטוחי  תעריפי  של  נוספות  העלאות  יידרשו 
הבהירו שהם רוצים הכנסות גבוהות יותר בשל שיעור הריבית האפסית ומחיר האינפלציה, על 

רקע הגידול בהפסדים כתוצאה מאסונות הטבע שהיו במחצית הראשונה של השנה.
התקבלה החלטה משותפת על ידי מבטחי 
חייבים  המשנה  ביטוחי  שתעריפי  המשנה 
עתה  כבר  ידוע  כאשר  בעתיד,  להתייקר 
על אומדן הפסדים של 85 מיליארד דולר 
באסונות טבע השנה. הנתון הזה אינו כולל 
יש  לזה  בארה”ב.  ההוריקנים  עונת  את 
להוסיף את השיטפונות שפקדו את אירופה 
ביטוחי  בחידוש  נוקשים  לתנאים  שיגרמו 

המשנה באירופה בינואר 2022.
המשנה  מבטחי  שהביעו  העמדות 

המובילים בעולם:
• מיוניק רי מוכנה לוותר על עסקי ביטוחי 

משנה שאינם עונים על החזר ההשקעה המקובלת.
• סוויס רי ממשיכה להביע אופטימיות לגבי שוק הביטוח. היא מצפה לייקור תעריפים בענפי 

רכוש ותאונות ולהאטה בחידוש ביטוחים בסקטורים מסוימים בינואר 2022. 
• האנובר רי ממשיכה לגלות אופטימיות לגבי הצפוי בתעריפי ביטוחי המשנה בשנה הבאה. 

הצפי שלה: התייקרות חד ספרתית של התעריפים.

ההשקעות  חטיבת  מנהל  פישר,  גיא  כי  פורסם  כן  כמו 
את  לסיים  מבקש  הוא  כי  אתמול  הודיע  ביטוח,  במגדל 

תפקידו בו הוא מכהן מאפריל 2020.
מהלכים  של  שורה  פישר  הוביל  כהונתו  תקופת  במהלך 
שבהם:  הבולטים  כאשר  ההשקעות,  בתחום  דרך  פורצי 
המוסדיים  הגופים  מבין  ראשונה  מגדל,  של  הכרזתה 
עקרונות  מתוך  השקעות  מדיניות  אימוץ  על  בישראל, 
אחריות חברתית וסביבתית – ESG; הקמת זרוע ההשקעות 
שקל  מיליארד   5 של  בהיקף  הפינטק  בתחום  החברה  של 
חילופיות  אנרגיות  הטכנולוגיה,  בתחומי  המיקוד  והובלת 
הודות לפעולות הרבות שבוצעו בחטיבת  ותשתית חדשה. 
ההשקעות שיפרה מגדל בשנתיים האחרונות את התשואות 
לעמיתים בצורה ניכרת, תוך שהיא בולטת בנושא זה מבין 

חברות הביטוח.
יפתח רון טל, יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח ורן עוז, מנכ"ל 
החברה, הודו לגיא פישר על תרומתו הרבה לחברה ואיחלו 

לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית.
למנכ"ל  לדרך,  לשותפיי  מודה  "אני  מסר:  פישר  גיא 
החברה, להנהלה, לדירקטוריון, לוועדות ההשקעות ולעובדי 
החטיבה על הדרך ועל ההישגים המשמעותיים המשותפים".
מקורות במגדל אמרו כי הרקע לפרישתו של פישר הוא 
הסיכוי הגבוה למינויו של רונן אגסי לתפקיד מנכ"ל מגדל 
ומערכת  הון,  שוקי  במגדל  אגסי  תחת  עבד  פישר  ביטוח; 
בין השניים לא הייתה טובה במיוחד, אמרו אותם  היחסים 

גורמים.
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לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

שחר גואל על פטירת אשתו 

רחל  ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
 בצערה של משפחת בלליס 
 על פטירתו של חבר הלשכה

שבתאי 
בלליס  ז"ל

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
 בצערו של יו"ר ועדת תקנון 
 אורי צפריר על מות אחותו

לבנה  ז"ל
שלא תדע עוד צער

הפסדים של 85 מיליארד דולר באסונות טבע ב־2021
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