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ביטוח ופיננסים

אחריות הנגרר
מתי יש להטיל על הנגרר 

אחריות מלאה בנזקי תאונת 
דרכים? היועץ המשפטי של 

הלשכה, עו"ד עדי בן אברהם, 
עם כל התשובות < עמ' 14

למען סוכני המגזר
יו"ר רע"מ יסייע בקידום הצעת 

החוק למניעת אפליית סוכני 
החברה הערבית: "מוטלת חובה 
לתת הזדמנות שווה לכל אזרח 

במדינה" <  עמ' 5

ההנפקה בוטלה
שלמה ביטוח החליטה על ביטול 

הנפקתה בבורסה. בין היתר 
דווח על חוסר שביעות רצון של 

המשקיעים מעיסוק החברה 
בביטוח אלמנטרי <  עמ' 6

 התנהלות לקויה 
 של הלשכה 

בקדנציה הקודמת
דוח ביקורת שהוזמן על ידי הוועד המנהל 

הנוכחי חשף התנהלות בעייתית של גורמים 
בלשכה בכל הקשור לשימוש בנכסיה • הוועד 
המנהל: "קיבלנו בישיבתנו האחרונה החלטה 

 לפעול באופן מיידי ליישום כל המלצות הדוח" 
< עמ' 2

 דוח הביקורת החקירתי קובע: 
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ביטוח 
ופיננסים

 "התנהלות בעייתית של גורמים בלשכה 
בכל הקשור לשימוש בנכסי הלשכה" 

דוח הביקורת החקירתי הסופי, שבדק את התנהלות הלשכה בראשות ההנהגה הקודמת בעיקר, 
מבקר בין היתר את היעדר הבקרה המקצועית על בונוסים ומדיניות השכר • גורמים בלשכה: "יש 
לבחון אם מבוקרים שיש לגביהם ממצאים בעייתיים יכולים להיות מועמדים לתפקידים בלשכה 

בבחירות הקרובות" • הוועד המנהל: "החלטנו, באופן גלוי ואמיץ, לערוך ביקורת חיצונית להתנהלות 
הלשכה בעבר בכדי להטמיע ממשל תאגידי חדש שיפעל בשקיפות מלאה" < רונית מורגנשטרן

"
מצטיירת תמונה עגומה, בלשון המעטה, של 
התנהלות בעייתית של גורמים בלשכה בכל 
כותב  כך  הלשכה".  בנכסי  לשימוש  הקשור 
לביקורת  וידוע  בכיר  מומחה  נבון,  קובי  רו"ח 
החקירתית  הביקורת  של  הסופי  בדוח  פנימית, 
שערך בנושא פעילות הלשכה בשנים האחרונות, 
והוזמן על ידי הוועד המנהל הנוכחי של הלשכה 
הדוח  תקין.  ומנהל  שקיפות  בה  לייצר  במטרה 
על  בדגש  שונים,  בתחומים  רבים  ליקויים  חושף 
מינוי  דיגיטליים,  כנסים  כולל  ופרסומים  כנסים 
מנכ"ל, שכר ורכש, בלשכה ובחברה הבת. הביקורת 
הנוכחי  המנהל  הוועד  בידי  הוזמנה  החקירתית 
בעקבות ממצאים של ועדת הביקורת הפנימית על 
בעקבות  הקודמת.  ההנהגה  של  לקויה  התנהלות 
הוראת בית הדין של לשכת סוכני הביטוח, הדוח 

המלא מפורסם באתר לשכת סוכני הביטוח.
כבר  "הביקורת  כי  בדוח,  מציין  נבון  רו"ח 
העירה בזמן אמת לחלקכם על התנהלות בעייתית 
נקטו  הביקורת  דוח  טיוטות  ממצאי  ובעקבות  זו 
נושאי המשרה הנוכחיים בלשכה פעולות מידיות 
למניעת ותיקון ליקויים, כדוגמה דחתה הלשכה 
כנס שהיה אמור להיערך בתקופה הקרובה. לאור 
ממצאי הדוח הסופי, הביקורת ממליצה להנהלה 
להמשיך ולפעול בצורה נמרצת לתיקון הליקויים 
מהממצאים  המתבקשות  החלטות  לקבלת 
ליקויים"  לתיקון  אד־הוק  "ועדת  באמצעות 
שהוקמה על ידי הוועד המנהל בדיון על הטיוטה 
הוועד המנהל  נציגי  ו־2  בהשתתפות המנכ"לית 
והח"מ, עד להגשת המלצותיה לתיקון הליקויים 
לתיקון  ואחראי  לו"ז  קביעת  תוך  המנהל  לוועד 

הליקויים".

בונוסים וניגודי עניינים
בדוח מומלץ ללשכה להיוועץ עם יועץ משפטי 
בתחום דיני העבודה לגבי הטיפול בעובדים שיש 
לגביהם "ממצאים בעייתיים בכל הקשור לשכר 
ללא  רובם  הבונוסים,  מקבלי  על  בדגש  עובדים 
ע"פ  נדרשים  ואישורים  תומכות  אסמכתאות 

הנוהג כגון ועדת שכר וכו'".
בנושא הבונוסים קובע הדוח: "במהלך סקירת 
הלשכה  מעובדי  רבים  כי  נראה  השכר  תשלומי 

מדי  כמעט  שונות  ועמלות  בונוסים  מקבלים 
בכל  כי  לציין  מבקשת  הביקורת  בנוסף,  חודש. 
בנושא  שונות  סוגיות  לעיתים  לעמותה,  האמור 

רווחים  כחלוקת  להתפרש  עלולות  השכר 
אסורה. אשר על כן, שכר בלתי סביר או שאינו 
בונוסים  חלוקת  וכן  למקובל,  פרופורציונלי 

עלולות  סדיר  באופן  לעובדים  שונות  ועמלות 
להביא לסנקציות על ידי הגורמים הרגולטוריים 
שיראו בכך כאינדיקציה לפעילות עסקית גרידא, 
לציין  מבלי  זאת  כל  מכך.  המשתמע  כל  על 
תשלומי  כאשר  הקיימים  העניינים  ניגודי  את 
העובדים משתנים על פי הכנסות הלשכה עליהם 
הם מופקדים ולא פחות חמור אף ללא פיקוח של 

חלקם".

"איש הישר בעיניו"
דעת  שיקול  לבצע  יש  כי  סבורה  "הביקורת 
התנאים  ובדיקת  הבונוסים  בנושא  מחודש 
כגון  עובדים  שכר  לתשלומי  בשוק  המקובלים 
מקום  יש  בנוסף  ובקרה.  פיקוח  לרבות  אלו, 
בסיס  על  שניתן  ככל  התשלומים  את  להסדיר 
של שכר קבוע ולא על בסיס משתנה לפי מחזורי 

פעילות.
דיון  לקיים  "יש  בדוח,  נכתב  מקרה",  "בכל 
וכל  המנהל  הוועד  ושל  ההנהלה  של  מחודש 

"נראה כי רבים מעובדי הלשכה מקבלים בונוסים ועמלות כמעט מדי חודש" | 
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"הביקורת סבורה כי יש לבצע 
שיקול דעת מחודש בנושא 
הבונוסים ובדיקת התנאים 
המקובלים בשוק לתשלומי 

 שכר עובדים כגון אלו, 
לרבות פיקוח ובקרה"
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מנומקת  להיות  אמורה  שתתקבל  החלטה 
בליווי  כנדרש  ומתועדת  סבירה  במידה 

יעוץ משפטי בתחום יחסי ודיני עבודה.
"על הוועד המנהל ועל ההנהלה לאתר בהקדם 
כל מסמך וראייה ממוסמכת לכל עניין השכר של 
עובדיה, שכן הביקורת מתרשמת שהמצב בנושא 
הישר  'איש  כדי  עד  לכאורה  בעייתי  השכר 

בעיניו יעשה'".
הקורונה:  בתקופת  הדיגיטליים  הכנסים  לגבי 
הליכי  כל  כי  נראה  הביקורת  "מהתרשמות 
הכנסים  הפקת  לצורך  הספקים  עם  ההתקשרות 
הציפייה  עם  אחד  בקנה  עמדה  לא  הדיגיטליים 
ובחירת  לאיתור  וממצה  יסודי  הליך  לקיום 
עם  וכן  ללשכה  ביותר  המועילה  האלטרנטיבה 
ושקיפות, שיקול הדעת על  הציפיה לקיום תיעוד 
קיום  בגין  וסכומי התשלומים  נבחרו הספקים  פיה 
הכנסים. בהתחשב בכך שמדובר בעמותה השייכת 
לכלל חבריה ואשר אמורה לקיים את ערכי החיסכון 
אלו  שממצאים  הרי  יתרה  בהקפדה  והיעילות 
חמורים שבעתיים ומעמידים את תהליכי העבודה 

וקבלת ההחלטות תחת סימני שאלה רבים.

תפקיד מנכ"ל הלשכה
פרק גדול בדוח מתייחס לבחירה במוטי ארבל 
בדוח:  נכתב  כך   ;2019 בסוף  הלשכה  כמנכ"ל 

'לעובדה  ליבכם  תשומת  את  מפנה  "הביקורת 
מנכ"ל  לתפקיד  שנבחר  שהמועמד  המדהימה' 
כלל...  אקדמית  השכלה  בעל  אינו  הלשכה 
של  סף  בתנאי  עומד  איננו  שנבחר  המועמד 
גדולים  ארגונים  בשני  ניהול  אקדמית,  השכלה 
ברמה ארצית )עבד כמנהל ביורוקום בלבד ע"פ 

קו"ח( וכן ניסיון מוכח בניהול עמותה".
מבוקרים  של  רב  מספר  כי  מציין  המבקר 
"בחרו  עליהם  הביקורת  על  להגיב  שהתבקשו 
משיקוליהם לא להגיב, ויש לבחון את המשמעות 
של חוסר התגובה". על פי גורמים בוועד המנהל, 
מבוקרים  האם  היא  שנבחנו  המשמעויות  אחת 
שיש לגביהם ממצאים בעייתיים, יכולים להיות 
מועמדים לתפקידים בלשכה בבחירות הקרובות.

של  פרוטוקולים  להיעדר  הדוח  מתייחס  עוד 

מצד  לתביעות  הלשכה  את  שחושפים  שכר  ועדת 
עובדיה. בין היתר, מביא הדוח ממצאים על טיסות 
חריגות שלא הופיעו במסגרת התשלומים עבור כנס 
אלמנטר משנת 2019 בסך 56,061 שקל. "רשימה זו 
הינה בנטרול נרשמים אשר לא נגבה מהם תשלום 

כמו מרצים, עובדי לשכה וכד'", מדגיש הדוח.
הביטוח  סוכני  לשכת  של  המנהל  מהוועד 
לאחר  מיד  המנהל,  "הוועד  בתגובה:  נמסר 
 10( לתפקיד  אנגלמן  יוסי  סו"ב  של  כניסתו 
לערוך  ואמיץ  גלוי  באופן  החליט  במרץ(, 
בשנים  הלשכה  להתנהלות  חיצונית  ביקורת 
תאגידי  ממשל  להטמיע  בכדי  זאת  כל  עברו, 
הדוח  מלאה.  בשקיפות  שיפעל  בלשכה  חדש 
שהתגלו  רבים  ליקויים  ומציג  פשוט  אינו 
בעבודת הלשכה בעבר. הוועד המנהל הנוכחי, 
בישיבתו  קיבל  אנגלמן  יוסי  סו"ב  בראשות 
האחרונה החלטה לפעול באופן מיידי ליישום כל 
המלצות הדוח עוד בקדנציה הנוכחית. מטרתו 
של הדוח בראש ובראשונה ליצור שינוי אמיתי 
ואפקטיבי ולבסס מנהל תקין להמשך הצלחתה 

של הלשכה בעתיד".

על פי החלטת בית הדין, הדוח יפורסם לעיון 
שלישי  ביום  הלשכה  באתר  העמותה  חברי 

09/11/21

"הביקורת מפנה את תשומת 
ליבכם 'לעובדה המדהימה' 
שהמועמד שנבחר לתפקיד 
מנכ"ל הלשכה אינו בעל 

השכלה אקדמית כלל"

 קריאה אחרונה למעוניינים בשירותי 
קרן הסיוע לחברי לשכה בקשיים

< רונית מורגנשטרן

שנקלעו ק לשכה  לחברי  הסיוע  רן 
חודשים  מזה  הפעילה  לקשיים, 
אחרונה  בקריאה  יוצאת  ספורים, 

למעוניינים בסיוע של הקרן.
ממנה  לתמיכה  הזכאים  הקרן,  תקנון  פי  על 
 24 לפחות  לשכה,  חבר  ביטוח  "סוכן  הם: 
חודשים לפני מועד הבקשה, אשר אינו חייב כל 
תשלום חוב, אגרה או דמי חבר ללשכה. סוכן 
ביטוח שחווה ירידה בהכנסותיו מעמלות ביטוח 
בין  לפחות,   30% של  בהיקף  גולמי"(  )"רווח 
חתום  דוח  פי  על  הקורונה,  בגין משבר  היתר 

על ידי רו"ח לשנת 2020 למול שנת 2019".
בקרן שתי חבילות סיוע: האחת כוללת עשר 
לקידום  תומך  מקצועי  וליווי  סיוע  שעות 
עסקיו של סוכן הביטוח על ידי יועצי הלשכה 
השונים ברשימה אשר תפורט כנספח לתקנון 
בשווי 4,000 שקל פלוס מע"מ. חבילת השירות 
להתחייבות  כפופה  תהיה  לסוכן  שתוענק 
הסוכן למלא את ההוראות המוטלות עליו על 
תקופתי  דיווח  כל  ולמלא  המלווה  היועץ  ידי 
הנדרש על ידו ועל ידי היועץ לוועדת הלשכה; 
פונה  אקסטרה",  "חבילת  השנייה,  החבילה 

לחבילת  זכאים  אשר  לסוכנים 
רשאים  יהיו  אלה   – הבסיס 
חמש  של  תוספת  לקבל 
שעות ליווי נוספות )בשווי 
מע"מ(  פלוס  שקל   2,000
בקשה  להגשת  בכפוף 
בצירוף  הלשכה  לוועדת 

והסבר  היועץ  של  המלצה 
בתוספת  הצורך  בדבר  מנומק 

האמורה.  ועדת הלשכה, תמסור 
תוך  התוספת  לבקשת  תשובתה  את 
14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

הליך דיסקרטי
בוועדת הקרן שבוחנת את הבקשות מכהנים 
משתייך  אליו  המחוז  יו"ר  הלשכה:  מטעם 
ועדת  יו"ר  רווחה;  ועדת  יו"ר  המבקש;  הסוכן 
סניפים ומחוזות; יועמ"ש הלשכה; סגנית נשיא 

הלשכה.
המנהל החיצוני של הקרן הוא חיים איזנפלד, 
והניהוליים,  העסקיים  היועצים  לשכת  נשיא 
גם  ומשמש  ועסקי  ארגוני  בייעוץ  המתמחה 

סוכני  ללשכת  חיצוני  כיועץ 
הביטוח.

הנשיא,  סגנית  לדברי 
"ההליך  לוין:  אניה  סו"ב 
באופן  דיסקרטי  הוא 
ההתנהלות  וכל  מקסימלי 
תתקיים  איזנפלד  מול 
יש  ואישי.  נפרד  בערוץ 
נושאים שונים בהם יהיה ניתן 
זה  אם  הביטוח,  לסוכן  לסייע 
בפיתוח הפעילות שלו, שינוי והוספת 
ופרסום,  שיווק  דיגיטציה,  מוצרים, 
ניהול המשרד, שת"פ עם סוכן צעיר ו/או מכירת 
ליועצי הלשכה המתאימים,  יוכוון  הסוכן  תיק. 
הביטוח  חברות  שמציעות  חינמיות  להכשרות 
ועוד. ועדת הקרן תדון בכל מקרה לגופו, ואם 
יידרש מימון לחלק מהפתרונות במקרה מסוים, 

הקרן תסייע גם במימון".

בסיוע  המעוניינים  לשכה  חברי  סוכנים 
חיים  של  למייל  לפנות  יכולים  הקרן 

dortal01@015.net.il :איזנפלד

לוין | צילום: אנסטסיה 
קוסקובסקי
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 ח"כ עבאס: אפעל לתמיכת הקואליציה בהצעת 
החוק למניעת אפליית סוכני המגזר הערבי

 יו"ר רע"מ יסייע בקידום הצעת החוק של ח"כ מיקי זוהר למניעת אפליית סוכני ומבוטחי החברה 
 הערבית בביטוח חובה • "מוטלת חובה לתת הזדמנות שווה לכל אזרח במדינה ללא קשר למוצאו" 

< רונית מורגנשטרן

ו"ר מפלגת רע"מ, ח"כ מנסור עבאס, הבטיח י
לסייע לקדם את הצעת החוק שיוזמת הלשכה 
)ליכוד( שנועדה למניעת  זוהר  מיקי  עם ח"כ 
אפליית סוכני ומבוטחי החברה הערבית בידי חברות 

הביטוח בתחום ביטוח החובה.
ח"כ עבאס הבטיח שלאחר העברת תקציב המדינה 
הוא יפעל לכך שהקואליציה תתמוך בהצעת החוק, 

למרות שהיא מוצעת בידי ח"כ מהאופוזיציה. 
האחרון  שישי  ביום  עמו  שהתקיימה  בפגישה 
השתתפו  מנדא,  בכפר  נואף  עאלם  סו"ב  במשרדי 
סגנית  אנגלמן;  יוסי  סו"ב  בפועל,  הלשכה  נשיא 
הנשיא, סו"ב אניה לוין; סו"ב עאדל מחאג'נה, יו"ר 
בלשכה  הערבית  החברה  סוכני  של  ההיגוי  ועדת 

וחברי הוועדה; ולוביסט הלשכה, לירן בן הרוש.
במחלקה  שנמצאת  החדשה,  החוק  הצעת  לפי 
רכב  ביטוח  לפקודת  יתווספו  בכנסת,  המשפטית 
")א(  הבאים:  הסעיפים  חובה(  פוליסת  )שיווק  מנועי 
בעל רישיון מורשה על פי חוק הפיקוח יהיה רשאי 
פי  על  לפוליסה  הנדרש  אדם  לכל  פוליסה  לשווק 
פקודה זו. )ב( מבטח יתקשר עם בעל רישיון לשיווק 
פוליסות, על פי פקודה זו, באופן שלא יפחת מ־25% 
ביחס  הרשיון,  בעל  ידי  על  הנמכרות,  מהפוליסות 

לפקודה זו".

מחיר גבוה במגזר
"בענף  כי  נכתב  החוק,  להצעת  ההסבר  בדברי 
ביטוח  סוכני  לפיה  תופעה  קיימת  הביטוח  שיווק 
לנוכח  למבוטחיהם  חובה  ביטוח  משיווק  נחסמים 

היקף התביעות בהן היו מעורבים מבוטחיהם. חשוב 
נחסם  בעטיים  אשר  עצמם,  המבוטחים  כי  להדגיש 
נפגעים  אינם  אלו,  חובה  פוליסות  משיווק  הסוכן 
ביטוח  סוכן  אצל  הפוליסה  את  רוכשים  והם  הואיל 

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

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. 
זו אמורה להוביל להענקת הזדמנות שווה  "הצעה 
חובה בכל מקום במדינה.   ביטוח  אזרח לרכוש  לכל 
מיליון  כשני  המונה  הערבית  באוכלוסייה  מדובר 
אזרחים המופלים ביישום פקודת ביטוח רכב מנועי.  
בנוסף, הצעה זו באה לעצור את הסנקציה המוטלת 
ומדובר על   הואיל  סוכני הביטוח, ללא הצדקה,  על 
לחברות  לאפשר  ואין  דין  פי  על  מחויבת  פוליסה 
הביטוח להימנע מפעילות עם הגורם המשווק, לנוכח 
העובדה כי מבוטחיו היו מעורבים בתאונות דרכים".

פגישת הסוכנים עם ח"כ עבאס | צילום: לירן בן הרוש 
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 מחלוקות על שווי החברה ותחומי העיסוק: 
בוטלה הנפקת שלמה ביטוח

בעלי החברה לא הגיעו להסכמות עם המוסדיים על שוויה • בין היתר, דווח על חוסר שביעות רצון של 
המשקיעים הפוטנציאליים מכך שהחברה עוסקת בעיקר בביטוח אלמנטרי < רונית מורגנשטרן

משפחת ש שבשליטת  אחזקות  למה 
השבוע  בתחילת  הודיעה  שמלצר 
ביטוח,  שלמה  שלה,  הבת  חברת  כי 

החליטה על ביטול הנפקתה בבורסה הישראלית.
באוגוסט האחרון הודיעה החברה, שמנוהלת על 
 25% להנפיק  מבקשת  היא  כי  אומיד,  אורי  ידי 
ו־30%  למוסדיים  מההנפקה   70%( ממניותיה 
ותשקיף  מדף  תשקיף  פרסמה  החברה  לציבור(. 
שמלצר  משפחת  ההנפקה.  לקראת  להשלמות 
בכ־1.3 מיליארד ש"ח,  העריכה את שווי החברה 

לפני הכסף.
שלמה  של  בדיווח  נומק  לא  ההנפקה  ביטול 

לאחרונה  כבר  אבל  לבורסה,  אחזקות 
בעיקר,  המוסדיים  לבין  בינה  כי  דווח 

החברה,  שווי  על  מחלוקות  היו 
ראו  הפוטנציאליים  שהמשקיעים 
אותו נמוך יותר. כמו כן, שלמה ביטוח 
אלמנטרי,  בביטוח  בעיקר  עוסקת 

שהמוסדיים  רכב,  ביטוח  בעיקר 
אומנם  החברה  ממנו.  נלהבים  פחות 

הודיעה בתשקיף כי היא בוחנת הרחבת 
פעילותה לענפי ביטוח נוספים לרבות 
הגישה  ואף  ובריאות,  חיים  ריסק 
בקשות לממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, לקבלת רישיון מבטח בענף 
ביטוח  ובענף  לחו"ל  נסיעות  ביטוח 
ערבויות מכר ומתן ערבויות מסוגים 

שונים, אך את המוסדיים זה לא סיפק.
ולכן  פיננסית,  מאיתנות  נהנית  ביטוח  שלמה 
פעילותה  על  במיוחד  ישפיע  לא  ההנפקה  ביטול 
הכנסותיה  היקף  התשקיף,  פי  על  הצומחת; 
מיליארד  ב־1.4  הסתכם   2020 בשנת  מפרמיות 
ש"ח ובמחצית הראשונה של 2021 – 876 מיליון 

ש"ח.

  

כשנותנים מעל-

מיליארד

%

₪

חוצים את רף ה-

מתרגשים לשתף שהגענו 
לשיא בנכסים המנוהלים 

בקרן הפנסיה שלנו. בזכות 
עבודה קשה, בסיס לקוחות 

נאמן וסוכנים מוכשרים, אנחנו 
 ממשיכים אתכם בדרך למעלה

 ולא מתכוונים לעצור!

אורי אומיד | צילום: יח"צאורי אומיד | צילום: יח"צ

shutterstock :שלמה ביטוח נהנית מאיתנות פיננסית | צילום
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תכנון פרישה לכולם: הלשכה פנתה לחברות 
הביטוח בבקשה שיצטרפו למיזם ההתנדבותי

הלשכה יזמה צירוף חברות הביטוח למיזם שהגו רשות שוק ההון והמשרד לשוויון חברתי, ומטרתו 
לסייע לאזרחים בתכנון פרישה • כמו כן, נדונה סוגיית ביטוח החובה בחברה הערבית < רונית מורגנשטרן

ראשי ב בין  השבוע  שהתקיימה  פגישה 
חברות  איגוד  מנכ"ל  לבין  הלשכה 
הוצע  רוטקופף,  גיא  עו"ד  הביטוח, 
של  החברתי  למיזם  להצטרף  הביטוח  לחברות 
רשות שוק ההון והמשרד לשוויון חברתי לסיוע 
לאזרחים מהאוכלוסייה החלשה בתכנון פרישה. 
כמו כן, הוצגה לרוטקופף עמדת הלשכה בנושא 

ביטוח החובה בחברה הערבית.
בפגישה השתתפו נשיא הלשכה בפועל, סו"ב 
בשמת  עו"ד  הלשכה,  מנכ"לית  אנגלמן;  יוסי 
קסלמן;  דני  סו"ב  השרון,  מחוז  יו"ר  כרמון; 
ועדת  ויו"ר  הרוש;  בן  לירן  הלשכה  ולוביסט 
עאדל  סו"ב  הערבית,  החברה  לסוכני  ההיגוי 

מחאג'נה.
לרוטקופף הוצגה פעילות הלשכה בנושא אליו 
היא נרתמה בכול כוחה ואליה נרשמו כבר עשרות 
הביטוח  שחברות  האפשרות  נדונה  ביטוח.  סוכני 
הקטנת  באמצעות  זה  לסיוע  הפונים  על  יקלו 
דמי הניהול הפנסיוני, או מתן פטור מהם, גם אם 

לפרקי זמן מסוימים.
ביקש  החיים  ביטוח  חברות  התאחדות  מנכ"ל 
לוודא מהם הקריטריונים לקבלת הסיוע – האם רק 
לפי שכר, או גם לפי הון קיים. הלשכה הבטיחה 
התייחסות  כולל  מסודרת  תשובה  לו  להעביר 
בנושא של רשות שוק ההון, בתוך מספר שבועות. 

לפנייה  מצפה  הוא  כי  בדבריו  רמז  רוטקופף 
הביטוח  לחברות  ההון  שוק  רשות  של  ישירה 

בנושא.
הערבית,  בחברה  החובה  ביטוח  בעיית  בנושא 
שמקדמת  החוק  הצעת  בפניו  שהוצגה  לאחר 
בהסדרת  הקיימת  והדחיפות  זה  בעניין  הלשכה 
מנהלי  את  יעדכן  כי  רוטקופף  אמר  הנושא, 

חברות הביטוח עם המידע שקיבל בפגישה.

הפסקת השיווק הישיר
ליישם  הלשכה  נציגי  ביקשו  הדיון  במהלך 
מול חברות ביטוח אחרות את ההסכמה הקיימת 
מול ארבע חברות ביטוח, לפיה החברה לא תפנה 
ישירות,  שיווק  בהצעות  הסוכנים שלה  ללקוחות 

אלא רק דרך הסוכן.
רוטקופף ביקש שלא לדון בנושא.

הלשכה: "נמשיך את המשימה ישירות מול אותן 
החברות שעדיין לא התחייבו לנושא זה".

רוטקופף. מצפה לפנייה ישירה של רשות שוק ההון לחברות הביטוח 

http://lp6.me/Nch3Y
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עוד מפגש פורה בין הממונה וצוותו לבין 
ראשי הלשכה

ראשי הוועדות המקצועיות בלשכה העלו במפגש סוגיות מתחומם • בין היתר תפעל הרשות לחייב 
את חברות הביטוח לתרגם מסמכים לטובת המבוטחים שאינם שולטים בעברית < רונית מורגנשטרן

רשות ב  עם  השוטפים  הדיונים  במסגרת 
התקיימה  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
פגישה  עוד  שבוע  לפני  חמישי  ביום 
ד"ר  הממונה,  לבין  הלשכה  ראשי  בין  מוצלחת 

משה ברקת וצוותו.
ראשי  העלו  אביב,  בתל  שהתקיים  במפגש, 
בתחומם,  שונות  סוגיות  המקצועיות  הוועדות 
וחלקם עשו זאת מרחוק, באמצעות תוכנת "זום". 
בפגישה הפרונטלית נכחו נשיא הלשכה בפועל, 
לוין,  אניה  סו"ב  סגניתו  אנגלמן,  יוסי  סו"ב 
היועץ המשפטי של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם 

וחלק מראשי הוועדות.
הבעיה  את  הממונה  בפני  העלתה  לוין  סו"ב 
הקיימת ללקוחות שאינם דוברי עברית שוטפת 
לקרוא,  שעליהם  הביטוחיים  המסמכים  בהבנת 
ומסמכי  עצמה  הפוליסה  בקריאת  הקושי  כולל 
הצירוף, ושסוכן הביטוח לא תמיד יכול לתרגם 
אותם עבורם. ברקת הבטיח כי הנושא יטופל וכי 
בקרוב תצא הנחיה לחברות הביטוח שכל מסמך 

הקשור להסכמי צירוף לקוח יהיה גם בשפת האם 
לרשות  תעביר  הלשכה  כי  סוכם  הלקוח.  של 
בעדיפות  לתרגם  יש  שלדעתה  המסמכים  את 

ראשונה.

מבריאות ועד פיננסים
הוועדה  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב 

בפני  העלה  וסיעוד,  לבריאות 
טיוטת  לגבי  הערות  הממונה 
הוועדה  יו"ר  הבריאות.  סוכן 
פז,  אייל  סו"ב  הפנסיונית, 
פגישות  של  החשיבות  על  דיבר 

בנושא  הרשות  עם  מקצועיות 
הסוכן האובייקטיבי. הממונה ביקש 

לפגישות  מועדים  לקבוע  מיועציו 
בנושא זה.

אלמנטרי,  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
סו"ב קובי צרפתי, העלה את הצעתו לשינוי נוסח 
הפוליסה התקנית לדירה כך שתכלול גם כיסוי 

ל"התמוטטות". הממונה הבטיח שהרשות נערכת 
לשינוי הפוליסה ומתייעצת עם מומחים בנושא. 
לבקוביץ,  לידור  סו"ב  הפיננסים,  ועדת  יו"ר 
הפנה את תשומת לבו של הממונה לכך שיש בתי 
השקעות שדורשים מהסוכן מינימום צבירה כדי 
לשלם להם עמלה. הוא הדגיש שזה לא 
האובייקטיבי  הסוכן  רוח  את  תואם 
בתשובתו  לקדם.  רוצה  שהרשות 
יישום  לאחר  כי  ברקת,  אמר 
בנושא  יתיישרו  כולם  המודל 
יוכלו  לא  והם  לסוכן,  העמלה 

להתנות תנאים כאלה. 
ונציגי  הממונה  עם  "השיח 
ושונה  פורה  שיח  הוא  ההון  רשות 
ממה שידענו בעבר. יש רצון לשמוע 
ואנחנו  אותנו  להבין  אותנו, 
מעמד  לקידום  יביא  שזה  בטוחים 
נשיא  סיכם  בפרט",  וברשות  בכלל,  הסוכן 

הלשכה בפועל.  

No matter what. 
 סוכנים יקרים,פשוט לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל

יצרנו עבורכם בממשק הסוכן
ערכת כלים שיווקיים שיעזרו לכם 

לשווק את ביטוח הנסיעות של 
פספורטכארד בקלות ובפשטות 

במגוון פלטפורמות דיגיטליות: 
רשתות חברתיות | הודעות וואטסאפ 
| דיוור למייל | באנרים | עמודי נחיתה 

ועוד. המסרים בכלים מותאמים
לכל היעדים המתאימים

לתקופה הקרובה. 

 מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם 
AgentService@PassportCard.co.il :בדוא"ל

או בטלפון 1800-800-930.

היכנסו לממשק והתחילו
לשווק בקלות וביעילות

ד"ר ברקת | צילום: אוראל כהן
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 20 אלף ש"ח פיצוי לדיירי הבניין 
שקרס ברעננה 

בנוסף לפיצוי הכספי, העמידה הכשרה חברה לביטוח, בשיתוף סוכנות איציק סימון, 
מספר טלפון ייעודי לרשות הדיירים לסיוע, ככל שיידרש < רונית מורגנשטרן

התמוטטות ב אירוע  עקבות 
ברחוב  המגורים  בניין 
בתחילת  ברעננה,  הגליל 
חברה  הכשרה  העניקה  החודש, 
לביטוח, המבטחת של קבלן פרויקט 
סוכנות  באמצעות   38 התמ"א 
משפחה  לכל  סימון,  איציק  הביטוח 
נזקי  בגין  מענק  קרסה  שדירתה 
שקל.  אלף   20 של  סך  על  תכולה 
לרשות  החברות  העמידו  בנוסף, 
הדיירים מספר טלפון ייעודי לסיוע, 

ככל שיידרש. 
הכשרה חברה לביטוח שלחה למלון 
בו שהו הדיירים מכתב אישי ממנכ"ל 
החברה במטרה להמתיק, ולו במעט, 
האסון  לאחר  הדיירים  תחושת  את 

ביטחון  להם  להעניק  מנת  על  וכן  אותם  שפקד 
בישרה  זה  במכתב  מאחוריהם.  שעומד  מי  שיש 
נזקי  בגין  המקדמה  הענקת  על  לדיירים  הכשרה 

התכולה.

מחויבות למבוטחים
חרטה  אשר  ביטוח  "כחברת  נמסר:  מהכשרה 
השירות  את  ולהעניק  ללוות  לעזור,  דגלה  על 
כאן  נמצאים  אנחנו  כי  לומר  לנו  חשוב  המיטבי, 

לסייע  כדי  אם  בין   – הדיירים  עבור 
שאלה  לכל  מענה  לתת  כדי  אם  ובין 

ביטוחית שעולה".
מסוכנות איציק סימון נמסר: "אירוע 
היערכות  מאיתנו  מצריך  שכזה 
בשטח  מהירה  בפעולה  הן  מיוחדת, 
לצד הלקוח, שיתוף בקבלת ההחלטות 
עם  יחד  הפרויקט  עבודות  להמשך 
המקצוע,  ואנשי  הביטוח  חברת  שמאי 
ובמתן שקט  בדיירים  הטיפול  בהנעת 
שיידעו  כדי  ולקבלן  ליזם  נפשי 
ביטוח  ופוליסת  חזק  גב  להם  שיש 
המחויבת  חברה  ניצבת  שמאחוריה 

ללקוחותיה.
שילוב  תוך  מאומצת,  "בעבודה 
המקצועיים  הגופים  כלל  עם  זרועות 
חברה  בהכשרה  התביעות  מחלקת  מנהל  ועם 
חברת  צורכי  של  מעמיק  ניתוח  ביצענו  לביטוח, 
ופעלנו  זו  בסיטואציה  הדיירים  וצורכי  הבנייה 

מיידית למתן מענה הולם".  

"ביצענו ניתוח מעמיק של צורכי הדיירים ופעלנו מיידית למתן מענה הולם"
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מגדל ביטוח תשמש ב־3 
השנים הבאות כנותנת 

החסות הראשית למפעל 
גביע המדינה בכדורסל 

< רונית מורגנשטרן

שיתוף פעולה ראשון בין מגדל ביטוח לאיגוד 
הכדורסל. החל מהעונה ולמשך שלוש שנים, 

תשמש מגדל ביטוח כנותנת החסות הראשית 
לגביע המדינה בכדורסל לנשים ולגברים. 
מדובר בפעם הראשונה בה חברה עסקית 

תשמש כנותנת החסות למפעל גביע המדינה.
בשלב הראשון של שיתוף הפעולה, תתקיים 

הגרלת משחקי הגביע בבית מגדל בפתח־
תקווה ב־28.12.2021. בהמשך, כאמור, תהיה 

מגדל נותנת החסות הראשית למשחקי הגביע 
לתקופה של שלוש שנים ומפעל הגביע יקרא 

"גביע המדינה מגדל".
מדובר בשנת מפנה עבור מפעל גביע 
המדינה בכדורסל לגברים, כאשר החל 
מהעונה הנוכחית ישתתפו 8 הקבוצות 

הראשונות בליגת העל, עם תום הסיבוב 
הראשון. 

סוכני הלשכה נרתמים למיזם השתתפות עצמית |
ההתנדבותי המסייע לאזרחים 

בתכנון פרישה
הלשכה קוראת לסוכנים נוספים לקחת חלק במיזם הקהילתי

< רונית מורגנשטרן

שבוע התקיימה פגישה בין ראשי ה
הלשכה לבין מנכ"ל איגוד חברות 
רוטקופף,  גיא  עו"ד  הביטוח, 
בנוגע למיזם החברתי של רשות שוק ההון 
והמשרד לשוויון חברתי המסייע לאזרחים 
פרישה  בתכנון  החלשה  מהאוכלוסייה 
)ראו כתבה בעמ' 8(. במקביל, מתקדמת 

הירתמות סוכני הלשכה למיזם, אותו מרכז בלשכה 
סו"ב רם אמית.

השבוע פרסם אמית בשיתוף עם נשיא הלשכה 
הוועדה  ויו"ר  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  בפועל, 
הפנסיונית, סו"ב אייל פז, הזמנה לחברי הלשכה 
להצטרף למיזם ולקיום מפגש בהשתתפות נציגי 
של  חברתי  לשיוויון  והמשרד  ההון  שוק  רשות 

הסוכנים המתנדבים.
למיזם  השבוע  שהצטרף  הלשכה  מחברי  אחד 
בהסמכה  פיננסי  מתכנן  זוסמן,  תומר  סו"ב  הוא 
CFP, מנטור פיננסי ומתכנן פרישה EFA; במכתב 

אמית  לרם  כותב  הוא  שלו  ההצטרפות 
בין היתר: "אשמח להתנדב ולהיות חלק 
במדינת  לאזרחים  חשוב  המאוד  במיזם 
ישראל ולאוכלוסייה הוותיקה ומהמעמד 

הסוציו־אקונומי הנמוך.
יהווה  החלשה  האוכלוסייה  "חיזוק 
ובצמצום  בביטחון  משמעותית  תרומה 
הפערים הכלכליים הקיימים בחברה הישראלית. 
הוותיקה  האוכלוסייה  את  יחזק  המיזם  בנוסף, 
לנושאי  זקוקה  אשר  השלישי,  בגיל  והחלשה 
משרה ואנשי אמון שניתן לסמוך עליהם בקבלת 
הזכויות ללא חשש, וביצירת ודאות לאי הוודאות 
הקיימת גם כך בצעד המשמעותי כל כך של חיינו.
היוזמה  על  תודה  ונצליח.  נעשה  ביד  "יד 
ירבו.  כן  בדבר.  הנוגעים  לכל  המבורכת 

בהצלחה".

להצטרפות למיזם לחצו כאן

משנה הבאה: נהגים שיכורים לא יזכו 
לפיצוי ביטוחי על נזקים לרכב בו נהגו

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תומכת ביוזמת ח"כ טופורובסקי, ולדבריו מצפים 
ברשות לסיים את הדיונים בנושא עד אמצע 2022 < רונית מורגנשטרן

"כ בועז טופורובסקי, מ"מ יו"ר ח
"יש  סיעת  ויו"ר  הקואליציה 
בחקיקה  אם  בין  פועל  עתיד", 
ההון,  שוק  רשות  של  בהנחיה  אם  ובין 
למנוע פיצוי נהגים לאחר תאונה שבגופם 
באופן  גבוה  אלכוהול  שיעור  יימצא 

משמעותי מהמותר. 
על  הממונה  לבין  בינו  מפגש  בעקבות 
משה  ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
ברקת, מסר הח"כ כי הרשות תגבש הוראה 
לתוקף  שתיכנס  הביטוח,  לחברות  חדשה 
שבגופו  נהג  לפיה   ,2022 במהלך  כנראה 
אלכוהול  שיעורי  תאונה  לאחר  יימצאו 
או  שניים  פי  אם  ברור  לא  )עוד  גבוהים 
יזכה  לא  החוק(  שמתיר  ממה  שלושה  פי 
לפיצוי מחברת הביטוח על הנזקים לרכב 

בו נהג, שיכולים להגיע עד אובדן גמור. 
בכל מקרה תפצה חברת הביטוח על נזקים 
לכלי רכב אחרים שהיו מעורבים בתאונה 
יופעל  כן  חובה  ביטוח  וכאמור,  ג'(,  )צד 

ויכסה נזקים גופניים גם לנהג השיכור.
שוק  ברשות  טופורובסקי,  ח"כ  לדברי 
ההון מצפים לסיים את הדיונים בהוראה 
החדשה עד אמצע 2022, ואז לעדכן את 
חברות הביטוח בשינוי. הצעד אינו מחייב 
אישור של שר האוצר או הכנסת, ונמצא 
ההון,  שוק  רשות  על  הממונה  בסמכות 

ביטוח וחיסכון. 
ל"ביטוח  נמסר  ההון  שוק  מרשות 
ביוזמת  תומכים  "אנחנו  ופיננסים": 
את  לומדים  עוד  אבל  טופורובסקי,  ח"כ 

הנושא".

חדשות |

נהג שבגופו יימצאו לאחר תאונה שיעורי אלכוהול גבוהים לא יזכה 
shutterstock :לפיצוי מחברת הביטוח | צילום

 אמית | צילום: 
יריב אמית

https://bit.ly/3whm3Xy
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מסלולי הנחות חדשים לסוכנים ולמבוטחים 
 כלל ביטוח משיקה את Sale, ריסק שכולל הנחות מוגדלות ומסלולים חדשים לסוכנים ולמבוטחים • 
"המבצע החדש יסייע לתחרותיות בענף ויביא לסיום שנת 2021 עם תוצאות שיא" < רונית מורגנשטרן

לל ביטוח השיקה את "כלל Sale" בביטוח כ
ריסק ובו הנחות מוגדלות ובנוסף, מסלולי 
בהם  ולמבוטחים  לסוכנים  חדשים  הנחות 
מודל הנחות שטוח וארוך טווח, המבטיח שהפרמיה 
המבוטחים.  עבור  אטרקטיבית  תהיה  המצטברת 
מסלול ההנחה יסייע במניעת עליית פרמיה חדה 
ההנחות,  של  מהתנודתיות  כתוצאה  למבוטחים 
לסוכנים.  הפוליסות  ביטולי  את  ימתן  ובכך 
הגילים  בכל  חדשים  למצטרפים  בתוקף  המבצע 

עד לתאריך 31.12.2021.
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  ארנסט,  משה 
ציין:  ופיננסים,  ביטוח  בכלל  טווח,  ארוך  חיסכון 
הם  ופיננסים  ביטוח  כלל  של  הריסק  "תעריפי 
המצטברת.  הפרמיה  בעלות  בענף  מהמובילים 
מציעים  שאנו  האטרקטיבי  ההנחות  מבצע  כעת, 
את  יאיץ  השנה,  לסוף  ולמבוטחים  לסוכנים 
אשר  והמבוטחים,  הסוכנים  לטובת  התחרותיות 

מתבטא במחיר אטרקטיבי כבר מהיום הראשון.
"חודשים נובמבר ודצמבר ידועים בענף הביטוח 
כחודשים החזקים ביותר במכירות, ומחובתנו, כמי 
חלק  לקחת  עיניהם,  לנגד  הסוכנים  את  שרואים 

בסיוע במכירות בתקופה זו".  

מערך  ומנהל  למנכ"ל  משנה  תמן,  שלומי 
"המבצע  ציין:  ופיננסים,  ביטוח  בלל  הסוכנים 
למצטרפים  בשורה  הנו  היום  משיקים  אנו  אותו 

החדשים, והוא מצטרף למגוון הכלים שאנו נותנים 
לסוכנינו, כדי להיות תחרותיים בענף ולסיים את 

שנת 2021 עם תוצאות שיא".

 

משה ארנסט, שלומי תמן | צילום: יח"צ, סיון פרג'
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פרויקט המנטורים בארגון MDRT יוצא לדרך
איך משחק גולף תמים עורר השראה בקרב מרק ג'ופי שמאוחר יותר החליט להוביל את פרויקט 

המנטורינג בארגון MDRT, ואיך חברי הארגון מגיבים למיזם? < מערכת "ביטוח ופיננסים" 

כנס ארגון MDRT שנערך לאחרונה ב
הושק  בהרצליה,  אכדיה"  "דן  במלון 
ההנהלה  ידי  על  המנטורינג  פרויקט 
פרויקט  את  אוהדות.  לתגובות  וזכה  החדשה 
ג'ופי TOT, חבר  מרק  המנטורינג מוביל סו"ב 

הנהלת MDRT ישראל.
מרק מספר כי בהיותו סוכן צעיר, כשחקן גולף 
עם  לשחק  נהג  אפריקה,  מדרום  חדש  וכעולה 
הרולד סטצן ז"ל ששיתף בחוויותיו כסוכן ותיק 
ומצליח בארגון, על קשריו עם סוכנים ותיקים 

בכל העולם אותם פגש באמצעות ה־MDRT, ועל 
והחברויות שנוצרו ממפגשים אלו.

הרולד היה נוהג לומר "אלו חברויות לכל החיים", 
תפחד  "אל  פעם:  בכל  למרק  ואמר  וחזר 

חברים  עם  ולהתייעץ  עזרה  לבקש 
עשו  הוותיקים  ממך.  ומנוסים  ותיקים 
תוכל  ואם  להצלחה  בדרכם  טעויות 
ללמוד מטעויותיהם  - זה יחסוך לך 
"אל  אמר  בנוסף  וכסף".  זמן  הרבה 

עסוקים  המצליחנים,  שהם,  תחשוב 
כן,  לך.  לעזור  זמן  להם  יהיה  ולא  מדי 
השעה  את  ימצאו  הם  אבל  עסוקים  הם 
להקשיב ולייעץ לך - כי זו הרוח של ה־

MDRT, אם רק תשאל".
והגיע  ותיקים  במנטורים  נעזר  מרק  ואכן, 
להישגים כחבר בארגון MDRT העולמי היוקרתי 
משמש  בעצמו  הוא  וכיום   Top of the Table

בתור מנטור לחברים בארגון.

"קפיצת מדרגה"
עצמו  על  קיבל  מרק  הארגון,  הנהלת  כחבר 

הציג  וכאמור  בישראל,  הפרויקט  את  להוביל 
עם  שיח  רב  בהובילו  האחרון,  בכנס  הנושא  את 
הנוכחי,  והיו"ר  בעבר  ישראל   MDRT ארגון יו"ר 
ברב־ נרתמו.  ואף  ברעיון  תמיכה  שהביעו 
ולהעצים  להדריך  הצורך  הועלה  השיח 
ולהוות  מחד,  הארגון  חברי  את 
מאידך  חדשים  למצטרפים  חניכה 
הגדלת   - הסופית  כשהתוצאה 
 - והתפוקה  חיים,  בביטוחי  המכירות 
הניסיון  לאור  עבודה  שיטות  הטמעת 
מכך  יוצא  וכפועל  שנצבר  המוכח  הרב 

הגדלת הכנסות החברים.
אחרים  וחברים  רב־השיח  משתתפי 
נוספים בליגות היוקרתיות התנדבו ללוות חברים 
בארגון אשר מעוניינים לעשות "קפיצת מדרגה" 
במכירות חדשות, ובמקביל ללוות סוכנים צעירים 
יותר במטרה להגשים את חלומם ולהתקדם לרמה 

הבאה בדרך להצלחתם האישית. 
מתחייב  הארגון:  ומרוח  האתי  מהקוד  כחלק 
נתינה,  למען  פועל  סודיות,  שמירת  על  הארגון 
מפגש  בתוכנית:  האחר.  ולהעצמת  הדדי  לפרגון 

וליווי  חודשי אחד לפחות, בניית תוכנית עבודה 
צמוד בהשגת המטרות והיעדים שיקבעו.

ארגון MDRT שמח לציין כי כבר התקבלו פניות 
המוצעת  היוזמה  את  לקבל  המעוניינים  מחברים 
בהתנדבות מלאה ובסודיות מסחרית מלאה מטעם 
המחפשים  החברים  מצד  וכמובן  בה  המשתתפים 

לעלות לשלב הבא.

המעוניינים  ולסוכנים   MDRT ארגון  לחברי 
להצטרף לארגון, נשמח לדאוג לליווי מתאים

ניתן לקבל פרטים נוספים אודות התוכנית ע"י 
יצירת קשר עם מרק ג'ופי בנייד: 052-2454662

מרק ג'ופי | צילום: 
באדיבות המצולם

התנצלות

האחרון  בגיליון  שהתפרסמה  בכתבה 
בכותרת  טעות:  נפלה   28/10/21 מתאריך 
נכתב כי נרשמו 30 סוכנים וסוכנות לארגון 

- ולא כך הדבר.

:MDRT 2022תנאים להצטרפות ל־
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על גורר ונגרר
בית המשפט סוקר מקרים בהם יש מקום לשקול להטיל אחריות מלאה על הנגרר 

ולא על הגורר בתאונת דרכים • עו"ד עדי בן אברהם בטור מיוחד 

המתעוררות ע המשפטיות  המחלוקות  ל 
כתבתי  כבר  ונגרר  גורר  בסוגיית 
ביטוח  )גיליון  במאמר  ב־7.1.21 
מדוע  תהייה:  העליתי  שבו   )825 מס'  ופיננסים 
רשות שוק ההון לא מתערבת בסוגיית התאונות 
בהם מעורבים גורר ונגרר? הרי זה לטובת ציבור 
בתאונה  מעורבים  מזלם  לרוע  אשר  המבוטחים, 
לבירור  בסבלנות  להמתין  כורחם  בעל  ונאלצים 
למבטחת  הגורר  מבטחת  בין  האחריות  שאלת 
יקבלו  הניזוקים  הנהגים  ממי  בקביעה  הנגרר 

פיצוי על הנזקים אשר נגרמו להם. 
נוסף  מקרה  על  לכם  לספר  אבקש  השבוע 
ביחס  נדון בבית המשפט השלום בהרצליה  אשר 
לתביעת שיבוב בגין נזקים שנגרמו לרכב שבוטח 
וניתק  שהתפוצץ  צמיג  עקב  התובעת  ידי  על 
המקרה  הנתבעת.  שבבעלות  משאית  של  מנגרר 
מתי  המתבקשת  השאלה  את  ומעלה  שב  כאמור, 
אחראית חברת הביטוח של הנגרר ומתי אחראית 

חברת הביטוח של הגורר. 
חרף  והנגרר,  המשאית  התביעה,  נשוא  במקרה 
ידי שתי  על  בנפרד  בוטחו  זהה,  בבעלות  היותם 
ומוסכם  חברות ביטוח. מקרה הביטוח היה פשוט 
הנגרר  של  האחורי  בחלק  צמיג   - הצדדים  על 
התפוצץ ועף לכיוון רכב נוסע תוך כדי נסיעה של 
המשאית והנגרר שלה, על כביש מהיר, וכתוצאה 

מכך נגרם לרכב נזק מהצמיג.

גישות שונות
בנזק?  אשם  מי   - המתבקשת  השאלה  עלתה 
כל  וכך,  הגורר.  או מבטחת  הנגרר  האם מבטחת 
כאשר  המשפט  בית  למפתן  הגיעו  המעורבים 
לנגרר  לייחס  אין  כי  טוענת  הנגרר  מבטחת 
מבטחת  ואילו  לגורר,  טפל  והוא  הואיל  אחריות 
שהרי  הגורר  על  היא  האחריות  כי  טענה  הגורר 
הצמיג מחובר היה לנגרר ובנוסף פיצוץ של צמיג 

אינו דבר שניתן לצפותו. 
מספר  קיימות  בפסיקה  כי  מציין  המשפט  בית 
פי  על  גורר־נגרר.  ביחסי  בנוגע לאחריות  גישות 
הגורר,  על  מוטלת  האחריות  מלוא  אחת,  גישה 
ואילו  הגורר  הינו  האקטיבי  החלק  לפיו  בנימוק 
הוויתו  לנגרר אין עצמאות משל עצמו שהרי כל 
של הנגרר יונקת את קיומו מחיבורו לגורר אשר 

מושך אותו. 
הוא  הנגרר  השנייה,  הגישה  פי  על  מאידך, 
טיב  על  להשפיע  עלול  זה  שכן  מהותי,  מרכיב 
ובטיחות הנהיגה של מכלול היחידה המונעת אשר 
מורכבת הן מגורר והן מנגרר, ולכן יש להביט על 
מסויימות  בנסיבות  אשר  עצמאי  כגורם  הנגרר 

עלול לגרום לאירוע תאונתי.
כי  סבורה   - הביניים  גישת   - שלישית  גישה 

לחלק  יש  ולכן  אחת  יחידה  הינם  והנגרר  הגורר 
באופן שווה את החבות הביטוחית לקרות האירוע. 

פעולות עצמאיות
בית  קובע  השונות  הגישות  את  שסקר  לאחר 

המשפט כי הוא מטיל את האחריות על הנגרר.
בית המשפט מציין מספר מצבים שעלו בפסיקה 
להטיל  ניתן  שבהם  אפשריים  למקרים  בנוגע 

חבות על הנגרר, ובין היתר: 
מנותק  כשהוא  בתאונה  מעורב  הנגרר  כאשר   •

מהגורר;
חפץ שנפל מן הנגרר בזמן הנסיעה אשר גרם   •

לנזק לצד שלישי;
כשל טכני שארע במעצוריו של הנגרר שגרם   •
לניתוקו מהגורר שבעטיו פגע ברכוש צד שלישי;
שהביא  בצמיגיו  או  הנגרר  של  בגלגליו  כשל   •

לסטיית הנגרר ופגיעה בצד שלישי;
• נגרר שהוצב באופן רשלני במקום פלוני;

דלת הנגרר שנפתחה בזמן נסיעה ופגעה בצד   •
שלישי;

• סחורה שהייתה מובלת בתוך הנגרר ונפגעה;
הללו  המצבים  את  מציג  המשפט  בית  כלומר, 
בעצמו  מזיק  הנגרר  בהם  במצבים  כי  ומציין 
עקב פעולות עצמאיות שלו, ללא קשר לפעולת 
להטיל  מקום  יהיה  בגורר,  הנהג  של  הנהיגה 

אחריות על הנגרר. 

הסדרה רגולטורית
הצמיג  כי  הוכח  לא  התביעה,  נשוא  במקרה 
התפוצץ עקב פעולת הנהיגה של נהג הגורר, ויתכן 
הנגרר  צמיגי  של  תחזוקה  עקב  אירע  המקרה  כי 
שהם באחריות בעל הנגרר, אשר נדרש לוודא את 

תקינות הצמיגים וכשרותם לנוע על הכביש.  
 בית המשפט מדגיש כי התפוצצות צמיג באופן 
ספונטני לא מתרחשת כעניין שבשגרה, קל וחומר, 
אין הדבר כך כאשר מדובר על צמיג תקין. בנוסף, 
לא הוצגו לפני בית המשפט כל ראיות התומכות 
כי בעלי  ולאור העובדה  בתקינות הצמיג. משכך, 

גם  הרי שהם  הצמיגים,  אחראים לתקינות  הנגרר 
אחראים לנזק שנגרם עקב התפוצצות הצמיג.

פסק  על  ערעור  יוגש  אם  ידוע  לא  זה  בשלב 
הדין.

דבר היועמ"ש: כפי שכבר התבטאתי בנושא זה, 
הגיעה העת להסדיר את הסוגיה באופן רגולטורי 
רכביהם  ו/או  הם  אשר  נהגים  כי  שיקבע  באופן 
לא  נגרר,  מחובר  אליה  חולפת  ממשאית  נפגעו 
ידרשו לסוגיה מי אחראי לנזקיהם ביחס לסוגיית 
הנגרר  מבטחות  בין  יוסדר  והדבר  גורר־נגרר, 
יקבל  אשר  הניזוק,  הנהג  מעורבות  ללא  והגורר 
את הפיצוי ולא ידרש להמתין להסדרת המחלוקת. 
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 

הלשכה לם
צו

נמ
ת 

בו
די

בא
ם: 
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צי

shutterstock :מתי אחראית חברת הביטוח של הנגרר ומתי אחראית חברת הביטוח של הגורר  | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות וביטוחי 
דירות לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה, דרוש/ה 

פקיד/ה לתחום התביעות וביטוחי דירות עבודה 
טלפונית ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח. 

שעות עבודה מ 09:00 ועד 16:30 עבודה לטווח ארוך 
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים 

moti@edenins.co.il :למייל

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

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

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה אילן 

בק על פטירת אימו

עדנה בק  ז"ל
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בשל גל מתקפות הסייבר: חברות 
ביטוח ברחבי העולם נערכות 

ביטוח ברחבי ט - חברות  רנד חדש מסתמן בסקטור הביטוח הבינלאומי 
הסייבר.  מתקפות  כנגד  להתגוננות  חברות  עם  מתקשרות  העולם 
המבטחים רוצים להציע למבוטחים, כחברות השקעה, מפעלים ומערכות תפעול 
האקרים  מפני  להתגונן  שיאפשרו  כלים  של  תמהיל  ותחבורה  מים  חשמל, 
הגדולים  למבוטחים  יסייעו  שמומחים  רוצים  המבטחים  גם  כופר.  הדורשים 

בעדכון מערכות ההגנה בפני ההאקרים ובאבטחה של מערכת הסייבר.
 AON הבינלאומי  הביטוח  ברוקר 
העוסקת   Cybereason וחברת 
באבטחה של מערכת הסייבר, חתמו 
לטיפול  פעולה  לשיתוף  הסכם  על 
של  המטרה  הסייבר.  במתקפות 
על  ההגנה  את  לחזק  היא  ההסכם 
סייבר  התקפות  מפני  המבוטחים 

בכלל וההתגוננות בפרט.
לאתר  יכולת  יש  האבטחה  לחברת 
היא  האקרים.  מתקפות  של  סכנות 
בעלת יכולת לסייע למבוטחים כיצד 

לפעול במהירות לשיפור האבטחה שלהם, כך שתכשיל מתקפות האקרים על 
מערכות מחשוב. שתי החברות מאמינות שהפעילות המשותפת תסייע לתת 

תשובה מהירה לגל הגובר של איומי הסייבר.

מאזנים של חברות הביטוח הגדולות באירופה חושפים הפסדים ה
של מיליארדי דולרים כתוצאה מהשיטפונות והגשמים העזים 
המבטחים  אירופה.  מדינות  את   2021 יוני־יולי  בחודשים  שפקדו 

השוויצריים לבדם יאלצו לשלם למבוטחים כ־2.4 מיליארד דולר.
בלגיה  בגרמניה,  המובילה  המשנה  מבטחת  אליאנץ’,  חברת 
ביולי  מהשיטפונות  כתוצאה  ההפסד  שהיקף  מעריכה  והולנד, 
יגיע ל־1.1 מיליארד אירו. מתוך זה, הקצתה אליאנץ’ 700 מיליון 
שפקדו  לשיטפונות  בהשוואה  בגרמניה.  מבוטחים  לפיצוי  אירו 
את גרמניה ב־2002, מסתבר שההפסדים לאליאנץ’ הגיעו ל־1.76 

מיליארד אירו.
יכוסו  דיווח שכמחצית מהתביעות  ארגון המבטחים השוויצריים 
על ידי 19 מבטחים ואילו המחצית השנייה של התביעות ישולמו 

על ידי מבטחים פרטיים.
מבטחת המשנה השוויצרית סוויס רי דיווחה על רווח של 1.3 
למרות  זאת  ינואר־ספטמבר,  לחודשים  במאזן  דולר  מיליארד 
 2.5 של  הפסד  לחברה  הסבו  העולם  ברחבי  הטבע  שאסונות 
מיליארד דולר. מעניין לראות כי מגפת הקורונה הסבה לביטוחי 
החיים ובריאות הפסד של 62 מיליון דולר, לעומת הפסד של 1.18 

מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב־2020.
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נזקי מזג האוויר: השיטפונות 
באירופה הסבו הפסדים של 

מיליארדי דולר

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

פעילות משותפת שנועדה לסייע לתת תשובה 
מהירה לגל הגובר של איומי הסייבר

mailto:itsik@newafikim.co.il
mailto:cochi@shir-ins.com
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