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בשבוע הבא:

הבחירות לנשיאות
הלשכה ולמוסדותיה
ב־ 16בדצמבר ,יום חמישי הבא,
יערכו הבחירות לנשיאות הלשכה
ולמוסדותיה • בראיון בלעדי מספרים
המתמודדים לנשיאות ,אודי הוד
ושלמה אייזיק ,איך יאחדו את
הלשכה והאם הם מתכוונים ליישם
את דו"ח המבקר > עמ' 2־3

תיקון העוולה

המדריך הראשון

עימות מתוקשר

הממונה" :הסוכן האובייקטיבי"
ימנע את האפליה כלפי סוכני
החברה הערבית ⋅ אנגלמן:
"עד אז צריך חקיקה" > עמ' 5

סו"ב עמוס גואטה על המדריך
החדש לסוכנים חברי הלשכה -
מבתי תוכנה ויועצים ועד הטבות
לסוכנים > עמ' 7

הדרמות במגדל לא נפסקות
וכעת ,לאחר עימות עם בעל
השליטה ,הודיע יפתח־רון
טל על התפטרותו > עמ' 4
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בשבוע הבא – נשיא חדש ללשכה וחברים
חדשים למוסדותיה הנבחרים
ההכנות האחרונות לקראת הבחירות בלשכת סוכני הביטוח בעיצומן ⋅ הן יערכו ב־16
בדצמבר באופן דיגיטלי ב־ 17קלפיות שיפרסו ברחבי הארץ > רונית מורגנשטרן
מחוז
מחוז
דרום

אתר הצבעה

כתובת

אולם

מלון לאונרדו נגב  -ב"ש

הנרייטה סולד  ,4באר שבע

אולם ערבה
קומה M

ויצו אילת

ירושלים השלמה  ,33אילת

בעלי מלאכה ( 26קשת אמצעית) קומה
סניף הלשכה  -צ'ק פוסט
 ,2צ'ק פוסט ,חיפה

מחוז
הצפון

מחוז
השפלה

מחוז
השרון
מחוז
ירושלים

מחוז
מרכז

ב

בניין אלמוג חיפה

דוד אלעזר  ,10חיפה

אצטדיון עכו

משמר  ,2עכו,
כניסה משער / 2מכובדיםVIP/

מלון פלאזה נצרת

חרמון  ,2נוף הגליל

ויצו טבריה

שמעון דהאן  , 24טבריה
(החניון נמצא ברח' דגניה מול מס' )5

מלון לאונרדו אשדוד

שדרות הים התיכון  ,1אשדוד

09:00-17:00
10:00-15:00

סניף הלשכה
אולם פנינה,
קומת הכניסה
חדר תקשורת /
עיתונאים
אולם חרמון
קומה 2

09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00

אולם מזח מעגן
קומה R

09:00-17:00

מלון לאונרדו אשקלון

גולני  ,11אשקלון

אולם צדף

09:00-17:00

לאגו אירועים

המאה ועשרים  ,6ראשל"צ

חדר ישיבות,משרדי
האולם קומה 1

09:00-17:00

בית הפנאי  -נס ציונה

משה לוי  ,6נס ציונה

אולם ים

09:00-17:00

מלון דניאל הרצליה

רמת ים  ,60הרצליה

מלון רמדה נתניה

בן עמי  , 41נתניה

קסנדו פתח תקווה

בן ציון גאליס ,פתח תקווה

מלון דן ירושלים

לח"י  ,32ירושלים

מלון כפר המכבייה  -בניין
הסמינרים
לשכת סוכני הביטוח
בישראל

יום חמישי הבא ,ה־ 16בדצמבר ,2021
יבחרו חברי הלשכה את נשיא הלשכה
הבא ואת ראשי המוסדות והחברים בהם.
ספר הבוחרים עודכן וחברי הלשכה אמורים לבדוק
(ניתן לבדוק גם באזור האישי באתר הלשכה) אם
הם מופיעים בו ,אחרת לא יוכלו לבחור.
שלמה אייזיק ואודי הוד .אלי שטרק הודיע
אתמול רשמית לוועדת הבחירות כי הוא פורש

ביטוח
ופיננסים

שעות פעילות
הקלפי

פרץ ברנשטיין  ,7רמת גן
המסגר  ,42ת"א

אולם קורל
קומה -1
אולם אופל
קומה -1
משרדי האולם
קומה 1
אולם טראסה קומת
הכניסה
אולם ארז ואורן,
קומת הכניסה
אולם הדס
קומה 8

מהמירוץ לנשיאות.
את רשימת המועמדים לכל המוסדות – מחוזות
הלשכה ,ועדות אתיקה ,ביקורת וביה"ד והמועצה
הארצית – ניתן למצוא באתר הלשכה תחת
הלשונית "בחירות דצמבר ."2021
הבחירות הן דיגיטליות ויתבצעו ב־ 17קלפיות
שייפתחו ב־ 09.00בבוקר וייסגרו ב־ 17.00אחה"צ.
לנוחיותכם ,מצ"ב הכתובות ושעות הפעילות של

09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00

אתרי הקלפי.
על פי הודעת ועדת הבחירות בראשות עו"ד
חיים קנת ,תוצאות הבחירות יפורסמו עוד באותו
יום ב־ 16בדצמבר.
על התוצאות ניתן לערער עד ה־ 20בדצמבר.
הוועדה תודיע על החלטתה בעקבות הערעורים עד
ה־ 23בינואר  .2022המועד האחרון לכינוס המועצה
הארצית לאישור הנבחרים הוא ה־ 23בינואר .2022

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | כתיבה :רונית מורגנשטרן,
מערכת "ביטוח פיננסים" | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

הלשכה | בחירות 2021
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מסתכלים לעתיד
המועמדים לנשיאות הלשכה ,שלמה אייזיק ואודי הוד ,עונים בראיון מיוחד לקראת הבחירות על
שאלות "ביטוח ופיננסים" :שיתוף הפעולה עם האופוזיציה ,דו"ח המבקר ,ואיחוד שורות הלשכה
> רונית מורגנשטרן

שלמה אייזיק" :אפעל באופן נמרץ
לתיקון ממצאי דוח הביקורת
ואשקול אף להרחיב אותו"

1

מהם שני הנושאים הדחופים ביותר בהם תטפל אם תבחר
לנשיא הלשכה?
"איחוד השורות בלשכה ,בין היתר ,על ידי בניית מעטפת מקצועית
וניהולית ברמה הגבוה ביותר ,טיפול בדו"ח המבקר".
השנים האחרונות מאפיינות את הלשכה בפלגנות ומאבקים
פנימיים .איך תפעל באופן מעשי כדי ש"האופוזיציה" תשתף
איתך פעולה מרצון?
"כאשר אבחר לנשיא הלשכה ,השלב הראשון יהיה לבנות בסיס
מקצועי וקולגיאלי כזה שמאפשר מגוון דעות וקבלת החלטה על בסיס
דיון מסודר ונתונים.
"מי שחושב אחרת מאיתנו ,הוא לא אויב ,להפך ,רק כאשר יש מגוון
דעות ניתן לנהל דיון מקצועי וענייני שיטיב עם הלשכה והסוכנים".
התנהלות הלשכה בשנים האחרונות זכתה לביקורת חמורה
בידי מבקר חוקר חיצוני ,רו"ח קובי נבון .א .קראת את הדוח?;
ב .מה מתוכו אתה מתכוון ליישם?
"א .בהחלט; ב .עלינו לתת את הדעת לממצאי המבקר לרבות אלו
הנוגעים לתהליכי העבודה הקיימים בלשכה והסקת מסקנות באשר
לאופן עבודת מוסדות הלשכה.
"לאחר שאבחר לנשיא הלשכה ,אעשה כל שעל ידי על מנת לתרום
מניסיוני הניהולי ,ואפעל באופן נמרץ לתיקון הממצאים שעלו בדוח
הביקורת ברוח ההמלצות של המבקר בדגש על הערכות מחודשת
באשר לתהליכי עבודה תקינים בלשכה.
"זאת ועוד ,אשקול בחיוב הרחבת הביקורת לטריטוריות נוספות שלא
נבחנו.
"איננו צריכים לחשוש מביקורת שמטרתה להואיל ולהיטיב עם
הלשכה  -מטרתה ותפקידה של הביקורת להאיר דרכנו .היא איננה
תמיד נעימה לאוזן אך היא מחויבת המציאות .עלינו לכבד את הלשכה
ומוסדותיה ולפעול על מנת לתקן כל דבר שהוא בר־תיקון ,בליווי
ייעוץ משפטי ,בצורה שקופה ומסודרת שתשיב את אמון הסוכנים
בלשכה".

2

סו"ב אודי הוד" :אסדיר את הליכי
טוהר המידות לפי דוח המבקר
החיצוני"

1

מהם שני הנושאים הדחופים ביותר בהם תטפל אם תבחר לנשיא
הלשכה?
"שני הנושאים הראשונים בהם אטפל הם :פגישה עם מנכ"לי חברות
הביטוח למימוש הרווחים הגדולים שלהם לטובת הסוכנויות והסוכנים,
והשני ,מימוש הדו"ח החמור של רו"ח נבון באשר למתרחש בלשכה".
השנים האחרונות מאפיינות את הלשכה בפלגנות ומאבקים
פנימיים .איך תפעל באופן מעשי כדי ש"האופוזיציה" תשתף
איתך פעולה מרצון?
"אפעל מול כלל הציבור ,כנשיא של כולם .אקשיב לבעיות ואשקול
מענים הולמים .דלתי פתוח ואוזני כרויה אל כולם".

2

3
צילומים :באדיבות הלשכה והמצולמיםshutterstock ,

שני המועמדים שואפים לאחד את שורות הלשכה ולעבוד בשת"פ עם כלל הגורמים

3

התנהלות הלשכה בשנים האחרונות זכתה לביקורת חמורה בידי
מבקר חוקר חיצוני ,רו"ח קובי נבון .א .קראת את הדוח?; ב .מה
מתוכו אתה מתכוון ליישם?
"קראתי את הדו"ח במלואו ואני מתכוון ליישם אותו ,כולל בניית
אמצעים שיאפשרו את המדיניות החדשה .קצרה היריעה מלפרט ,אך
אגע בשלוש נקודות :אסדיר את נושא השכר ,המשרות והתקנים ,אסדיר
את נושא התשלום לספקים חיצוניים ,אסדיר את הליכי טוהר המידות,
באמצעות גוף אחד מרכזי ,יעיל ומוגדר".
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העימות המתוקשר עם אליהו לא השתלם:
מנכ״ל מגדל מתפטר
יפתח רון־טל התפטר מתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות לאחר כהונה של ארבעה חודשים בלבד ⋅
רון־טל ימשיך לכהן כיו"ר חברת הביטוח ⋅ שלמה אליהו ,בעל השליטה ,צפוי להתחיל באיתור מנכ״ל
חדש בקרוב > רונית מורגנשטרן

א

רבעה חודשים בלבד לאחר שמונה
לתפקיד מנכ"ל מגדל אחזקות ,הודיע
יפתח רון־טל כי יתפטר מתפקידו
ויפרוש ב־ 31בדצמבר .רון־טל ימשיך לכהן
כיו"ר מגדל ביטוח.
בהודעת מגדל אחזקות לבורסה נמסר כי
"יפתח רון־טל הודיע לחברה על כוונתו לסיים
את תפקידו כמנכ"ל החברה ביום ,31.12.2021
וזאת על רקע החלטת האסיפה הכללית של
החברה מיום  8בנובמבר  ,2021כמפורט בדיווח
האמור ,שלא לאשר למר רון־טל פטור ושיפוי
בגין תפקידו זה ,ומאחר שלעמדתו אין זה נכון
שלמה אליהו ,יפתח רון־טל | צילום :פראג' פרי ,רונן שמיר הממונה על
שימשיך לשאת באחריות הכרוכה בתפקיד,
התקשורת המקוונת בחברת החשמל (ארכיון חברת החשמל לישראל)
ללא השיפוי והפטור כאמור.
״עוד ציין רון־טל כי הודעתו הינה על דעת בע"מ ("מגדל ביטוח") ,וכן ציין בהודעתו כי
ובהסכמת יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה ימשיך ויסייע לחברה ,במסגרת כהונתו כיו"ר
בה .יובהר ,כי רון־טל ימשיך בתפקידו כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח ,וישתף פעולה עם בעל
דירקטוריון החברה הבת ,מגדל חברה לביטוח השליטה ,ככל שיידרש ועל פי דין”.

עימות מתוקשר
יש לציין ,כי שלמה אליהו (שמחזיק רוב של
 64%באסיפה הכללית של בעלי המניות) ,ביקש
מרון־טל עוד לפני כינוס האסיפה להתפטר
מתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות .רון־טל דחה
את בקשת אליהו ,מה שהוביל להחלטות האסיפה
הכללית כמה ימים לאחר מכן ,בהן הורדה
בפועל של שכרו ב־( 10%כ־ 340אלף ש״ח בשנה)
וההחלטה שלא לאשר לו פטור ושיפוי.
כל זה נעשה במהלך עימות מתוקשר בין
אליהו ורון־טל ,על רקע התנגדות רון־טל
למועמדו של אליהו ,רון אגסי ,לתפקיד מנכ"ל
מגדל ביטוח ,תפקיד אליו מונה לבסוף שגיא
יוגב.
בחברה מקווים שהמסר המפויס במכתבו של רון־
טל לפיו "ישתף פעולה עם בעל השליטה ,ככל
שיידרש ועל פי דין״ ,ירגיע את המתיחות ביניהם.

לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים
שביטוח נסיעות לחו"ל
הוא קודם כל ביטוח בריאות
אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל
תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך  $300לטובת הטיפול

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.
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ברקת מתנגד להצעת החוק למניעת אפליית
הסוכנים והלקוחות הערביים
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון טוען" :מודל הסוכן האובייקטיבי יתקן את המצב הקיים" ⋅
אנגלמן" :עד אז צריך את החקיקה כדי לתקן את העוולה" > רונית מורגנשטרן

ב

יום ג' השבוע התקיימה
פגישה במשרדו של השר
חמד עאמר ממשרד האוצר,
לדון בסוגיית בעיית ביטוחי החובה של
סוכני החברה הערבית .כיום ,חוסמות
חברות ביטוח את סוכני הביטוח בחברה
הערבית עם שיעור תביעות גבוה,
והם טוענים לאפלייתם ולאפליית
מבוטחיהם.
בפגישה השתתפו הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת,
ושני סגנים בכירים שלו; ח"כ אוסאמה
סעדי (הרשימה המשותפת); ח"כ עאידא
תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
ונציגי לשכת סוכני הביטוח בראשות
הנשיא בפועל סו"ב יוסי אנגלמן,
היועמ"ש עו"ד עדי בן אברהם ויו"ר
ועדת ההיגוי לסוכני החברה הערבית
בלשכה – סו"ב עאדל מחאג'נה.

תיקון העוולה

עיקר המחלוקות מול הממונה היו
סביב הצעת החוק שמקדמת הלשכה
בכנסת ,ולה מתנגד הממונה .מדובר
בהצעת חוק אותה הגיש ח"כ מיקי
זוהר (ליכוד) ,אליה יצטרפו גם חברי
כנסת נוספים .נוסח ההצעה גובש עם לשכת
סוכני הביטוח ועל קידומה אחראי לירן בן הרוש,
לוביסט הלשכה ,שיזם כבר מספר פגישות בהן עם
ח"כ מנסור עבאס (רע"מ) ,שהבטיח לקדם אותה
בממשלה.
על פי הצעת החוק יתווספו לפקודת
ביטוח רכב מנועי (שיווק פוליסת חובה),
התשפ"א־:2021
סעיף 8א :בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח
חדש) ,התש"ל־ ,1970בסעיף  1לאחר הגדרת
"תצהיר" תבוא ההגדרה הבאה" :חוק הפיקוח"
 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),תשמ"א  .2 ;1981יתווסף סעיף 8א לאחר סעיף
 8לפקודה" :שיווק פוליסה על ידי סוכן ביטוח".
8א(א) :בעל רישיון מורשה על פי חוק הפיקוח
יהיה רשאי לשווק פוליסה לכל אדם הנדרש
לפוליסה על פי פקודה זו( .ב) מבטח לא יהיה
רשאי לסרב להתקשר עם בעל רישיון ביחס
לשיווק פוליסות על פי פקודה זו עד  25%מכלל
היקף הפוליסות הנמכרות ,על פי פקודה זו ,על
ידי בעל הרשיון  -בעל רישיון מורשה על פי

מימין :ח"כ עאידה תומא סלימאן ,ד"ר משה ברקת ,סו"ב עלי טריף ,סו"ב עאדל מחאג'נה ,סו"ב עדוי עטאף ,סו"ב יוסי אנגלמן,
עו"ד עדי בן אברהם

חוק הפיקוח יהיה רשאי לשווק פוליסה לכל אדם
הנדרש לפוליסה על פי פקודה זו".

לנטרל לקוחות בעייתים

ברקת טען כי הצעת החוק עלולה להביא למצב
של שיווק ישיר של ביטוחי חובה (ללא סוכן),
מצב לא רצוי ,לדבריו .לדעתו ,מודל הסוכן

צילום :באדיבות לשכת סוכני ביטוח

סו"ב מחאג'נה :או שזה יעבור
בחקיקה או שרשות שוק ההון
תמצא את הדרך לאסור על חברות
הביטוח להפלות בין סוכנים
ולקוחות ערביים ליהודיים
האובייקטיבי שייכנס כנראה לתוקף באמצע
השנה הבאה ,אמור לפתור את הבעיה ,משום
שהוא יחייב את הסוכן לעבוד עם 3־ 4חברות.
לכן לדעתו הצעת החוק הנ"ל מיותרת.

סו"ב מחאג'נה טען שההיפך הוא הנכון" :הצעת
החוק היא ברוח מודל הסוכן האובייקטיבי ,משום
שהיא מחייבת סוכן לעבוד עם חברת ביטוח אחת
על עד  25%מהפוליסות הנמכרות בידו" .לדבריו,
או שזה יעבור בחקיקה או שרשות שוק ההון תמצא
את הדרך לאסור על חברות הביטוח להפלות
בין סוכנים ולקוחות ערביים ליהודיים" .אם
הבעיה היא חיתומית ,הענף צריך לדעת לנטרל
את הלקוחות הבעייתיים בכלל ,ולא רק בחברה
הערבית ,כי כל לקוח בעייתי ,ולא חשוב מאיזה
מגזר הוא ,פוגע בחברת הביטוח .אז שיחסמו את
הלקוחות הבעייתיים ולא את הסוכן הערבי ,שיש
לו  1,000לקוחות אבל  30מהם הם בעייתיים.
אנגלמן טען כי גם אם מודל הסוכן האובייקטיבי
יפתור בעתיד את הבעיה ,הצעת החוק תסייע
בינתיים לתקן את העוולה.
השר עמאר סיכם את הישיבה וקבע פגישה
נוספת בעוד חודש כשעד אז תבצע הרשות
בדיקה מחודשת של נושא ביטוח החובה בחברה
הערבית ,לאחר שהבדיקה האחרונה בנושא
בוצעה ב־.2015
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"התוכנות הן כלי העבודה של סוכני
הביטוח"
סו"ב עמוס גואטה ,יו"ר ועדת הטכנולוגיה ,על המדריך הראשון לתוכנות ויועצים של לשכת
סוכני הביטוח ⋅ "במדריך שולבו גם הטבות שכל בית תוכנה היה מוכן להעניק לחברי הלשכה"

ב

ימים אלה קיבלו חברי לשכת סוכני
הביטוח את המדריך לתוכנות ויועצים
עבור משרד הסוכן שיצא לאור לאחר
תקופה ארוכה של עבודה רחבה ואיסוף נתונים
על ידי ועדת הטכנולוגיה .המדריך זכה מיד עם
צאתו להתעניינות רבה בקרב סוכני הביטוח ובתי
התוכנה שהבינו את חשיבות המדריך עבורם
בבחינת  -מי שאינו נמצא במדריך כאילו אינו
קיים.
זהו המדריך הראשון מסוגו שהופק במסגרת
לשכת הסוכנים ,מדריך שמרכז את מרבית בתי
התוכנה שפיתחו מוצרים עבר ציבור סוכני
הביטוח .מטרת המדריך לספק מידע לסוכני
הביטוח ובכך לעודד תחרות על שיפור המוצרים
והוזלת העלויות ,כי כפי שנאמר לא אחת "יידע
זה כוח" וכעת ,כשכל הנתונים הונגשו לציבור
הסוכנים ,קל יותר לעשות השוואות כדי לקבל

החלטות טובות יותר.
"התוכנות הן כלי העבודה של סוכני הביטוח
והגעתי להכרה בצורך במורה נבוכים במסגרת
תפקידי כיו"ר ועדת הטכנולוגיה" ,אומר
גואטה" .זאת בעקבות פניות רבות של סוכני
ביטוח שביקשו המלצות על תוכנות מתאימות
למשרדיהם.

הטבות לסוכנים

"השלב הראשון היה ארגון השתלמויות על
תוכנות ובתי תוכנה במסגרת המכללה לביטוח
של הלשכה כשחלקן היה פרונטלי בתקופה הטרום
קורונה ולאחר מכן עברנו השתלמויות בזום.
במדריך גם שולבו הטבות שכל בית תוכנה היה
מוכן להעניק לחברי הלשכה".
כאן המקום לציין שזה אינו המדריך הראשון
שהופק במסגרת ועדת הטכנולוגיה וקדם לו

פשוט לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל
No matter what.

מדריך חשוב לא פחות בנושא אבטחת מידע
במשרד סוכן הביטוח שגם אותו קיבלו חברי
הלשכה תחת השם "רגולציית הגנת הפרטיות
ואבטחת מידע" ,המדריך הופק בשיתוף משרדו
של עו"ד יעקב עוז יועץ הלשכה לעניין הגנת
פרטיות ואבטחת מידע.
המדריכים יצאו בשלב הראשון בפורמט של
חוברות דיגיטליות אבל המטרה העתידית להפוך
אותן לחלק משולב במסגרת אתר האינטרנט של
לשכת הסוכנים כך שניתן יהיה לעדכן אותם
בצורה קלה בכל פעם שיהיו שינויים בתחומים
החשובים האלה.
בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לסו"ב יוסי
אנגלמן נשיא הלשכה ולסו"ב אניה לוין סגנית
נשיא הלשכה שבזכות תמיכתם הרבה בפרויקטים
ניתן היה להוציא לאוויר העולם את שני
המדריכים.

סוכנים יקרים,
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.

היכנסו לממשק והתחילו
לשווק בקלות וביעילות
מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם
בדוא"לAgentService@PassportCard.co.il :
או בטלפון .1800-800-930
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שירותי דרך ואביזרי טעינה :פוליסת ביטוח
חדשנית לכלי רכב חשמליים
הפוליסה ,של חברת הראל ביטוח ,תכלול גם שירותי דרך לטעינה חשמלית ⋅ "ניתן
להצטרף גם דיגיטלית על ידי שליחת קישור מהסוכן למבוטח" > רונית מורגנשטרן

ש

וק הרכב החשמלי בישראל צומח
ועמו הצורך לביטוחי רכב ייעודיים
לו; קבוצת הראל ביטוח ופיננסים
השיקה פוליסת ביטוח רכב ייחודית המיועדת
לרכבים חשמליים .הפוליסה נבנתה כך שתעניק
לבעלי רכב חשמלי את כל כיסויי הביטוח
המקיפים ובנוסף תעניק כיסוי ביטוחי לצרכים
הייחודים של רכב חשמלי כמו נקודות הטענה
ועוד.
נמסר כי תוכנית הביטוח החדשה לרכב חשמלי
תעניק בנוסף לכיסויים הרגילים גם כיסויים
ייחודים כגון :כתב שירות וכיסויים לפוליסת
ביטוח רכב מקיף; כתב שירות חבילת שירותי דרך
מורחבת לרכב חשמלי .הפוליסה תאפשר החלפת
גלגל ברכב פריצת רכב וטעינת רכב חשמלי
בשטח .כידוע רכב חשמלי שנתקע ,עם תקר
בגלגל ו /או ללא טעינה חשמלית ,ננעל ולא ניתן
להזזה .בהראל זיהו את הצורך ויספקו שירותי דרך
לטעינה חשמלית והחלפת גלגל .הפוליסה תכסה

גם אביזרי טעינה השייכים לרכב המבוטח ,עד
לסכום ביטוח של  5,000ש"ח.
כיסוי לצד ג' לעמדת טעינה :הפוליסה תכסה נזק
שנגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב
המבוטח .כיסוי זה חל גם על עמדת טעינה תקנית
המשויכת לרכב המבוטח ולעמדת טעינה אקראית
במסגרת גבול האחריות של הפוליסה אך לא יותר
מ־ 500אלף ש"ח וזאת ללא תוספת פרמיה.

הענף הרכב משתנה

תהליכי ההצטרפות לתוכנית החדשה הינם בין
היתר דיגיטליים ומהירים :באמצעות שליחת
קישור מהסוכן למבוטח להצטרפות דיגיטלית או
צירוף המבוטח על ידי הסוכן במספר שדות מצומצם
והמשך על ידי המבוטח באמצעות האפליקציה.
ליאור שיינין ,סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף פרט
בחטיבת הביטוח הכללי בקבוצת הראל ביטוח
ופיננסים" :המגמות העולמיות מראות בבירור
שאנו צועדים לעולם של רכבים חשמליים ואנו

ליאור שיינין | צילום :סיון פרג'

בהראל למדים כל העת את צרכי השוק ,השינויים
והמגמות בחייהם של לקוחותינו מחייבים את
החברה להמשיך ולהשיק מוצרים שיתאימו לאופן
בו לקוחותינו בצורה הטובה ביותר ובהתאם
למציאות המשתנה".

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
דורה חדשה וקב קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מה ספרו של יע בישראל״
ל ח חבויות
״ביטו
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

לכבוד
מ.מ נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
חברי ועדת הבחירות המרכזית
מנכ"ל הלשכה
========================

30/11/21

א.ג.נ,
בהתאם למידע אשר נמסר לי היום ממזכירת הועדה ,חברי ועדת הבחירות המרכזית ,אשר נבחרו ואושרו ע"י
המועצה הארצית ,הינם כדלקמן:
 .1חיים קנת עו"ד -יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
 .2עדי בן אברהם עו"ד -יועמ"ש
 .3גב' אנה קריימן -מזכירת ועדת הבחירות
 .4סו"ב ספייב איציק -נציג מחוז השפלה
 .5סו"ב דידי פרידלנדר -נציג מחוז ירושלים
 .6סו"ב שלמה קשרו -נציג מחוז מרכז
 .7סו"ב חיים רוזנטל -נציג מחוז דרום
 .8סו"ב ישראל קומפלר -נציג מחוז השרון
 .9סו"ב מתן ראובנס -נציג מחוז צפון
גב' נורית סימן טוב -עוזרת מזכירת הועדה( .ללא זכות הצבעה).

חיים קנת עו"ד
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

27025

======================================= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

חיים קנת עו"ד מגשר ונוטריון

Haim Kennet- Advocate, Mediator & Notary

רחוב אבן גבירול  129תל אביב  ,62037טל' ,03-5462656 :נייד ,050-4506919 :פקס03-5463853 :
129 Ibn Gvirol St. Tel-Aviv, 62037 Tel: +972-3-5462656, Mobile: +972-50-4506919, Fax: +972-3-5463853
www.kennet-law.com ,hnkennet@bezeqint.net
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"על התובע היה לבדוק כיסוי ביטוחי"
ביה"מ דחה תביעת פיצויים של רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים ,כי לא הוכחו יחסי
קרבה בינו לבין מוכר האופנוע ולכן לא הייתה הצדקה להסתמכותו והימנעותו מבדיקת
כיסוי ביטוחי > עו"ד ג'ון גבע

ל

בית המשפט הוגשה תביעה לפיצוי
התובע מכוח חוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים בגין נזקי גוף אשר
נגרמו לו בעטיה של תאונת דרכים .התובע,
יליד שנת  ,1997קיבל בשנת  2014רישיון נהיגה
לאופנוע .לאחר קבלת הרישיון ,אביו (קובי) רכש
עבורו אופנוע מצד ג' (איציק).
בחלוף מספר חודשים ,בהם שימש האופנוע את
התובע ,נתקע האופנוע באמצע הדרך ולצורך
תיקונו קובי יצר קשר עם איציק וסוכם כי יעביר
אליו את האופנוע לתיקון .לאחר יותר מעשרה
ימים ממועד העברת האופנוע לאיציק ,משהתברר
כי התיקון יארך זמן ולאחר פניות של קובי אל
איציק ולחץ מצידו של התובע ,הציע איציק את
האופנוע האישי שלו כאופנוע חלופי עד תיקון
האופנוע של התובע ,וכך היה .בדיעבד התברר,
כי האופנוע היה רשום על שם צד ג' נוסף  -בת
הזוג של איציק.
כשבוע לאחר שקיבל התובע את האופנוע ,בזמן
שהיה "נהג חדש" ונהג באופנוע ללא ביטוח חובה,
היה מעורב בתאונת דרכים סמוך לקיבוץ לוחמי
הגטאות ,כתוצאה מהתנגשות האופנוע ברכב צד ג'.

חובת הביטוח

צילום :באדיבות נמצולם

לא הייתה מחלוקת כי בהתאם לסעיף )5(7
לחוק התובע לא זכאי לפיצוי בגין נזקי הגוף
שנגרמו לו בתאונה ,הואיל ובמועד התאונה נהג
באופנוע ללא ביטוח חובה .אלא ,שהתובע ביסס
את תביעתו על סעיף 7א' לחוק ,מכוחו הוא זכאי,
לטענתו ,לפיצויים מהנתבעת ,קרנית ,משום
שלא ידע ולא היה סביר שידע כי האופנוע היה
ללא ביטוח.
מנגד ,קרנית טענה כי התובע היה המחזיק
באופנוע ועליו חלה חובת הביטוח וממילא אינו
יכול להישען על הוראת סעיף 7א' .בכל מקרה,
הוא ידע והיה עליו לדעת כי לאופנוע לא היה
ביטוח והוא אינו זכאי לפיצוי .כמו כן ,קרנית
שלחה הודעת צד שלישי כנגד צדדי ג' בטענה כי
הם המחזיקים ו/או הבעלים ו/או מתירי השימוש
באופנוע מבלי שלאופנוע תהיה תעודת ביטוח.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות
בתיק ,קבע בית המשפט כי דין התביעה
להידחות.
תחילה ,ציין בית המשפט כי ככל שהתובע
מבקש להחיל את סעיף 7א' לחוק עליו להוכיח
את שלושת התנאים המצטברים שלהלן :א.
נהיגה בהיתר הבעלים או המחזיק; ב .יסוד
סובייקטיבי – אי ידיעה לגבי היעדרו של הכיסוי
הביטוחי; ג .יסוד אובייקטיבי – סבירות אי

על הנוהג חלה החובה לבדוק קיומה של פוליסה המכסה את השימוש בכלי הרכב | צילוםshutterstock :

הידיעה.
בית המשפט הדגיש ,כי "חזקה" ברכב תביא
ברוב רובם של המקרים לדחיית הטענה כי אותו
'מחזיק' לא ידע ולא הייתה עליו חובה לדעת כי
הרכב חסר ביטוח ,כך שבמקרה זה ,גם אם לא
תידחה הטענה לזכאות לפי סעיף 7א' לחוק על
הסף בשל אותה חזקה ,היא תידחה לגופה בשל אי
עמידה בתנאי הסעיף .כמו כן ,חזקה ברכב בהקשר
זה אינה נבחנת רק במובן הפיזי  -יש להראות
קשר הדוק עם הרכב ,שליטה ופיקוח עליו ,יכולת
להרשות לאחר לנהוג בו וחופש פעולה בקבלת
החלטות אודותיו.

הימנעות מבדיקת כיסוי

עוד הוסיף בית המשפט כי במקרה הנדון לא
הוכחו יחסי קרבה ,אמון או יחסי ידידות בין התובע
לבין איציק ,אשר היו יכולים לבסס חזקה הנוגעת
לביטוח .מדובר היה בהיכרות שטחית שנמשכה
על פני תקופה של כחצי שנה ,במהלכה היו
מפגשים בודדים סביב האופנוע המקורי ותיקונו,
כך שהן ברמה העסקית והן ברמה האישית ,לא
ניתן היה להצביע על חזקה המצדיקה הסתמכות
והימנעות מבדיקת כיסוי ביטוחי.
לטענת התובע ,הוא קיבל לשימושו את
האופנוע של איציק ,משל היה בדבר כדי להבטיח
קיומו של ביטוח .בית המשפט התייחס לטענה זו
וציין כי נוכח היעדר היכרות מוקדמת ביניהם,

לא היה בעובדה זו כדי להוות ערובה לתקינות
האופנוע או להיותו מבוטח .כמו כן ,אמונתו של
התובע כי הוא "צריך ביטוח לנהג חדש" חייבה
את המסקנה כי היה עליו לבדוק ולוודא קיומו
של ביטוח המכסה את השימוש שלו באופנוע.
בדיקה זו הייתה צריכה להיעשות בזמן הרלוונטי
לשימוש ולא בדיעבד ,בראייה משפטית טהורה
של הצורך בביטוח מיוחד לנהג חדש .למעשה,
אי עריכת בירור מתאים בנסיבות הפריכה את
החזקה בדבר סבירות ההסתמכות.
סוף דבר ,בית המשפט דחה את התביעה
ובהתאם את ההודעות לצד ג' וחייב את התובע
בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד .עד למועד
כתיבת שורות אלה ,לא ידוע אם הוגש ערעור
לבית המשפט המחוזי.
הצדדים :פלוני ("התובע") אשר יוצג על ידי
עו"ד ע .בקר ואח' כנגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי
תאונת דרכים ("הנתבעת") אשר יוצגה על ידי עו"ד
א .אמסלם ואח' ,כנגד איציק זזון ("צד ג'  )"1אשר
יוצג על ידי עו"ד ע .מתיא וכנגד ספיר ידידיה ("צד
ג'  )"2אשר יוצגה על ידי עו"ד ב .לוי .פסק הדין (ת"א
 )51864-02-18ניתן בספטמבר  ,2021מפי כבוד
השופטת לובנה שלאעטה חלאילה.
הכותב הוא יועמ"ש למחוזות ת"א והמרכז,
השרון וירושלים בלשכה
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הפרת חובת גילוי ביחס לאירועי נזק
קודמים לרכב
עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי על דרישת גילוי מורחבת מטעם חברת הביטוח ,בביטוח מקיף לרכב

ב

בית משפט השלום
בת"א נדונה תביעת
שהגישה
ביטוח
מבוטחת נגד חברת הביטוח
עקב סירובה לשלם את
תגמולי הביטוח בשל נזק
לרכב המבוטח .המבוטחת
הייתה בעלים של רכב אשר
בוטח בחברת הביטוח בביטוח מקיף .המבוטחת
טענה כי לילה אחד אחזה אש ברכבה ,כנראה
עקב הצתה בחניית הבניין בו היא מתגוררת,
ונגרם נזק לרכב .חברת הביטוח דחתה את
התביעה בטענה כי המבוטחת לא דיווחה לה
על נזקים דומים שאירעו לרכבים אחרים של
המבוטחת.
המבוטחת טענה כי מסרה את כל המידע עליו
נשאלה וכל תשובותיה היו אמת ולכן הגישה
תביעה לבית המשפט.
חברת הביטוח השיבה כי המבוטחת הפרה את
חובת הגילוי על פי חוק חוזה הביטוח ,כאשר
הסתירה פרטים מהותיים בדבר רכבים נוספים
שהיו בבעלותה או בחזקתה וניזוקו בזדון .מדובר
על הסתרת מידע שהוא מהותי ולו היה מידע זה
ברשותה היא הייתה דוחה את המבוטחת מקבלה
לביטוח .בדיון שנערך בין הצדדים נחקרו
הצדדים ואף הוגש דוח חוקר פרטי מטעם חברת
הביטוח .בית המשפט מציין כי במכתב הדחייה
נאמר כי המבוטחת הסתירה מידע על רכבים
אחרים בבעלותה ,שניזוקו מפעולות זדון.

היזק בזדון

בחוק חוזה הביטוח נקבע כי מקום שמדובר על

האחריות להעדר הכיסוי הביטוחי מוטל על חברת הביטוח | צילוםshutterstock :

כאמור ,נדרשים שלושה מרכיבים מצטברים
לדחייה :הסתרה בכוונת מרמה ,עניין מהותי
וידיעת המבוטח כי מדובר בעניין מהותי.
בדיון התברר כי אין טענה על כך שהמבוטחת
ענתה תשובה לא מלאה וכנה במסגרת השאלות
שנשאלה בהצעת הביטוח .לא הוצג המסמך

קודמים בבעלותה ניזוקו בזדון בנסיבות דומות,
וזאת בעת בקשתה לערוך ביטוח לרכב האחר.
עם זאת ,שואל בית המשפט האם בנסיבות אלו
היה על התובעת לגלות לחברת הביטוח אודות
המקרים הנוספים?".

אופי הנזקים
חברת הביטוח :המבוטחת הפרה את חובת הגילוי
על פי חוק חוזה הביטוח ,כאשר הסתירה פרטים
מהותיים בדבר רכבים נוספיםשהיו בבעלותה וניזוקו
צילום :באדיבות נמצולם

עניין מהותי (שיש בו כדי להשפיע על נכונותו
של מבטח סביר לכרות חוזה ביטוח או לכרותו
בתנאים) שהיה בידיעתו של המבוטח ככזה,
והוסתר בכוונת מרמה ,נחשב הדבר כמתן תשובה
שאינה מלאה וכנה על כל המשתמע מכך.

שהציג את השאלות עליהן המבוטחת נדרשה
להשיב ולא הוצגה ההקלטה בין הסוכן למבוטחת
בשלב ההצעה לביטוח.
בית המשפט מציין כי הטענה של חברת הביטוח
הינה ש"היה על המבוטחת לציין כי רכבים

כדי להשיב על שאלות אלו ,בוחן בית המשפט
האם הרכבים שניזוקו בזדון היו על שמה או אם
לאו ,וכן האם הרכבים שנפגעו ניזוקו בנסיבות
דומות למקרה נשוא התביעה.
ביחס לשאלה הראשונה ,התברר כי מבין שני
הרכבים שניזוקו באירועים קודמים רק רכב
אחד היה בבעלותה של המבוטחת ובית המשפט
מדגיש כי האחריות להעדר הכיסוי מוטל על
חברת הביטוח אשר לא עמדה בנטל להוכיח
כי הרכב הנוסף היה בבעלות המבוטחת .בית
המשפט מדגיש כי חברת הביטוח באמצעים
פשוטים יכלה לבדוק אם הרכבים הקודמים
שניזוקו היו שייכים למבוטחת.
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ביחס לאופי הנזקים ,התברר כי הרכב
הקודם בבעלות המבוטחת כלל לא ניזוק
מאש אלא ניזוק על ידי שכן בבניין אשר הזיק
למספר כלי רכב ופגע ברכבה הקודם של המבוטחת.
הרכב השני ,שהינו בבעלות הגרוש של המבוטחת,
ניזוק עקב פיצוץ מטען שהיה ברכב.
בית המשפט מסכם וקובע כי התשובות של
המבוטחת כי רכביה בעבר לא נשרפו הינה
תשובה מלאה וכנה ,ביחוד כאשר המטען הוצמד
לרכב שהיא אינה בעליו.

חובת הדיווח

בית המשפט מדגיש כי חברת הביטוח יכלה
לבחון את גרסאות המבוטחת ,לאמת את הנתונים
מול השכן ומול הגרוש של המבוטחת ,אלא שהיא
לא עשתה כן והסתפקה בחקירה מצומצמת של
החוקר הפרטי בלבד ובכך לא הצליחה לקשור
בין מקרה ההתפוצצות של הרכב הקודם לאש
שאחזה ברכב נשוא התביעה.
בית המשפט דוחה את הטענה כי יש לקשור
בין הסיכון הקיים לכאורה לגרוש של המבוטחת
לבין הרכב בבעלותה היא דרישה מרחיקת לכת
של חברת הביטוח ואין להסיק על יסוד מקרה
אחד ,המאפיין נזק בזדון ,מסקנות על רקע
פעילות עבריינית לנזק נשוא התביעה.
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בית המשפט :אין מקום לחובת גילוי ברמה כה גבוהה,
המבוטחת לא הסתירה מידע מהותי ולא הייתה עליה
חובת דיווח אקטיבית
בית המשפט מדגיש כי אומנם עדות המבוטחת
לא הייתה יציבה ,אך אין בכך כדי ללמוד כי
המבוטחת הסתירה פרטים מתוך כוונה ולכן
קובע בית המשפט כי חברת הביטוח לא הוכיחה
כי המבוטחת הפרה את חובת הדיווח ביחס
לאירועים קודמים ,ולא הוכח כי היא הסתירה
את המקרים הקודמים בכוונה על מנת לגרום
לחברת הביטוח לבטח את רכבה.
בנוסף ,הנזק בזדון שנגרם על ידי השכן לא היה
צריך להוביל למסקנה כי המבוטחת תסבור כי
רכבה החדש ינזק על ידי אלמוני שיצית בו אש.

"סיכון ביטוח ממשי"?

בית המשפט מדגיש כי בניגוד לפסיקה קודמת
שבה נדחתה תביעה של מבוטח אשר לא גילה
אודות עבר ביטוחי ,כאן מדובר על מבוטחת
שלא גילתה על אירועים נוספים ברכבים

אחרים שאינם בבעלות המבוטחת והנזקים הם
שונים מהנזק נשוא התביעה .נטל חובת גילוי
ברמה כה גבוהה זו אין לו מקום והמבוטחת לא
הסתירה מידע מהותי ולא הייתה עליה חובת
דיווח אקטיבית בנסיבות אלו.
ביחס לטענת חברת הביטוח כי אף חברת
ביטוח אחרת לא הייתה מבטחת אותה לו הייתה
מודעת למקרים הנוספים  -גם טענה זו נדחית
בהעדר כל אסמכתה התומכת בטענה זו .בית
המשפט מדגיש כי הסתמכות חברת הביטוח
על עמדת החוקר הפרטי לפיה המבוטחת מהווה
סיכון ביטוח ממשי ,היא הערכה או המלצה ואין
בה כדי ללמד שמבטח אחר לא היה מבטח את
המבוטחת גם בדמי ביטוח מרובים יותר.
בית המשפט קובע כי התביעה מתקבלת במלואה
ומחייב את חברת הביטוח בסכום הנזק בגין הרכב
בצירוף הוצאות משפט ,אגרת בית משפט ושכ"ט
עו"ד.

חדשות ׀

פלטפורמת דיגיטל חדשה תציע לסוכנים
וללקוחות חוויית שירות משודרגת
האזור האישי החדש שמשיקה איילון כולל שורת פיצ'רים חדשים לשיפור החוויה השרותית־דיגיטלית של
לקוחותיה ,כמו כפתור ייעודי להצגת כיסויים מהפוליסה והצעות למוצרים משלימים ועוד > רונית מורגנשטרן

א

יילון חברה לביטוח השיקה לאחרונה
ממשק אזור אישי חדשני לשדרוג
השירות לסוכניה ולקוחותיה בדיגיטל.
האזור האישי החדש מלווה את לקוחות איילון
מיד לאחר רכישת הפוליסה באמצעות סוכן
ומספק מידע ושירותים לאורך כל מסע הלקוח.
פלטפורמת הדיגיטל החדשה פותחה על ידי
אגף מערכות מידע של איילון לאחר מחקר
וניתוח מעמיק של צרכי הלקוחות ,תוך מתן
דגש מיוחד לפשטות תפעולית וידידותית
למשתמש ושימוש בשפה איורית הכוללת
אייקונים המנגישים ללקוחות את המידעים
השונים .הפלטפורמה כולה מונגשת לאנשים
עם מוגבלויות שונות.
באיילון מציינים כי כחלק מחידוש הממשק,
הקפידה החברה גם להטמיע שורה של פיצ'רים
חדשים לשדרוג החוויה השרותית־דיגיטלית של
לקוחותיה כגון כפתור ייעודי להצגת כיסויים

רונן אהוביה ,מנהל פיתוח טכנולוגיות דיגיטל
מהפוליסה המייתר את הצורך להיכנס לפוליסה
עצמה ,תהליך הגשת תביעת בריאות כולל סילוק וחדשנות מציין כי" :האזור האישי פותח במסגרת
אוטומטי באופן דיגיטלי ומיידי ,אפשרות לבקשת תהליכי עבודה אג'יליים שהטמענו בקבוצת פיתוח
הדיגיטל ,מה שאפשר עלייה לאוויר של
הצעות למוצרים משלימים המגיעה ישירות
תוצרים מהירים מאוד ,תוך שמירה על
לסוכן ועוד.
גמישות וכל זאת מבלי לוותר על
טרנספורמציה דיגיטלית
רמת האיכות והאבטחה הנוקשה,
שהיא חלק מסטנדרט הפיתוח של
אלינור לוינסון־גפני ,מנהלת
הדיגיטל באיילון".
הדיגיטל והחדשנות באיילון
אסף דותן ,מנכ"ל חברת הייעוץ
מציינת כי "הפלטפורמה החדשנית
 BO-Business Onlineהמלווה
שפיתחנו מאפשרת ללקוחות להבין
את איילון בטרנספורמציה
טוב יותר את זכויותיהם ,לתקשר
לוינסון־גפני | צילום :יאנה טובין
הדיגיטלית ציין" :תכננו את
איתנו בצורה קלה ומותאמת
אישית ולבצע יותר פעולות ,במקום אחד האזור האישי החדש בחשיבה אדפטיבית ממוקדת
ובקלות" .לוינסון־גפני הדגישה כי "במקביל לקוח .בכל שלב הלקוח יראה מסך שונה שמתאים
לעליית הפלטפורמה לאוויר ,אנו עובדים על את עצמו לצרכיו באותה נקודת הזמן ,בהתאמה
גרסאות עתידיות שירחיבו את השירותים למוצרי הביטוח שלו ולפעולות הרלוונטיות לו
באותו הרגע".
והפעולות עוד יותר".

13
02

ביטוח בעולם

|  9בדצמבר 2021

דוד ליפקין

קריסת הבניין במיאמי גררה
סירובים של מבטחים לחדש
ביטוחי רבי־קומות

ק

צילוםshutterstock :

ריסת בניין רב הקומות במיאמי חשפה כי
בניינים רבים בפלורידה מבוטחים ב־20%
פחות משוויים בשל התייקרות הרהיטים וחומרי
הבנייה .אולם ,התמוטטות הבניין גררה מבטחים
בפלורידה לסרב לבטח בניינים רבי־קומות ,דבר
שמאלץ אותם לבצע את ביטוחי המבנה בחברת
הביטוח סיטיזן פרופרטי ,היחידה באזור שנהנית
מערבות ממשלתית.
אדם לופטין ,בכיר ב־ ,USIדיווח שגם סיטיזן
פרופרטי מסרבת לבצע חלק מביטוחי הבניינים,
על מנת להקטין את החשיפה הגדולה לפוליסות בניינים רבים בפלורידה מבוטחים ב־ 20%פחות
משוויים בשל התייקרות חומרי הבנייה
רכוש.
בכנס הביטוח של לשכת המסחר של פלורידה
נאמר כי יידרשו למהנדסים שנתיים כדי לקבוע מהם הגורמים לקריסת רב הקומות
בה נספו  97איש .התביעות המשפטיות שהגישו דיירי הבנין ויורשי הנספים יתחילו
להתברר בקיץ הקרוב.
מפקח מטעם בית המשפט הודיע שבהריסות הבנין נמצאו  750אלף דולר בשטרות
שהועברו לניקוי וספירה במשרד האוצר האמריקאי .כאשר תושלם פעולה זו ,יועבר
הכסף לידי המפקח כדי לחלקו .השופט והמפקח יקבעו קריטריונים לחלוקת הכסף,
ובמקביל עובדים על שיטה לחלוקת יתר החפצים שנמצאו בהריסות הבניין.

דרוש עו"ד עם ידע נרחב בביטוח אלמנטרי (חיתום
או תביעות) לתחום מעניין .מיקום גיאוגרפי לא משנה
 העבודה מהבית .פניות בכתב (סודיות מובטחת) ל:shahr35@hotmail.com
דרוש לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק,
דרוש/ה חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי
הרכב והדירה .דרישות התפקיד :ידע והיכרות עם
מערכות ההפקה של חברות הביטוח ,יחסי אנוש
טובים .משרה מלאה ימים א'-ה' .יש לשלוח קורות
חיים למיילgil@hish-ins.co.il :
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  09:00ועד  16:30עבודה לטווח ארוך
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים
למיילmoti@edenins.co.il :
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
סוכן dar21162@gmail.com
למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה
חתמת רכב למשרה מלאה ,מיידית ,ולטווח ארוך .נדרש
ניסיון קודם .תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים
למיילeyal@sos-ins.co.il :
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 מוצריהבריאות והפרט.
 יוזמה ,אסרטיביות ,תודעת שירות גבוהה ,יכולתעבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים.

כ

לל ביטוח זימנה בסוף נובמבר אסיפה כללית שנתית
של בעלי המניות ,טרם הגשת הבקשה של אלפרד
אקירוב לרכישת השליטה בחברה .בין היתר ,מתבקשת
האסיפה לחדש מינוי חלק מחברי מועצת המנהלים של
החברה ,כולל היו"ר עו"ד חיים סאמט.
באסיפה הכללית של בעלי המניות ,שתתקיים ב־27
בדצמבר ,יתבקשו בעלי המניות לבחור חמישה דירקטורים
מבין שישה מועמדים לכהונת "דירקטור רגיל" .חמישה
מהמועמדים כבר כיהנו כדירקטורים בכלל ביטוח והם עו"ד
חיים סאמט ,השופטת בדימוס ורדה אלשיך ,חנה מזל־
מרגליות ,עו"ד מיה ליקוורניק ורוני מליניאק.
אקירוב הציע בחודש שעבר את נציגו הבנקאי דוד גרנות
כדירקטור בכלל ביטוח .מועמדותו של גרנות תובא להחלטה
באסיפת בעלי המניות .האסיפה תתבקש לאשר דירקטור
חיצוני מבין שני המועמדים  -אוסאמה חסן ושמואל
שוורץ.
האסיפה הכללית תדו האם לאשר את תנאי השכר של
היו"ר חיים סאמט .כמו כן ,האם לאשר תגמול כספי לחנה
מרגליות בגין כהונתה כיו"ר זמני של הדירקטוריון.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

האם בעלי מניות כלל
ביטוח יאריכו כהונת
הדירקטורים

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

 עבודה משולבת שטח ומשרד - .שכר בסיס  +עמלות,רכב  +טל נייד  +מחשב ניידshira@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.ilלמשרת 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
 3שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי  -יתרון
מסגרת העסקה א-ה  8:30-14:00נא לשלוח קורות
חיים לsharon@og-ins.co.il :
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

שכירות משנה
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar-ina.co.il
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת 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  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס

גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
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  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח 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 ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054-
 .2004455סודיות מובטחתeran@bar-ins.co.il .
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון
– צור קשר לאפיקי הון – eyal@afikeyhon.co.il,
054-4276891
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט .משלמים מכפיל
גבוה ובמזומן ,ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד
מספר שנים  052-3688700מייל303@5052323.co.il :
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  052-4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
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  052-7703399גיל 052-
 4526944משה gil@beyahad-ins.com

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של אלי שטרק ,יו"ר ועדת
קשרי קהילה וחבר המועצה
הארצית ,על פטירתו של אחיו

ישראל שטרק ז"ל
שלא תדע עוד צער

