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ביטוח ופיננסים

הכירו את הנבחרים
והשבוע: יו"ר ועדת ביקורת 

ויו"ר ועדת חדשנות ודיגיטל על 
התוכניות לקדנציה הנוכחית ⋅ 

פרויקט מיוחד <  עמ' 6

סופה של תקופה
מנכ"לית הלשכה בשמת כרמון 

מסיימת את תפקידה ⋅ ועדת האיתור 
תחל בהליך בחירת מנכ"ל חדש 

בימים הקרובים <  עמ' 9

"לא פראיירים"
נשיא הלשכה תוקף את הראל 

ביטוח בעקבות פוליסת התאונות 
האישיות שהשיקה - "פגיעה 

בסוכנים" <  עמ' 3

 במכתב ששלח נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק לממונה ברקת הוא טוען כי יש להסדיר 
 את ההנחות בביטוח חיים כפי שנעשה בביטוחי הבריאות ⋅ "חברות הביטוח מציעות הנחות 

בדמי הביטוח לתקופות קצרות כדי להציגו כאטרקטיבי ובכך מטעות את המבוטחים ⋅ מדובר 
בתופעה פסולה שעל הרשות להסדירה בהוראה מפורשת" < עמ' 2

 "הנחות בכיסויים ביטוחים בענפי 
החיים והבריאות לטווחים קצרים 
 גורמות נזק ומטעות את הציבור - 
יש להפסיק מתן הנחות 

לתקופות קצרות מ־10 שנים"
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ביטוח 
ופיננסים

 אייזיק לברקת: "יש להסדיר ההנחות בביטוח 
חיים כפי שנעשה בביטוחי הבריאות"

 נשיא הלשכה טוען כי חברות הביטוח מטעות המבוטחים כשהן מציעות הנחות בדמי הביטוח לתקופות 
 קצרות כדי להציגו כאטרקטיבי ⋅ "ההנחות קצרות הטווח של חברות הביטוח משמשות כטריגר לא ראוי 

למתחזים ומוקדנים ומכשילות את הלקוחות" < רונית מורגנשטרן

פנה נ אייזיק  שלמה  סו"ב  שיא הלשכה 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  אל 
בבקשה  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון 
בתוכניות  ההנחות  מתן  נושא  את  להסדיר 

ביטוח חיים.
לתופעה  עדים  אנו  האחרונות  "בשנים 
בדמי  הנחות  מציעות  הביטוח  חברות  בה 
הביטוח במוצר סיכון לתקופות ביטוח קצרות 
ובמטרה 'לשכנע' את המועמד לביטוח באשר 
לעיניו  הנגלים  הביטוח  דמי  לאטרקטיביות 
באותה עת", כותב אייזיק בפנייתו לממונה. 
הוא מדגיש כי כיסוי ביטוחי בתוכנית ביטוח 
המבוטח  את  מלווה  סיכון"(  )"מוצר  חיים 
לאורך שנים רבות, וכי לקראת רכישת מוצר 
סיכון נדרש המבוטח ליתן דעתו ביחס לדמי 
הביטוח אשר עתידים להיגבות ממנו לאורך 

שנים.

הצעות האתרים 
המתחזים

'גירוי  של  בדרך  סיכון  מוצר  "רכישת 
שמקורם  מופחתים  ביטוח  לדמי  המבוטח' 

את  להטעות  עלולה  קצרה  לתקופה  בהנחה 
המועמד לביטוח, יתרה מכך, להעמידו במצב של 
קושי בהמשך תשלום דמי הביטוח עם הגיע מועד 
ומוסיף:  הלשכה  נשיא  מסביר  לסיומו"'  ההנחה 
בהנחה  המלוות  בהצעות  נתקלים  אנו  פעם  "לא 
משמעותית בשנה הראשונה לתקופת הביטוח וזאת 
מצד 'אתרים מתחזים' המניעים את המבוטח האוחז 
ולרכוש  קיימים  כיסויים  לבטל  קיימת  בפוליסה 
במועד  הגבוהה  ההנחה  לאור  חדשים  במקומם 

הכניסה לביטוח - אליה מופנה הזרקור.
לחדול  שיש  פסולה  בתופעה  מדובר  לטעמנו 
רשות  מטעם  מפורשת  בהוראה  ולהסדירה  ממנה 
מדגיש  )"הממונה"(",  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 

אייזיק.

הוראה דומה
של  לבו  תשומת  את  מפנה  הלשכה  נשיא 
המתוארת  לתופעה  דעתו  שנתן  לכך  הממונה 
שעה  בריאות,  ביטוח  לתוכניות  בהתייחס  לעיל, 
הוראות  'תיקון  שכותרתה  חוזר  טיוטת  שהנפיק 

החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 2, 3, 4 
ו־6 - עריכת תוכנית לביטוח בריאות' ובמסגרתה 
ליתן  רשאי  יהיה  משווק  גורם  כי  הממונה  מורה 
הנחה למבוטח ביחס לדמי הביטוח בתכניות ביטוח 
קבוע  בשיעור  תינתן  שההנחה  ובלבד  בריאות 

לתקופה של עשר שנים לפחות.
ההגדרות  בפרק  למוצע  בהתאם  משווק  גורם 

חברת  או  ביטוח  המשווק  ביטוח  "סוכן  בטיוטה: 
ביטוח המשווקת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח או 

ללא מעורבות סוכן ביטוח".
לכוונתו  בהתייחס  הממונה,  מצד  זה  "מהלך 
להתנות מתן הנחה בדמי הביטוח במוצרי הבריאות 
מהלך  הינו  שנים,  מעשר  תפחת  שלא  לתקופה 
בהוראה  להרחיב  הממונה  נדרש  ולטעמנו  מבורך 
ביחס  הנחה  למתן  בהתייחס  גם  דלעיל  לזו  זהה 

למוצרי סיכון".

שוק נקי ללא מניפולציות 
הוגנת,  תחרות  עם  נקי,  לשוק  שואפים  "אנחנו 
של  שבסופו  כאלה  ותמריצים  מניפולציות  ללא 
הלשכה  נשיא  מסביר  בלקוחות",  פוגעים  יום 
ראוי  לא  בטריגר  "מדובר  ופיננסים".  ל"ביטוח 
ל'מתחזים' ומוקדנים, שבאמצעות ההנחות האלה 
מי  דבר,  של  בסופו  הלקוחות.  את  מכשילים 
שעומד מאחורי ההנחות הללו הן חברות הביטוח, 
ההון  שוק  רשות  מצד  הסדרה  נדרשת  ולכן 

בנושא", טוען אייזיק.

שלמה אייזיק ומשה ברקת  | צילומים: גיא קרן, באדיבות יונט

"מדובר בטריגר לא ראוי 
ל'מתחזים' ומוקדנים, 

שבאמצעות ההנחות האלה 
מכשילים את הלקוחות. בסופו 
של דבר, מי שעומד מאחורי 

ההנחות הללו הן חברות הביטוח, 
ולכן נדרשת הסדרה של הנושא 

מצד רשות שוק ההון"



| 10 בפברואר 32022  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  חדשות | בריאות

"אל תתבלבלו - אנחנו לא פראיירים!"
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק תוקף את הראל ביטוח בעקבות פוליסת התאונות האישיות 

שהשיקה בשבוע שעבר ⋅ "אנחנו לשכה שתלחם ולא תתפשר" < רונית מורגנשטרן

הקיצוץ ב על  הפרסום  עקבות 
הסוכנים  בעמלות  המשמעותי 
האישיות  התאונות  בפוליסת 
שלמה  סו"ב  אומר  ביטוח,  הראל  שהשיקה 
אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, ל"ביטוח 
ופיננסים", כי הימים בהם סוכני הביטוח היו 
בישראל  הביטוח  תעשיית  של  החבטות  שק 
אנחנו   – תתבלבלו  "אל  והסתיימו.  חלפו 
ולא  שתלחם  לשכה  אנחנו  פראיירים!  לא 

תתפשר!
עינינו,  לנגד  המדינה  אזרחי  "טובת 
סוכן  רק  האמת  שברגע  היא  והעובדה 
הביטוח נמצא עם הלקוח. המגמות והאווירה 
פוגעת  הצידה  הסוכנים  להזזת  המגמתית 
אייזיק  טוען  באזרחים",  ופוגעת  בתחרות 
וללא  המדף'  'על  מוצרים  "ללא  ומוסיף: 
תמורה נאותה, לא יכנס דם חדש ולא יהיו 
סוכנים חדשים, הלקוחות יישארו 'ערומים' 

וחסרי אונים.
"אנחנו כאן על מנת לדאוג לאיכות החיים 
של אזרחי המדינה בעבר בהווה וגם בעתיד. 

אני מציע לכל השחקנים בשוק הביטוח שלא 
והעסקית  הרגשית  באינטליגנציה  לזלזל 

שלנו", מדגיש אייזיק.

פגיעה בסוכנים 
השקת  עם  הקודם,  בגיליון  שפרסמנו  כפי 
פוליסת התאונות החדשה של הראל, הודיעה 
על  הסוכנים  בעמלות  שינויים  על  החברה 

מכירת ביטוח תאונות אישיות של החברה:
מכירת  על  )עמלות  בוטלו  ההיקף  עמלות 

פוליסה עמדו על 60%־70%(.
על  )עמדו  ל־11%  ירדו  הנפרעים  עמלות 

כ־23%־25% עד כה(.
הורדת העמלות הקיצונית הביאה לתגובות 
ביטוח,  סוכני  מאות  של  ברשתות  נזעמות 
ימכרו את הפוליסה  כי לא  שחלקם התריעו 
וכתבו, בין היתר: "מי שמוכר בהראל בעמלה 
ללקוח  יקר  יותר  "מחיר  הענף";  מוכר  כזו 
ובלי עמלה"; "אסור למכור. תשכחו מהמוצר 
הזה. אין תגמול - אין שיווק לפוליסה"; ועוד.

 אייזיק. "ברגע האמת - רק סוכן הביטוח נמצא עם הלקוח" 
| צילום: דוברות שלמה אייזיק

האם הוספת כיסוי סייבר 
לצד א' בפוליסת האחריות 

המקצועית שלך?

ליסו"ב סוכנות לביטוח (1993) בע"מ
לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2018/08/Cyber-insurance-flyer.pdf
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 "מכירת ביטוח נסיעות שלא על ידי 
בעל רישיון – סכנה לציבור"

נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק בפנייה דחופה לשר האוצר – לעצור את הצעת החוק שתאפשר 
לסוכני הנסיעות מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל < רונית מורגנשטרן

בועז ב ח"כ  של  החוק  הצעת  עקבות 
הנסיעות  לסוכני  לאפשר  טופורובסקי 
למכור ביטוח נסיעות לחו"ל, פנה נשיא 
הלשכה סו"ב שלמה אייזיק אל שר האוצר אביגדור 
משה ברקת,  ליברמן והממונה על שוק ההון ד"ר 
בבקשה לעצור את הצעת החוק. בהצעת החוק שלו 
מסביר ח"כ טופורובסקי, בין היתר, כי "הזמנה של 
מוצרי ושירותי נסיעה תחת קורת גג אחת מייעלת 
כל  על  הטיול  הזמנת  את  הצרכן  עבור  ומפשטת 
מרכיביה, ומונעת את יציאתם של ישראלים לחו"ל 

ללא כיסוי רפואי".
נשיא  טוען  ולממונה  האוצר  לשר  במכתבו 
את  ששומט  חקיקתי  במהלך  מדובר  כי  הלשכה 
לטובת  בהתייחס  המחוקק  ותפיסת  עמדת  בסיס 
הציבור. בהתייחסו לחוק הפיקוח על ביטוח, טוען 
רק  כי  לוודא  למטרה  לו  שם  "המחוקק  אייזיק: 
כך  לשם  הסמיכוהו  המדינה  שרשויות  סמכא  בר 
ישמש הגורם המקצועי והבלעדי אשר לו הסמכות 
לעסוק בעסקי הביטוח וזאת מתוך הכרה כי טובת 
בדין  הרישיון  בעל  פעולת  על  והפיקוח  הציבור 

נשמרות". 
"מכירת  במכתבו,  אייזיק  מדגיש  כן",  על  "יתר 
עבירה  הינה  רישיון  בעל  באמצעות  שלא  ביטוח 

פלילית כה חמורה עד שהמסתכן בהפרתה צפוי 
ממושכות  מאסר  לתקופות  בחשיפה  להימצא 
המחוקק  כי  ללמדנו,  לחוק.   104 בסעיף  כמפורט 
הבהיר בצורה בהירה עד מאוד את עמדתו בעניין 

מכירת ביטוח ללא רישיון".

היבט רפואי קריטי
הביטוח  עולם  מורכבות  את  מפרט  אייזיק 
ומילוי  המקצועי  הידע  ההכשרה,  ואת  ומוצריו, 
לסוכן  הנדרשים  ההון,  שוק  רשות  הוראות 
בקבלת  הראשוני  לקושי  מעבר  וזאת  הביטוח, 
הנוכחית  במתכונתה  החוק  "הצעת  הרישיון: 
העצמאיים  הביטוח  סוכני  לציבור  לעג  הינה 
הביטוח  סוכני  ציבור  כדין.  ברישיון  האוחזים 
אשר פועלים יום-יום במלוא המרץ להעניק תוכן 

לייחוד מקצועם וזאת לאחר שעמדו בכל התנאים 
הנדרשים והמשוכות שבדרך לשם קבלת רישיון 
רופאים  כי  דעתכם  על  עולה  היה  האם  כדין. 
את  ינתחו  ביטוח  וסוכני  בריאות  ביטוח  ימכרו 
מבוטחיהם? האם היה עולה על דעתכם כי עורכי 
ביטוח  וסוכני  פטירה  למקרה  ריסק  ימכרו  דין 
מומחה  איש  איש  למבוטחיהם?  צוואות  יערכו 
עסקינן  כאשר  שבעתיים  הדבר  ויפה  בתחומו 

בעיסוק המחייב רישוי בדין".
נסיעות  לביטוח  כי  במכתבו  אייזיק  מסביר  עוד 
התאמת  "אי  חיים:  משנה  רפואי  היבט  יש  לחו"ל 
הכיסוי באופן ראוי למועמד לביטוח לרבות בהיבט 

כיסוי  להיעדר  להוביל  יכול  החיתומי/רפואי 
ביטוחי ולהסב ללקוח נזק רפואי משמעותי ונלווה 

לו נזק כלכלי גדול. 

הטעיית המבוטח
השפעת  תרחישי  את  לציין  ראוי  זה,  "בהקשר 
הקורונה על מוטציות השונות אשר חייבו היערכות 
הנוגע  בכל  החיתומי  בהיבט  ומעמיקה  חדשה 
אייזיק,  מסביר  למדינתו",  מחוץ  אדם  לשהיית 
באשר  נוספת  ראייה  זווית  לנו  שימשה  "הקורונה 
לצרכים  ובקורלציה  הביטוחי  הכיסוי  לחשיבות 
ימשיכו  אשר  הרפואי  החיתום  ותהליך  הרפואיים 
גם בעתיד להיות מורכבים יותר ויחייבו התמחות 

מקצועית גדולה יותר".

עוד טוען נשיא הלשכה, כי "הצעת החוק הפועלת 
כסות  למעשה  היא  הנסיעות  סוכני  לקידום  כעת 
להפרת ייחוד מקצועות ועיסוקים אחרים הדורשים 

מדובר  למעשה,  הלכה   – בדין  והסמכה  רישוי 
עקרון  מושתת  עליהם  איזונים  של  בוטה  בהפרה 

ההסמכה ורישוי".
בנוסף לפניית נשיא הלשכה, יש לציין כי בחוזר 
שפרסמה רשות שוק ההון ב־2019, לאחר פניית 
הלשכה, נכתב: "יש חשש שהלקוח יטעה לחשוב 
ומודע  הביטוח  בתחום  בקיא  הנסיעות  שסוכן 
לצורכי הביטוח הייחודיים שלו; מאחר שלרכישת 
פוליסת ביטוח ישנן השלכות הרות גורל על היקף 
קרות  בעת  לו  זכאי  יהיה  שהמבוטח  הפיצויים 
ידי  על  להיות משווק  הביטוח  על  ביטוחי,  אירוע 
איש מקצוע המתמחה בתחום בלבד". לאחר פרסום 
החלטת  נגד  לבג"צ  הנסיעות  סוכני  עתרו  החוזר 

הרשות, אך בג"צ דחה אותם על הסף.

 "הצעת החוק הפועלת 
 כעת לקידום סוכני הנסיעות 
היא למעשה הפרה בוטה של 

 איזונים עליהם מושתת 
עקרון ההסמכה והרישוי"

"מכירת ביטוח שלא באמצעות 
בעל רישיון הינה עבירה פלילית 

כה חמורה עד שהמסתכן 
בהפרתה צפוי להימצא בחשיפה 

לתקופות מאסר ממושכות"

shutterstock :אי התאמת הכיסוי באופן ראוי למועמד לביטוח עלול להביא לנזק רפואי וכלכלי | צילום"
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 פרויקט מיוחד: נבחרי לשכת סוכני הביטוח 
החדשים חושפים את התוכניות לקדנציה

 בכל שבוע נארח כמה מהנבחרים לתפקידי יו"רים בלשכה, שיספרו על עצמם ועל תוכניותיהם במסגרת 
 תפקידם החדש ⋅ והשבוע – ממהפכת אינושרטק ועד תוכנית ביקורת חדשה ללשכה ⋅ יו"ר ועדת ביקורת 

סו"ב איציק אורן, יו"ר חדשנות ודיגיטל סו"ב דורון זיו ויו"ר ועדת תקנון סו"ב אבי אקהאוס < רונית מורגנשטרן

סו"ב איציק אורן, יו"ר ועדת 
ביקורת

"נבצע ביקורת בונה ולא נשכנית"

נשוי לאורה, אב לגולן ולשרון, סב 

לאיתי, גיא, טל ומיה

ותק בענף הביטוח: 43 שנה. בתחילה 

כמפקח עצמאי ומנהל יחידת רכישה 

בחברת שמשון שמוזגה לתוך מגדל. חבר 

לשכה כ־29 שנה

בעלים של אורנים סוכנות לביטוח 

שמנוהלת כיום ע"י אורה אשתי, גולן הבן 

,יוני חתני ושרון בתי

תחומי עיסוק: כל התחומים, כולל ביטוח 

ימי

 .B.A ,מהמכללה לביטוח .C.L.U בוגר

במדעי הרוח, M.A. בלימודי משפט 

מאוניברסיטת בר אילן

תוכניות ועדת הביקורת שבראשותי:
"כיו"ר ועדת הביקורת אשתדל לבצע ביקורת 
שביכולתי  כל  אעשה  'נשכנית';  ולא  'בונה' 
לנקות את כל השיירים מתקופת סוף הקדנציה 

פעלו  בהן  החדשה  הקדנציה  ותחילת  הקודמת 
מכורח  והנוכחית  הקודמת  הלשכה  הנהלות 
הנסיבות שלא ע"פ התקנון כלשונו. את כל אלו 

נעשה ללא רעשי רקע מיותרים.
זום  ישיבות  בשתי  הוועדה  ישבה  כה  "עד 
יו"ר  ישיבות פרונטליות, בחרה סגנית  ובשתי 
ועדה – סו"ב אורנה יחזקאל - והמליצה בפני 
קובי  רו"ח  הנהלת הלשכה החדשה למנות את 

נבון כמבקר פנים של הלשכה.
ישיבות  מספר  חייבה  הקדנציה  "תחילת 
להיפגש  בכוונתנו  מהמתוכנן.  גבוה  ושיחות 
צמוד  מקצועי  ליווי  לקבלת  לרבעון  אחת 
טמיש  פיאד  עו"ד  ושל  נבון  קובי  רו"ח  של 
)היועמ"ש החדש של הלשכה( ולעדכן את חברי 
ו/או  הלשכה  באתר  הוועדה  בפעילות  הלשכה 

בעיתון הלשכה".

סו"ב דורון זיו, יו"ר ועדת 
חדשנות ודיגיטל

"ניזום שת"פים כדי לתת לסוכן לקחת חלק 
במהפכת האינשורטק"

נשוי 4+

ותק בענף: סוכן ביטוח וחבר לשכה 

משנת 2017

סוכנות "זיו פתרונות חכמים בביטוח" 

בבעלות יואל זיו, ממוקמת בנתניה

התמחות: ביטוחי נסיעות לחו"ל, פיננסים 

ופנסיה, סיכונים, עסקים ואלמנטרי

"דיגיטל הוא החיבור בין העסק לטכנולוגיה. 
העסק,  על  מחדש  לחשיבה  מתייחסת  חדשנות 
חדשים  עסקיים  ומודלים  חדשים  מוצרים 

בשילוב הדיגיטל. 
תחום האינשורטק מתפתח בקצב מהיר ומציע 
שרשרת  מחלקי  אחד  לכל  ומוצרים  פתרונות 
עובר  שלא  תחום  כמעט  אין  בביטוח.  הערך 
ההפצה,  דרך  מהמוצר,  החל  טרנספורמציה: 
התפעול, החיתום, ניהול התביעות, הגביה וכו'. 
נהנים  ולא  כמעט  אנו  בישראל  כאן  לצערנו, 
מהשפע שיש לעולם זה להציע, מסיבות רבות 

ושונות".
בקדנציה  הוועדה  עבודת  תתמקד  במה 

הנוכחית?
"ועדת החדשנות והדיגיטל תעסוק בקדנציה זו 
בשני תחומים עיקריים: הראשון, חיבור לעולם 
הדיגיטליים  הכלים  הנגשת  משמע  הדיגיטלי, 
הקיימים כבר היום בשוק, לשם ייעול העבודה, 
הסוכנים  של  הקשר  ושיפור  הפריון  הגדלת 
ספקים  לא מעט  יש  המבוטחים.  עם  והסוכנות 
של מוצרים מסוג זה בארץ ובעולם, ויש צורך 

לשם  הלשכה  של  בכוחה  ולהשתמש  להכירם 
הנגשתם בתנאים טובים. אנו נוציא קול קורא 
לכל הספקים המיוצגים בישראל להציג בפנינו 
ונייצר  אותם,  נבחן  המתאימים,  המוצרים  את 
מערכת השוואה, המלצה ותמחור מיוחד לחברי 

הלשכה. 
"תחום העשייה השני יעסוק בחדשנות, הווה 
החדשנות  בעולם  העתידיים  במוצרים  אומר 
ויתרכז  עינינו,  לנגד  המתפתח  והדיגיטל 
חדשניות  הזנק  חברות  עם  פעולה  בשיתוף 
חלק  לקחת  אפשרות  לסוכן  לתת  מנת  על 
שיתופי  את  ניזום  אנו  האינשורטק.  במהפכת 
עבודה  באמצעות  אלו  חברות  עם  הפעולה 
המתמחות  הסיכון  הון  קרנות  עם  משותפת 

ובאמצעות  אחד,  מצד  הביטוח  בתחום 

"אעשה כל שביכולתי לנקות 
את השיירים מהקדנציה 

הקודמת ולפעול לפי התקנון"

"אעשה כל שביכולתי לנקות 
את השיירים מהקדנציה 

הקודמת ולפעול לפי התקנון"
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בישראל  לעבודה  ומגבלות  חסמים  פתיחת 
תוך שיתוף פעולה עם רשות שוק ההון, ביטוח 
המטרה  המסורתיות.  הביטוח  וחברות  וחיסכון 
היא לחבר בין חברות הזנק המעוניינות בניסיון 
בעלי  וסוכנויות  סוכנים  לבין  האמיתי  בעולם 

מוטיבציה ורצון להתחבר לעולם המתקדם. 

סו"ב אבי אקהאוס, יו"ר ועדת 
תקנון

"נעדכן ונתאים התקנון לעידן הנוכחי"

נשוי + 3

חבר  ביטוח,  כסוכן  שנה   33 בענף:  ותק 

לשכה 11 שנים

יו"ר  סגן  קודמות:  בקדנציות  תפקיד 

הועדה הפנסיונית, יו"ר תת ועדה לענייני 

רגולציה

מנכ"ל משותף של אגוז סוכנויות ביטוח, 

בית סוכן בפתח תקוה 

טווח,  ארוך  חסכון  אגף  מנהל  התמחות: 

בריאות ופיננסים

בחברות  מפקח  בעבר  מקצועי:  ניסיון 

ביטוח,  בחברות  שיווק  מנהל  ביטוח, 

מנכ"ל פסגה קרן פנסיה, מנכ"ל הפניקס 

וחבר  ביטוח  סוכן  כיום  וגמל.  פנסיה 

.MDRT

חומרים,  בהנדסת  ראשון  תואר  השכלה: 

תואר שני בניהול

לקדנציה  שנבחרה  תקנון  ועדת  תוכנית 
הנוכחית:

"תקנון הלשכה מחייב התאמות לעידן הנוכחי 
התקנון  מטרת   .8102 בשנת  עדכונו  מאז 
להסדיר את עקרונות יסודה, ארגונה ופעילותה 
חבריה  ציבור  למטרת  כעמותה  הלשכה  של 

שלא לשם חלוקת רווח.
"בין היתר, מטרת התקנון לשמור על מסגרת 
תקינה של העמותה בהיבט של ניהול תאגידי 
וקריאתו,  בהבנתו  פשטות  משלב  שהוא  תוך 
של  תקין  בניהול  הלשכה  למוסדות  ומסייע 

העמותה טבשקיפות על פי כל דין.
"בין חברי הוועדה בראשותי משולבים חברי 
וניסיון  לשכה ותיקים וצעירים, בעלי השכלה 
מקצועי מגוון, חלקם בעלי ניסיון רב כחברים 
תפקידים  ובעלי  בעבר  הלשכה  במוסדות 

במחוזות בהווה.
התקנון  להתאמת  יפעלו  הוועדה  "חברי 
ועם  הנוכחי  לעידן  לעיל,  שפורטו  למטרות 
של  וליווי  היוועצות  כדי  תוך  לעתיד  הפנים 
לוועדה של  המקצועי  והיועץ  המשפטי  היועץ 

הלשכה ואישור המועצה הארצית. 
חברי  להמלצות  להתייחס  הוועדה  "בדעת 
התגבשותו  טרם  אליה  שיופנו  ככל  הלשכה 

הסופית של טיוטת התקנון שתוצע לעדכון".

התייקרות בענף ביטוח הרכב: ביטוחי 
החובה מתייקרים ב־3%־5%

ביטוח החובה יתייקר ב־5%־4% ⋅ בחלק מהחברות הוא כבר התייקר בשיעור קטן 
יותר אותו אישרה הרשות ⋅ בענף צופים גם התייקרות של הביטוח המקיף ⋅ הלשכה: 

"התייקרות מתונה משום שמדובר בשוק תחרותי" < רונית מורגנשטרן

שוק ח לרשות  פנו  הביטוח  ברות 
וחיסכון בבקשה לייקר  ההון, ביטוח 
תעריף  לטענתן  החובה.  ביטוח  את 
נגזר  ממנה  התקרה  את  המהווה  ה"פול" 
גבוה  להיות  אמור  הביטוח  בחברות  המחיר 
מתבקשת  ההתייקרות  לטענתן,  משמעותית. 
)העברות(  הביטוח  חברות  תשלומי  מהגדלת 
לקופות החולים על טיפולים בנפגעי תאונות 
מבטחי  מדרישת  וכן  ל־12.66%,  מ־9.4% 

המשנה על רקע הירידה ברווחיות בתחום.
למספר  אישרה  ההון  שוק  רשות  כי  נודע, 
חברות ייקור מתון של אחוזים בודדים, לאחר 
בדיקה פרטנית של הדוחות העסקיים של כל 
גורף.  בייקור  בינתיים  מדובר  לא  אך  חברה, 
ברשות מחכים לדוח מאגר המידע הסטטיסטי 
בענף ביטוח רכב חובה כדי להחליט מה יהיה 
שיעור העלייה בתעריפי ביטוח החובה. הדו"ח 

אמור להתקבל בעוד כחודש. 

הוועדה  יו"ר  שדה,  שי  סו"ב  לדברי 
ביטוח  גם  בלשכה,  האלמנטרית 

כנראה  יתייקר  )מקיף(  הרכוש 
אנו   .1" הן:  והסיבות  בקרוב, 
עדים בתקופה האחרונה לעלייה 
 .2 רכב;  בגניבות  משמעותית 
לכלי  בחלפים  העולמי  המחסור 
תחום  להתייקרותם.  גורם  הרכב 

ומשתנה  תחרותי  מאוד  הוא  זה 
הנהג,  גיל  הרכב,  לשווי  בהתאם 
מקרה,  בכל  ועוד;  תביעות  ניסיון 
השפעת  את  לראות  מעניין  יהיה 
הפרמיה".  על  שמניתי  הגורמים 
גם  יוכלו  החברות  כי  לציין  יש 

לצמצם את גובה ההנחות למבוטח ולא להעלות 
במישרין את מחיר הביטוח. ".

ביטוחי  של  הוודאית  ההתייקרות  לגבי 
שתי  יש  פה  "גם  שדה:  סו"ב  אומר  החובה, 

מתחילת  ההתייקרות   .1  – סיבות 
המבטחים  העברות  של   2022
ל־12.66%  החולים  לקופות 
שגבה  החובה  ביטוח  מדמי 
 .2 הקודם;  בחודש  המבטח 
השנים  במהלך  שחיקה  יש 
ביטוחי  במחיר  האחרונות 
לאבסורדים  הגענו  החובה; 
600־700  בסך  פרמיה  של 
לרכש  חובה  ביטוח  על  שקל 
ברווחיות  ירידה  נוצרה  חדיש. 
מבטחי  מצד  ללחץ  שהביא  מה 
הפרמיות.  את  להעלות  המשנה 
 – מתונה  תהיה  ההתייקרות 
בשוק  שמדובר  משום  גם  בודדים,  אחוזים 
תחרותי. היא תשפיע על כל בעל רכב באופן 
שונה – תלוי בחברה, תלוי בשווי הרכב, ועוד 

פרמטרים כמו גיל הנהג וכד'".

 שדה. "ישפיע על כל בעל 
 רכב באופן שונה" 

| צילום: באדיבות המצולם
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 פוליסת תאונות אישיות החדשה של הראל: 
התייקרות ללקוחות – פגיעה בעמלות לסוכנים

 השוואה בין התוכנית "הישנה" לתוכנית החדשה שביצעה סוכנות הביטוח "מטאור" מגלה: התייקרות 
 משמעותית של הפרמיה ללקוחות לצד הורדה דרמטית בעמלות הסוכנים שתפגע בשירות למבוטחים

< רונית מורגנשטרן

ביטוח השיקה לפני שבוע את ש הראל 
החדשה  האישיות  התאונות  פוליסת 
בקרב  שקמה  לסערה  במקביל  שלה. 
סוכני הביטוח, לאחר שבתוכנית החדשה של הראל 
היקף,  עמלת  ואין  בחצי  הנפרעים  עמלת  נחתכה 
בדקה סוכנות "מטאור" לביטוח, פנסיה ופיננסים 
את התוכנית עצמה לעומת התכנית ה"ישנה" של 

הראל. אלה הממצאים:

היבט הסוכן
פגיעה משמעותית ביכולת הסוכן לתת שירות 

ללקוח:
⋅ תוכנית ישנה – תמורה ראויה לסוכן המאפשרת 

מתן שירות מתמשך
⋅ תוכנית חדשה – ללא תמורה המאפשרת שירות 

תוספת עבודה:
⋅ תוכנית ישנה – צירוף חד פעמי לפוליסה

⋅ תוכנית חדשה – חידוש כל שנתיים
מעורבות הסוכן בתהליך:

⋅ תוכנית ישנה – טיפול בתביעות וטיפול שוטף 
בלקוח

⋅ תוכנית חדשה – טיפול בתביעות וטיפול שוטף בלקוח
⋅ תוצאה – אין שינוי במהות מעורבות הסוכן, אך 

ללא תמורה נאותה

היבט הלקוח
בסכומי  מהותי  שינוי  ללא   – התכנית  כיסויי   ⋅

הביטוח, למעט הורדת הכיסוי "נכות תעסוקתית" 
במוצר החדש וללא יכולת לקבל שירות ראוי.

בין  השוואה   – לתשלום  הפרמיה  התייקרות   ⋅
)ההתייקרות  למקסימלית  מינימלית  תוכנית 

מסומנת באדום, באחוזים(.

פרמיה ללקוח:
⋅ תוכנית ישנה – פרמיה קבועה עד גיל 80

תוכנית חדשה – מתחדשת כל שנתיים, חברת   ⋅
הביטוח יכולה לבחור שלא לחדש, הפרמיה ללקוח 

יכולה להשתנות בעת חידוש

אז מה עושים?
פוליסה  על  שהנחה  ברגע   - הרגולטור  מול   ⋅
לשנתיים, למעשה אמר בדרך עקיפה: לא לשלם 

עמלה. כאן אנו צריכים לתקוף את הסוגיה

את  מלמכור  להימנע   - הביטוח  חברות  מול   ⋅
המוצר.

מטאור:  סוכנות  מנכ"ל  מכלוף,  אורון  לדברי 
"חברת הראל נהגה בחוסר רגישות ואולי גם בחוסר 
הבנה, אבל היא לא עיקר הבעיה. הבעיה העיקרית 
היא הממונה על שוק ההון שיצר תנאים שהנפגע 
העיקרי בהם הוא הלקוח - פוליסה לשנתיים, שזה 
הכי קרוב למוצר אלמנטרי. אנו כאנשי עסקים לא 
צריכים לשתף פעולה בעסקה שלא כדאית ללקוח 

ואינה מאפשרת לנו לתת שירות.
נכתב  בינואר  ה־24  מיום  החוזר  הוראת  בתיקון 
קובע  אישיות  תאונות  "חוזר  כללי:   1 בסעיף 
תאונות  ענף  את  להסדיר  שמטרתן  הוראות 
אישיות, באופן שיבטיח הליך מכירה הוגן. בקשר 
המשולש - יצרן, סוכן, לקוח - קיימת סיטואציה 

לא הוגנת כלכלית ללקוח ולסוכן".

 

  
 מנות 10/  1מנה  - חדש זהב 5ארד /  - ישן

 תכנית מקסימלית תכנית מינימלית תכנית מקסימלית תכנית מינימלית

 500,000 50,000 750,000 50,000 מוות ונכות מתאונה

 100,000 10,000 100,000 10,000 שברים

 ליום₪  1,000 ליום₪  100 ליום₪  1,000 ליום₪  100 אשפוז

 100,000 10,000 100,000 10,000 סיעוד

 לא קיים לא קיים לחודש₪  4,000 ש"ח לחודש 1,000 נכות תעסוקתית

 

לעומת ארד( 1)מנה  מינימלית תכנית -השוואה   

 טווח גילים
 התייקרות תעריף חדש ישן לאחר הנחה ישן תעריף

1מנה  באחוזים 1מנה   1מנה    

3-20 15.02 10.51 32.21 206% 

21-39 21.12 14.78 32.61 121% 

40-49 24.86 17.40 44.84 158% 

50-54 29.23 20.46 49.16 140% 

55-59 35.03 24.52 51.15 109% 

60-64 44.54 31.18 53.12 70% 

65-69 57.71 40.40 55.33 37% 

70-76 81.05 56.74 61.17 8% 

 

 מנות זהב( 5מנות לעומת  10) מקסימלית תכנית -השוואה   

טווח   
 גילים

ישן 
 התייקרות תעריף חדש ישן לאחר הנחה תעריף

 באחוזים
 מנות 10 מנות 10 1מנה   

  3-20 27.13 18.99 322.1 1596% 

  21-39 45.79 32.05 326.1 917% 

  40-49 53.83 37.68 448.4 1090% 

  50-54 62.96 44.07 491.6 1015% 

  55-59 75 52.50 511.5 874% 

  60-64 95.15 66.61 531.2 698% 

  65-69 122.68 85.88 553.3 544% 

  70-76 172.99 121.09 611.7 405% 

השוואה - תכנית מקסימלית )10 מנות לעומת 5 מנות זהב(השוואה - תכנית מינימלית )מנה 1 לעומת ארד(
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 צו סגירה: חברת "זברה שירותי רכב" 
תסגר לצמיתות

 50 עובדי החברה פוטרו ⋅ חברת "דרכים" תרכוש את השם והמוניטין תמורת 350 אלף שקל 
< רונית מורגנשטרן

אישר ב אביב  בתל  המחוזי  המשפט  ית 
לאחר  "זברה"  חברת  של  סגירתה  את 
בשבוע  הליכים  להקפאת  שנכנסה 
שעבר. חברת "דרכים" מקבוצת "שחר" תרכוש את 
השם והמוניטין של זברה תמורת 350 אלף שקל. 
עובדי  מ־50  חלק  שילוב  בודקים  שחר  בקבוצת 

זברה שפוטרו בדרכים ובקבוצה בכלל.
פנה  לב,  נדב  עו"ד  לחברה,  שמונה  הנאמן 
האחרון  שישי  ביום  בת"א  המחוזי  המשפט  לבית 
כעסק  החברה  את  למכור  הסיכויים  "אפסו  וטען: 
זו פרשו  חי - המתמודדים שהתעניינו באפשרות 
במתכונתה  לחברה  זה.  אחר  בזה  ומתן  מהמשא 
ההפעלה  ותוכנית  קיום  זכות  כל  אין  הנוכחית 
מנשימה את החברה באופן מלאכותי בלבד. לפיכך, 
אם  כלל.  החברה  את  ולהפעיל  להמשיך  ניתן  לא 
שלושה־ לפני  זה  להליך  ניגשת  הייתה  החברה 

ארבעה חודשים, ניתן היה להצילה".

250 קריאות ביום
כ־120  היו  זברה  לחברת  כי  עולה,  מהבקשה 
ביום.  קריאות  בכ־250  טיפלה  והיא  לקוחות  אלף 

בתל  המחוזי  ביה"מ  הוציא  שעבר  שבוע  בתחילת 
אביב, לבקשת החברה, צו הקפאת הליכים לחברת 
זברה שירותי רכב, ומינה לה את עו"ד לב כנאמן 
זמני. זברה הצהירה כי חובותיה עומדים על כ־11 
מיליון שקל. חלק גדול מהחובות הם לבנק מזרחי 

טפחות.
לשירותי  חברה  הינה  רכב  שירותי  זברה  חברת 
דרך שפעילה בשוק משנת 1999. היא עבדה מול 

חברות הביטוח בהן, איילון, שירביט, ליברה, ביטוח 
כי חלק מעובדי  נודע,  ועוד.  ישיר, ביטוח חקלאי 
רונן  אופיר  עו"ד  של  שירותיו  את  שכרו  החברה 

למיצוי זכויותיהם עם הפיטורים.
את  דרכים  קנתה  המוניטין  רכישת  במסגרת 
אליה.  ההתקשרות  דרכי  ואת  "זברה"  המותג 
והראל  איילון  הביטוח  חברות  כי  נודע  בינתיים 
דרך  שירותי  חברות  על  לסוכניהן  כבר  הודיעו 

אחרות למנויי זברה, שאינן דרכים.

הנאמן בפנייה לבית המשפט: 
"לחברה במתכונתה הנוכחית 
אין כל זכות קיום ותוכנית 

ההפעלהמנשימה את החברה 
באופן מלאכותי בלבד"

הלשכה, ל ומנכ"לית  הביטוח  סוכני  שכת 
סיום  בדבר  להסכמות  הגיעו  כרמון,  בשמת 
בפועל  סיימה  כרמון  הלשכה.  כמנכ"לית  תפקידה 
אישור  לאחר   ,2022 בפברואר  ב־3  התפקיד  את 
אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה  נשיא  המנהל.  הוועד 
הודה לכרמון על תקופת כהונתה בלשכה ואיחל לה 

בהצלחה בהמשך דרכה.
אנה  של  מינויה  את  בנוסף  אישר  המנהל  הוועד 
ובקרה  תכנון  תפעול,  מחלקת  מנהלת  קריימן, 
בלשכה, למ"מ מנכ"ל באופן זמני עד לבחירת מנכ"ל 

קבוע באמצעות ועדת איתור.

 בשמת כרמון סיימה את תפקידה 
כמנכ"לית הלשכה 

 אנה קריימן, מנהלת מחלקת התפעול בלשכה מונתה למ"מ 
 מנכ"ל זמני ⋅ ועדת האיתור תחל בימים הקרובים בתהליך 

בחירת מנכ"ל קבוע < רונית מורגנשטרן

כרמון | צילום: גיא קרן

shutterstock :120 אלף מנויי "זברה" יקבלו כעת שירות מ"דרכים" | צילום
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 כ־2 מיליון שקל בשנה: נחשף השכר 
של יו"ר מגדל אחזקות

השופט בדימוס חנן מלצר ירוויח כ־159 אלף שקל בחודש בתפקידו כיו"ר מגדל אחזקות 
⋅ למלצר שמורה גם הזכות לרדת בהיקף המשרה < רונית מורגנשטרן

     

אסיפה הכללית של מגדל אחזקות תאשר ה
העסקתו  ותנאי  מינויו  את  במרץ  ב־13 
המשפט  בית  שופט  מלצר,  חנן  של 
אחזקות.  מגדל  יו"ר  לתפקיד  לשעבר,  העליון 
מלצר יחליף בתפקיד את שלמה אליהו שהודיע 
על פרישתו מהתפקיד. אליהו ימשיך לכהן כחבר 

דירקטוריון החברה.
מגדל  פרסמה  הכללית  באסיפה  הדיון  לקראת 
אחזקות את תנאי העסקתו של מלצר, מהם עולה כי 
היו"ר החדש ירוויח כ־159 אלף שקל בחודש עבור 

66% משרה, ובסך הכל 1.87 מיליון שקל בשנה.

יסייע באתגרים הצפויים
של  בדיווח  שפורסמו  ההעסקה  תנאי  פי  על 
בהיקף  לרדת  יוכל  מלצר  לבורסה,  מגדל 
יאלץ לקבל את אישור  המשרה ל־50%, אך הוא 

הדירקטוריון למהלך. 
על  שכר  קיבל  לא  עצמו  אליהו  כי  לציין  יש 

לאחר  ביטוח,  אחזקות  מגדל  כיו"ר  תפקידו 
שוויתר על שכר כשמונה לתפקיד ב־2014, כך 

שמדובר בהוצאה כספית חדשה לקבוצה.
אליהו בן ה־86, בעלי השליטה במגדל אחזקות, 
כי  כשהודיע  שבועות  כשלושה  לפני  הפתיע 
כנשיא  כיום  )מכהן  מלצר  חנן  בדימוס  השופט 
יו"ר  לתפקיד  ימונה  העיתונות(,  מועצת 

דירקטוריון החברה במקומו.
על  ההודעה  בעקבות  היתר,  בין  מסר,  אליהו 
האירועים בשנתיים  "לאור מכלול  כי:  פרישתו 
האחרונות הגעתי למסקנה כי בשלה העת לסיים 
פרישתי  על  היום  הודעתי  ולכן  כהונתי,  את 
וגאה  שמח  אני  אחזקות.  מגדל  כיו"ר  הצפויה 
בעל  בדימוס,  עליון  שופט  מלצר,  שחנן  מאוד 
בתחום  גם  וניסיון  מומחיות  עם  קומה  שיעור 
העסקי ובתחום הממשל התאגידי נענה לבקשה 
בכל  לה  ולסייע  מגדל,  למשפחת  להצטרף 

האתגרים שבפניה".

הנתונים מתייחסים למסלול הכללי בהראל גמל להשקעה ונכונים לחודש דצמבר2021, בהתאם לאתר הגמל-נט של משרד האוצר. תשואה ממוצעת של 3 
השנים האחרונות: 10.24%. תשואה ממוצעת ב-5 השנים האחרונות: 7.04%, סטיית תקן ל-5 השנים האחרונות 6.44. התשואה הינה ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. 
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות יעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים של כל אדם.

 החודשים
האחרונים 12

הראל מובילה עם תשואה של 15.41% ב- 12 החודשים האחרונים

15.41%  מקום 1
קופות הגמל להשקעה של הראל בראש טבלת התשואות ב-2021
תרימו לה, תרימו!

מלצר | צילום: אתר בית המשפט



שלמה אייזיק, הנשיא שלנו איתנו

מועד: יום שני | 14.02.22
שעה: 13:30-12:30

השתלמות
און ליין

ללא
עלות!

שיחה בגובה העיניים

ליצירת קשר
03-6396676

שלוחה 9

לצפייה בעמוד הפייסבוק של המכללה לביטוח ופיננסים - 
לחצו כאן

השידור יפתח רק במועד ההשתלמות הנקוב

https://bit.ly/35Q9hGs
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 בעקבות פסיקת העליון: חברות השכרת הרכב 
יבטחו את נזקי הרכוש של צדדים שלישיים

בהתאם לפסיקה התקדימית בנושא "על חברות השכרת הרכב חלה חובה לבטח את נזקי 
הרכוש של צדדים שלישיים, אשר נגרמו כתוצאה מפגיעת רכביהן המושכרים ובהתאם לכך 

לשפות את צד ג' בגין הוצאותיו ונזקיו" ⋅ סו"ב שלומי גילה עם סקירה של פסה"ד

לם
צו

המ
ת 

בו
די

בא
ם: 

לו
צי

שלו ב בג'יפ  ג'  נסע   15/7/21 תאריך 
בכביש בגין בירושלים, כאשר נהג רכב 
שנסע בנתיב הסמוך לו נרדם על ההגה 
וסטה לנתיב שלו, תוך שהוא פוגע בו וברכב נוסף.

ברכבו של ג' מותקנת מצלמת נסיעה שצילמה 
את התאונה והקליטה גם את הנהג הפוגע מתנצל 
על כך שנרדם מאחר ועבד שעות רבות. לכאורה, 
הוקלט  שהנהג  מכיוון  מזו  פשוטה  תביעה  אין 

כשהוא מודה באחריותו לתאונה.
רכב  הינו  הפוגע  הרכב  ג',  של  מזלו  לרוע 
בארץ  הגדולות  הליסינג  מחברות  אחת  בבעלות 
– דבר אשר מסבך את העניין. תחילה הרכב תוקן 
והוזמן שמאי שקבע כי גובה הנזק הוא כ־84 אלף 
שקל. מכתב הדרישה הועבר לחברת הליסינג עם 
כל המסמכים הנדרשים כדי לסלק את התביעה, 
הנהג  של  וההקלטה  התאונה  של  הסרטון  כולל 

מודה באחריותו.

מלחמת התשה
חברת הליסינג התחילה במשחק שאין בו כלום, 
תחילה  המבוטח;  את  ולהתיש  זמן  למשוך  אלא 
שנשלחו  אחרי  השמאי.  שצילם  תמונות  דרשו 
רק  שהגיעו  טענו  הם  אישור  והתקבל  אליהם 
באו  זה  את  שמיצו  אחרי  מהתמונות.  חלק 
שהמוסך  הקנייה  חשבונית  את  לראות  בדרישה 
אכן רכש את החלקים; המוסך כמובן סירב לתת. 
חוזרים  ומכתבים  רב  זמן  אחרי  דבר  של  בסופו 
הואילה  מעו"ד  בתביעה  איום  ומכתב  מהשמאי 
חמישה  ב־15/12/21,  לשלם  הליסינג  חברת 
חודשים אחרי התאונה, סכום של 64,500 שקל, 

ללא הסבר.
אלו דברים שנעשים על ידי חברות ההשכרה/
גדולות  תחבורה  חברות  ידי  על  ואף  ליסינג 
שנוהגות "לבטח" את עצמן או לחילופין יש להם 
ביטוח צד ג' בחברת ביטוח, אבל עם השתתפות 
עצמית של כמה עשרות אלפי שקלים מה שבעצם 
הופך את הביטוח שלהן למצב של "ללכת בלי - 

להרגיש עם".
"נוהל  התחבורה  משרד  פרסם  ב־15/12/2008 
בנושא ביטוח צד ג' לכלי רכב המיועדים להשכרה 
"החברה  במפורש:  נכתב  בו  )ליסינג(",  ולהחכרה 
ידה  על  המושכרים  הרכב  כלי  לבטח את  חייבת 
בגין נזק לרכוש לצד ג' באמצעות חברת ביטוח, 
נזקים  לכיסוי  התחייבות  עצמה  על  שתיטול  או 
לרכוש צד ג' כאילו סולקו על ידי חברת ביטוח. 

בתאריך 6/5/2009 פרסם משרד התחבורה הוראה 
העצמית  ההשתתפות  דמי  את  המגבילה  נוספת 

שיכולה חברת ההשכרה לגבות מהשוכר.
את  לאכוף  שאחראי  התחבורה,  משרד  בפועל, 
התקנות על חברות אלו, לא מבצע אכיפה בנושא, 
כנראה בעקבות לחצים פוליטיים מצד לוביסטים 
של חברות אלו. נוצר מצב של "איש הישר בעיניו 

יעשה".
בזמן  ולכן  זה  נואשו ממצב  רבים  ביטוח  סוכני 
כמו  רכב  בתביעות  לטיפול  חברות  צצו  האחרון 

פטריות אחרי הגשם.

לא איבדנו התקווה
אולם,  בשבוע שעבר התבשרנו שעוד לא אבדה 
התקווה; בפס"ד של בית משפט העליון שהסתמך 
על חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה נקבע 
לבטח  חובה  חלה  הרכב  השכרת  חברות  "על  כי 
את נזקי הרכוש של צדדים שלישיים אשר נגרמו 
ובהתאם  המושכרים  רכביהן  מפגיעת  כתוצאה 
לכך לשפות את צד ג' בגין הוצאותיו ונזקיו". בית 
המשפט קבע עוד כי "התכלית המרכזית העומדת 
צדדים  מאותם  למנוע  היא  החובה  הטלת  בבסיס 
שלישיים לעמוד בפני שוקת שבורה, ללא יכולת 

ממשית להיטיב את נזקיהם".
היועמ"ש,  ממשרד  אומיד־ברגר,  מלי  עו"ד 
כתבה בחוות דעתה כי "על חברות השכרת רכב 
מרכב  שנפגע  ג'  צד  של  רכוש  בנזקי  לשאת 
אחריות  פוליסת  רכשו  הן  אם  בין  וזאת  השכרה 
שבבעלותן  הרכב  לכלי  שלישיים  צדדים  כלפי 
ובין אם החליטו ליטול על עצמן את ההתחייבות 
בחברה  ביטוח  לרכוש  במקום  מבטח  כ'מעין 

חיצונית בהתאם לנוהל של משרד התחבורה'".
כי  קבעו  אף  העליון  המשפט  בית  שופטי 
ולהבהיר מהי החובה  "הגיעה העת לקבוע הלכה 
המוטלת על חברות ההשכרה בהקשר הנדון, מהן 
חובה  למלא  כדי  בפניהן  העומדות  האפשרויות 
ההשתתפות  בדמי  יישא  אשר  הגורם  ומיהו  זאת 

העצמית בכל אחת מהחלופות".
את  נרגיש  הקרוב  בזמן  כבר  כי  תקווה  כולי 
פס"ד  בעקבות  הממשלה  משרדי  בגישת  השינוי 
ויתחילו לאכוף את התקנות על חברות אלו,  זה 

על אף הלובי הפוליטי החזק שלהן.

כל האמור בכתבה נכתב מנקודת ראותו של 
ייעוץ  ו/או  חוו"ד  מהווה  ואינו  בלבד  הכותב 

משפטי.
הכותב הוא חבר הוועדה האלמנטרית בלשכה

shutterstock :הגיעה העת לקבוע הלכה ולהבהיר מהי החובה המוטלת על חברות ההשכרה" | צילום"
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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 
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה 

בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע 
ולהשתלבות בסוכנות. 0505293836 -שאול בר

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

מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום 
חיתום עסקים, חיתום רכב ודירה. שתי אופציות: 

1. מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב 
בסוכנות ביטוח. 2. ניסיון מיקום: תל אביב שכר: 

במעמד הראיון תנאים טובים, אווירה משפחתית, 
משרד בוטיק, קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות 

להילה - 052-6103771 

מחפשים פקידת אלמנטרי, ידע ברכב ודירות, יתרון 
לעסקים. דגש על תביעות וידע בהפקות. משרה מלאה 
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה. להיות 

בקשר מול אורית 0526444499 קורות חיים למייל: 
orits@shimshi.net

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

שכירות משנה
להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים 

מרוהטים. אופציה לשרותי משרד. 0505293836 
shaul@eretzbar-ins.co.il

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

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 

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 

 ins.com־gil@beyahad  052־4526944 משה

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

מתקפות נ את  שתחקור  פדרלית  מומחים  מועצת  הקמת  על  הודיע  ביידן  ג’ו  ארה”ב  שיא 
הסייבר והדרישות לתשלומי דמי הכופר, זאת במטרה למנוע מתקפות סייבר חוזרות על ידי 

בדיקות מקיפות ולגלות מי העומדים מאחורי ההאקרים. 
בין הגורמים הדורשים את הקמת מועצת הסייבר הפדרלית נמצאים ארגוני הביטחון וגם חברות 

ביטוח. יש אף תמיכה רחבה בין חברי הקונגרס 
מומחים  של  ולגיוס  הזה  למהלך  האמריקאי 

במלחמת הסייבר למועצה הפדרלית.
באחרונה גבר הלחץ על הנשיא ביידן להקים 
המאבק  את  לשדרג  כדי  המומחים  מועצת  את 
בשבועות  שגבר  מאבק  הסייבר,  במתקפות 
האחרונים על רקע החששות מפני מתקפה של 
תהיה  הנראה  ככל  אשר  אוקראינה,  על  רוסיה 
מלווה במתקפות סייבר של האקרים רוסים. ה־
FBI, יחד עם סוכנויות פדרליות נוספות, הכינו 

תזכיר מקיף על שיטות מתקפות הסייבר שנעשו על ידי קבוצות רוסיות, השיטות והטכניקות 
שנקטו בהן.

סוכנויות  על  שהיו  הסייבר  מתקפות  על  נתונים  יותר  לחשוף  האמריקאי  הממשל  על  הלחץ 
ממשלתיות גובר גם הוא לאחרונה. עד כה סירב הממשל למסור נתונים על היקף המידע שהצליחו 

להוציא ממאגרי מידע.
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המכולות ב הפכו  הקורונה  מגפת  תקופת 
הייצור  צמצום  עקב  מבוקש  למוצר 
בסין, מה שהביא גם לזינוק במחיר המכולות 
זינקו  ההובלה  דמי  גם  דולר.  ל־3,000־4,000 
בנזקים  עלייה  יש  מאידך,  ניכר.  בשיעור 
שנגרמו למכולות בעת ההפלגות, לצד אובדן 

מכולות.
ידי לקוחות כנגד  הוגשו על  תביעות רבות 
 ,Maersk הידועה  הדנית  הספנות  חברת 
בגיבוי חברות ביטוח. עשר תביעות הוגשו נגד 
חברת הספנות בתביעה כוללת של 20 מיליון 
מדובר  דולר(.  מיליון  )כ־4  דניות  קרונות 
שעברה  בשנה  שהפליגה  מכולות  בספינת 
מסין לארה”ב ובמהלך ההפלגה נקלעה לסערה 
מכולות   750 התוצאה:  הפסיפי.  באוקיינוס 

אבדו ויותר מ־75 מכולות ניזוקו.
תאונות  כמה  אירעו  הספנות  מועצת  לפי 
אבדו  שבהן   2020 סוף  מאז  בינלאומיות 

כ־3,000 מכולות.

גל תביעות: זינוק 
באובדן מכולות 

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

הנשיא ביידן מקים מועצת מומחים פדרלית 
למאבק במתקפות הסייבר

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן. “מניעת מתקפות סייבר חוזרות"
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