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ביטוח 
ופיננסים

פרופ' אביה ספיבק: על הרגולטור להפסיק 
להתמקד בדמי הניהול בחיסכון הפנסיוני 

בראיון מיוחד ל"ביטוח ופיננסים" מסביר ראש המרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית באונ' 
בן גוריון כי הפחתת דמי הניהול הפנסיוניים בעקבות הקרנות הנבחרות מסכנת את יציבותן של 

הקרנות הגדולות • "לסוכני הביטוח תפקיד קריטי עבור החוסכים לפנסיה" < רונית מורגנשטרן

"
זוכים  הפנסיוני  בחיסכון  הניהול  דמי 
הרגולטור  מצד  מוגזמת  לפופולריות 
זו  חשוב  יותר  שהרבה  מה   – והתקשורת 
התשואה". כך טוען בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" 
פרופ' אביה ספיבק, ראש המרכז לפנסיה, ביטוח 

ואוריינות פיננסית באוניברסיטת בן גוריון.
היו  צמח,  שחר  עם  ב־2017  מחקר  פרסם  מאז 
)לשעבר  נבחרות  קרנות  מכרזי  שלושה  עוד 
דמי  לפי  היא  בהן  שהזכייה  מחדל(,  ברירת 
הוקטנו  האחרון  במכרז  ביותר.  הנמוכים  הניהול 
דמי  כיום  הפקדות.  על  הניהול  דמי  משמעותית 
הניהול הממוצעים על הפקדה עומדים על 1.95%, 
 1% עד  רק  יגבו  הנבחרות  הפנסיה  קרנות  אך 
הקרנות  הצבירה,  על  הניהול  בדמי  מההפקדות. 

הנבחרות יוכלו לגבות 0.22% מהסכום.
קצת  הניהול  דמי  על  "ההדגשה  לדבריו, 
לעמיתים  חשוב  יותר  שהרבה  מה  בעייתית, 
לא  כבר  הניהול  בדמי  הפערים  התשואה.  זו 
משמעותיים והרגולטור צריך להדגיש את נושא 
התשואה; לא באמצעות השוואת תשואות מהשנה 
האחרונה, כי גם לבחון את התשואות של השנה 
האחרונה לא מנבא מה יהיה בשנה הבאה. ראינו 

את זה באחד מבתי ההשקעות הגדולים".

"צריך לעקוב"
לגרום  צריכים  הפנסיוניים  הגופים  איך 

לתשואות יותר גבוהות?
הוא  כי  זה  בנושא  דבר  עושה  אינו  "הרגולטור 
ההשקעות  ועדות  בידי  ההחלטות  את  השאיר 
טוען  הפנסיוניים",  הגופים  של  והדירקטוריונים 
הניהול.  דמי  עם  "מספיק  ומוסיף:  ספיבק  פרופ' 
לכו  הזה;  בתחום  שצריך  מה  כל  עשיתם  כבר 
ותעסקו בדברים אחרים יותר חשובים; למשל יש 
התקנון,  את  מכיר  שלא  בית  משק  של  החלטות 
בתקנון  אותו.  לפשט  וקשה  מסובך  מאוד  שהוא 
יש הרבה פרטים לגבי הכסף המצטבר של החוסך, 
שהוא  מבלי  החוסך,  על  האחריות  מהם  וברבים 

מודע לכך בכלל.
"לדוגמה – יש בקרנות הפנסיה רכיב אוטומטי 
של ביטוח שארים כביטוח חיים; רווק בן 25 לרוב 
לא יצטרך ביטוח שארים, אבל זה ביטוח מובנה 
שיתחתן  עד  עליו  מוותר  הוא  שאם  אוטומטי 

יותר  יהיו  והקצבה  החיסכון  גם  ילדים,  ויביא 
גדולים.

צעיר  מישהו  אם  שגם  בפועל  שקורה  "מה 
שרוכש פנסיה אומר שאינו זקוק לביטוח שארים, 
הוא  שנתיים  לאחר  לתקנון,  שבהתאם  הרי 
לזה.  מודע  לא  אפילו  והוא  אוטומטית,  מועבר 
את  להכיר  צריכים  החוסכים  לכן  לעקוב.  צריך 
התקנון של הקופה, ופה הרגולטור צריך להתערב 
איפה  להם  להסביר  יותר  יידעו  שאנשים  כדי 

האינטרסים שלהם בחיסכון הפנסיוני. אולי אפשר 
לבנות תוכנה מתוחכמת בהתאם לרשם האוכלוסין 
תנאי  על  אותה  ויידע  משפחה  כל  על  שיעבור 
הפנסיה של בני המשפחה. לצערי, הנגשת התקנון 
פרופ'  אומר  נמוכה",  בעדיפות  נמצאת  והפנסיה 

ספיבק.
איפה בנושא זה עומדים הסוכנים הפנסיוניים?
החוסכים  עבור  קריטי  תפקיד  הביטוח  "לסוכני 
החיסכון  תנאי  להנגשת  הקשור  בכל  לפנסיה 
היא  היום  הבעיה  נכנסים.  הם  אליו  הפנסיוני 
ופחות  פחות  הנמוכים,  הניהול  דמי  שבגלל 
לטפל  הפנסיוניים  הביטוח  לסוכני  משתלם 
הכוללת  מהבעיה  חלק  וזה  פנסיוניים,  בחסכונות 

של מודעות הציבור לתנאי הפנסיה שלו".

הגדרת דמי הניהול
דמי  את  הורידו  זאת  בכל  הנבחרות  הקרנות 
פרופ'  על  מקשים  אנחנו  כולו,  בשוק  הניהול 
"העדפת קרנות מסוימות שעמדו בתנאי  ספיבק. 
איתה",  מיטיבה  ולא  בתחרות  פוגעת  המכרז 
הגדולות  שהקרנות  היא,  "התוצאה  אומר.  הוא 
והן  יותר שירותיות,  מפסידות כסף, כי הן הרבה 
מגדירים  היו  אילו  טוב  היה  יציבות.  תהיינה  לא 

בחוק את דמי הניהול".
דמי  את  להוריד  הטובה  הדרך  לא  זו  "תחרות 
ניהול  היחיד; בדמי  גם לא הפרמטר  זהו  הניהול, 
לתפקד.  מתקשות  הקרנות  נמוכה  יחסית  ברמה 
הניהול אלא  דמי  על  להיות  צריכה  לא  התחרות 
על שירות ותשואה. מה שקובע את גובה הפנסיה זו 
התשואה. נכון שדמי הניהול הם דבר שקוגניטיבית 
תנאי  את  לפשט  חשוב  יותר  אבל  כחשוב,  נתפס 

הפנסיה, כולל בתקנון, לעמיתים".

פרופ' ספיבק: "העדפת קרנות מסוימות שעמדו בתנאי המכרז 
פוגעת בתחרות ולא מיטיבה איתה. התוצאה היא שהקרנות 
הגדולות מפסידות כסף, כי הן הרבה יותר שירותיות, והן לא 

תהיינה יציבות. היה טוב אילו היו מגדירים בחוק את דמי הניהול"

פרופ' ספיבק. "מה שהרבה יותר חשוב לעמיתים זו 
התשואה" | צילום: דני מכליס, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
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 נציגי הלשכה בכנסת: סוכני הביטוח זכאים 
לפטור מקבלת רישיון נותן שירות פיננסי

 בדיון בוועדת הכלכלה שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה ביקשה הלשכה למנוע את הצורך 
 באסדרה כפולה והוצאת רישיון נוסף לסוכני הביטוח אשר יבקשו לשמש כנותני מידע פיננסי 

< רונית מורגנשטרן

יוסי נ סו"ב  הנשיא  בהם  הלשכה,  ציגי 
בפעילות  השבוע  השתתפו  אנגלמן, 
לחוק  התיקון  בנושא  פרלמנטרית 
שירותים פיננסיים מוסדרים אשר יוביל לפתיחת 
הביטוח  סוכני  ציבור  לטובת  רחב  פעילות  כר 
עלויות  להשוואת  בנוגע  לקוחותיהם  קהל  עבור 

פיננסיות.  
במהלך יולי 2016 התקבל בכנסת חוק הפיקוח 
פיננסיים  )שירותים  פיננסיים  שירותים  על 
באמצעותו  ביקשו  מנסחיו  אשר  מוסדרים(, 
כענף  הפיננסיים  השירותים  ענף  את  לפתח 
יעיל ומפותח, ואף ליצור חלופה הולמת ותחרות 

בתחום השירותים הפיננסיים המוסדיים.
במסגרת חוק ההסדרים פורסם בסוף ינואר 2017 
מוסדרים  פיננסיים  שירותים  לחוק  י"א1  פרק 
פיננסיות,  עלויות  השוואת  בשירות  עוסק  אשר 
עלויות  להשוואת  שירות  בהסדרת  עניינו  אשר 
פיננסיות, וכן נועד להסדיר את החובה של גופים 
פיננסיים שהוגדרו בחוק לאפשר לגופים שקיבלו 
של  במרשם  והרשומים  לקוח,  מאת  כוח  ייפוי 
באופן  לצפות  עלויות,  להשוואת  שירות  נותני 
על  ולתת  ללקוח,  הנוגע  פיננסי  במידע  מקוון 

בסיסו שירותי השוואת עלויות.

הרגולטור: רשות ניירות ערך
פרק  ליישום  התקנות  בהתקנת  הקושי  עקב 
חוק  תזכיר   ,2020 שנת  במהלך  פורסם  לחוק  זה 
שירותי מידע פיננסי, אשר תכליתו להחליף את 

לניירות  כי הרשות  היתר  בין  ולקבוע  י"א,  פרק 
ההתנהלות  את  המאסדר  הרגולטור  תהא  ערך 
מידע  שירות  למתן  רישוי  חובת  לקביעת  ביחס 
פיננסי או יעוץ בדבר התנהלות פיננסית, לרבות 
חובות החלים על אותם גופים המחזיקים במידע. 
האסדרה על פי התזכיר תאפשר לנותן שירותי 
מידע פיננסי לקבל, בהסכמת לקוח, גישה מקוונת 

למידע פיננסי על הלקוח ממקורות מידע פיננסי, 
ואבטחת  הפרטיות  הגנת  על  לשמירה  בכפוף 
הבנקאות  מתוכנית  חלק  היא  האסדרה  המידע. 
של  פיננסי  מידע  הנגשת  שמטרתה  הפתוחה, 
פיננסיים,  מידע  מקורות  בידי  המצוי  הלקוח 
פיננסיים  ספקים  בין  למעבר  חסמים  להסיר 
שונים ולעודד את התחרות, הן מצד הביקוש והן 

מצד ההיצע; זאת כדי לאפשר ללקוחות להתמקח 
ואף  שונים  מספקים  המתקבלים  השירותים  על 
ומוצרים  שירותים  של  רחבה  לפריסה  להוביל 

פיננסיים אצל ספקים שונים.  
האסדרה  את  תחליף  בתזכיר  המוצעת  האסדרה 
שירותים  לחוק  י"א1  פרק  במסגרת  שנקבעה 
פיננסיים מוסדרים ותכנס לתוקפה, ככל שתאושר, 

התקנות  התקנת  ולאחר   2022 שנת  במהלך 
שיאושר  ובנוסח  בעניינם  המחוייבים  בשינויים 

לאחר ההקראה והתיקונים המתבקשים.

שיקוף המידע חשוב
לפתוח  באפשרות  רואה  הביטוח  סוכני  לשכת 
חשיבות  מלא,  באופן  אותו  ולשקף  המידע  את 
עצומה לטובת פעילותו העסקית של סוכן הביטוח 
והיכולת ליתן ללקוח תמונת מצב פיננסית רחבה 
וזאת  והפיננסי,  הפנסיוני  עתידו  בתכנון  וטובה 
כאשר מלוא המידע על הלקוח מונח לנגד עיניהם 
של סוכני הביטוח המקצועיים, הדואגים לעתידם 

הכלכלי, הפיננסי והפנסיוני של מבוטחיהם. 
במסגרת דיוני ועדת הכלכלה, אשר נמשכו עד 
השעות הקטנות של הלילה, ביקשה לשכת סוכני 
הביטוח להרחיב את היקף הפטור מקבלת רישיון 
נותן שירות פיננסי על סוכני הביטוח וזאת כדי 
למנוע את הצורך באסדרה כפולה והוצאת רישיון 
נוסף לסוכני הביטוח אשר יבקשו לשמש כנותני 

מידע פיננסי. 
ידי  על  התקבלה  לא  זו  בקשה  כי  לציין  יש 
רישיון  לייחד  ביקשו  אשר  האוצר,  משרד  נציגי 
פיננסי.  מידע  שירות  לספק  שיבקש  מי  לכל  זה 
עם זאת חשוב להבהיר כי בהצעת החוק החדשה, 
כחלק  הכלכלה,  ועדת  לאישור  שהובאה  כפי 
מחוק ההסדרים לשנה זו, הוחרגו דרישות וחובות 
ביחס  היתר  בין  הביטוח,  לסוכני  ביחס  הקיימות 
לחובות אמון, חובות זהירות, חובת סודיות, וזאת 
החוק  הוראות  בין  וכפילות  סתירה  למנוע  כדי 
המוצע לבין הוראות חוקי הפיקוח המסדירים את 
ההתנהלות האמורה בחקיקה הקיימת למול סוכני 
בהצעת  נקבעו  אשר  להתניות  בכפוף  הביטוח, 

החוק.   
נשיא הלשכה הבהיר במהלך הישיבה לגבי היקף 
הרגולציה המושת על סוכני הביטוח וביקש להקל 
את נטל הרגולציה מצווארם של סוכני הביטוח. 
יחד עימו נכחו בדיון סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה 
הפנסיונית, סו"ב קובי צרפתי, יו"ר ועדת ביטוח 
הלשכה  מטעם  הלובינג  חברת  ומנהל  אלמנטרי, 
הקלעים  מאחורי  סייע  אשר  הרוש,  בן  לירן 
בהעברת מסרים ועמדות הלשכה ביחס לפעילות 

ולעקרונות המוצעים לתיקון על ידה. 
סוכני  לשכת  את  לייצג  "נמשיך  אנגלמן: 
ונפעל  הכלכלי  עתידם  הבטחת  לטובת  הביטוח 
סוכני  ציבור  לטובת  האפשריים  המישורים  בכל 

סו"ב אנגלמן. "נפעל בכל המישורים האפשריים לטובת 
ציבור סוכני הביטוח" | צילום: באדיבות המצולם

לשכת סוכני הביטוח רואה באפשרות לפתוח את המידע ולשקף 
אותו באופן מלא, חשיבות עצומה לטובת פעילותו העסקית של 
סוכן הביטוח והיכולת ליתן ללקוח תמונת מצב פיננסית רחבה 

וטובה בתכנון עתידו הפנסיוני והפיננסי
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 הלשכה מקדמת חקיקה חדשה לטובת 
סוכני החברה הערבית

 על פי הצעת החוק אשר הונחה על שולחן הכנסת תוענק זכות שווה לכל סוכן ביטוח לשווק ביטוח חובה 
מול מנעד רחב של חברות ביטוח, ללא קשר להיקף התביעות האישיות של לקוחותיו < רונית מורגנשטרן

בדיקה ל כולל  מעמיקות,  בדיקות  אחר 
נוסח  גובש  של עמדות חברות הביטוח, 
לפתור  שאמורה  החוק  להצעת  חדש 
בחברה  ומבוטחיהם  הביטוח  סוכני  אפליית  את 

הערבית.
שאף  )ליכוד(,  זוהר  מיקי  ח"כ  הגיש  לאחרונה 
חוק  הצעת  בנושא,  קודמות  חוק  הצעות  הניח 
בלשכה המשפטית של הכנסת, אחריה היא תוגש 
חברי  גם  יצטרפו  החוק  להצעת  בכנסת.  לחקיקה 
כנסת נוספים מסיעות אחרות. נוסח ההצעה גובש 
עם לשכת סוכני הביטוח ועל קידומה אחראי לירן 

בן הרוש, לוביסט הלשכה.
ביטוח  לפקודת  יתווספו  החדשה  ההצעה  פי  על 
רכב מנועי )שיווק פוליסת חובה( השורות הבאות: 
")א( בעל רישיון מורשה על פי חוק הפיקוח יהיה 
לפוליסה  הנדרש  אדם  לכל  פוליסה  לשווק  רשאי 
זו. )ב( מבטח לא יהיה רשאי לסרב  על פי פקודה 
פוליסות  ביחס לשיווק  רישיון  להתקשר עם בעל 
הפוליסות  היקף  מכלל   25% עד  זו  פקודה  פי  על 

הנמכרות על ידי בעל הרישיון".  

"בענף  כי  נכתב  החוק,  להצעת  ההסבר  בדברי 
שיווק הביטוח קיימת תופעה לפיה סוכני ביטוח 
חובה למבוטחיהם לנוכח  ביטוח  נחסמים משיווק 
מבוטחיהם.  מעורבים  היו  בהן  התביעות  היקף 
חשוב להדגיש כי המבוטחים עצמם, אשר בעטיים 
אינם  אלו,  חובה  פוליסות  משיווק  הסוכן  נחסם 
אצל  הפוליסה  את  רוכשים  והם  הואיל  נפגעים 

סוכן ביטוח בחברה היהודית. 
"כיום האזרח הערבי רוכש ביטוח חובה במחירים 
גבוהים מאחר ולרוב בעל הרישיון בסביבתו קשור 
שתיים,  או  אחת  ביטוח  חברת  עם  עסקי  בקשר 
ואינו חשוף לתעריף התחרותי של יתר 15 חברות 
הביטוח אשר חשופות בפני בעל הרישיון שאינו 
מהחברה הערבית. הסוכן נותר ללא פרנסה חרף 
בו כלל.  העובדה שאין מדובר על מעשה התלוי 
חברות  בהתנהלות  במיוחד  נפוצה  זו  תופעה 

הביטוח כלפי סוכני הביטוח בחברה הערבית.
מנדטורי  ביטוח  בחובת  מדובר  כי  להוסיף  "יש 
במדינת ישראל, ומוטלת חובה לתת הזדמנות שווה  
במחיר ו/או הנגשת הכלים לכל אזרח במדינה ללא 

במידה  החוק  את  לקיים  דתו  ו/או  למוצאו  קשר 
שוויונית.

"על מנת לאזן בין טענות חברות הביטוח ביחס 
להיקף תביעות רב של בעלי רישיון באופן המונע 
את המשך פעילותם ולמנוע אנטיסלקציה, מוסכם 
כי חברת ביטוח תהיה מחויבת לאפשר התקשרות 
עם בעל רישיון בשיעור מינימלי של 25% מהיקף 

מכירות פוליסות ביטוח החובה ברשותו". 

מתקן את האפליה
לתקן  באה  שהגשתי  החוק  "הצעת  זוהר:  ח"כ 
מבוטחים  לרכב:  החובה  ביטוחי  בשוק  אפליה 
יותר  גבוה  מחיר  לשלם  נאלצים  הערבי  במגזר 
מספר  עם  עובדים  במגזר  הביטוח  שסוכני  כיוון 
חשופים  ואינם  ביטוח  חברות  של  מצומצם 
לתחרות. ההצעה נועדה למנוע מחברות הביטוח 
ואת  הערבי  המגזר  סוכני  את  להחרים  הקיימות 
מבוטחיו ולאפשר לכל רוכש ביטוח חובה לבחור 
את החברה שבה הוא רוצה לבטח דרך סוכן ביטוח 

ללא קשר למוצאו".

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן



 )2002 2021. הנתונים למסלול כללי ב"כלל פנסיה" )מס'  31 לאוגוסט  10 שנים לתקופה הרלוונטית המסתיימת ליום  ו-  5 שנים  3 שנים,  תשואה לשנה, 
בהשוואה למסלולים הכלליים בקרנות הפנסיה המקיפות. נתוני התשואות הינם מתוך אתר משרד האוצר, פנסיה נט. התשואות המוצגות הינן תשואות כוללות, 
הינו עפ"י הציון של קרנות  דירוג במדד השירות  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.  ניהול.  ניכוי דמי  לפני 
הפנסיה לפי המדד האחרון שפורסם ע"י רשות שוק ההון בחודש אוגוסט 2021. המסלולים סגורים למצטרפים חדשים. מטרת המידע לעיל לתת מושג בסיסי 
בלבד אודות העניין המתואר, אין במידע כדי להוות או להחליף המלצה ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא. טל"ח. כלל פנסיה וגמל בע"מ.

כלל ממשיכה להוביל בתשואות הפנסיה 
גאים להיות במקום הראשון בתשואות בשנה, שלוש,

חמש ועשר השנים האחרונות במסלול הכללי
קרן

שנה אחרונהמקיפה

כלל פנסיה 

הראל פנסיה

מנורה מבטחים

מגדל מקפת

20.34%

16.26%

18.17%

16.54%

9.07%

7.93%

7.53%

7.78%

49.49%

45.31%

43.76%

42.32%

106.95%

106.12%

100.11%

90.71%

1.39

1.39

1.28

1.39

0.09%

-0.27%

-0.45%

-0.43%

1

2

4

3

 מדד
שארפ

5 שנים 

איזון 
אקטוארי
3 שנים 

דירוג במדד 
השירות

משרד האוצר 10 שנים5 שנים3 שנים

29.76%

25.75%

24.73%

25.18%

7.54%  / 

7.50%  /

7.18%  /

6.67%  /

8.37%  / 

7.76%  /

7.53%  /

7.31%  /

 תשואותתשואות מצטברות
ממוצעות

   3 שנים / 5 שנים / 10 שנים

עשר שנים 
של ניצחונות
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 כנס הפיננסים: מתוצאות סקר שביעות 
רצון הסוכנים ועד העשרות מקצועיות

 ב־21 באוקטובר יערך כנס הפיננסים המקוון של הלשכה • סקר שביעות רצון מבתי 
השקעות וחברות הביטוח ייחשף בכנס בו ישתתף גם הממונה על שוק ההון < רונית מורגנשטרן

עדת הפיננסים של לשכת סוכני הביטוח ו
באוקטובר  ב־21  מקוון  עיון  יום  תקיים 
הזמנה  תפורסם  הבא  בשבוע   .2021
רשמית לכנס ובה המועדים והנושאים שיועלו 

בה.
ועדת  יו"ר  לבקוביץ,  לידור  סו"ב  לדברי 
שביעות  סקר  ייחשף  העיון  ביום  הפיננסים, 
ההשקעות  מבתי  הלשכה  סוכני  של  הרצון 
וחברות הביטוח בנושאים הקשורים לפיננסים. 
הפיננסים  בכנס  להיחשף  אמור  היה  זה  סקר 
הארצי של הלשכה שהיה אמור להתקיים ב־14 

ביולי, אך נדחה.

בכירים בענף ואנשי מקצוע
בדף  ויתנהל  כשעתיים  יימשך  העיון  יום 
הפייסבוק של המכללה לביטוח ופיננסים; הוא 
סיומו,  גם לאחר  בו  יהיה לצפות  וניתן  יוקלט 

וגם לפי מקטעי הנושאים השונים שיסוקרו בו.
ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
הלשכה  נשיא  להזמנת  ניאות  ברקת,  משה 
לבקוביץ,  וסו"ב  אנגלמן  יוסי  סו"ב  בפועל 

ויישא דברים בכנס.
ולבקוביץ  אנגלמן  של  פתיחה  דברי  לאחר 
יתקיים יום עיון מקצועי שיכלול גם העשרה. 
שביעות  סקר  תוצאות  כאמור,  הכנס  במרכז 
הרצון של סוכני הלשכה, אותן יחשוף סו"ב דב 

צור, חבר הוועדה.
את  ידרבן  שומרון,  ערן  העסקי  היועץ 
משתתפי יום העיון כשייתן טיפים למוטיבציה 
לפיתוח עסקי; חבר ועדת הפיננסים סו"ב יוסי 
ראובן ידבר על פתרונות מימון; סו"ב דוד בכר 
עדי  עו"ד  דוכן.  תיק  שווי  הערכת  על  ידבר 
עדכונים  יסקור  הלשכה,  יועמ"ש  אברהם,  בן 

רגולטוריים אחרונים.  

 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

סו"ב לבקוביץ, יו"ר ועדת הפיננסים | צילום: אלה מילת
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 אושר מנגנון ההתחשבנות החדש בין 
חברות הביטוח לביטוח הלאומי

 פועלים למען נפגעי תאונות הדרכים: עד שנת 2025 יעבירו חברות הביטוח 10% מפרמיות החובה, 
 בהמשך יגדל שיעור ההעברה ל־10.95% • בענף הביטוח מעריכים כי החברות ינסו לייקר את פרמיות 

ביטוח החובה בכ־3% < רונית מורגנשטרן

בראשות ו הכנסת  של  והרווחה  העבודה  עדת 
אחד,  פה  אישרה  רייטן־מרום  אפרת  ח"כ 
התחשבנות  מנגנון  ההסדרים,  חוק  במסגרת 
חדש בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברות הביטוח 

הפרטיות, בשל תביעות בגין תאונות דרכים.
לפי המנגנון חדש, החל משנת 2023 לא יבוצעו 
מקרה  כל  על  הצדדים  בין  התחשבנויות  עוד 
ביטוח בנפרד, אלא חברות הביטוח יעבירו למוסד 
לביטוח לאומי שיעור גלובלי וקבוע מהכנסותיהן 
שהיה  לנפגעים  כספי  בפיצוי  השתתפות  לצורך 

ברשותם גם ביטוח פרטי.
יעבירו  ל־2025   2023 השנים  בין  כי  הוחלט 
מסך   10% לאומי  לביטוח  למוסד  הביטוח  חברות 
דמי ביטוח הרכב ששולמו להן על ידי הלקוחות, 
הביטוח  בענף   .10.95%  - ואילך   2025 ומשנת 
פרמיות  את  לייקר  ינסו  החברות  כי  מעריכים 

ביטוח החובה בכ־3%.
האוצר,  במשרד  התקציבים  באגף  רווחה  רכז 

עלי בינג, אמר בדיון: "בכך אנחנו מונעים בזבוז 
לא  לאזרח.  והן  לרשויות  הן  והוצאות,  משאבים 
משפט  בבתי  ונשנות  חוזרות  התדיינויות  עוד 

וביורוקרטיה מיותרת".
מדוע  רייטן־מרום,  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  לשאלת 
ההסדר ייכנס לתוקפו רק החל משנת 2023, השיב 

המדינה  אולם  לכך,  היערכות  נדרשת  כי  בינג 
הביטוח  ולחברות  לאומי  לביטוח  למוסד  תאפשר 

להגיע להסדר גלובלי גם על תביעות העבר.
שפיגלר,  מאיר  לאומי,  לביטוח  המוסד  מנכ"ל 
אמר כי הוא עומד מאחורי ההסכם שהושג, אולם 
הסתייג מריבית ההיוון בשיעור של 3% שנקבעה 
בהסדר. "אנחנו מקבלים כאן פחות ממה שאנחנו 
של  הפיננסית  באיתנות  פוגע  וזה  מוציאים, 

המוסד".
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, ד"ר גיא רוטקופף, 
אמר: "לדעתנו השיעור שנקבע צריך היה להיות 
הרגולציה  סמנכ"ל   ."8% עד   7% יותר,  נמוך 
בסיפור  מרוצים  "אין  סלומון:  גיא  עו"ד  באיגוד, 
אזרחי  אבל  להסכם.  להגיע  פשוט  היה  לא  הזה. 

מדינת ישראל הם המרוויחים הגדולים כאן".
משה  ח"כ  הסתייגויות  את  דחתה  הוועדה 
מולא  פטין  ח"כ  החוק.  להצעת  )ש"ס(  אבוטבול 

)הליכוד( משך את הסתייגויות סיעתו.

לא יבוצעו עוד התחשבנויות בין הצדדים על כל מקרה 
shutterstock :ביטוח בנפרד | צילום

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/


כיסוי בקליק
 PLAY רוצים לדעת איך זה עובד? לחצו לצפייה על

https://bit.ly/3awXNXx
file:https://cutt.ly/cReOt9K
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 חיזוק משמעותי: מיזם ההתנדבות של 
הלשכה כולל כעת גם ייעוץ משפטי

משרד עוה"ד הראל קן־דרור הצטרף למיזם המשותף של הלשכה עם עמותות "נולדת לנצח" ו"גמאני"
< רונית מורגנשטרן

של ת המשותף  למיזם  מהותית  וספת 
לנצח"  "נולדת  עמותות  עם  הלשכה 
ו"גמאני". משרד עורכי הדין הראל קן־

דרור, יועצי מחוזות הצפון וב"ש בלשכה, הצטרפו 
בהתנדבות לטובת המיזם ההתנדבותי של הלשכה.

המקצועי  לייעוץ  בנוסף  כי  היא  המשמעות 
בתחומי הביטוח לו זוכות החולות ובני משפחותיהן, 
הן יקבלו גם ייעוץ משפטי מעורכי הדין שבמשרד 

הראל קן־דרור.
המיזם  ממובילי  פורת,  בן  משה  סו"ב  לדברי 
הנשיא(  )סגנית  לוין  אניה  הביטוח  סוכני  לצד 
ואלי שטרק )יו"ר הוועדה לקשרי קהילה בלשכה(, 
טופל  הדין,  עורכי  משרד  הצטרפות  לאחר  מיד 
שקל  אלף   75 שקיבלה  סרטן,  חולת  של  מקרה 
פיצוי בגין פוליסות מחלות קשות, למרות שעל 
פי הפוליסה היא זכאית ל־100 אלף שקל. החברה 
הצטרפותה  בעת  גילתה  שלא  לחולה  הסבירה 
טענה,  החברה  שומני".  מ"כבד  שסבלה  לביטוח, 
טרם  שומני  כבר  לה  שהיה  יודעת  היתה  אם  כי 

הצטרפותה לפוליסה, היא הייתה מייקרת לה את 
הפרמיה ב־25%. משום כך, היא זכאית רק ל־75% 

מהכיסוי. 

"בכי מצמרר"
מכתב  ושיגר  לפעולה  מיד  נכנס  עוה"ד  משרד 
לחברת הביטוח בחתימתו. "סיפרתי על כך לחולה, 
והיא בכתה בכי מצמרר בטלפון כשהודתה לנו", 

מספר בן פורת.
עוד לדבריו, משרד עוה"ד הראל קן־דרור, יפעל 
חולות  לטובת  וזאת  המיזם,  במסגרת  בהתנדבות 
שלהם  הראשוני  "הטיפול  ומשפחותיהן.  הסרטן 
יתנהל מול חברת הביטוח ומול ביטוח לאומי. זאת 
כה  שעד  ומשפחותיהן  לחולות  מרגשת  בשורה 
התנהלו לבד מול הבירוקרטיה שלא פעם מלווה 

בהיבטים משפטיים", הוא מוסיף.
בעקבות הסיוע המשפטי למיזם, כל סוכן מתנדב 
עזרה  נדרשת  בו  בסיטואציה  שנתקל  בלשכה 
והוא  משפטית, יעביר את המקרה לידי בן פורת 
יעביר אותו לעו"ד ליאור קן־דרור ממשרד הראל 

קן־דרור.

שמגיע לכם?
מקבלים את מה
באמת
האם אתם

www.SMS2010.co.il

עו"ד ליאור קן־דרור. משרדו יפעל בהתנדבות | צילום: עצמי
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 למרות המאבקים: שגיא יוגב נבחר 
למנכ"ל מגדל ביטוח

 המחלוקת בין בעלי השליטה לבין יו"ר מגדל על זהות המועמד גרמה לעיכוב בקבלת ההחלטה • 
הממונה ברקת הורה לדירקטוריון להתערב בכדי למנוע פגיעה בניהולה התקין של החברה < רונית מורגנשטרן

ירקטוריון מגדל ביטוח בחר ביום חמישי ד
שעבר בשגיא יוגב למנכ"ל החברה החדש 
במקומו של רן עוז שעוזב לטובת תפקיד 
מספר  לפני  עד  כיהן  יוגב  ישראכרט.  מנכ"ל 
חודשים כמשנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לביטוח 
ידע  בעל  ונחשב  לביטוח,  חברה  בהראל  כללי 

מקצועי רחב וניסיון ניהולי רב שנים.
יוגב היה המועמד המועדף על יו"ר מגדל ביטוח 
השליטה  בעלי  של  זה  לא  אך  רון־טל;  יפתח 
העדיף  אליהו  אליהו.  שלמה  מגדל  בקבוצת 
אך  לאומי,  בנק  למנכ"ל  המשנה  אגסי,  רונן  את 
האחרון הודיע לאליהו כי לא יתמודד על התפקיד, 
אגסי  אליהו,  ניסיונות שכנוע מצדו של  ולמרות 

לא חזר מהודעתו.
בכך תמו הדרמות שטלטלו את מגדל בשבועות 
ביטוח.  למגדל  מנכ"ל  מינוי  סביב  האחרונים 
ומאבקים  בוויכוחים  לווה  המנכ"ל  בחירת  הליך 
ועדת  בראש  עמד  שאף  רון־טל,  בין  מתוקשרים 
ידין  ואת  יוגב  את  והעדיף  למנכ"ל,  האיתור 
ענתבי על פני אגסי, לבין שלמה אליהו שמאוד 

רצה את אגסי.

פעלו ללא דיחוי  
של  חריף  מכתב  קדם  הדירקטוריון  להחלטת 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה 
"לפעול  הדירקטוריון  לחברי  הורה  שבו  ברקת, 

ללא דיחוי" למינוי המנכ"ל.
שעבר,  שלישי  ביום  לדירקטוריון  פנה  ברקת 

לאחר פרסומים לפיהם הוקפא הליך מינוי מנכ"ל 
לחברי  במכתבו  הסביר  ברקת  זה.  בשלב  מגדל 
עם  המתמודדת  בחברה  "מדובר  כי  הדירקטוריון 
הצפויה  ועזיבתו  זמן,  מזה  ניהולית  יציבות  חוסר 
חדש  מנכ"ל  מינוי  המחייבת  המכהן  המנכ"ל  של 
במועד אשר יאפשר הליך חפיפה ולמידה מסודר 

של המנכ"ל הנכנס עם המנכ"ל היוצא".
השהיה  האמורות,  "בנסיבות  כי  הזהיר  הממונה 
לחברה  מנכ"ל  ומינוי  איתור  בהליך  עיכוב  או 
החברה.  של  התקין  בניהולה  לפגוע  עלולים 
למינויו  שיהוי  ללא  לפעול  מכם  מצופה  משכך, 
של מנכ"ל לחברה בהליך מסודר ושקוף, תוך מתן 
ועדת  מנומקת להמלצת  והתייחסות  ראוי  משקל 

האיתור אשר הוקמה על ידי החברה".
הלחץ של הממונה עשה את שלו, וועדת האיתור 
התכנסה באותו יום. שלמה אליהו ביקש 48 שעות 
כדי לנסות לשכנע את אגסי להתמנות לתפקיד, 
אך כאמור אגסי לא השתכנע. בצהרי יום חמישי 
וחברת  ביוגב,  ובחר  הדירקטוריון  התכנס  שעבר 
מגדל מיהרה להוציא הודעה לפיה שלמה אליהו 

תומך בהחלטה לבחור בו.

בגיליון 862 

פורסמה כתבה 

על המועמדים 

לנשיאות הלשכה 

עם תמונה שגויה 

 של המועמד 

סו”ב אלי שטרק.

להלן התמונה 

סו"ב אלי שטרק | הנכונה.
צילום: אליעד אופיר

יוגב. היה המועמד המועדף על יו"ר מגדל ביטוח יפתח רון־
טל | צילום: יונתן בלום
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יוסי סודרי ינהל את חטיבת הפרט והמטה 
בהכשרה חברה לביטוח

לאחר עשר שנים במנורה מבטחים עובר סודרי להכשרה • מנכ"ל החברה: "סודרי הוא חלק מיישום 
תוכנית העבודה של החברה להשקיע ולחזק את הקשר האישי עם סוכני הבית" < רונית מורגנשטרן

תחום י מנהל  לתפקיד  מונה  סודרי  וסי 
ביטוח.  בהכשרה  האגף  ומטה  הפרט 
בחודש יולי האחרון פרש סודרי מחברת 
מנורה מבטחים לאחר עשר שנים; בתפקידו 
והעסקים  הפרט  תחום  כמנהל  כיהן  האחרון 

כסמנכ"ל.
מיישום  כחלק  כי  נמסר  מהכשרה 
ובהמשך  החברה,  של  העסקית  האסטרטגיה 
הקשר  בחיזוק  העבודה  לתוכנית  ישיר 
עבודה  תהליכי  ובניית  הביטוח  סוכני  עם 
מירון,  שמעון  חדשות,  ביטוח  ותוכניות 
 )44( סודרי  יוסי  את  ממנה  הכשרה,  מנכ"ל 

למנהל תחום הפרט ומטה האגף.
אבי  תחת  סודרי  ינהל  תפקידו  במסגרת 
המערך  וראש  למנכ"ל  המשנה  שלמה, 
בהכשרה,  הפרט  מערך  את  הכללי,  לביטוח 
אשר יכלול את כל תחומי ביטוחי הפרט, רכב 
משכנתה,  דירות,  ביטוחי  חובה,  רכב  רכוש, 

ביטוחי פרפקט, קשרי סוכנים, בקרה ועוד.

מהפכה בחטיבת הפרט
"אנחנו מבצעים מהפכה במערך האלמנטרי 
הפרט,  חטיבת  את  לחזק  במטרה  בחברה. 
הכלים  ארגז  את  ולחזק  הידע  את  לשפר 
יוסי סודרי, שם דבר  גייסנו לשורותינו את 
סביבת  את  היטב  שמכיר  הביטוח,  בעולם 
הצרכים  ואת  הביטוח  סוכני  של  העבודה 

שלהם. 
של  העבודה  תוכנית  מיישום  חלק  "הוא 
האישי  הקשר  את  ולחזק  להשקיע  החברה 
עם סוכני הבית אשר הם השותפים העסקיים 
והוסיף:  מירון  אמר  שלנו",  והאסטרטגיים 
"אני מברך את סודרי על הצטרפותו להכשרה 
החדש.  בתפקידו  רבה  הצלחה  לו  ומאחל 
המשימה של סודרי להוביל מהפכה בחטיבת 
הכלכלית,  הכדאיות  את  לשפר  הפרט, 
ולחזק  בחטיבה  ולצמיחה  לרווחיות  להוביל 

את הקשר עם הסוכנים".

 מנכ"לית חדשה 
ב"הלמן־אלדובי 

התחדשות עירונית"
יפית יהודה מונתה לתפקיד מנכ"לית קרן 

ההשקעות "הלמן־אלדובי התחדשות 
עירונית". הקרן משקיעה במתן הלוואות 

ליזמי נדל"ן בתחום ההתחדשות 
העירונית, ובכלל זה ליזמים ופרויקטים 

בתחום חיזוק מבנים, כולל 
הריסה ובנייה מחדש 

במסגרת תמ"א 38 וכן 
פרויקטי "פינוי בינוי" 

ופרויקטי נדל"ן 
אחרים. 

יהודה כיהנה 
בתפקידה האחרון 

כמנהלת תחום 
האשראי באגף ההשקעות 
של חברת הביטוח מנורה 

מבטחים. קודם לכן כיהנה 
כמנהלת בכירה בחטיבה 
העסקית של בנק מזרחי 
טפחות כמנהלת מחלקה 

בסקטור התאגידים 
בבנק, ובכלל זה מנהלת 
מחלקת ליווי פרוייקטים 

בסקטור הנדל"ן. 
ליהודה תואר ראשון 

 MBA בכלכלה ותואר
במנהל עסקים 

מאוניברסיטת בן גוריון.
חן לוי, יו"ר "הלמן־אלדובי 

התחדשות עירונית", 
מסר: "אנחנו בטוחים 
שהניסיון המוכח של 

יפית וכישוריה יהוו ערך 
רב לחברה ויתרמו רבות 

להמשך הצמיחה שלנו 
בעולם קרנות ההשקעה בכלל 

ובתחום הנדל"ן בפרט. אני שמח 

שיפית הצטרפה למערך 
הניהול של החברה ומאחל 
לה הצלחה רבה בתפקיד 

החדש".

סמנכ"לית שיווק 
חדשה ב"דרכים"

לירון אברבוך מונתה 
לסמנכ"לית שיווק ומכירות 
בחברת "דרכים". בכך היא 
מחליפה את שמעון גליל שהודיע 

לאחרונה על פרישה. גליל מסיים בימים 
אלה את תפקידו כמשנה למנכ"ל, ומנהל 

שיווק ופיתוח בקבוצת שחר.
אברבוך בוגרת תואר שני במנהל עסקים 

ועובדת בענף הרכב מזה 11 שנים 
במגוון תפקידי ניהול בכירים. בתפקידה 

האחרון שימשה כמנהלת מכירות 
ארצית של מותגי סיטרואן ואופל 

בחברת לובינסקי.

השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

 לירון אברבוך |
צילום: באדיבות המצולמת

 יפית יהודה |
צילום: יח"צ

 סודרי. "שם דבר בעולם הביטוח" | צילום: דוברות מנורה מבטחים
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*בכפוף לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות המופיעים באתר

מול קופת החולים

מול ביטוח לאומי

מול חברת הביטוח

מינוי ששווה בריאות וכסף

זוג
עד גיל 65

ילדים
עד גיל 18

חינם!
בהצטרפות הורים

מחיר חודשי לצרכן סוג מינוי

יחיד
עד גיל 65

מבוגר יחיד
גיל 65+

זוג מבוגרים
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עמית לא פעיל בקרן פנסיה 
עו"ד עדי בן אברהם מספר השבוע על החשיבות בשמירת רצף ביטוחי, בדגש על 

קרן פנסיה, ועל אופן משלוח מכתב ההתראה בטרם שינוי סטטוס העמית

הדין ע לבית  פנתה  פנסיה  בקרן  מיתה 
סעד  לקבל  בבקשה  בת"א  לעבודה 
הצהרתי לפיה היא עמיתה פעילה בקרן 
נכות.  קצבת  לה  לשלם  יש  ובהתאמה  הפנסיה, 
אשר  מעסיק  אצל  עבדה  היא  כי  טענה  העמיתה 
קרן  באמצעות   2012 משנת  החל  אותה  ביטח 
פנסיה במסלול "הסדר לרבים", וזאת ללא חתימה 
על מסמכי הצטרפות או מתן הסברים על זכויותיה 

על פי התקנון. 
טענה   2016 במהלך  בחברה  העסקתה  סיום  עם 
על  המודיע  מכתב  כל  קיבלה  לא  כי  העמיתה 
הפסקת התשלומים או המשמעות של אי תשלום 
כי  ציינה  העמיתה  הפנסיה.  לקרן  הגמולים  דמי 
לו היתה הקרן מבהירה לה את ההשלכות של אי 
תשלום דמי הגמולים - היא היתה משלמת אותם 

באופן עצמאי או מבקשת המשך ריסק זמני. 
הפסקת  ממועד  שנה  תוך   ,2017 שנת  במהלך 
התשלום של העמיתה לקרן, התגלה כי היא חולת 
מטעם  נכות   100% כבעלת  הוכרה  והיא  סרטן, 
הביטוח הלאומי. לאחר תקופה של טיפולים קשים 
הפנסיה  בקרן  זכויותיה  למימוש  העמיתה  פנתה 
ואז התברר לה כי היא נטולת כיסויים ביטוחיים. 

לעמיתה  שלחה  כי  הבהירה  אף  הפנסיה  קרן 
הפסקת  לפני  התריעה  כי  לה  הבהירה  בו  מכתב 
הכיסויים הביטוחיים. משכך, פנתה העמיתה לבית 
הדין והגישה תביעה לסעד הצהרתי לפיה העמיתה 
הינה "עמיתה פעילה" בקרן ועל כן יש לחייב את 

קרן הפנסיה לשלם לה קצבת נכות. 
בתגובה לתביעה קרן הפנסיה השיבה כי בהעדר 
הפקדות דמי גמולים, חשבונה של העמיתה הועבר 
לסטטוס ריסק זמני למשך חמישה חודשים, כאמור, 

לכתובת  נשלח  ואף  הפנסיה,  קרן  תקנון  פי  על 
המייל של העמיתה מייל התראה המבהיר לה את 
והאפשרויות  ההפקדות  הפסקת  של  המשמעות 
מצד  התייחסות  בהעדר  אולם,  בפניה.  העומדות 
העמיתה - הרי שהסטטוס שלה בקרן הפך לעמיתה 

לא פעילה.

המכתב נשלח כדין?
בית הדין נדרש לשאלה האם מכתב ההתראה על 
הפגיעה בכיסויים הביטוחיים נשלח כדין לעמיתה,  

אם לאו?
כי קרן הפנסיה פועלת על פי  בית הדין מציין 
תקנון שאושר ומפוקח על ידי רשות שוק ההון. אין 
עוררין כי הנוסח הרלוונטי של התקנון קובע כי 

בעת הפסקת הפקדות לקרן הפנסיה, הרי שיישמר 
נוספים,  חודשים  חמישה  למשך  ביטוחי  כיסוי 
זכויות  הסדרת  לשם  ביטוח",  ארכת  "תקופת 
זכויותיהם,  רצף  על  ושמירה  בקרן  העמיתים 
היתרה  מתוך  הביטוחיים,  הכיסויים  עלות  בניכוי 

הצבורה בחשבון העמיתים.
הופסק  לקרן  עבורם  שהתשלום  העמיתים  אם 
החלפת  עקב  אם  בין  זכויותיהם,  את  יסדירו  לא 
יסתיים   - חדש  מעסיק  חל"ד,  חל"ת,  עבודות, 
בחשבון  ההפקדות  חידוש  ובעת  הביטוחי,  הכיסוי 

יתחיל מניין תקופת אכשרה )60 חודשים( מחדש. 
בית הדין מדגיש כי התקנון הוא הקובע את מערכת 
היחסים בין הצדדים וכל סטייה של הקרן מהתקנון 
ולהוביל  הקרן  עמיתי  בכלל  לפגוע  עלולה 
לאפליה אסורה והפרת חובת הנאמנות של הקרן 
כלפי עמיתיה. בית הדין מוסיף כי העמיתים בקרן 
אף יכולים להאריך את תקופת הריסק ולשמור על 

כיסויים ביטוחיים, לעיתים עד 24 חודשים. 
על פי הוראות המאסדר, על קרן הפנסיה לשלוח 
מכתב  הפנסיה  לקרן  להפקיד  שחדל  לעמית 
או  שינוי  יתבצע  בטרם  ימים   21 לפחות  התראה 
פגיעה בכיסוי הביטוחי של העמית. עם זאת מוסיף 
בית הדין כי אומנם קיימת חובת שליחה של מכתב 
ההתראה לעמית אך אין מדובר על "חובת מסירה" 

מדגיש  אף  הדין  בית  רשום.  בדואר  המכתב  של 
קרן  לחיוב  בדין  בסיס  אין  כי  ציינה  הפסיקה  כי 
הפנסיה לשלוח לעמיתים הודעות, לרבות הודעות 

שהינן מהותיות, באמצעות דואר רשום.  

באמצעים דיגיטליים
התביעה  דין  כי  הדין  בית  קובע  אלו  בנסיבות 
כי  להוכיח  העמיתה  בידי  עלה  לא  שכן  להדחות 
לא נשלח אליה מכתב התראה כדין. על פי עדות 
נציגת קרן הפנסיה, אשר צירפה אישור ממערכות 
המחשב של הקרן, אכן נשלח מכתב לכתובת דואר 
לנציגת  בעצמה  העמיתה  מסרה  אותו  אלקטרוני 
ראיה  כל  הציגה  לא  העמיתה  הקרן  של  השירות 
שתתמוך בגרסה כי לא קיבלה הודעה שכזו. בית 
מחזקת  ראיות,  מהבאת  הימנעות  כי  מציין  הדין 
את ההבנה כי לו היו מובאות אותן ראיות הן היו 

פועלות לחובת העמיתה. 
 בית הדין מבהיר כי כיום חלה חובה על חברות 
מנהלות לאפשר לעמיתים בקרן לבחור לקבל את 
במקום  דיגיטליים  באמצעים  וההודעות  הדוחות 
כי  לראות  היה  ניתן  דנן,  ובמקרה  דואר,  משלוח 
הוכתב לנציגת קרן הפנסיה, כשנה לפני משלוח 
מכתב ההתראה, כתובת דוא"ל למשלוח מכתבים 
דוחה  הדין  בית  העניין  בנסיבות  העמיתה.  עבור 
את  לחייב  שלא  לנכון  מוצא  אך  התביעה  את 

העמיתה בהוצאות המשפט. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן
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חשבונה של העמיתה הועבר לסטטוס ריסק זמני למשך חמישה 
חודשים, ואף נשלח לכתובת המייל של העמיתה מייל התראה המבהיר 
לה את המשמעות של הפסקת ההפקדות והאפשרויות העומדות בפניה

shutterstock :לאחר הטיפולים התברר לעמיתה כי היא נטולת כיסויים ביטוחיים | צילום



מנחה הכנס: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

8:00-9:00 התכנסות וכיבוד קל

 9:00  דברי פתיחה
כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

 9:05  ביטוח לאומי – הווה ועתיד
מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 

בשיחה עם גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות 
ynet-אחרונות ו

 9:25  ביטוח בריאות שגדל איתך
עו"ד שרונה תושייה פישר, סמנכ"לית, מנהלת 

ביטוח בריאות, מגדל חברה לביטוח

9:35  רפורמות הבריאות ומקומה של הרפואה 
 הפרטית בישראל

 דני אנגל, מנכ"ל הרצליה מדיקל סנטר בשיחה עם 
שי אופז, יועץ לביטוחי בריאות וסיעוד

 9:45  רפואת העתיד
 אורנית עידו, סמנכ"לית שיווק ופיתוח מוצרים, 

פמי פרימיום

 9:55  תביעות ושירות בביטוחי בריאות 
אורית קרמר, משנה למנכ"ל, מנהלת אגף ביטוחי 
בריאות, מנורה מבטחים ביטוח, בשיחה עם כפיר 

לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

 10:05  ניהול הלקוח בביטוחי בריאות
דיויד ארנון, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת 

הבריאות ומערך הלקוחות, כלל ביטוח ופיננסים

10:15  פאנל: מערכת הבריאות בישראל – 
 רפורמות והזדמנויות

מנחה: גבי נקבלי, יועץ ביטוח בכיר ומומחה 
לביטוחי בריאות וסיעוד; מנכ"ל 'אופק זהב' ומנהל 

 שותף 'עולם הבריאות'
ד"ר נאוה ניב סרודיו, סמנכ"לית בכירה, מנהלת 

 אגף בריאות, איילון ביטוח
 פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל

 חיים פרננדס, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות
פרופ' זאב רוטשטיין, לשעבר מנכ"ל המרכז 

הרפואי הדסה

 11:00  נאום
 ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון

11:15 הפסקה

 11:35  מחלות קשות - מעבר לפיצוי כספי
מירי זילכה גפן, מנהלת אגף תביעות בריאות 

בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, בשיחה עם כפיר 
לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

11:45  ריאיון 1X1 עם פרופ' יהושע )שוקי( 
שמר, יו"ר אסותא מרכזים רפואיים 
מראיינת: אורלי דימנט, יועצת לחברות ביטוח 

וקופות חולים בשיווק ומכירות ביטוחי בריאות 
ושב"ן

11:55  בית חולים באוויר - הצלת חיים 
 בהטסת נפגעים מחו"ל לישראל 

ראובן קפלן, מנכ"ל מדאסיס

 12:05  האם סוכני הביטוח מחוץ לתחרות?
איתי ברדה, יו"ר קוואליטי, בשיחה עם אתי 

אפללו, כתבת צרכנות פיננסית, גלובס

 12:15  פאנל: עידן חדש בביטוחי בריאות - 
 כך תתכוננו לפגישת המכירה
MEDIWHO מנחה: מיקי קופל, מנכ"ל 

ד"ר ארז יעקובי, פסיכולוג,  מרצה בכיר, 
 הפקולטה למנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו

חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד 
ארז שלו, מנטור עסקי, מנהל קהילת באלאנס 

 לסוכני ביטוח בפייסבוק
חיים אילוביץ, מנכ"ל חיים-יונט סוכנות לביטוח 

מקבוצת יונט

 12:40  תיירות וביטוח - כיוון ומגמות עתידיות
רונית סגל, מנכ"לית פספורטכארד ודיוידשילד

12:50  השילוב הייחודי בין הרפואה הציבורית לרפואה 
 הפרטית במרכזים הרפואיים של הדסה

 פרופ' יורם וייס, מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה
יורם פרדינרו, מנהל אגף כלכלה והתקשרויות, 

הדסה מרכזים רפואיים

 13:00  התפתחויות בביטוח בריאות
יואב יונש, סגן בכיר האחראי על תחומי ביטוח 
בריאות וסיעוד, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 13:15  צריכים רופא? להרגיש בחו"ל כמו בבית 
מור פפקין, מנהלת תחום ביטוח נסיעות לחו"ל, 

 הפניקס 
 אפרת שגיא-אופיר, חברת אייר דוקטור,

Co-Founder & GM

13:25  שיח: חדשנות רפואית - העולם החדש 
 של הרפואה הפרטית

מנחה: עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות 
 בבריאות

ד"ר מיכל גינדי, ראש אגף חדשנות, אסותא 
 מרכזים רפואיים 

ד"ר אריק סיטון, מנהל המרכז הרפואי, הרצליה 
מדיקל סנטר

 13:40  שינוי פני הרפואה הפרטית בישראל
רון משה, מנכ"ל רפאל בתי חולים

 13:50  התמחות בביטוחי בריאות
 עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של 

לשכת סוכני הביטוח

 14:00  ביטוח בריאות – תתכוננו לעתיד
איגור מורי, יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד, 

לשכת סוכני הביטוח

 14:10  תביעות הן תחילתה של ידידות מופלאה
 עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות
טל דן, מנכ"ל ISSUE, יועצת ארגונית לסוכנויות 

ביטוח, מרצה ומלווה לפיתוח עסקי

 14:20  טיפים לסוכן בניהול תביעת בריאות 
 עו"ד ג'ון גבע, משרד ג'ון גבע הדר ושות' – 

עורכי דין ומגשרים

14:30 פיזור

*תכנית הכנס נתונה לשינויים 
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח בירושלים דרוש/ה סוכן/ת משווק/ת 
צעיר/ה שמעוניין/ת לעבוד על תיק הלקוחות 

של המשרד בתחום הבריאות/חיים/פנסיה/כללי. 
העבודה משולבת, שטח+משרד, אופציה לשכר 

בסיס+עמלות+רכב. יש לשלוח קורות חיים למשרת 
dar21162@gmail.com סוכן

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

שכירות משנה
להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 

קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת גן. 
המשרד כולל מטבחון, שירותים, פינת ישיבה לעוזר, 

פינת המתנה. 2,500 ₪ בחודש. במידת הצורך ניתן 
יהיה לשכור גם חניה בבניין. למעוניינים נא לפנות 

לראובן כפתורי 052-3586060

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 

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.

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 

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
 gil@beyahad-ins.com  4526944 משה

מפתחים את עתיד הביטוח: הכירו את החממה 
הטכנולוגית המשותפת לחברות ביטוח ברחבי העולם

חברות ביטוח משש מדינות מאתרות מועמדים לתוכנית אקסלרציה מיוחדת של IBM • במסגרת 
התוכנית יבצעו הסטארט־אפים בדיקת היתכנות בחברות הביטוח < רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר המועצה הארצית, 

עופר חורש, על פטירת אביו

אריה חורש  ז"ל
שלא תדע עוד צער

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

ביטוח מ חברות  ומספר  מבטחים  נורה 
אלו,  בימים  מאתרות  בינלאומיות 
האקסלרציה  תוכנית  באמצעות 
סטארט־אפים   ,IBM של   Alpha Zone
הפועלים  חדשניות  טכנולוגיות  עם  ישראליים 
בתחומי האינשורטק, דיגיטל, דאטה, AI, סייבר 

וחווית לקוח. 
חברות הביטוח הבינלאומיות אשר משתתפות 
 AXA קבוצת  מבטחים,  מנורה  הן:  במיזם 
ו־  FM Global מגרמניה,   Allianz מצרפת, 

State Farms מארה"ב, Dai-ichi Life מיפן 
ו־Qualitas ממקסיקו. 

של  שיא  מספר  מועמדות  הגישו  לתוכנית 
כ־100 חברות סטארט־אפ מהן יתקבלו 12 חברות 
למחזור הקרוב שייפתח באופן רשמי לקראת סוף 

חודש אוקטובר.

לתכנית,  יתקבלו  אשר  החברות 
לליווי  יזכו  שנה,  חצי  שתארך 
מנטורים  ידי  על  ועסקי  טכנולוגי 
ביטוח  מחברות  מובילים 
מומחי  ידי  ועל  בינלאומיות 
בארץ   IBM של  טכנולוגיה 

 IBMב־ עבודה  חלל  ובעולם, 
 IBM וקרדיט עבור שירותי ענן של
בסכום של עד 120 אלף דולר בשנה.

בדיקת היתכנות
הנבחרים  הסטארט־אפים  בנוסף, 

היתכנות  בדיקות  ביצוע  של  לאפשרות  יזכו 
המוצרים  הטמעת   ,)Proof of Concept(
במנורה מבטחים ובחברות הביטוח הבינלאומיות 
השקעה  לקבל  והזדמנות  בתוכנית  המשתתפות 

מחברות ביטוח מובילות בעולם.
משנה  מורגנשטרן,  משה 
מערכות  אגף  ומנהל  למנכ"ל 
במנורה  וטכנולוגיה  מידע 
"אנחנו  מציין:  מבטחים, 
ההיענות  על  מאוד  שמחים 
הסטארט־ כמות  ועל  הרבה 
והמעניינים  האיכותיים  אפים 
לתוכנית  מועמדות  שהגישו 
צופה  אני  מגוונים.  בתחומים 
 IBM עם  משמעותי  פעולה  שיתוף 
הבינלאומיות  הביטוח  חברות  ועם 
בעולמות  וידע  מומחיות  איתן  מביאות  אשר 
הסטארט־ עם  וכמובן  והאינשורטק,  הביטוח 
בהתחדשות  להשתלב  שיוכלו  הנבחרים  אפים 

הטכנולוגית שלנו".

מורגנשטרן. אני צופה שיתוף 
פעולה עם הסטארט־אפים 

הנבחרים | צילום: יח"צ
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 בית הדין הארצי   
 14.10.2021תאריך:           

 

 החלטה בעניין העתירה של  

 הוועד המנהל, באמצעות עו"ד בן ציון ציטרין.  

 נגד 

 סו"ב יעקב סוויסה, באמצעות סו"ב אודי כץ. 

)להלן:   הארצי  הדין  בית  )להלן:  ביה"ד בישיבת  בישראל  הביטוח  סוכני  לשכת  של   , )
:    11.10.2021(, שהתקיימה ביום  הלשכה   השתתפו

 

. -סו"ב עו"ד אלי איש  .1  שלום, אב בית הדין
2.  .  סו"ב עו"ד ישראל אליוביץ, חבר בית הדין
3.  . ירון פל חבר בית הדין  סו"ב 

 
נוכחו    ם. העותרי סו"ב מיכה אדוני וסו"ב אודי אביטל. להלן:    -מטעם הוועד המנהל 
נוכחו    יעקב סוויסה עצמו, סו"ב אודי כץ.   –מטעם יעקב סוויסה 

 כיבד אותנו בנוכחותו כב' השופט בדימוס ומבקר המדינה לשעבר עו"ד יוסף שפירא. 
 

ן   ציו בן  עו"ד   ע"י  כאמור  יוצג  אשר  המנהל  הוועד  עתירת  נדונה  האמורה  בישיבה 
)להלן:   סוויסה  יעקב  סו"ב  כנגד  אודי  המשיב או    יעקב ציטרין,  סו"ב  ע"י  יוצג  אשר   , )

 כץ. 
 

 הוועד המנהל:   -טענות העותרים  
 

חתומים    6.7.21ביום   שעליו  העותרים  מטעם  מכתב  מתוך    13נשלח  בוועד    14חברים 
חברתיות  המנ  ברשתות  פירסומים  של  טענות  סוויסה  יעקב  סו"ב  כנגד  נטענו  ובו  הל 

כ  והכפשות "    -שהוגדרו  רסן  חסרות  השתלחויות  חברי    ...  כלפי  השיח  עידוד  תוך 
 "...  . לשכה והנהגתה כמו גם, רשות שוק ההון והעומד בראשה 

 

 " במכתב  מצוין  שעומד עוד  כמי  שמך  לכאורה  מתנוסס  מהפרסומים  בחלק  מאחורי    ... 
 אמירות ו/או פרסום". 

 

מהמקומות   להסירם  אלה,  מפרסומים  לחדול  יעקב  התבקש  האמור  המכתב  של  בסיומו 
 בהם פורסמו ולהסיר התבטאויות אלה מהאתרים השונים. 

 

בתוך   התנצלות  להביע  יעקב  התבקש  תפעל    7עוד  התנצלות  יעקב  יביע  ולא  היה  ימים, 
 ות פניה לבית הדין. הלשכה בכל האמצעים העומדים לרשותה לרב 

 

נטען   ובה   , הדין לבית  העתירה  הוגשה  התנצלות  הביע  לא  יעקב  העותרים,  ולטענת  מאחר 
העמותה,   כחבר  יעקב  כי  השאר  כדי  בין  במעשיו  שיש  או  הלשכה  למטרות  בניגוד  "פעל 

 להזיק ללשכה או לשמה הטוב". 
 



 
המש  את  יזמן  ביה"ד  כי  העותרים  דרשו  בעתירה  האמור  ולאור  כן  שיביע  ועל  מנת  על  יב 

 . ו  עמדתו ביחס לדרישה אשר הופנתה אלי
 

 -עוד נתבקש ביה"ד  
ליתן עמדתו בהחלטה מפורשת וברורה ביחס לפרסומים ולקבוע כללים לשיח מכובד  " 

אך   הדעה,  והבעת  הביטוח  חופש  את  יאפשר  מחד  אשר  העמותה  חברי  בין  ומאוזן 
 מאידך ישמור על כבודם של הפעילים... ". 

 

טע  ן,  ו ן  בדי ו מגו את  ביה"ד  בפני  והציג  העותרים  טענות  את  ציטרין  עוה"ד  ופרט  ן 
את   במילותיהם  אביטל  אודי  וסו"ב  ני  אדו מיכה  סו"ב  ופרטו  הוסיפו  אחריו  הפרסומים. 

ין התנהגותו של יעקב והפרסומים אותם ייחסו העותרים ליעקב.   דעתם בעני
 

ון הפ  מגו יפרט אחד לאחד את  היריעה, ביה"ד לא  רסומים. אך  על מנת שלא להאריך את 
פרסומים   אלה  היו   ,) מטעמו היו  לא  שאלה  יעקב  של  טענותיו  )חרף  בחלקם  כי   ן  י לצי יש 

 מבישים הנוטים להוצאת לשון הרע. 
 

 טענות יעקב סויסה המשיב 
 

ז  העלה  ובדבריו  יעקב  של  בשמו  כץ  אודי  טען  כנשיא  י תחילה  שלו  מתקופתו  כרונות 
עצמו   הוא  שקיבל  ואיומים  קללות  העלבות  של  מצבים  ביה"ד  בפני  והציג  הלשכה 

 ברשתות החברתיות בתקופתו כנשיא הלשכה. 
 

במכתב   העותרים  שהעלו  נוספות  לטענות  להתייחס  שלא  ביה"ד  התבקש  דבריו  בהמשך 
תאריך   על  ללא  להגיב  ההזדמנות  ליעקב  ניתנה  שלא  משום  ולמשיב  לביה"ד  שנשלח 

 מכתב זה. 
 

אותם   הפרסומים  מרבית  ולדבריו  ן  ציטרי עו"ד  שהעלה  לטענות  אודי  התייחס  עוד 
ממה שקראתם הוא    90%משייכים העותרים ליעקב אינם מטעמו ולא הוא פרסם אותם. ) 

 (. לא כתב 
 

אל  ישראל  עו"ד  ביה"ד  חבר  העיר  זה  לא  בשלב  יעקב  של  ההגנה  בכתב  כי  לאודי  יוביץ 
ין הטענה שהפרסומים לא היו מטעמו. אודי אישר כי אכן   טענות אלה לא  נכתב דבר בעני

 . נטענו בכתב ההגנה של יעקב 
 

פי   ועל  לגיטימית  אינה  הביקורת  כי  העותרים  טענת  את  לקבל  אין  כי  כץ  אודי  טען  עוד 
לגי  ביקורת  מהי  הגדרה  ן  אי הלשכה  של  אינו  התקנון  ביה"ד  התקנון  פי  על  וכן  טימית. 

 הגוף הנכון לדון בעתירה. עוד טען אודי כץ לאכיפה בררנית. 
 

ו של יעקב כפי שהוצגו ע"י אודי כץ.   עד כאן תמצית טענותי
 

 . ו  אחרי אודי כץ עלה לטעון המשיב עצמו יעקב סוויסה ולהלן תמצית טענותי
 



 
שיימי  למשפט  עומד  שהוא  בכך  דבריו  את  החל  והוא  יעקב  השתקה  לתביעת  ון  ניסי נג, 

ן   רצו בזה  רואה  והוא  הביטוח  סוכני  לשכת  של  היציג  לארגון  עניות  תעודת  בזה  רואה 
 להזיז את הצעירים ולהקטין את ההשפעה שלהם. 

 
בדמי   ההנחות  ביטול  ין  לעני בעיקר  התייחסו  דבריו  בתחילת  יעקב  שהעלה  הטענות 

 וגשו לביה"ד. החבר, טענות שלא היו חלק מטענות העותרים שה 
 

י   תייחס לטענות אלה. ביה"ד בהחלטתו לא 
 

ע"י   לו  המיוחסים  הדברים  את  אמר  ולא  כתב  לא  כי  וטען  המשיב  חזר  דבריו  בהמשך 
ידו.   העותרים, אולם דבר מטענות אלו לא עלה בכתב ההגנה שהוגש על 

 

כללי   את  הצדדים  על  יכפה  לא  בוררות  כמוסד  הביטוח  סוכני  לשכת  של  ביה"ד 
 הפרוצדורה אולם כל החלטה של ביה"ד לא תהיה שלמה ללא התייחסות לטענות אלה. 

 

יוכל   בכך  שיחפוץ  מי  המידה,  על  יתר  להאריך  שלא  מנת  ועל  היריעה  מקוצר  שוב, 
חזרה   בעצם  זו  הדברים  למשמע  אשר  הלשכה(,  באתר  )נמצא  ן  ו הדי להקלטת  להקשיב 

דברי  אמוציות,  מלאי  דברים  כץ,  אודי  של  דבריו  עלה  על  לא  אך  בלהט,  שנאמרו  קשים  ם 
 בידי המשיב להראות לביה"ד כי עשה כל שלאל ידו למנוע את הפרסומים. 

 

   –תגובת ביה"ד לפרסומים אלה  
לא   זה  אולם  אותם  למחוק  היה  ניתן  יעקב  ידי  על  המנוהלת  בקבוצה  שעלו  פרסומים 

 .  נעשה על ידו
ו  הי לא  עליהם  הגיב  שיעקב  אחרות  בקבוצות  שעלו  הערת    פרסומים  ולאחר  במקומם 

 העותרים יכול היה יעקב למחוק גם תגובות אלה. 
ן כי פרסום פוגעני במיוחד שלהבנת ביה"ד שיתף יעקב בעצמו בקבוצה שהוא מנהל,   י לצי

 " נכתב  ובו  הלשכה  לנשיאות  מועמד  של  לתמונתו  שהוצמד     shlomo aizicרק  פרסום 
 לא נמחק.  ינקה את הרפש".  

 

שפירא,   יוסף  בדימוס  השופט  כב'  עם  שניהל  קצרה  שיחה  ולאחר  יעקב  של  דבריו  בסיום 
את   וביקש  ו  מדברי שנפגע  מי  בפני  התנצל  לנוכחים  יעקב  פנה  כמשקיף,  במקום  שנכח 

 סליחתם.  
 

 ומן הכלל אל הפרט: 
 

וגובשה החלטה,   ון התכנסו חברי ביה"ד ולאחר שהושמעו דעות והוחלפו דעות  לאחר הדי
רבות  מלאכת   התלבטויות  לאחר  הייתה  ביה"ד  החלטת  ביה"ד.  אב  על  הוטלה  הכתיבה 

 אולם בהסכמה פה אחד. פרטיה המלאים יובאו בהמשך.  
 

מהפה   היו  יעקב  של  דבריו  למעשה  כי  התברר  הכתיבה  משימת  החלה  בטרם  עוד  ואולם 
כי   הסתבר  כברו לחוץ.  תוכו  הוא  אין  מקל  הכי  והפרוש  לפתגם  מעט  לא  יש  פרושים   ,

 אחד בפה אחד בלב".  " 
 



 
יעקב בקבוצה הנקראת   ון הסתיים עולה פוסט כתוב ע"י  וכמה שעות לאחר שהדי ביום  בו 
ן   אלו דור  סו"ב   של  לאמירות  בתגובה  יעקב  אומר  ושם  בלבד",  ביטוח  וסוכני  "סוכנות 

א ואחרים,   נָּׁ ישָּׁ ִל אי  ַה  . כְּ
י "  ם שכלל לא  הוקראו שם מלל שלא אני כתבתי תמונות שלא אני פרסמתי וביטוי

 קשורים אלי פרט לכך שאולי הגבתי סמיילי בתכתובת המורחבת.  
 

 ובהמשך: 
רוב הטענות התבססו על צמד מילים שנאמר בבדיחות הדעת עם צירוף "חחח"  " 

 שנאמר בתגובה להומור שחור ופנימי בקבוצה הזו" 
 

בסעיף   האמור  פי  יותר    8.3על  או  אחד  כעונש  להטיל  ביה"ד  רשאי  הדין  בית  לתקנון 
 מהעונשים האלה. 

או  אחד,  להטיל  הארצי  הדין  בית  מוסמך  יהיה  ערעור,  או  קובלנה,  או  בתלונה,    בדונו 
 יותר, מהעונשים הבאים: 

 אזהרה.   8.3.1
 נזיפה, או נזיפה חמורה.   8.3.2
 י שיקבע. הרחקה על תנאי לתקופה כפ   8.3.3
 הפסקת חברות בלשכה לתקופה קצובה.   8.3.4
 הוצאת חבר מהלשכה לצמיתות.   8.3.5
ריבית   8.3.6 בצירוף  השני,  הצד  תובע  אותו  הסכום  בתשלום  הדין  בעל  והצמדה    חיוב 

 ו/או קנס לטובת הצד השני. 
8.3.7   . ן לוותר על הביטוח, או התיק עליו נתבע, לטובת הצד השני  חיוב בעל הדי
כמו   8.3.8 מהם  מי  או  את הצדדים,  ון  הדי לחייב בהוצאות  וכן  ן  ו הדי הוצאות  כן    תשלום 

 מוצדקת.   הטלת קנס כספי ו/או החזר הוצאות על המתלונן במקרה של תלונה בלתי 
ציבורית   8.3.9 למטרה  או  הלשכה,  של  הקרנות  אחת  לטובת  כספי  קנס  אחרת    הטלת 

 כאשר מתלונן הוא אחד ממוסדות הלשכה. 
ונו של הסוכן המורשע. י להמליץ בפני המפקח לשלול ר   8.3.10  שי
הכללית    8.3.11 בעיתונות  ו/או  הלשכה  בפרסומי  הדין  פסק  פרסום  על  ן   –להורות  ו    בצי

משרד  ו/או  הביטוח  חברות  בין  ן  הדי פסק  של  הפצתו  וכן  המורשע  הסוכן  המפקח    שם 
 על הביטוח. 

 

לא  ובהתאם  לביה"ד  שניתנה  הסמכות  ולאור  כן  בסעיף  על  ן    8.3מור  הדי בית  לתקנון 
 הוחלט כדלקמן: 

 

לביה"ד   .1 שהוצג  כפי  סויסה  יעקב  של  ובתגובתו  בהתנהגותו  רואה  ביה"ד 
הוועד המנהל   ליד תמונתו של    כפרסומים בעתירה של  פוגעניים לרבות הפרסום 

 המפקח על הביטוח שם נכתב צמוד לתמונתו "פולסא דנורא". 
 



 
ות בתדמית חברי לשכת סוכני הביטוח  פרסום מהסוג הזה יכול לפגוע קש  .2

 ובלשכה עצמה. 
 

בסעיף   .3 האמור  פי  על  8.3.3על  להטיל  ביה"ד  החליט  הדין,  בית  לתקנון   ,
סויסה  במידה    יעקב  בלשכה  מחברותו  חודשים  שישה  של  תנאי  על  הרחקה 

סימון   באמצעות  או  בעצמו  יפרסם  פסה"ד  מתן  ממועד  שנה  של  ובתקופה 
 ""LIKE   רסומים פוגעניים של אחרים ברשתות חברתיות, או בכל אופן אחר,  לפ

כל   או  וועדה  חברי  לשכה,  פעילי  כנגד  ומעליב  פוגעני  פרסום  שיהיה משום  דבר 
 אחר בלשכה לרבות עובדי הלשכה.   בעל תפקיד 

   

בסעיף   .4 האמור  פי  את  8.3.9על  לחייב  ביה"ד  החליט  הדין,  בית  לתקנון   .
של   בסך  כספי  קנס  לשלם  סויסה  אותה    3000יעקב  ציבורית  מטרה  לטובת   ₪

אחד   על  יעבור  בו  מקרה  בכל  ביה"ד.  עם  מוקדם  ובתאום  סויסה  יעקב  יבחר 
 לעיל.    3מהתנאים המפורטים בסעיף  

 

בסעיף  ע  .5 האמור  פי  פסק    8.3.11ל  כי  ביה"ד  החליט  הדין,  בית  לתקנון 
 הדין יפורסם בפרסומי הלשכה בציון שמו של יעקב סויסה.  

 

ון ועל שיתוף הפעולה. כ צבות י חברי ביה"ד מודים לצדדים על התי  .6  ם לדי
 

 זכות ערעור בהתאם לאמור בתקנון ביה"ד.  .7
 

 
 
 
 

 סו"ב ירון פל               ליוביץ עו"ד ישראל א             שלום  -עו"ד אלי  איש 
 חבר ביה"ד                        חבר ביה"ד                   אב ביה"ד        
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