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ביטוח ופיננסים

אחריות ללא אשמה
איך קרה שלמרות קיום פוליסה, 

חברת ביטוח לא נדרשה לשלם את 
תגמולי הביטוח לאחר תאונה 

< עמ' 9

המאבק באתרים המתחזים
מאבק הלשכה נמשך - כעת, נגד 

גופים הממליצים למבוטחים למשוך 
את כספי הפנסיה טרם המועד

 <  עמ' 3

חובת הזהירות
עו"ד ג'ון גבע במאמר מיוחד 

- מדוע חויבו בעלי קניון 
 בתשלום פיצויים ללקוחות 

< עמ' 5

 מי יהיה הנשיא הבא 
של לשכת סוכני הביטוח

 המועד האחרון להגשת מועמדות לנשיאות הלשכה ולמוסדותיה הנבחרים 
 חלף • 3 מועמדים סופיים לתפקיד נשיא הלשכה: אלי שטרק, אודי הוד 

ושלמה אייזיק • הבחירות יערכו ב־24 בנובמבר 2021 < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

 שלמה אייזיק, אודי הוד או אלי שטרק: אחד 
מהם יהיה הנשיא הבא של לשכת סוכני הביטוח 

 אתמול היה היום האחרון להגשת המועמדויות לנשיאות הלשכה ולמוסדותיה הנבחרים בבחירות 
 שיתקיימו ב־24 בנובמבר 2021 • בבחירות יוכלו להשתתף רק חברי לשכה רשומים ששילמו את 

דמי החבר < רונית מורגנשטרן

לושה מתמודדים הגישו רשמית את ש
מועמדותם לתפקיד הנשיא הבא של 
לשכת סוכני הביטוח שייבחר ב־24 
סו"ב  הם:  המועמדים  שלושת   ;2021 בנובמבר 
"יונט",  קבוצת  ומייסד  מנכ"ל  אייזיק,  שלמה 
סו"ב  בלשכה;  שונים  בתפקידים  בעבר  שכיהן 
וסו"ב  ומחוזות  סניפים  ועדת  יו"ר  הוד,  אודי 
אלי שטרק, יו"ר ועדת קשרי קהילה בהווה ויו"ר 

ליסוב סוכנות לביטוח בעבר.
האחרון  היום  היה   ,29/09/2021 אתמול, 
סוכני  לשכת  לנשיאות  המועמדויות  להגשת 
יושבי  הנבחרים:  הלשכה  ולמוסדות  הביטוח 
ראש המחוזות, נציגי הסניפים למועצה הארצית 
הביקורת,  ועדות  חברי  הסניפים,  ראש  ויושבי 
הדין  בית  וחברי  הציבור  ותלונות  האתיקה 

הארצי. 
ועדת הבחירות המרכזית בלשכה בראשות עו"ד 
חיים קנת, תעבור על הטפסים שהגישו המועמדים 
ותחליט עד ה־03/10 על אישור/פסילה/תיקונים 
יפורסמו  באוקטובר  ב־5  המועמדויות;  כל  לגבי 
אישור/פסילה/תיקון  לגבי  הוועדה  החלטות 
המועמדים  יוכלו  באוקטובר  ה־7  עד  ליקויים; 

ו/ ערעור  להגיש  נפסלו,  או  הערות  שקיבלו 
תדון  באוקטובר  ב־12  מתוקנות;  מועמדויות  או 
ועדת הבחירות בערעורים על פסילת מועמדות 
מתוקנות;  בבקשות  להכרעה  אחרון  מועד  וכן 
רשימת  את  הוועדה  תפרסם  באוקטובר  ב־20 
מה־21  החל  המוסדות.  לכל  הסופית  המועמדים 
באוקטובר 2021 תהיה מותרת תעמולת בחירות 

של המועמדים.

אודי אביטל פרש מהמירוץ
והמרכז,  ת"א  מחוז  יו"ר  אביטל,  אודי  סו"ב 
תפקיד  על  יתמודד  כי  כחודש  לפני  שהודיע 
את  להגיש  שלא  לבסוף  החליט  הלשכה,  נשיא 
מועמדותו לתפקיד. גם סו"ב נוגה עקל, שהודיעה 
הגישה  לא  תתמודד,  כי  חודשים  מספר  לפני 
היא  ההערכה  הלשכה.  נשיא  לתפקיד  מועמדות 
ששניהם יעבירו את כוחם בשטח ותמיכתם לאחד 

המועמדים.
בהתאם לתקנון, המועמדים לנשיאות הלשכה 
חויבו להגיש טופס הצהרה על חברות בלשכה, 
לפחות  של  וכהונה  חבר  דמי  של  חוב  היעדר 
האחרונות  השנים   10 במהלך  אחת  קדנציה 
המועמדים  בנוסף,  הלשכה.  במוסדות  בתפקיד 
את  להגיש  התקנון  פי  על  מחויבים  לנשיאות 
רשימה  בצירוף  הבחירות  לוועדת  מועמדותם 
של 100 ממליצים לפחות מקרב חברי הלשכה. 
יכול  והוא  בנפרד  טופס  על  חותם  ממליץ  כל 

להמליץ על שני מועמדים לכל היותר.
לשכה  חברי  רק  להשתתף  יוכלו  בבחירות 

רשומים.

shutterstock ,מימין: שטרק, אייזיק והוד. המועמדים הסופיים לתפקיד נשיא הלשכה | צילומים: באדיבות הלשכה, באדיבות יונט
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 הלשכה תבקש התערבות הרשות בפרסומי 
גופים הממליצים על משיכת הפנסיה

 לאחרונה העבירה הלשכה שמות של שתי סוכנויות מהצפון שעסקו בכך • נשיא הלשכה אנגלמן: 
 "הרשות הקלה במדיניות ההלוואות ופדיונות מקופות גמל וקרנות פנסיה במהלך הקורונה. צריך לערוך 

חשיבה מחודשת בנושא" < רונית מורגנשטרן

שוק ל ורשות  הלשכה  של  המאבק  אחר 
המתחזים  באתרים  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
ללא  הפועלים  ובגופים  הביטוח"  ל"הר 
רשות תחת שמו של משרד האוצר, תבקש הלשכה 
התערבות הרשות גם בפרסומי גופים הממליצים על 

משיכת הפנסיה טרם המועד.
לחוסכים  הממליצים  גופים  של  בפרסומים  מדובר 
בשירותיהם  להשתמש  גמל  וקופות  פנסיה  בקרנות 
התפטרות  ללא  גם  הצבורים,  הכספים  למשיכת 
בדיקה  מציעים  הם  מעסיק.  אישור  וללא  מהעבודה 
חינם אבל על כל יתר השירותים הם לוקחים עמלה 
כמו  כי  לציין  יש  בממוצע.  כ־10%  של  מכובדת 
במקרים של הגופים המתחזים לאתרי מדינה, גם רוב 
הגופים הממליצים לסייע בפדיון מוקדם של חסכונות 
פנסיוניים הם סוכני ביטוח. הלשכה העבירה לאחרונה 

שמות של שתי סוכנויות מהצפון שעסקו בכך.
בלשכה טוענים, כי מעבר לעובדה שמדובר בהליך 
להשתמש  מבלי  בעצמו  לעשות  יכול  חוסך  שכל 
המזיקים  בפרסומים  שמדובר  הרי  מתווכת,  בחברה 

מאוד לחוסכים לפנסיה, שכן משיכת הפנסיה טרם 
הכנסות  ללא  המושכים  את  להשאיר  עלולה  עת 
בטרם  משיכה  כי  לציין  יש  מעבודתם.  כשיפרשו 
המועד גם מלווה ברוב המקרים בתשלום מס בשיעור 
של 35%. עוד נטען כי פרסומים אלו תפסו תאוצה 

בשנה האחרונה עקב הקורונה שהביאה רבים למצוקה 
כספית בשל הפסקת העבודה באופן חלקי או מלא, 
והם מחפשים מקורות כספיים שיסייעו להם לעבור 

את התקופה הקשה. 
אנגלמן:  יוסי  סו"ב  בפועל  הלשכה  נשיא  לדברי 
הפרקטיקה  את  מאפשר  אשר  הרגולטורי  "המצב 
גמל,  מקופות  כספים  משיכת  בדבר  המתוארת 
שתכליתן ביטחון כלכלי לעת פרישה, מטרידה מאוד 
ומעוררת אי נוחות, קל וחומר כאשר סוכני ביטוח, 
על  לשמר  מנת  על  הציבור  עבור  העת  כל  פועלים 

חסכונותיו למועד הפרישה.
 "תיאורים מעין אלה מהווים 'מכשול בפני עיוור', שכן 
ספק אם הלקוח מבין את המשמעות של משיכת כספי 
הפנסיה ביחס לעתידו הכלכלי, וזאת מעבר לעובדה כי 
מדובר על 'משיכה שלא כדין' אשר מובילה לשיעורי 
המשיכה.  במועד  מיד  אחוזים  עשרות  בגובה   מס 
מול  הקרובה  בפגישתי  זה  בעניין  לפעול  "בכוונתי 
מנת  על  ברקת,  משה  מר  ההון,  שוק  רשות  ראש 

להוביל לתיקון המצב".

 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

צילום 
מסך של 

הודעה 
שנשלחה 

למבוטחים



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
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 הלקוחה נפלה בדרך למכונית – 
בעלי הקניון חויבו בתשלום פיצויים

בית המשפט קבע לאחרונה כי בעלי מרכז קניות לא דאגו לתחזוקה סבירה של החניון, ועל 
כן חייב אותם לשלם לתובעת פיצויים ושכר טרחה < עו"ד ג'ון גבע

להחנות ר נאלצים  מאיתנו  בים 
את המכונית שלנו בחניון, וזאת 
כמעט מדי יום, בדרכנו לעבודה, 
בימים  כיו"ב.  לסידורים  ממנה,  בחזרה 
בסוגיה,  מעניין  דין  פסק  ניתן  אלה 
בהן  בנסיבות  קרובות,  לעתים  העולה 
אדם מועד או מחליק בחניון בו החנה את 

מכוניתו.
לפיצוי  תביעה  הוגשה  המשפט  לבית 
תובעת בגין נזקי גוף שנגרמו לה לאחר 
שתי  בבעלות  הנמצא  בחניון  שהחליקה 
היו  השלישיים  הצדדים  אשר  נתבעות, 

אמונים על ניקיונו. 
רמת  בקניון  בחנות  עבדה  התובעת 
התביעה,  בכתב  הנטען  פי  על  אביב. 
עבודתה  את  סיימה  עת   ,2016 בשנת 
החליקה  בחניון,  למכוניתה  ובדרכה 

התובעת על נוזל שלא היה נראה לעין. כתוצאה 
מן התאונה היא שברה את הירך ועברה טיפולים 
וכן שיקום ממושך. התאונה הוכרה על ידי המוסד 
שולמו  כן  ועל  עבודה,  כתאונת  לאומי  לביטוח 

לתובעת תגמולים.
התובעת טענה כי הנתבעות, כבעלות המקרקעין 
משתמשי  לבטיחות  לדאוג  חייבות  שהיו  וכמי 
מנגד,  התאונתי.  לאירוע  אחראיות  החניון, 
הנתבעות טענו כי לא ניתן היה למנוע נזילת מים 
או שמן בחניון ועל התובעת היה להימנע מהליכה 
במתחמי החניה. לחילופין, הפנו הנתבעות אצבע 
חברת   – השלישיים  הצדדים  כלפי  מאשימה 

הניקיון והמבטחת שלה.
בשעת  כי  מצידם  טענו  השלישיים  הצדדים 
עובדי  של  העבודה  יום  סיום  סף  על  התאונה, 
מכל  במקום.  ניקיון  עובד  כלל  היה  לא  הניקיון, 
ניקיון  עובדי  כמה  נטען,  כך  ההחלטה,  מקום, 

להעסיק והיכן להעמידם היא של הנתבעת.

חובת הזהירות
הראיות  ובחינת  הצדדים  לאחר שמיעת טענות 
כנגד  התביעה  דין  כי  המשפט  בית  קבע  בתיק, 

הנתבעות להתקבל.
תחילה ציין בית המשפט כי אחת הנתבעות הינה 
בעלת השליטה והמחזיקה במקרקעין בהם אירעה 
במקרקעין,  והפיקוח  השליטה  וכבעלת  התאונה, 
חלה עליה חובת זהירות כלפי המבקרים במקום. 
עדות  מתוך  הקונקרטית,  הזהירות  לחובת  אשר 
היתה  בידיהן  כי  עלה  הנתבעות  מטעם  העד 

היכולת לצפות כי ביום שישי עמוס בחודשי קיץ, 
האוויר,  במיזוג  משתמשים  מכוניות  נהגי  כאשר 

עלולים להיווצר מפגעי מים בחניון. 
עוד הוסיף בית המשפט, כי שעה שהחניון נעדר 
לצפות  היה  ניתן  רגל,  הולכי  להליכת  שבילים 
כי מבקרי ועובדי הקניון שיבקשו להגיע לרכבם 
קניון  עלולים למעוד על שלוליות המים. בעלת 
סבירה יכולה לצפות את הסיכון הכרוך בכך, שעה 
שמדובר בחניון אליו נכנסים אלפי רכבים ביום, 
בכדי  המתחייבות  הפעולות  את  לנקוט  ועליה 

למנוע מפגעים מעין אלו. 
החניונים  שלושת  בכל  כי  ציין  המשפט  בית 
המצויים במקום שהה רק עובד ניקיון אחד במשך 
היום, אשר היו לו שלל תפקידים והוא לאו דווקא 
בשעות  החניון  של  שוטף  ניקיון  על  אמון  היה 

מטעמן  העד  כי  ניכר  כן,  כמו  היום. 
של הנתבעות, אשר שימש כאחראי על 
נושא הניקיון, הגיע למסקנה ולפיה לא 
ניתן לעשות דבר אגב מפגעים שוטפים 
שנגרמים בחניון בשעות היום, שכן לא 
ומכונית,  מכונית  כל  אחר  לנקות  ניתן 
והחליט שניתן להסתפק בניקיון החניון 
בחניון  הדרך  ועוברי  הלילה  בשעות 
בשעות היום הם אלו שצריכים להיזהר, 
כל זאת על אף שלא היו במקום שבילים 
ייעודיים להולכי רגל או שילוט מנחה. 

כי  המשפט,  בית  קבע  לזאת,  בהתאם 
האמצעים  בכל  נקטה  לא  הקניון  בעלת 
הסבירים ובכלל זה לא דאגה לקיומם של 
ייאלצו  שלא  כך  רגל,  להולכי  שבילים 
דאגה  לא  החניה,  תוואי  את  לחצות 
הרובצת  הסכנה  נוכח  שילוט  להצבת 
להגיע  המעוניינים  הקניון  מבקרי  של  לפתחם 
לרכבם, לא דאגה להצבת מספר סביר של עובדי 
שלא  מטעמה,  העד  מסקנת  ונוכח  במקום  ניקיון 
ניתן לשלוט על מפגעים מסוג זה, יכול שנדרש 
מחליקה  רצפה  של  לקיומה  לדאוג  מהנתבעת 
לטובתם  ייעודיים,  שבילים  לגבי  בוודאי  פחות, 

של ההולכים בחניון.

אשם תורם
הצדדים  של  הקשר  כי  הדגיש  המשפט  בית 
השלישיים לקיומו של המפגע ולמיגורו לא הוכח, 
ועל כן לא הוכח כל מחדל של חברת הניקיון. כמו 
החובה  קמה  שעליה  נטען  לא  ואף  הוכח  לא  כן, 
זה,  מסוג  ממפגעים  הנובעת  הסכנה  את  להקטין 
הן  לעשות  היה  שניתן  הפעולות  מן  חלק  באשר 

באחריותן של הנתבעות בלבד.
אשם  לתובעת  ייחס  המשפט  בית  כן,  על  יתר 
מאדם  מצופה  לא  שכן   ,20% של  בשיעור  תורם 
סבירה  לתחזוקה  לדאוג  שאמור  בקניון,  שנמצא 

בכל מתקניו, להלך "כשעיניו בקרקע". 
את  וחייב  התביעה  את  קיבל  המשפט  בית 
שקל,   88,368 של  סך  לתובעת  לשלם  הנתבעות 
ולמוסד לביטוח לאומי סך של 29,577 שקל, כל 

זאת בתוספת שכר טרחת עו"ד. 
אם  ידוע  לא  אלה  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

והמרכז,  ת"א  למחוזות  יועמ"ש  הוא  הכותב 
השרון וירושלים sh
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בית המשפט: "שעה 
שהחניון נעדר שבילים 
להליכת הולכי רגל, ניתן 
היה לצפות כי מבקרי 
ועובדי הקניון שיבקשו 
להגיע לרכבם עלולים 

למעוד על שלוליות המים"

בית המשפט: "לא מצופה מאדם שנמצא בקניון להלך 'כשעיניו בקרקע'" | 
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בעולם?
במיוחד עכשיו!

smart travel הפניקס
הדור הבא של ביטוח נסיעות לחו"ל 

עם אפליקציה שמתאמת
רופא בחו"ל 24/7 ומשלמת במקומכם

tipul@fnx.co.il  |  *5091פרטים במוקד סוכנים:
השירות הינו לרוכשים פוליסת נסיעות לחו"ל של הפניקס SMART TRAVEL ובכפוף לתנאי הפוליסה המלאים וסייגיה. השירות יינתן 
באמצעות אפליקציה של חברת אייר דוקטור בע"מ )Air doctor ltd(, בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה מדינת היעד וזמינות 

הרופא בה. הקבלה לביטוח הינה בכפוף לתנאי ההצטרפות והחיתום בהפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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 רונן אגסי לא יתמודד על תפקיד מנכ"ל 
מגדל ביטוח

 המועמד מטעם בעל השליטה שלמה אליהו החליט להישאר בתפקידו הבכיר בבנק לאומי • הליך מינוי 
המנכ"ל הוקפא בינתיים < רונית מורגנשטרן

הבא ה המנכ"ל  מינוי  סביב  דרמה 
קיבלה  ביטוח  מגדל  חברת  של 
כשרונן  היום,  נוספת  תפנית 
בבנק  העסקית  החטיבה  ראש  אגסי, 
אליהו  שלמה  מטעם  והמועמד  לאומי, 
הוא  כי  לאליהו  הבוקר  הודיע  לתפקיד, 
בתפקידו  ונשאר  ההצעה  על  מוותר 
הבכיר בלאומי. יש לציין כי אגסי הופיע 
האיתור.  ועדת  בפני  ימים  מספר  לפני 
שלח  אגסי  כי  טוענים  במגדל  מקורות 
שוועדת  גם  שהבין  לאחר  המכתב  את 
יפתח  החברה  יו"ר  שבראשות  האיתור 
רון־טל, לא תבחר בו. עם זאת, ההערכה 
ההצעה  את  לדחות  אגסי  שהחלטת  היא 
נבעה בעיקר מלחצים שהיו עליו מכיוון 

ראשי בנק לאומי.
לבעלי  ברור  שהיה  לאחר  כנראה  אתמול, 
השליטה במגדל כי אגסי לא יתמודד על התפקיד, 
הוחלט בחברה, כנראה בלחץ אליהו, להקפיא את 

קיבלו  אתמול  זה.  בשלב  המנכ"ל  בחירת  הליך 
חברי הדירקטוריון הודעה מיו"ר החברה רון־טל כי 
לא יתקיים בשלב זה דיון המשך לבחירת המנכ"ל. 

רן  הנוכחי  החברה  מנכ"ל  כי  לציין,  יש 
כמנכ"ל  החדש  לתפקידו  ייכנס  עוז 
לא  ולכן  נובמבר,  בתחילת  ישראכרט 
ברור כיצד ניתן לדחות את הליך בחירת 
למנות  בחברה  יספיקו  והאם  המנכ"ל, 

מנכ"ל חדש קודם לעזיבת עוז.
התנגד  רון־טל  היו"ר  שפורסם,  כפי 
מנכ"ל  לתפקיד  אגסי  של  למועמדותו 
אגסי  פרישת  ולאחר  ביטוח,  מגדל 
מועמדים  שני  נותרו  לתפקיד,  מהמרוץ 
ידין  תומך:  הוא  בהם  לחברה  חיצוניים 
ההון,  שוק  על  הממונה  )לשעבר  ענתבי 
וחיסכון במשרד האוצר( המשמש  ביטוח 
השווקים  חטיבת  כראש   2008 מאז 
הבינלאומית  והפעילות  הפיננסיים 
בבנק הפועלים, ושגיא יוגב ששימש עד 
בחברת  כללי  ביטוח  חטיבת  כמנהל  האחרון  יוני 

הביטוח הראל. 
בקבוצת מגדל סירבו להגיב על הדברים.

אנשי עסקים מצליחים, יודעים בדיוק כמה 

שווה כל לקוח שלהם
ואיפה הפוטנציאל העסקי

ואתם?

www.SMS2010.co.il

רונן אגסי, שלמה אליהו | צילומים: באדיבות בנק לאומי, סיון פרג'

https://www.sms2010.co.il/%0D
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ביטוח דירה: כך תעשו את זה נכון
  4 טיפים לבעלי דירות ושוכרי דירות לפני עריכת ביטוח דירה • "לא מספיק לעשות רק 

 ביטוח תכולה וביטוח מבנה, אלא חשוב גם שתהיה לכם הרחבה לערך כינון ולערך 
הקרקע” < אביבה פולניצר

סיפור ס הוא  בחולון  הבניין  קריסת  יפור 
ולכן כמי שעסקה בביטוח כללי  מפחיד 
וחבויות(  רכוש  רכב,  בביטוחי  )בעיקר 
לניהול  הקשור  בכל  טיפים  מספר  לתת  אנסה 
שתחסכו  להיות  יכול  לדירה.  הקשורים  סיכונים 
לעצמכם המון כסף אם תיישמו את כולם, או את 

חלקם.
ביטוח דירה הינו ביטוח שכדאי לערוך מהסיבה 
קטסטרופה  מפני  הגנה  למבוטח  מספק  שהוא 

פיננסית, במקרה שיגרם נזק לדירה.

טיפ מספר 1
תרכשו  כי  מומלץ  דירה,  "שוכר"  רק  אתם  אם 
"ביטוח תכולה" עבור כל שיש לכם בדירה. לפני 
כל  על  הדירה,  נשרפה  מחבריי  לאחד  שנים  6־7 
תכולתה, כתוצאה מקצר במכונת קפה. למשפחתו 
לא היה ביטוח תכולה והיא נאלצה לשלם מכיסה 
מכשירי  )רהיטים,  חדשה  דירה  תכולת  עבור 

חשמל, וכדומה(.

טיפ מספר 2
לא לעשות "ביטוח תכולה" רק על שווי החפצים 
שיעלה  כמה  על  אלא  זמן,  נקודת  באותה  שלכם 
זו,  הרחבה  מחדש.  החפצים  כל  את  לרכוש  לכם 
המכונה "ערך כינון", אמנם עולה קצת יותר, אבל 

היא שווה, חשובה ומומלצת. 

טיפ מספר 3
צריכים  אתם  הדירה,  של  הבעלים  אתם  אם 
בנוסף ל"ביטוח תכולה" גם "ביטוח מבנה", למקרה 

שדירתכם תינזק כתוצאה מהצפה, נזילה, שריפה, 
רעידת אדמה או פיצוץ של בלון גז. אלה אירועים 

שמתרחשים כל הזמן.
הסיכויים?  ומה  מתרחשים  הם  תדירות  באיזו 
סטטיסטיים  נתונים  ישנם  הביטוח  בחברות 
לסיכויים  בנוגע  עבר  תצפיות  על  המבוססים 
שונים  מפרסומים  שכאלה.  אסונות  לקרות 
מהציבור  ל־60%  כי  עולה  הכלכלית  בעיתונות 
רע  לא  מצב  וזה  מבנה",  "ביטוחי  יש  בישראל 

בכלל. אבל עדיין יש 40% שאין להם.
לא   40% אותם  מדוע  רבים  הסברים  קיימים 
עושים "ביטוחי מבנה". הסיבות הן רבות ומגוונות 
והן נובעות בעיקר מחוסר מודעות ביטוחית, מאי 
התממשות  של  הכלכליות  המשמעויות  הבנת 
לכנות  שניתן  אלמנט  ומעוד  לדירה  אדיר  נזק 

כ״מלכודת״.

ערך הקרקע
לדירה  יקרה משהו  אותה מלכודת? אם  אז מהי 
שלכם, הרי חברת הביטוח תיתן לכם כסף רק על 
בהתעלם  מחדש  הדירה  את  לבנות  שעולה  כמה 
מערך הקרקע, כלומר, לא על שווי הדירה המלא.

במצב  מצבים.  שני  בין  הבחנה  עושה  אני  כאן 
)כזה  חדש  בבניין  בדירה  מדובר  אם  הראשון, 
אמור  המבנה"  "ביטוח  אז   –  )1980 אחרי  שנבנה 
על  פיצוי  כולל  אינו  כשהוא  )גם  מספק  להיות 
חדש  בניין  קריסת  ובקרות  הואיל  הקרקע(,  ערך 
שכזה – זה קל יחסית לבנות אותו מחדש - הזמן 
לרבות  כולו  הבניין  את  מחדש  לבנות  שלוקח 
הדירה המבוטחת – הוא די קצר. במצב השני, אם 

)שנבנה לפני 1980( –  מדובר בדירה בבניין ישן 
הואיל  מספק,  לא  ממש  כבר  המבנה"  "ביטוח  אז 
ובקרות קריסת בניין ישן שכזה – זה כבר מסובך 
ומורכב לבנות אותו מחדש - הזמן שלוקח לבנות 
המבוטחת  הדירה  לרבות  כולו  הבניין  את  מחדש 

הוא ארוך.

טיפ מספר 4
כדאי  ישן,  מגורים  בבניין  דירה  לכם  יש  אם 
מדובר  הקיים.  הביטוח  של  הרחבה  שתעשו 
אשר  כמובן,  תשלום  בתוספת  קטנה,  בהרחבה 
למעשה נותנת לכם את השווי המלא של הדירה 
)מבנה + קרקע(. ההיגיון שעומד מאחורי ההרחבה 
והיא אינה  נזק קשה לדירה  הזו הוא שאם נגרם 
סכום  את  מקבלים  אתם  למגורים,  יותר  ראויה 
לקנות  ללכת  ויכולים  הביטוח  מחברת  הביטוח 

דירה חדשה.
ישן  בבניין  דירה  בעלים של  אם אתם  לסיכום, 
לעשות  מספיק  שלא  יתכן   ,)1980 לפני  )שנבנה 
חשוב  אלא  מבנה”,  ו"ביטוח  תכולה"  "ביטוח  רק 
ול"ערך  כינון"  ל"ערך  הרחבה  לכם  שתהיה  גם 

הקרקע".

בעלת  לשעבר,  ביטוח  אשת  היא  הכותבת 
ניסיון של 19 שנה בביטוח כללי

* הכותבים במדור טורי הדעה של ״ביטוח ופיננסים״ 
וסקירת  פרשנות  המספקים  עצמאיים  כותבים  הם 
הוא  התוכן  התמחותם.  בתחום  עכשוויות  תופעות 

מטעמם ובאחריותם.
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נטילת אחריות ללא אשמה
עו"ד עדי בן אברהם מסביר איך קרה שלמרות קיום פוליסה, חברת ביטוח 

לא נדרשה לשלם את תגמולי הביטוח לאחר תאונה 

הוגשה ל  בקריות  השלום  משפט  בית 
תביעה שעניינה תאונת דרכים בין שני 
בו רכב  כלי רכב. לכאורה, מקרה ברור 
אחד פגע ברכב אחר. לרכב הפוגע קיימת פוליסת 
ביטוח, אלא שנסיבות המקרה ואופן תיאור האירוע 
הובילו לכך שחברת הביטוח, חרף קיום הפוליסה, 
על  הביטוח.  תגמולי  את  לשלם  נדרשה  לא 

הנסיבות אשר הובילו לתוצאה זו בטור השבועי.
הנהג ברכב, שנפגע מרכב המבוטח אצל חברת 
הנזקים  על  המשפט  לבית  תביעה  הגיש  ביטוח, 
ומעבר  התאונה,  עקב  היתר,  בין  לו,  נגרמו  אשר 
לנזקי הרכב הישירים תבע גם את עלות השמאי 
טענו  הפוגע  הרכב  בעלי  הנפש.  עוגמת  את  וכן 
חברת  על  ולכן  ביטוח,  בחברת  מבוטח  הרכב  כי 
הביטוח לשפות בגין הנזקים אשר נגרמו לתובע. 

דיווח כוזב
הכשילו  הרכב  בעלי  כי  טענה  הביטוח  חברת 
וכי הם עשו כן בכוונת מרמה,  את בירור החבות 
באופן אשר מסיר את אחריותה של חברת הביטוח 
על  ולכן  לתובע,  שנגרמו  ומהנזקים  מהתאונה 

בעלי הרכב הפוגע לפצות את התובע בעצמם.
תיקן  המשפטי  ההליך  בניהול  מסוים  בשלב 
הפוגע  הרכב  למספר  ביחס  תביעתו  את  התובע 
אצל  מבוטחים  היו  הרכב  כלי  שני  כי  )יובהר 
אותה חברת ביטוח(. בעלי הרכב הפוגע לא ציינו 
כי  ציינו  היה מעורב בתאונה, אלא  מי מרכביהם 
הרכב שהיה מעורב בתאונה היה מבוטח בפוליסת 
ביטוח בחברת הביטוח, וכאמור, בדיון התברר כי 
שני כלי הרכב היו מבוטחים באותה חברת הביטוח, 
אולם קיימת שונות בגובה ההשתתפות העצמית. 
נמסר  כי  בטענה  השיבה  הביטוח  חברת  כאמור, 
לה מידע כוזב ביחס למספר הרכב הפוגע בפועל, 
ולכן הדיווח הכוזב מוביל לביטול הפוליסה וביטול 

הכיסוי הביטוחי כלפי בעלי הפוליסה.
במהלך הדיון התברר כי אין חולק שבעל הרכב 
תורם  אשם  כל  אין  וכי  בתאונה  אשם  הפוגע 
לתובע, אשר רכבו ניזוק. בחקירתו ציין בעל הרכב 
הפוגע כי הוא אומנם נהג ברכב, ועשה את התאונה 

אך הוסיף כי הוא אינו אשם.

זהות הרכב הפוגע
בית המשפט מדגיש כי זהות הרכב הפוגע קריטית 
הואיל ויש בה כדי להסיר את הכיסוי הביטוחי, אם 
יתברר כי רכב אחר פגע ברכב התובע, וקובע כי 
במקרה דנן מדובר על דיווח כוזב ופוטר את חברת 
הביטוח מאחריות. בית המשפט מסביר כי סעיף 22 
לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981 קבע כי כאשר 
קורה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע על מקרה 

הביטוח לחברת הביטוח. עוד נקבע, בסעיף 23 )ב( 
לחוק, כי "על המבוטח או על המוטב, לפי הענין, 
למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, 
החבות,  לבירור  הדרושים  והמסמכים  המידע  את 
ככל  למבטח,  לעזור  עליו  ברשותו,  אינם  ואם 

שיוכל, להשיגם".
לחברת  הפטור  כי  קובע  לחוק  24)א(  סעיף 
הביטוח, בנסיבות אלו, מותנה בשאלה, מה היתה 
המבוטח  היה  לא  אילו  משלמת  הביטוח  חברת 
חובה  קויימה  "לא  החוק:  פי  על  חובתו  את  מפר 
לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23)ב( במועדה, וקיומה 
היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב 
בהם  חייב  שהיה  במידה  אלא  הביטוח  בתגמולי 

אילו קויימה החובה..." 
המבוטח  "עשה  כי  נקבע  לחוק  )ב(   24 ובסעיף 
או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן 
אין  עליו,  להכביד  או  חבותו  בירור  את  המבטח 
שהיה  במידה  אלא  ביטוח  בתגמולי  חייב  המבטח 

חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר".
לכאורה, גם אם התנהל המבוטח באופן בעייתי, 
שהיתה  במידה  אלא  חייבת  אינה  הביטוח  חברת 
המבוטח.  מצד  דבר  אותו  נעשה  לא  אילו  חייבת 
מבוטחים  היו  הרכב  כלי  ששני  הרי  דנן,  במקרה 
בגובה  הבדל  שלמעט  כך  הביטוח  בחברת 
ההשתתפות העצמית, היתה חברת הביטוח נדרשת 
לשלם את תגמולי הביטוח נשוא הנזקים שנגרמו 
בתאונה, אלא שבית המשפט קובע כי במקרה זה 
כי  למסקנה  מובילים  המבוטח  התנהלות  נסיבות 

הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 25 לחוק המקנה פטור 
לחברת הביטוח וקובע כי "הופרה חובה לפי סעיף 
כאמור  דבר  שנעשה  או  23)ב(,  סעיף  לפי  או   22
בסעיף 24)ב(, או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח 
עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע 
והדבר  בנוגע לחבות המבטח,  או  למקרה הביטוח 

נעשה בכוונת מרמה - פטור המבטח מחובתו".
של  במקרה  כי  משמעית  חד  קובע   25 סעיף 
הרי  מרמה,  כוונת  מתוך  כוזבות,  עובדות  מסירת 

שחברת הביטוח פטורה מתשלום.
בית המשפט מציין כי הוא התרשם באופן ברור 
כי הוסתרו עובדות רלוונטיות ומהותיות מחברת 
והדבר נעשה מתוך כוונת מרמה במטרה  הביטוח 

להסתיר את זהות הרכב שפגע ברכב התובע.  
סוכן  סותרות,  היו  הרכב  בעלי  של  העדויות 
הביטוח אליו נמסרו ההודעות של המבוטח לא הובא 
הרכב  זהות  על  הסותרים  לדיווחים  ביחס  לעדות 
הפוגע, ובית המשפט מתרשם כי היה כאן מעשה 
להסתיר את זהות הרכב שביצע את התאונה, ככל 
הנראה לאור השונות בגובה ההשתתפות העצמית, 
ומשכך דוחה בית המשפט את טענות בעלי הרכב 
המבוטח כלפי חברת הביטוח ומחייב אותם לשלם 
את נזקי הרכב הנפגע וכן את הוצאות המשפט של 

חברת הביטוח.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן
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shutterstock :מקרה של מסירת עובדות כוזבות, מתוך כוונת מרמה, הרי שחברת הביטוח פטורה מתשלום | צילום
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http://www.nevo.co.il/law/71902/23.b
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לוח הביטוח
דרושים

למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה 
חתמת רכב למשרה מלאה, מיידית, ולטווח ארוך. נדרש 

ניסיון קודם. תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים 
 eyal@sos-ins.co.il :למייל

לסוכנות ביטוח ותיקה ויציבה בת"א, דרוש/ה סוכן/ת  
ביטוח למח' בריאות קולקטיביים! שיווק ושירות 

מקצועי ללקוחות הקולקטיביים ובני משפחותיהם, 
איש הקשר מול נציגי הקולקטיב )הנהלה, חשבי שכר 

 וכו’(. 
- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני חובה, ניסיון בתחום מוצרי 

 הבריאות והפרט. 
- יוזמה, אסרטיביות, תודעת שירות גבוהה, יכולת 

 עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים. 
- עבודה משולבת שטח ומשרד. - שכר בסיס + עמלות, 

 רכב + טל נייד + מחשב נייד.
shira@gabay-ins.co.il

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

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

תמריץ לכלכלה: אירופה תקטין 
דרישות ההון של חברות הביטוח

נציבות האיחוד האירופי בוחנים מחדש את דרישות ההון מחברות ב
הביטוח. המטרה היא לאפשר למבטחים להזרים עשרות מיליארדי 
אירו כדי לתמרץ את הכלכלה ולאפשר להשקיע גם בכלכלה הירוקה. 

היעד: להזרים 120 מיליארד אירו.
האיחוד  של  הדירקטיבה  לפי  הן  הביטוח  חברות  של  ההון  דרישות 
על  לפיקוח  אחיד  אירופי  משטר  ליצור  שנועדה   ,2 סולבנסי  האירופי 
חברות הביטוח. משטר זה נועד להבטיח שחברת הביטוח תחזיק כרית 
בלתי  סיכונים  של  מהתממשותם  הנובעים  הפסדים  לספיגת  ביטחון 
צפויים שלהם היא חשופה, כלקח מהמשבר הפיננסי של 2008 וקריסת 
ענקית הביטוח איי.איי.ג׳י הסיכונים האלה לא זוהו על ידי חברת הביטוח 

באופן ספציפי או שלא הוערכו במידה מספקת. 
המטרה של הדירקטיבה האירופית, אשר יושמה גם על ידי רשות שוק 
ההון בישראל, היא לשפר את ההגנה על כספי המבוטחים וכן להבטיח 
הסיכונים  את  המשקפים  פירעון,  כושר  להבטחת  אמצעים  של  קיומם 

שלהם חשופות חברות הביטוח.
לפי התיקונים, הקיטון בדרישות ההון: ישחררו 90 מיליארד אירו כדי 
שחברות הביטוח ישתלבו בהתאוששות הכלכלה בטווח הקצר וישתלבו 
במאמצי ההתאוששות. סכום נוסף של 30 מיליארד אירו ישוחררו בטווח 
ירוקה.  כלכלה  של  בפרוייקטים  ישקיעו  הביטוח  שחברות  כדי  ארוך 
האיחוד  במדינות  הפרלמנטים  של  אישורים  טעונים  האלה  הצעדים 

האירופי והפרלמנט האירופי. יחלפו כמה חודשים להשגתם.
  

מיליון מ  800 של  גיבוי  מתן  על  רשמית  הכריזה  בריטניה  משלת 
הממשלה  מצפה  זו  בדרך  פומביים.  אירועים  לבטח  כדי  ליש"ט 
להתגבר על המכשולים בביטוח של מופעים, הצגות וכנסים בפני מגפת 

הקורונה ומתן הפיצוי על ביטולים.
הממשלה בבריטניה היתה נתונה תחת לחצים של מפיקי הצגות, מארגני 

אירועי  ומארגני  כנסים 
מצליחים  שאינם  ספורט 
למקרה  ביטוחים  להשיג 
מגפת  בשל  ביטול  של 
המשנה  מבטחי  הקורונה. 
ביטוחים  להנפיק  סירבו 
או דרשו פרמיות גבוהות. 
קיום  את  סיכן  זה  מצב 

האירועים.
הלחצים הכבדים הובילו 
סיוע  תוכניות  לגיבוש 

קונצרטים,  הצגות,  ביטול  של  למקרה  ביטוחי  כיסוי  למתן  ממשלתיות 
כנסים ותערוכות בשל קורונה. כך יוכלו מבטחי המשנה לבטח את כלל 

האירועים בערבות הממשלה.
בשלב זה, הממשלה תעניק ערבויות לחברות ביטוח המשנה שתצטרפנה 

לתוכנית. היא תהיה בתוקף עד ספטמבר 2023.
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ממשלת בריטניה מגבה ב־800 
מיליון ליש"ט ביטוחים לאירועים

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של מושיק בן פורת, יו"ר 

סניף השרון, על פטירת אימו

חנה פרי בן 
פורת  ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה איציק 

סמואל על פטירת אחיו

 ד"ר דב סמואל  
ז"ל

שלא תדע עוד צער

 

האירועים יתקיימו כסדרם ויבוטחו בערבות הממשלה
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