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ביטוח ופיננסים

מכירים את הנבחרים
והשבוע: יו"ר מחוזות ירושלים 

והשפלה מדברים בראיון מיוחד על 
 התוכניות לקדנציה הנוכחית 

<  עמ' 3

שיפור השירות
רשות שוק ההון פרסמה תיקון 
לחוזרים שישפרו את הטיפול 

והמענה לאוכלוסיית האזרחים 
הוותיקים בתביעות ביטוח <  עמ' 7

הלשכה מחריפה את 
המאבק במכירה הישירה 

של חברות הביטוח

בין הצעדים בהן נוקטת 
הלשכה: מוקד לתלונות 

הסוכנים על החברות ופרסום 
שמות החברות שפונות 

ישירות למבוטחי הסוכנים • 
נשיא הלשכה אייזיק: "באתי 

לעזור לסוכנים להתפרנס, וזה 
אומר להיאבק במי שפוגע 

בפרנסתם" < עמ' 2

מצטרפים להנהגה
סוכני ביטוח מהחברה הערבית 

נרתמו לקחת חלק בהנהגה 
 העתידית של מחוז הצפון 

<  עמ' 9
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הלשכה מסירה את הכפפות: נלחמת בתופעת 
המכירות הישירות של חברות הביטוח

 ביוזמת נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק הוקם מוקד תלונות סוכנים, זאת כחלק ממגוון פעולות שינקטו 
ע"י הלשכה • בכל שבוע נפרסם את שמות החברות שפונות ישירות ללקוחות הסוכנים < רונית מורגנשטרן

המכירות ב תופעת  התגברות  עקבות 
הישירות של חברות הביטוח מעל ראשי 
סו"ב  הלשכה  נשיא  החליט  סוכניהן, 

שלמה אייזיק על החרפת המאבק בתופעה.
הביטוח  סוכני  לשכת  פתחה  השבוע  בתחילת 
מוקד לתלונות סוכנים אליו ידווחו המקרים בהם 
פונה חברת הביטוח באופן ישיר ללקוחות הסוכן 
הראשון  ביום  הביטוח.  חברת  באותה  המבוטחים 

לפתיחת המוקד התקבלו כ־150 תלונות.
חברי  והסוכנות  הסוכנים  אל  שהופצה  באיגרת 
לתופעה  מודעים  "אנו  אייזיק:  כתב  הלשכה, 
הפסולה שהשתרשה עם הזמן של מכירה עוקפת 
סוכן. לא ניתן עוד להישאר אדישים לתופעה ואנו 
רוצים לדעת על כל מקרה, ולפרסם את המקרים 

ברבים על מנת למגר את התופעה.

התופעה התגברה
כל  אודות  שהקמנו  למוקד  קבוע  באופן  "דווחו 
אירוע כזה )הקפידו לכלול שם החברה ותיאור המקרה 

האירועים  את  נפרסם  לשבוע,  אחת  דיווח(,  בכל 
 שידווחו. את הדיווחים ניתן לשלוח לכתובת מייל: 

."officeinfo@insurance.org.il
סוכנים  עוקפות  הישירות  המכירות  תופעת 
היא תופעה לא חדשה, ובלשכת סוכני הביטוח 
ובעיקר  רבות  בדרכים  בה  להיאבק  ניסו 
הסוכנים  מוטות  החברות  העצמת  באמצעות 
צלח,  לא  המאבק  כאמור,  האחרות.  לעומת 
התגברה  התופעה  כי  מדווחים  רבים  וסוכנים 

מאוד בשנה האחרונה.
אומר  וזה  להתפרנס,  לסוכנים  לעזור  "באתי 
אייזיק.  מסביר  בפרנסתם",  שפוגע  במי  להיאבק 
"אינני חושש ממאבק ישיר בחברות הביטוח, כי הן 
זקוקות לסוכני הביטוח לא פחות ממה שהסוכנים 
"החברות  ופיננסים.  לביטוח  אמר  להן,"  זקוקים 
שמתוגמל  מקצועי  ולא  זול  אדם  כוח  מעסיקות 
באחוזים משיעור המכירות. אנחנו נמשיך להיאבק 
בסוכני  תפגע  שלא  כך  אותה  ולהקטין  בתופעה 
שמן  את  יראו  שכשהחברות  מקווה  הביטוח. 
מפורסם כחברות שפוגעות בסוכניהן, הן יתעשתו 

וישנו את דרכיהן".

אייזיק. "לא נשאר אדישים לתופעה הפסולה של מכירה 
עוקפת סוכן" | צילום: באדיבות יונט

הכוח הנשי בלשכה עולה
מינויים חדשים בהנהגת הלשכה: סו”ב שוש כהן נבחרה ליו"ר המועצה הארצית של לשכת 

סוכני הביטוח • סו"ב מיכל וינצר תכהן כמ"מ נשיא הלשכה < רונית מורגנשטרן

אישרה ה הלשכה  של  הארצית  מועצה 
לתפקידי  מינויים  שורת  הבוקר 
יו"ר  לתפקיד  בלשכה.  המפתח 
מיכל  סו"ב  כהן.  שוש  סו"ב  נבחרה  המועצה 
שתיהן   - הלשכה  נשיא  כמ"מ  אושרה  וינצר 

פעילות ותיקות בלשכת סוכני הביטוח.
בתגובה מסרה סו"ב וינצר: "אני סוכנת ביטוח 
ומייסדת  יו"ר  חברתית,  פעילה  שנה,   27 כבר 
ביטוח  סוכנת  אני  קטנים;  גיבורים  עמותת 
הצעה,  טפסי  ממלאת  השטח;  למען  מהשטח 
 14 מאחוריי  כך.  על  וגאה  בתביעות  מטפלת 
חברת   - בלשכה  עשייה  של  רצופות  שנים 
יו"ר  נשית,  להעצמה  הוועדה  יו"ר  מועצה, 

הוועדה לפעילות וקשרי קהילה.
המוטו  את  ולהטמיע  להוביל  מתכננת  “אני 
הסוכנים  בלשכה:  בפעילותי  לרגלי  נר  שהוא 

של  ביותר  הגדול  האינטרס  הם  והסוכנות 
הלקוח״.

ייצוג נשי
ולעבוד  להתחיל  רוח  בקוצר  מצפה  ״אני 
בכבוד  בהרמוניה  מחבריי  ואחד  אחת  כל  עם 
ובשביל  למען  לב  וחפץ  בשקיפות  הדדי 
סוכנות וסוכני הביטוח. כמו כן, אני שמחה על 
הייצוג הגדול של נשים במועצה, בוועד מנהל 

ובוועדות הלשכה".
ראש  יושבי  של  מינויים  אושרו  בנוסף, 

הוועדות החדשים:
אלמנטרי;  לביטוח  הוועדה  יו"ר   – שדה  שי 
נחמה  פנסיונית;  ועדה  יו"ר   – דור   אלון 
ענר אדרי –  יו"ר ועדת בריאות;  גולדווסר – 
ועדת  יו"ר   – לוין  אניה  צעירים;  ועדת  יו"ר 

כלכלי;  ליסו"ב  יו"ר   – ארליך  אלי  כספים; 
דורון  פיננסים;  ועדת  יו"ר   – פרידלנדר  דידי 
רחל  ודיגיטציה;  חדשנות  ועדת  יו"ר   – זיו 
כבודי – יו"ר וועדת רווחה; אבי אקהויז – יו"ר 
ליו"ר  מונתה  פרידמן  חוה  סו"ב  ועדת תקנון. 
בהצלחה  ממלאת  היא  אותו  תפקיד  המכללה, 

בשנים האחרונות.

חדשות הלשכה ׀

כהןוינצר 

mailto:officeinfo@insurance.org.il
mailto:officeinfo%40insurance.org.il?subject=
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 פרויקט מיוחד: הכירו את הנבחרת 
החדשה של לשכת סוכני הביטוח 

 בכל שבוע נארח שניים מהנבחרים לתפקידי יו״רים בלשכה, שיספרו על עצמם ועל תוכניותיהם 
 במסגרת תפקידם החדש • והשבוע – מהגדלת מספר חברי מחוז השפלה ועד שיפור הידע הטכנולוגי: 

יו״ר מחוז השפלה סו״ב אבי שבי ויו״ר מחוז ירושלים סו״ב עופר חורש < רונית מורגנשטרן

סו"ב אבי שבי, יו"ר מחוז 
השפלה

"מקווה להגדיל את מספר חברי המחוז 
ב־40%־30 בקדנציה הנוכחית"

בן 49

ותק: 20 שנה בענף הביטוח, חבר לשכה 

18 שנה

תפקיד בקדנציה קודמת: יו"ר סניף 

אשדוד/אשקלון וחבר ועדת הרווחה

התמחות: כל ענפי הביטוח

שותף בסוכנות "ביטוחים נט, סוכנות 

לביטוח" באשקלון

"אני מאמין בשיתופי פעולה ולא בפעילות של 
קבוצה סגורה - הידע והחוכמה לא נמצאים אצל 
יוצרת  אדם אחד, וכשיש מעורבות אישית היא 
מהיציע  עצות  לתת  קל  הכי  אישית.  מחויבות 
או מהצד, אבל אם נתקבץ כולנו יחד, הן ברמת 
לשכה  להיות  נוכל  הלשכה,  ברמת  והן  המחוז 

חזקה ואיכותית ולשפר את המצב של כולנו".
לעצמך  שהצבת  המרכזיות  המשימות  מה 

בקדנציה החדשה?
החברים  כמות  בהגדלת  לטפל  ראשון  "בשלב 
הסוכנים  את  אליו  ולהחזיר  השפלה  במחוז 
לנושא  עצמי  את  מקדיש  אני  שנגרעו/פרשו; 
מהם,  אחד  לכל  טלפון  וארים  אישי  באופן 
במקביל לגיוס חברים חדשים ללשכה. הסוכנים 
אליי  להתקשר  חופשי  להרגיש  יכולים  במחוז 
בכל עת. אני מקווה להגדיל את מספר החברים 

במחוז ב־40%־30% בקדנציה הקרובה.

עוגנים  שיותר  כמה  עבורם  לייצר  "בכוונתי 
והכנת  מקצועיות  השתלמויות  לטובת  וכלים 
הנושאים  אחד  ולביקורות.  לרגולציה  המשרד 

שנתמקד בו יהיה גביית שכר טרחה.
בימים  שמוקמות  החדשות  הוועדות  "לגבי 
סוכנים  שיותר  לכמה  קורא  אני  בלשכה;  אלה 
 – האלונקה  תחת  להיכנס   – לוועדות  להצטרף 
כדי להביא כמה שיותר דעות ורעיונות. ברמת 
המחוז אני אתן ליו"ר הסניפים לקיים שולחנות 

עגולים שיעסקו ברמת הלשכה, המחוז והענף".

 סו"ב עופר חורש, יו"ר מחוז 
ירושלים

"נפעל לשדרוג מעמד הסוכנים מול מנהלי 
המחוזות של חברות הביטוח"

בן 64, גרוש פלוס 2

ותק: 35 שנה בענף הביטוח, 7 שנים חבר 

לשכה

תפקיד בקדנציה קודמת: חבר ועדת 

הבריאות והסיעוד, ניהול תחום ההכשרה 

בוועדה

התמחות: בריאות, חיים ופנסיוני

עצמאי, משרדו ממוקם במושב טל שחר

שכיר  כמפקח  רבות  שנים  של  עבודה  "לאחר 
הצטרפתי  שנים   11 לפני  ביטוח,  בחברות 
צעד  עשיתי  שנים   7 ולפני  'יונט',  לקבוצת 

חשוב כשהקמנו את 'עופר־יונט' סוכנות לביטוח 
והפכתי לעצמאי. כמובן, כצעד ראשון הצטרפתי 
ממוקם  משרדי  הביטוח.  סוכני  בלשכת  כחבר 

בבית במושב טל שחר.
כבר  אבל  ופנסיוני,  חיים  ביטוח  איש  "אני 
בתחילת דרכי כעצמאי החלטתי שהענף העיקרי 
כבר  סיעוד  לצערי  ובריאות.  סיעוד  יהיה  שלי 
להיות  דאגתי  אבל  למכור,  ניתן  לא  שנתיים 

מקצוען בבריאות. 
"בקדנציה האחרונה נכנסתי לפעילות בלשכה, 
ותפקדתי  והסיעוד  הבריאות  בוועדת  פעלתי 
ארגנתי  בוועדה.  ההכשרה  תחום  כמנהל 
כשהקורונה  בסניפים.  והדרכות  השתלמויות 
נכנסה לחיינו ארגנתי והנחתי הדרכות בריאות 
לכלל הסוכנים בזום. ההדרכות בוצעו דרך עמוד 
הפייסבוק של המכללה בראשות חוה פרידמן".

לעצמך  שהצבת  המרכזיות  המשימות  מה 
בקדנציה החדשה?

"כיו"ר המחוז, יחד עם נבחרי המחוז למועצה, 
לתרום.  שירצו  סוכנים  ונצרף  חזק  ועד  נארגן 
ארגון  של  הסטנדרטית  לפעילות  בנוסף 
פרונטליות  מקצועיות  והדרכות   השתלמויות 
עם  מתמשך  דיאלוג  נקיים  שבקרוב(,  )נקווה 
מנהלי המחוזות של החברות ונשדרג את מעמד 
סוכן  לכל  פתוחה  תהיה  דלתי  מולם.  הסוכנים 

שתהיה לו בעיה.
הידע  את  להגביר  פועל  אני  אלה  "בימים 
הטכנולוגי, דווקא לסוכנים הוותיקים, על מנת 
שלא יישארו מאחור, בקרוב נתחיל בהשתלמויות 

טכנולוגיות מיוחדות עבורם".
וברמת הלשכה?

ישאף  סוכן  שכל  המטרה  הלשכה,  "מבחינת 
חשוב  ולכן  שלנו  היציג  בארגון  חבר  להיות 
להחזיר הרבה חברים שנגרעו בשנים האחרונות 

ולצרף חברים חדשים.
המוכרנים  תופעת  למיגור  לפעול  "עלינו 
ולפעול  וללקוחות,  הסוכנים  לנו  נזק  שגורמים 

שרק בעל רישיון יוכל למכור ביטוח.
"בנוסף, עלינו להגביר את הידע והמקצוענות 
של הסוכנים, כדי להבדילם מהמוכרנים, ולתת 

את הידע והשירות הטוב ביותר ללקוחות". רפ
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פשוט למכור ביטוח

פשוט לתת שירות מצוין
פשוט להיות חדשניים

פשוט להיות מקום 1 בתשלום תביעות

פספורטכארד מאחלת לכל סוכניה
שנה אזרחית פורייה ומוצלחת

No matter what. 
פשוט לומר לכם תודה
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במשרד הכלכלה שוקלים להטיל חובת 
ביטוח על יבואני הצעצועים

הטיוטה לרפורמת היבוא של משרד הכלכלה פוטרת את יבואני הצעצועים לפעוטות מעמידה 
בתו תקן ישראלי ומחייבת אותם בבדיקת מדגם בלבד • מנכ"ל המשרד והממונה ברקת 

מנסים לגבש מתווה שיחייב את היבואנים בביטוח מוצר < מערכת "ביטוח ופיננסים"

אורנה ש והתעשייה  הכלכלה  רת 
להערות  אתמול  פרסמה  ברביבאי 
שפוטר  הצו  טיוטת  את  הציבור 
מוצרים  לאלפי  ישראלית  בתקינה  הצורך  את 
מיובאים, בינהם צעצועים לילדים ופעוטות. הליך 
ורפורמת  כחודש  להימשך  צפוי  לציבור  השימוע 

היבוא עצמה אמורה להיכנס לתוקף ב־1 ביוני.
־על פי הטיוטה, מתחילת יוני יבוא של אלפי מו

צרים שכיום מחייבים אישור של מכון התקנים או 
של מעבדת תקינה ישראלית, יתאפשר בהתבסס 
על אישור תקינה שקיבלו במכון תקנים במדינה 
בלבד  הצהרה  על  לחתום  יידרש  והיבואן  אחרת, 
המוצרים  בין  מוכר.  במכון  תקינה  עבר  שהמוצר 
חיתולים  ישראלית:  תקינה  ללא  ביבוא  שיותרו 
טלוויזיות,  סאונד,  מערכות  אופניים,  לתינוקות, 

שטיחים ועוד. 
־במוצרים אחרים היבואן יהיה פטור מהחובה לב

הישראלי,  עומד בתקן  סחורות  דוק שכל משלוח 
שמש המוצרים  מדגם.  בבדיקת  רק  יחויב  ־והוא 

שגילם  לילדים  צעצועים  הם  זו  לקבוצה  תייכים 
לתינוקות,  אוכל  כיסאות  ילדים,  עגלות   ,3 מעל 
לתינוקות  הליכונים  לתינוקות,  ועריסות  מיטות 
ואופניים לילדים. בנוסף, יותנה בבדיקה מדגמית 
מכונות  מקררים,  ניקוי  חומרי  לחץ,  סירי  יבוא 

ומייבשי כביסה, מזגנים ומדיחי כלים. 
־בדיונים לקידום הרפורמה בוועדת הכלכלה בכ

להחריג  הילד  לשלום  המועצה  נציגי  ביקשו  נסת 
מהרפורמה מוצרים המיועדים לילדים מתוך חשש 
שמערך הפיקוח בישראל לא יזהה בזמן אמת כשל 

ציבור המשתמשים בס ויעמיד את  מיובא  ־במוצר 
כנה. 

הפחתת עלויות ליבואנים
־מהצו שהוציאה אתמול שרת הכלכלה ניכר של
־חצים אלה לא הועילו. ממשרדה נמסר כי הרפור

מה תפחית משמעותית עלויות ליבואנים, תוריד 
מחירים לצרכנים ותגביר את התחרות בשוק.

והממונה על  רון מלכא  מנכ"ל משרד הכלכלה 
משה ברקת דנים בא־  שוק ההון, ביטוח וחיסכון
פשרות להחיל ביטוח חבות מוצר על יבואן במצב 
של נזק שייגרם לציבור משימוש במוצר לקוי או 
לא בטיחותי. "המנגנון הביטוחי שצפוי להתגבש 
שנפגע  לצרכן  שיפוי  היתר,  בין  יאפשר,  בקרוב 
משימוש במוצר שנמצא בלתי בטיחותי ומסוכן", 

אומרים גורמים במשרד הכלכלה. 

 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

חנות צעצועים. צעצועים לילדים שגילם מעל 3 יחויבו רק 
בבדיקת מדגם
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 שיפור השירות: אזרחים ותיקים יוכלו 
להגיש תביעות בעל פה

 רשות שוק ההון, בשיתוף פעולה עם שר האוצר והשרה לשוויון חברתי, משנה חוזרים במטרה לשפר 
 את השירות והטיפול באוכלוסיית האזרחים הוותיקים • נוספה גם חובת דיווח של הגופים המוסדיים 

על טיפול באוכלוסייה זו < רונית מורגנשטרן

וחיסכון ר ביטוח  ההון,  שוק  שות 
לארבעה  תיקונים  פרסמה 
ייחודית  בהתייחסות  חוזרים 
בתחום  הוותיקים  האזרחים  לאוכלוסיית 
התביעות, צירוף לביטוח, טיפול בפניות 
הגופים  ידי  על  שירות  ומתן  ציבור 
דיווח  חובת  נוספה  כן,  כמו  המוסדיים. 
טיפול  בדבר  המוסדיים  הגופים  של 
זכויות  שוויון  חוק  לפי  זו  באוכלוסייה 
הם  התיקונים  מוגבלויות.  עם  לאנשים 
האוצר  שר  עם  פעולה  שיתוף  במסגרת 
אביגדור ליברמן והשרה לשוויון חברתי, 
הוותיקים.  האזרחים  לטובת  כהן,  מירב 
הם ייכנסו לתוקף בעוד כחצי שנה, וזאת 

על מנת לאפשר לגופים זמן הערכות.
בכ־15  היא מטפלת  כי  נמסר,  מהרשות 
אלף תלונות ציבור בשנה, כאשר חלק מהן 
נוגעות למבוטחים בגיל מבוגר שנתקלים 

בשלב  זכויותיהם  את  למצות  בניסיונם  בקשיים 
לפיכך,  להם.  מותאם  שאינו  בשירות  או  תביעה 
פועלת הרשות להגברת השקיפות, לשיפור השירות 
והעמיתים  זכויות בקרב ציבור המבוטחים  ולמיצוי 
המוגבלויות  ובעלי  הוותיקים  ולאזרחים  ככלל 
שהגיעו  ציבור  "מפניות  כי  נמסר,  עוד  בפרט. 
לרשות ומביקורות שנערכו עולה כי אוכלוסייה זו 

עלולה להיות מטרה למניפולציות ותרמיות".
להלן התיקונים בחוזרים הבאים:

צירוף לביטוח - שני שלבים
נציג  ידי  על  תבוצע  לביטוח  צירוף  שיחת   .1
שירות שעבר הכשרה למתן שירות לאוכלוסייה זו.
2. שיווק יזום למבוטח, אזרח ותיק, יבוצע באופן 
מצרפים  לא  כי  לוודא  מנת  על  זאת  דו־שלבי, 
לצרכי  תואמים  שאינם  הכיסויים  את  לביטוח 

המבוטח.
בשלב הראשון יפנה נציג הגורם המשווק לאזרח 
ויציג בפניו את עיקרי הכיסוי המוצע לו  הוותיק 
הגורם  יתאם  השיחה  במעמד  וברור.  מקיף  באופן 
לאחר  נוספת  פגישה  או  לשיחה  מועד  המשווק 
של  הכתובה  התמצית  ממסירת  לפחות  יומיים 
הגורם  יציע  עוד  הוותיק.  לאזרח  שהוצע  הכיסוי 
המשווק לאזרח הוותיק להתייעץ עם קרוב משפחה 
או אדם אחר בקשר להצטרפות. בשלב השני, חברת 
למועמד  שנית  ייפנו  הביטוח  סוכן  או  הביטוח 
ככל  השיווק,  הליך  וסיום  המשך  לצורך  לביטוח 

שהמועמד לביטוח מעוניין בכך.

והגשת  מסמכים  צמצום   – תביעות  יישוב 
תביעה בעל פה

1. גוף מוסדי יאפשר לתובע, אזרח ותיק, להגיש 
תביעה בעל פה )לרבות טופס הגשת תביעה(, תוך 
הנדרשים  המסמכים  והשלמת  מילוי  נטל  צמצום 
להגשה. בנוסף, בכל מקרה של פעולה משמעותית 
בתיק, למשל הודעה על חוסר במסמכים, נקבע כי 
נציג הגוף המוסדי ייצור קשר טלפוני עם התובע 
המבוטח  אם  רק   – דיגיטלי  עדכון  אותו.  ויעדכן 

ביקש התקשרות כזאת.
2. על הגוף המוסדי לפעול ככל יכולתו על מנת 
הליך  תוצאות  לעניין  המענה  זמני  את  לצמצם 

התביעה.
3. גוף מוסדי ישיב לאזרח ותיק לא יאוחר מ־21 

ימים ממועד קבלת הפנייה.

שירות - ממונה אזרחים ותיקים בכל גוף 
מוסדי

נקבע כי גוף מוסדי יידרש למנות ממונה אזרחים 
זה  בנושא  החברה  מדיניות  את  שיתווה  ותיקים 
על  אחריות  זו;  אוכלוסייה  לצרכי  התאמה  לאחר 
ולנותני  ייעודיות למוקדנים, למשווקים  הכשרות 
שירות לאזרחים ותיקים; יצירת נתב שיחות ייעודי 
לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים כך שכאשר אזרח 
ותיק יקליד את תעודת הזהות שלו הוא יופנה באופן 
מנגנונים  יצירת  אנושי;  שירות  לנציג  אוטומטי 
חשש  של  במקרים  ופועלים  מזהים  שמתריעים, 

לניצול כלכלי של אזרחים ותיקים ועוד. הממונה 
יגיש להנהלת הגוף המוסדי ולרשות שוק ההון דוח 
שנתי שיסקור את עמידת הגוף המוסדי בתוכנית 

העבודה ובמדיניותו למתן שירות לאוכלוסייה זו.
רכז  כי  נקבע  מוגבלות,  עם  אנשים  לעניין 
תקנות  לפי  שמונה  המוסדי  הגוף  של  הנגישות 
המוסדי  הגוף  להנהלת  יגיש  לשירות  הנגישות 
ולרשות שוק ההון דוח שנתי שיסקור את עמידת 

הגוף המוסדי בהוראות תקנות הנגישות לשירות.

פניות ציבור  
שמגיעות  הציבור  לפניות  המענה  זמני  קיצור 
דרך רשות שוק ההון לגופים המוסדיים  ל־21 ימים 

מהיום שבו הומצאה לו הפניה.
הגיל  "אוכלוסיית  ליברמן:  אביגדור  האוצר  שר 
השלישי תרמה לאורך השנים המון למדינה ואנחנו 
מחויבים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו 
להם.  המגיעות  הזכויות  כל  את  שימצו  מנת  על 
נמשיך לדאוג לאזרחים הוותיקים במדינת ישראל 

- באחריות, במקצועיות ובשקיפות".
השרה לשוויון חברתי, מירב כהן: "עולם הביטוח 
לאזרחים  אבל  כולנו,  עבור  ומורכב  סבוך  הוא 
ותיקים ביתר שאת. לכן קידמנו תיקונים לחוזרים 
בתחום הביטוח, שיקלו במעט את התהליך עבורם 
- אם באמצעות ליווי בהגשת תביעה, קיצור זמנים 
או מינוי ממונה אזרחים ותיקים שיוודא שהשירות 
אך  מרובה,  עוד  המלאכה  זו.  לאוכלוסייה  מותאם 

זהו צעד חשוב בכיוון הנכון".

shutterstock ,משה ברקת, מירב כהן, אביגדור ליברמן | צילום: באדיבות הלשכה, נאי יחיאל ויקיפדיה
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סוכני ביטוח מהחברה 
הערבית מצטרפים 

להנהגת מחוז הצפון
וכני הביטוח מהחברה ס

הערבית, ראניה חורי 
וטיראן מרעי, נרתמו לקחת 
של  העתידית  בהנהגה  חלק 
הם  לדבריהם,  צפון.  מחוז 
הצטרפו להנהגתה העתידית 
חשיבות  מתוך  הלשכה  של 
ההחברה  סוכני  את  לפתח 
פעילות  בהגדלת  הערבית 
בתחום הפנסיוני והפיננסים. 
צירופם  במסגרת  כן,  כמו 
צעירים  סוכנים  של 
אלו:  בתחומים  והכשרתם 
לשיווין  להביא  לנו  "חשוב 
עסקי גם בתחום האלמנטרי 
ולקדם חקיקה. כולנו תקווה 
שככל שיצטרפו יותר ויותר 
הלשכה  השפעת   - סוכנים 
מול הכנסת והרשות בנושא 

זה תניב פירות", אמרו.
סו"ב תדהר סאטובי, יו"ר מחוז חיפה והצפון אמר: "אני מברך על הצטרפותם של 
סוכנים צעירים, רהוטים ומוכשרים מהמגזר. כולי תקווה שיחד נעשה ונצליח למען 

עתיד הענף כולו".

הכשרה תשקיע 40 
מיליון שקל בבנק 

 הדיגיטלי של 
אמנון שעשוע

שקל ה מיליון   40 תשקיע  לביטוח  חברה  כשרה 
של   "ONE ZERO"  – הראשון  הדיגיטלי  בבנק 
יציע את מגוון השירותים  אמנון שעשוע. הבנק  פרופ' 
שמציעים שאר הבנקים בישראל. פעילות הבנק תתבצע 
מהווה  ההשקעה  סניפים.  ללא  האינטרנט,  באמצעות 
והינה  החברה  של  החדשנות  לאסטרטגיות  ישיר  המשך 

חלק ממפת הדרכים שלה.
כחלק מהעסקה, הכשרה תחזיק בכ־4.3% מההון המונפק 
של הבנק הדיגיטלי מיד לאחר הגיוס. שווי החברה בסבב 
הפרטי הנוכחי הוא 200 מיליון דולר לפני הכסף. הסכום 
שיגויס יהיה סביב ה־120 מיליון דולר, מטרת הגיוס היא 

המשך פעילות העסקית של המיזם. 
"אנו  לביטוח:  חברה  הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
 InsurTechה־ בתחום  המתפתחות  המגמות  את  מזהים 
בין  סינרגיה  לייצר  אף  וצופים  הדיגיטלית  והחדשנות 
בהכשרה  הקיימים  הדיגיטליים  למוצרים  הבנק  פעילות 
לציבור  פיננסיים  פתרונות  של  רחב  סל  להעניק  ובכך 

הרחב".

מימין: טיראן מרעי, תדהר סאטובי וראניה חורי | צילום: באדיבות 
המצולמים

אורון מכלוף מונה כמנכ"ל בית 
הסוכן מטאור 

לאחר 15 שנים בקבוצת מנורה מבטחים, אורון מכלוף מצטרף לבית 

הסוכן מקבוצת מנורה מבטחים, וימונה למנכ"ל מטאור, בית סוכנים 

שנוסד בנובמבר 2020 ומאז הקמתו הצטרפו אליו מעל 30 סוכנים.

אורון, בעל תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון, 

 SMB שבתפקידו האחרון הקים את חטיבת

במנורה מבטחים פנסיה וגמל, והצעיד אותה 

חמש שנים ברציפות לתואר חטיבה מצטיינת, 

נחשב כמנהל עם עתיד מבטיח בקבוצת מנורה 

מבטחים. לצד המינוי של אורון, תמונה צליל 

אלקיים כסמנכ"ל ומנהלת התחום המקצועי של 

מטאור.

אורון מכלוף, מנכ"ל מטאור: "זה אתגר עצום 

עבורי ואין מאושר ממני להנהיג את סוכני 

מטאור אל מול האתגרים שמצפים לנו. מי 

שמכיר אותי יודע שאין אופציה אחרת מלבד 

הצטיינות - די מרגיע לדעת שאת הדרך תעשה 

לצדי צליל אלקיים, כמנהלת המקצועית של 

מטאור. ההחלטה הראשונה שלי כמנכ"ל היתה להתרחב לארבעה 

מרחבים בפריסה ארצית, במטרה להנגיש את מטאור לכל הסוכנות 

והסוכנים בישראל. בהזדמנות זו, אני מבקש להודות להנהלת מנורה 

מבטחים על האמון - יחד נעשה ונצליח".

דיויד ארנון מכלל הודיע על סיום 
תפקידו

דיויד ארנון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הבריאות 

ומערך הלקוחות בכלל ביטוח, הודיע למנכ"ל, 

יורם נוה, כי אחרי למעלה מ־3 שנים בחברה, הוא 

מבקש לסיים את תפקידו ולצאת לדרך חדשה. 

במהלך כהונתו בכלל ביטוח ופיננסים ניהל ארנון 

את חטיבת הבריאות ואת מערך הלקוחות.

נוה מסר כי "בתקופת כהונתו ניהל דיויד תהליכים משמעותיים, 

הוביל שיתופי פעולה אסטרטגיים, השקת מוצרים חדשים, תהליכי 

חדשנות והטמעת מסעות לקוח. אני מבקש להודות לו על תרומתו 

לחברה. אין לי כל ספק, כי בזכות יכולותיו המוכחות וכישוריו, 

ימשיך ויצליח גם בתפקידיו הבאים".

השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

מכלוף

ארנון

אלקיים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
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 מתכננים את 2022, או נותנים לחברות 
להוליך אתכם לאן שהן רוצות?

 הנורמה הישראלית של "יהיה בסדר" צריכה לפנות את מקומה לנורמה של תכנון מסודר • חומר 
למחשבה < סו"ב יובל ארנון

וח
יט

 ב
כני

סו
ת 

שכ
 ל

ת
בו

די
בא

ם: 
לו

צי

וראי מאמר זה מתחלקים לשניים - אלה ק
שכבר סיימו לתכנן את שנת 2022 ואלה 
שיתכנן  למישהו  ממתינים  שכנראה 

עבורם את השנה.
לצערי, ומתוך ניסיון של מעל 35 שנים בענף 
הביטוח, מעטים הסוכנים אשר כבר סיימו לבנות 
הרוב  ואילו   ,2022 לשנת  העבודה  תוכנית  את 

ממתין. למה הוא ממתין? בהמשך במאמר.
פתגם  הינו  תחילה"  במחשבה  מעשה  "סוף 
שמוכר לכל; אנחנו גם לא פעם נוהגים להשתמש 
בו מול הילדים שלנו, מול עובדים שלנו, והשאלה 
בו כלפי עצמנו.  הנשאלת אם אנחנו משתמשים 
דרושה  מעשה  לפני  הפתגם?  למעשה  אומר  מה 
לאחר  ורק  בדיקה  דרושה  תכנון,  דרוש  מחשבה, 
מכן מגיע המעשה. פעם היינו אומרים "ספור עד 
ללא  מהמותן  תגובה  כי  מגיב",  לפני שאתה   10

מחשבה אינה מומלצת בדרך כלל.

כוחו של הרגל
בדצמבר   מ־31  מדלגים  סוכנים  מאוד  הרבה 
את  האינרציה  בכוח  וממשיכים  השנה  לתחילת 
הפעילות ללא כל תכנון מקדים. יתרה מזו, כוחות 
על  ולהכריז  לסוכנים  להגיע  נוהגים  חיצוניים 
"תוכנית עבודה..., השנה אנחנו הולכים לעשות..., 
אם.....".  טוב  לך  שיהיה  חושבים  אנחנו  השנה 
שנקבעו  העבודה  לתוכניות  הסוכן  את  רותמים 
במטה החברות והרוב נסחף לתוך תהליך זה מבלי 

לבדוק האם זה מתאים בכלל לצרכיו ורצונותיו. 
באותה מידה שבכל הגופים המוסדיים – חברות 
גבי  על  שעות  יושבים   - השקעות  ביטוח/בתי 
שעות במהלך שנת 2021 ובונים תוכניות עבודה, 
תקציבים, יעדים, אסטרטגיה ועוד, אין כל סיבה 
ועניין  דבר  לכל  עסק  שמנהל  ביטוח  סוכן  שכל 
עצמו  עם  או  עצמו  עם  דומה  תהליך  יעבור  לא 

ובעזרת אנשי מקצוע אשר מתמחים בתחום.

תוכנית עבודה
תוכנית  בבניית  המרכזיים  הדברים  אחד 
הוא  חדשה  עבודה  שנת  לקראת  ותקציב  עבודה 
משמשים  למעשה  הם  הקיימים;  הנתונים  הכרת 
יסוד לכל תכנון עתידי. מפעילות שאנו עושים 
בניית  לנושא  סוכנים  עם  "אפשורנס"  במסגרת 
רבים  נתונים  כי  עולה  ותקציב  עבודה  תוכנית 
מתחיל  זה  בחלקם;  ידועים  או  ידועים  אינם 
עמלה  בשיעורי  ההכנסות,  מול  ההוצאות  ביחס 
בענפים השונים, בהכנסות שוטפות/חד פעמיות, 
כל  לגבי  וממשיך  ועוד,  קיימות  התחייבויות 
עם  הקשר  ומערך  הפנימית  הניהול  מערכת 

הלקוחות של המשרד ועד לאן רוצים ומה חשוב 
לפתח השנה ולמה, נקודות אלו ואחרות מסתבר 
אינן בהכרח נמצאות או ידועות להרבה סוכנים. 

בסופו של דבר מדובר בעסק כלכלי לכל דבר. 
אדם  כוח  גדולות,  הכנסות  עם  עסקים  לפעמים 
למרות  אך  ועוד,  רחבים  משרד  שטחי  גדול, 
ומסודרים בצורה  אינם מאורגנים  זאת, הנתונים 
שתאפשר קבלת החלטות לגבי העתיד על בסיסם.

בקרה לאורך השנה
בסדנאות לניהול זמן נשאלים המשתתפים: מי 
מנהל את הזמן למעשה?, האם הלקוחות או אתם 
מנהלים את הזמן שלכם?, מי מנהל את מי?; אותן 
לבניית  הקשור  בכל  להישאל  צריכות  שאלות 
קובע  מי  עבודה;  לשנת  ותקציב  עבודה  תוכנית 
מולו?  שיושב  המפקח  אולי  הסוכן?  היעדים?  את 
ורואה האם תואם  מי בודק את התקציב המיועד 
מנוהל  היה  סוכן  כל  שאם  ברור  הרי  למטרות? 
כל  העניין,  לצורך  חיצוני  דירקטוריון  ידי  על 
צריך  פתאום  בתכלית;  שונה  הייתה  ההסתכלות 
לבנות תקציב ולאשר אותו, פתאום צריך להגדיר 
זה  ואיך  אחרים  ולא  הם  מדוע  להסביר  יעדים, 
יתרום לארגון, פתאום צריך לתת דין וחשבון על 
פעילות כזו או אחרת וכו', נראה מטריד? אבל כך 
למעשה מתנהלים אותם הגופים שמולם עובדים 
הסוכנים. אז מדוע לא לאמץ דפוסי עבודה דומים 

גם במשרד הסוכן.

כלים לסוכן
כל סוכן הרואה עצמו כמנהל עסק כלכלי צריך 
לתכנון  במעבר  השינוי  כלכלית;  חשיבה  לאמץ 
יזום ודבקות במטרה לעומת עבודה בכוח האינרציה 
הרווח  שולי  בו  בעולם  ביותר.  מהותי  הוא  בלבד 
מחפשים  הלקוחות  בו  בעולם  וקטנים,  הולכים 
ערכים מוספים ולא רק מחיר, רוצים הכל עכשיו 
שאינה  לעבודה  מקום  אין  כזה  בעולם   - ומהר 
מתוכננת לפרטי פרטים. הנורמה הישראלית של 
מקומה  לפנות  צריכה  והסחבקיות  בסדר"  "יהיה 
ובקרה  מקצועי  ליווי  מסודר,  תכנון  של  לנורמה 
לאורך כל השנה של אנשי מקצוע. יעדים שנקבעים 
שלא  "חוצניים"  ידי  על  ולא  אמיתי  צורך  מתוך 
תמיד רואים עין בעין את האינטרס של הסוכן מול 

האינטרס של הגוף אותו הם מייצגים.
לשכת  תפקידי  מה  שואלים  אם  אגב,  דרך 
סוכני הביטוח לטובת חבריה, הרי אחת התשובות 
לסוכן  מקצועיים  כלים  להעמיד  היא  לדעתי 
בהתנהלותו  השוטפת  והבקרה  התכנון  לנושא 
מישהו  שאכן  תקווה  אני  עבודה.  שנת  במהלך 
ירים כפפה זו ומהר - זוהי נתינת ערך אמיתית 
את  תחזיר  ובינוני  ארוך  בטווח  אשר  סוכן  לכל 

השקעתה ובגדול.
חומר למחשבה.

יעוץ  הכותב הוא מבעלי "אפשורנס" - ליווי, 
והשבחה

shutterstock :הרבה סוכנים מתחילים את השנה החדשה ללא כל תכנון מקדים | צילום
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 פרשנות מיטיבה: האם החלפת מפרק 
הברך נחשבת "השתלה"  

עו"ד עדי בן אברהם מסביר בטור השבועי מה משמעות המילה "השתלה" בפוליסת 
ביטוח, ואיך מפרש בית המשפט את פוליסת הביטוח במקרה זה

היה ה מדינה,  עובד  הינו  אשר  מבוטח, 
קבוצתית  בריאות  בפוליסת  מבוטח 
באמצעות חברת ביטוח. במהלך פברואר 
2018, הוא עבר ניתוח להחלפה מלאה של מפרק 
הברך והשתלה של מפרק מלאכותי עשוי טיטניום 
המבוטח  פנה  הניתוח  לאחר  פלסטי.  רכיב  עם 
בארץ  השתלות  לנספח  ובהתאם  הביטוח  לחברת 
ובחו"ל ביקש לקבל את תגמולי הביטוח להם הוא 
החלפת  כי  השיבה  הביטוח  חברת  לשיטתו.  זכאי 
מפרק ברך אינה עונה על הגדרת השתלה. )חברת 
תגמולי  לו  שילמה  מבוטח  היה  בה  אחרת  ביטוח 

ביטוח תחת פרק ניתוחים(.
השלום  המשפט  לבית  תביעה  הגיש  המבוטח 
עונה  שעבר  הפרוצדורה  כי  טען  ושם  בחיפה 
להגדרת "השתלה". יתרה מכך, אם יש ספק ביחס 
המיטיבה  בפרשנות  לקראתו  ללכת  יש  להגדרה 
ולא  פרשנית  מחלוקת  על  מדובר  שהרי  עימו 

רפואית.

ניתוח או השתלה
טענות  של  רחב  מכלול  הציגה  הביטוח  חברת 
לתגמולי  זכאי  לא  המבוטח  התביעה:  לדחיית 
הביטוח הואיל ומדובר על ניתוח להחלפת מפרק 
הברך שאינו עונה על הגדרת "השתלה" וכן שלא 
ההשתלות  מרכז  מטעם  אישור  למבוטח  ניתן 
בפרק  "השתלה"  המונח  כי  הוסיפה  עוד  הארצי. 
חלק  או  רקמות  השתלת  על  חל  אינו  השתלות 
במסגרת  בוצעה  דנן,  במקרה  מלאכותי.  מאיבר 
ברקמה  מדובר  והרי  ברך,  מפרק  החלפת  הניתוח 
לחיזוק  שלם.  איבר  ולא  מאיבר,  חלק  המהווה 
מומחה  של  חוו"ד  הביטוח  חברת  צירפה  טענתה 
פוליסת  ענף  ועורך  מייסד  הינו  אשר  ידוע 
חוו"ד  את  וכן  בישראל  הראשונה  ההשתלות 
הקולקטיבית  הפוליסה  לבעל  הביטוח  יועץ  של 
הביטוח  חברת  כי  ציינה  ואף  לטענותיה  כתמיכה 
נספח  בסיס  על  ביטוח  תגמולי  שילמה  האחרת 

ניתוחים ולא השתלות;
הינו  הארצי  ההשתלות  מרכז  באישור  הצורך 
ודי  השתלות  תביעת  לאישור  מהותי  תנאי 
התביעה.  את  לדחות  כדי  זה  במקרה  בהעדרו 
פוליסה  כי מדובר על  חידדה  חברת הביטוח אף 
וביחס  הפוליסה,  בעל  עם  שנערכה  קולקטיבית 
לפרשנות המונח השתלה יש לתת כוונה לניתוחי 
השתלה יקרים ומורכבים ולא למתן פיצוי עבור 
נשוא  המקרה  דוגמת  ונפוצים  פשוטים  ניתוחים 

התביעה. 

כוונות הצדדים
לשלוש  הדין  הכרעת  את  חילק  המשפט  בית 

סוגיות:
לפרוצדורה  ביחס  השתלה  המונח  פרשנות   .1

הרפואית שעבר המבוטח. 
2. העדר אישור מרכז ההשתלות הארצי והעדר 

העלאת טענה זו במכתב הדחיה.
3. הפיצוי אותו יש לפסוק למבוטח ככל שידחו 

טענות חברת הביטוח.  

פרשנות המונח "השתלה":
פוליסת הביטוח הינה חוזה, ויש לבחון את כוונת 
הצדדים, ולכן קובע בית המשפט כי יש לבחון האם 
בפוליסה  השתלות  בפרק  "השתלה"  המונח  לשון 
משמעית  וחד  ברורה  הינה  הביטוח,  חברת  של 
של  דעתם  אומד  על  ממנה  ללמוד  ניתן  והאם 

הצדדים, אם לאו.
בפרק ההשתלות, שכותרתו "מקרה הביטוח", 

נקבע:
"מקרה הביטוח הינו אחד מאלה: 

במהלך  בחו"ל  או  בארץ  השתלה  ביצוע   .2.1
תקופת הביטוח.

 
המונח השתלה:

מגוף  הוצאה  או  כירורגית  כריתה  "השתלה: 
חלקיהם,  של  או  איברים  או  איבר  של  המבוטח 

שנלקחו  מאיבר  חלק  או  שלם  איבר  והשתלת 
מגופו של המבוטח, או מגופו של אדם אחר, ו/או 
של איבר אשר נלקח ממקור אחר במקומם, לרבות 
ומבלי למצות איבר מלאכותי, ו/או איבר מבעל חי, 
ו/או איבר שגודל או פותח באמצעים טכנולוגיים 
ו/או תאי אב  אחרים, או השתלה של מח עצמות 
מדם היקפי או דם טבורי אשר מקורו מתורם אחר 
או מתרומה עצמית של המבוטח. במקרה בו יושתל 
לב  להשתלת  הקודמת  כפרוצדורה  מלאכותי  לב 
מגופו של אדם אחר, יחשב הדבר כמקרה ביטוח". 

הרחבת ההגדרה
כאמור, חברת הביטוח ציינה כי מפרק הברך אינו 
ההגדרה  ולכן  בהגדרה  שמופיע  כפי  שלם,  איבר 
ההגדרה  כי  מציין  המשפט  שבית  אלא  חלה,  לא 
זה  אין  זה  ולעניין  מאיבר  לחלק  גם  מתייחסת 
המבוטח  בגוף  שהושתל  האיבר/חלקו  אם  משנה 
מקור  מכל  או  אחר  אדם  מגוף  הוא,  מגופו  נלקח 

שהוא. 
בהמשך  כי  ומחדד  המשפט  בית  מוסיף  אומנם 
איבר  למצות  ומבלי  "לרבות  נרשם  ההגדרה 
מאיבר  חלק  "ו/או  נרשם  ולא  מלאכותי" 
בנסיבות  משמעות  לכך  אין  אולם  מלאכותי", 
הגדרת  של  בהרחבה  מדובר  כי  מהטעם  העניין 
מגופו  וכן, כאשר  בצמצומה,  ולא  המונח השתלה 
שלם,  איבר  ולא  מאיבר,  חלק  הוצא  המבוטח  של 
אלא  שלם,  איבר  במקומו  להשתיל  ניתן  לא  אזי 

חלק ממנו. לם
צו
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בית המשפט מוסיף ומדגיש כי אף אם יש ספק 
ביחס לפרשנות הרי שהפוליסה קובעת כי כאשר 
קיימת סתירה יש לפעול על פי פירוש שיטיב עם 
המבוטח – ואף נרשם בפוליסה כי ההגדרה נוסחה 

באופן שייטיב עם המבוטח.  

פרשנות משפטית
חברת  מטעם  המומחים  כי  מציין  המשפט  בית 
הביטוח לא ידעו להשיב על הפרשנות הביטוחית 
וכי  התביעה  נשוא  בפוליסה  "איבר"  הגדרת  של 
עדויותיהם לא שינו את דעת בית המשפט ביחס 
לאופן הפרשנות המתאימה למקרה נשוא התביעה. 
ניתוח  כי  העובדה  עצם  כי  מוסיף  המשפט  בית 
החלפת מפרק הברך הינה ניתוח נפוץ אינה טעם 

לסטות מפרשנות הפוליסה. 
קבלת  לכאורה  כי  הביטוח  חברת  ציינה  אומנם 
בו  אבסורדי,  למצב  תוביל  המבוטח  פרשנות 
יחשב  סיליקון  או  שן,  השתלת  שיער,  השתלת 
שבית  אלא  השתלה,  פרק  פי  על  "השתלה" 
המשפט מציין כי הדיון אינו על השתלות שכאלה 
רפואית,  חוו"ד  על  נשענים  שהנימוקים  עוד  מה 
משפטית  פרשנות  על  הוא  בפועל  שהדיון  אלא 

ולא רפואית.  

המונח  כי  וקובע  המשפט  בית  מסכם  לכן, 
הפרוצדורה  על  חל  השתלות  בפרק  "השתלה" 
המבוטח  של  הניתוח  במהלך  שבוצעה  הרפואית 
של  הברורה  הלשון  עם  מתיישבת  זו  ומסקנה 
לפנות  צורך  שאין  כך  הפוליסה,  הוראות 

ולהתחקות אחר אומד דעת הצדדים.  
מציין  הארצי  ההשתלות  מרכז  אישור  לעניין 
בית המשפט כי מומחה חברת הביטוח ציין כי 
כאשר  אישורים  מעניק  לא  להשתלות  המרכז 
המבוטח  )אצל  מלאכותיים  איברים  על  מדובר 
ברך  מפרק  אלא  מהחי,  איבר  הושתל  לא 
מלאכותי( והם מתרכזים באיברים אורגניים. בית 
המשפט מדגיש כי לאורך כל הבדיקה של חברת 
הביטוח הם לא התייחסו לאישור מרכז ההשתלות 
ביחס לדחיית התביעה של המבוטח אלא התייחסו 

לעובדה כי אין מדובר על "איבר". 

תניה חסרת תוקף
בית המשפט מוסיף כי אף אם היה נדרש אישור 
צורך  היה  לא  כי  עולה  מהעדויות  הרי  שכזה 
השתלת  של  הליך  על  מדובר  כאשר  באישור 
חסרת  תניה  על  שמדובר  כך  מלאכותי,  איבר 
התביעה.  את  לדחות  בניסיון  ומשמעות  תוקף 

מעבר לצורך, בית המשפט מקבל את הטענה של 
המבוטח על כך שהצורך באישור מרכז ההשתלות 
לא עלה במסגרת מכתב הדחיה, וזו טענה שניתן 

בנקל להעלותה כבר במכתב הדחיה.  
פעמי  חד  פיצוי  מאשר  המשפט  בית  לסיכום, 
בסך של 350 אלף שקל בגין ההשתלה, וכן גמלת 
החלמה לאחר השתלה בסך של 5,000 שקל לחודש 

עבור 24 חודשים, ובסה''כ־120 ש"ח.  
לאי  המבוטח  דרישת  את  דוחה  המשפט  בית 
כושר שבועי, בהעדר חוו"ד תעסוקתית התומכת 
בטענתו, ופונה לדון בסוגיית הריבית המיוחדת.

בית המשפט מציין כי נראה שהתנהלות חברת 
לשלם  מחובתה  להתנער  מהרצון  מונעת  הביטוח 
את תגמולי הפוליסה, ללא כל מחלוקת אמיתית 
בתום לב, כפי שהוא מנתח את התנהלותה בתיק 
הביטוח  חברת  את  לחייב  מוצא  הוא  ולכן  זה, 
ובסה"כ  לשנה   7% של  בשיעור  מיוחדת  בריבית 
יחד עם תגמולי הביטוח בסך כולל העולה על 630 

אלף ש"ח. 

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של 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

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

מחיר הספר: 450 ש״ח כולל מע”מ 
למנויי עיתון פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

https://bit.ly/3mI8Kfz
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לוח הביטוח
דרושים

דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של 
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב, סוכנות הביטוח של 
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים 

לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס. העבודה 
 במשרדי הלשכה בת"א. מייל לשליחת קו"ח ־

lishka@insurance.org.il 
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח 

"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני, 
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך. אנו 
נספק שירותי תפעול, משרד, תוכנות ותיאום פגישות. 

  ofir@mishorim-ins.co.il – קורות חיים למייל

אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות 
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון - 

eyal@afikeyhon.co.il  ,054-4276891

בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי 
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר. המשרד במודיעין. 

 יש חנייה. לפרטים 0528741331 
michaele@b4-u.co.il 

לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים. 

דרישות התפקיד -  שליטה מלאה ביישומי אופיס; 
ידע וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון. 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. מייל לשליחת 
קורות חיים: psifas2021@gmail.com טלפון 

086289911

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 

ins.co.il־gil@hish :למייל

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 
 ins.co.il־eyal@sos :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, 
ins.co.il־shira@gabay.רכב + טל נייד + מחשב נייד

שכירות משנה
כיתה / חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה 

בחיפה, כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־40 אנשים 
)אופציה לרכישת ציוד שולחנות, כיסאות, מקרן, מסך(, 
משרד צמוד, מטבחון. אזור הצ'ק פוסט. כניסה מיידית. 

לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון 
050־7727795

להשכרה עד 3 חדרי משרד, במשרדי סוכנות ביטוח 
פנסיונית במרכז תל אביב. כולל כל השרותים 

 )אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה(. 
ina.co.il־shaul@eretzbar

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 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת 

ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים 
טובים, שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא 

קפלן 0525690573

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־2004455. 

ins.co.il־eran@bar .סודיות מובטחת

שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום 
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון 

 eyal@afikeyhon.co.il, – צור קשר לאפיקי הון –
054־4276891

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 

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה אוהד 

שנלר על פטירת אימו 

מרים שנלר  ז"ל
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

האוויר ח מזג  שאירועי  מעריכה  פור’ס  אנד  סטנדרד  הרייטינג  ברת 
בביטוחים  להפסדים  שגרמו   ,2021 של  השניה  במחצית  הקיצוניים 
ובביטוחי משנה, יאיצו את התייקרות התעריפים ב־2022. העלאת התעריפים 

תהיה משמעותית וגבוהה יותר מבשנים קודמות.
הם  למבטחים.  אכזבה  הסבו  בינואר  הביטוח  חידושי  האחרונות  בשנים 
להוסיף  יש  לזה  הנמוכים.  הריבית  ושערי  הטבע  מאסונות  הפסדים  ספגו 
בן דייסון מצוין  את ההשלכות של המגפות ושינויי האקלים. בניתוח של 
שהאירועים במחצית השנייה של 2021 ידחפו את מבטחי המשנה לייקור חד 

בפוליסות.
בחידושי חוזי הביטוח שנעשו בדצמבר, נתוני השוק הראו על התייקרות 
כמו  השנה,  של  השניה  במחצית  האירועים  בשל  המשנה  ביטוחי  של  חדה 
כי  היא  פור’ס  אנד  סטנדרד  הערכת  באירופה.  והשיטפונות  איידה  הוריקן 
גוברים הסימנים שמבטחי המשנה ייקרו את התעריפים בעונת חידושי חוזי 
הביטוח, זאת לאחר שבמחצית הראשונה של 2021 היו סימנים של עצירה 

בהתייקרויות ביטוחי המשנה.
תעשיית ביטוח המשנה הצליחה רק פעם אחת בארבע השנים האחרונות 
לכסות את הוצאות ההון. היה זה ב־2019 כאשר המבטחים השיגו תשואות 
גבוהות על ההשקעות. עתה, המבחן למבטחי המשנה יערך בעונת החידושים.

ירקטוריון מגדל ביטוח החליט ביום רביעי כי יוסי בן ברוך ימונה ד
כסמנכ"ל  בתפקידו  ימשיך  ולא  אחזקות,  מגדל  מנכ״ל  לתפקיד 
הכספים בחברה הבת מגדל ביטוח. עוד החליט הדירקטוריון, כי בן ברוך 
אז  ועד   2022 ביולי  מ־1  החל  אחזקות  מגדל  כמנכ"ל  לתפקידו  יכנס 

יאתר הדירקטוריון סמנכ"ל כספים חדש. 
בכך קיבל הדירקטוריון את עמדת הממונה על שוק ההון ד"ר משה 
לפני  במקביל.  התפקידים  בשני  לשמש  יכול  לא  ברוך  בן  כי  ברקת, 
10 ימים, בעקבות הודעת מגדל על מינוי בן ברוך, שלח ברקת מכתב 
המינוי  של  השלכותיו  "בחינת  כי  כתב  בו  ביטוח  מגדל  לדירקטוריון 
האמור, על רקע הנסיבות שקדמו לו, מעלה חשש כי יש בו, לכאורה, 
משום פגיעה משמעותית באפקטיביות הממשל התאגידי במגדל ביטוח; 
וכי בין היתר, המינוי עלול לערער את ההיררכיה בין סמנכ"ל במגדל 
מגדל  מנכ"ל  של  ביכולתו  ולפגוע  ביטוח  מגדל  מנכ"ל  לבין  ביטוח 
ביטוח לפקח כיאות על תפקוד מנהל חטיבת הפיננסים במגדל ביטוח".

עוד ציין הממונה, כי אין במכתבו כדי למצות בהכרח את התייחסות 
לנקוט  עשויה  והיא  האמור  למינוי  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 

באמצעי אכיפה נוספים בעניין זה לפי כל דין.

 בעקבות לחצי ברקת: 
יוסי בן ברוך מונה כמנכ"ל 

מגדל אחזקות 
< רונית מורגנשטרן

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

התחזית ל־2022: 
אירועי מזג האוויר יגרמו 

להתייקרות ביטוחי המשנה 
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