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ביטוח ופיננסים

חוזרים להפגש
אחרי כמעט שנתיים ללא כנסים 

פרונטליים - כנס המחוזות השנתי 
של הלשכה יערך ב־23 במרץ 

בראשון לציון  <  עמ' 5

חיסיון רפואי
ביה"מ המחוזי קבע לאחרונה כי 
עצם הגשת תביעה מהווה ויתור 

על סודיות רפואית ⋅ עו"ד ג'ון גבע 
מסביר <  עמ' 12

תפקיד הסוכן הפנסיוני
סו"ב יורם לביאנט מסביר בטור 

מיוחד על תפקידו החשוב של 
הסוכן במקרה בו הלקוח או קרובו 

נפטר <  עמ' 10

"נדרשים שינויים מהותיים"

הלשכה פרסמה השבוע עמדה תקיפה ונחרצת 
על רפורמת פוליסת הבריאות האחידה שפרסמה 

רשות שוק ההון ⋅ "יש לאפשר רוחב מחשבה וניתוח 
מקצועי של סוכן הביטוח" <  עמ' 2



כנס מחוזות הלשכה

ברוכים הבאים 2022
23.3.2022  לאגו, ראשון לציון

המרצים בכנס

להרשמה לכנס - לחצו כאן
ההרשמה לחברי הלשכה הינה ללא עלות

מר איתן עזריה
מאמן מנטלי של צמרת 

הספורטאים והארגונים בישראל

סו"ב שלמה אייזיק
נשיא לשכת

סוכני הביטוח בישראל

ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון

מר זיו שילון
 יזם ופעיל חברתי

סו"ב מאיר רוטברג
יו"ר מחוזות, סניפים 

וגיוס חברים

סו"ב תדהר סאטובי
 יו"ר מחוז הצפון

סו"ב מושיק בן פורת
 יו"ר מחוז השרון

סו"ב גיא לוי עזר
 יו"ר מחוז מרכז

סו"ב עופר חורש
יו"ר מחוז ירושלים

סו"ב אבי שבי 
יו"ר מחוז השפלה

סו"ב גבי מלכה
 יו"ר מחוז דרום

מר אורי לביא-פלג
העורך בפועל, 

עיתון פוליסה

סו"ב דורית לוז
מאמנת עסקית

סו"ב יובל ארנון
שותף באפשורנס - 
ליווי יעוץ והשבחה

מר אסף נגל
 מנכ"ל ובעלים

'אנלוגי' יישום אסטרטגיה

גב' קרן סגמן
 מנכ"לית עמותת 

'נולדת לנצח'
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ביטוח 
ופיננסים

רפורמת פוליסת בריאות אחידה: הלשכה 
מתנגדת לחלק מסעיפי הרפורמה

בין היתר, מתנגדת הלשכה לחייב את הסוכן לוודא ולהסביר למבוטח את הכיסוי הקיים 
לו מטעם קופות החולים ⋅ "הדרישה חושפת אותו לאחריות מקצועית בלתי סבירה" 

⋅ עמדת הלשכה המפורטת הועברה לרשות שוק ההון < רונית מורגנשטרן

בחודשים ר להחיל  עומדת  ההון  שוק  שות 
בריאות  פוליסת  רפורמת  את  הקרובים 
לפני  בטיוטה  פרסמה  אותה  אחידה, 
דיונים  הביטוח מקיימת  סוכני  כחצי שנה. לשכת 
ואף העבירה את  על הרפורמה עם בכירי הרשות 
עמדתה המפורטת בכתב. אלה נקודות המרכזיות 

בעמדת הלשכה:
סבורה  הלשכה   - משווק"  "גורם  הגדרת 
כך  בטיוטה  המופיע  הנוסח  את  לשנות  יש  כי 
הפיקוח  לחוק  24)א(  סעיף  הוראות  על  שיענה 
תשמ"א-1981,  )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על 
לעסקי  בתיווך  העוסקים  לגורמים  בהתייחס 
הינה  הנוכחית  שהרפורמה  מהטעם  הן  ביטוח, 
מורכבת במיוחד, דורשת התייחסות רחבה והיכרות 
השונות  הבריאות  מוצרי  גירסאות  של  היסטורית 
ומקצועית  מנוסה  מקיפה,  התבוננות  באמצעות 
הבריאות של התא המשפחתי  ביטוחי  תיק  אודות 
הגורם  על  מיוחדת  אחריות  מייצרת  הכל  ומעל 
)הישיר( המשווק וזאת מבלי לגרוע מהוראת החוק 
בישראל,  יעסוק אדם  "לא  כי  הקובעת  המפורשת 
בעצמו או על ידי אחר, בתיווך לעניין ביטוח בין 

כל אדם לבין מבטח אלא אם כן יש בידו רשיון".

ניתוח מקצועי של סוכן
 - ביטוחיים"  לכיסויים  השלמות  "רכישת 
בעיקרון, הלשכה מברכת על כוונת הרשות לדרוש 
מחברות הביטוח לייצר כיסויים להשלמת חוסרים 
הרפורמה  תחילת  ליום  עד  הביטוחיים  לכיסויים 
לא  החדש',  'השוק  לדעתנו,  "ואולם,  המתוכננת. 
לכל  אופטימליות  לדלתאות  מושלם  מענה  ייתן 
חובת  נדרשת  ומשכך  בשוק  הקיימות  הגרסאות 
מדובר  כי  ובדגש  המקצוע,  איש  של  התערבות 
לשווק  בידו  יהיה  אשר   - בלבד  הביטוח  בסוכן 
למועמד לביטוח תכנית ביטוח חדשה על אף שיש 
ברשותו 'כיסוי ביטוחי דומה' וזאת לאחר שנתן את 

דעתו המקצועית בהקשר הספציפי שלפניו. 
המופיעות  השונות  החלופות  על  נוסף  כן,  על 
חלופת  לאפשר  יש   - כפל"  "רכישת  המאפשרות 
"סל" המאפשרת רוחב מחשבה וניתוח מקצועי של 
תוכנית  בשיווק  בחירה  שתוצאתם  הביטוח  סוכן 
ביטוח נוספת וזאת על אף שקיים ברשות המבוטח 

"כיסוי ביטוחי דומה".
להימנע  במטרה   - ביטוח  תכניות  בין  מעבר 

בין  מבוטח  מעבר  בעת  כי  במבוטחים  מפגיעה 
בקרות  המבטחת,  החברה  תדרש  בריאות  פוליסות 
מבין  "הטוב  את  למבוטח  להעניק  ביטוח,  מקרה 
השניים" – תנאי הפוליסה הישנה בה בוטח המבוטח 
לעומת תנאי הפוליסה החדשה וזאת על ידי שיפור, 

לכל הפחות, הקריטריונים המצטברים הבאים:
)א( שיפור הגדרת מקרה הביטוח לרבות שיפור 

מונחים מהותיים בתנאי הפוליסה;
)ב( ביטול חריג או סייג הקיים החל על הכיסוי 

הביטוחי בפוליסה;
)ג( הגדלת סכום הביטוח המירבי.

מעבר ברצף ביטוחי
כי  הלשכה  עמדת   - "דו־כיווני"  ביטוחי  רצף 
ביטוח  מתוכנית  ביטוחי  ברצף  מעבר  לאפשר  יש 
כך  להיפך.  גם  וכך  רחבה  לתוכנית  מצומצמת 
המעוניינים  מבוגרים  בגילאים  מבוטחים  למשל, 
ניתוחים  בתוכנית  הביטוח  עלות  את  להוזיל 
יוכלו  שב"ן  משלים  לתוכנית  הראשון  מהשקל 

לעשות כן מבלי להידרש להוכחת מצב בריאות.
או  נוספת  בריאות  פוליסת  מכירת  על  איסור 
מבוטח  שאינו  למי  בישראל  ניתוחים  פוליסת 

בפוליסת בריאות בסיסית כלשהי:
לעמדת הלשכה יש לבודד את דרישת שלושת 
תוכניות  בשתי  לחייב  היותר  לכל  או  הכיסויים 
תוכנית   )2 תרופות;  תוכנית   )1 הבאות:  הביטוח 
גם לניתוחים בחו"ל/ ומבלי להידרש   - השתלות 
כי  וידוע  )מאחר  בחו"ל  מיוחדים  טיפולים 
אוכלוסיות מסוימות לא תהיינה מעוניינות לבצע 

פרוצדורה רפואית בחו"ל(.
הרישיון  בעל  על  כי  בתוקף  מתנגדת  הלשכה 
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נדרשת חובת התערבות של 
סוכן הביטוח אשר יהיה בידו 

לשווק למועמד לביטוח תוכנית 
ביטוח חדשה, וזאת לאחר 
שנתן את דעתו המקצועית 

בהקשר הספציפי שלפניו

shutterstock:יש לאפשר מעבר ברצף ביטוחי מתוכנית ביטוח מצומצמת לתוכנית רחבה וכך גם להיפך | צילום
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"באנו לעבוד"
בישיבתה הראשונה של הוועדה הפיננסית הוחלט על הכנת נייר עמדה לשילוב סוכני הלשכה בחינוך 

פיננסי לתלמידי תיכון ⋅ "ייצוג שווה בין גברים לנשים ונציגות הולמת למחוזות" < סו"ב דידי פרידלנדר

התקיימה ש לשום 
הראשונה  ישיבתה 
בה  הוועדה,  של 
הוועדה;  יו"ר  אנוכי,  השתתפו 
)מחוז  יו"ר  סגן  דאהר,  מועתז 
)ת"א(;  תמיר  יפית  צפון(; 
אסי  )ירושלים(;  פרסי  אהרלה 
חגואל  הילה  )חולון(;  קריטי 
וילצינסקי  ציפי  )הרצליה(; 

)פ"ת(.
חברי  את  להציג  גאה  אני 
לא  אשר  הפיננסים,  ועדת 
שווה  ייצוג  בה  יש  במקרה 
ונציגות  לנשים,  גברים  בין 

הולמת למחוזות ולסניפים. כאן המקום לפנות 
סוכן/ת  יש  אם   - דרום  מחוז  לסוכני  גם 
מוזמן/ת  הוא  לוועדה  להצטרף  המעוניין/ת 

בשמחה לפנות אלי ולקבל פרטים.
את הישיבה הראשונה כיבדו בהשתתפותם גם 
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק שסיפר מעט 
"באנו  כי  והדגיש כהרגלו  על הנעשה בלשכה 
ומעשים  פתרונות  שנציג  ביקש  ולכן  לעבוד" 

ולא בעיות. כמו כן, השתתפה בישיבה והציעה 
את עזרתה מ"מ נשיא הלשכה מיכל וינצר אשר 

תרמה גם היא מניסיונה הרב.

חינוך פיננסי מגיל צעיר
והועלו  החברים  בין  קצרה  הכרות  נערכה 
הנושאים המרכזיים בהם נטפל, ובראש הרשימה 
מהגיל  כבר  פיננסי  חינוך  של  הנושא  עלה 

הצעיר - אנו רואים בנושא זה 
מהלך אסטרטגי חשוב ביותר.

עמדה  נייר  להכין  בכוונתנו 
החינוך  שרת  בפני  יוצג  אשר 
מתנדבים  של  לשילובם 
הביטוח  סוכני  לשכת  חברי 
החינוך  במערכת  בישראל 
התיכוני בנושא חינוך פיננסי. 
עבור  הנושא  לחשיבות  מעבר 
כי  סבורים  אנו  התלמידים 
בנושא  הסוכנים  של  שילובם 
של  למעמדם  גם  יתרום  זה 
דרך  כמובילי  הביטוח  סוכני 

בתחום.
בנושאים  עבודה  לצוותי  התחלקה  הוועדה 
מול  מדיניות  וכנסים,  הדרכה  כגון  השונים 
חברות הביטוח, פיתוח מוצרים והנגשתם לכלל 

חברי הלשכה, ועוד.
כנס   - ביומנים  לרשום  כבר  אפשר  כן,  כמו 
יערך  הלשכה  חברי  לכלל  פרונטלי  פיננסים 

ב־14 ליוני 2022.
אז כמו שאומר שלמה – "באנו לעבוד!".

חדשות הלשכה ׀

תחול חובה "לוודא מהו היקף הכיסוי הקיים למועמד 
מה  לו  ולהסביר  החולים  קופות  מטעם  לביטוח 
זה..." – שהרי הגורם המשווק לא היה  כולל כיסוי 
קופת  לבין  לביטוח  המועמד  בין  להתקשרות  צד 
במסגרת  המבוטח  ידי  על  שנרכש  המוצר  החולים, 
המשווק  הגורם  ביטוחי,  מוצר  איננו  החולים  קופת 
נדרש להעניק אינפורמציה על מוצר דינמי שעלול 
כי  ובדגש  לבקרים  חדשות  בעתיד  גם  להשתנות 
מדובר בהתקשרויות שונות של ארבע קופות חולים 

שונות – זהו אינו תפקידו של הגורם המשווק. 
מעבר לכך, דרישה זו בטיוטה חושפת את בעל 
הרישיון לאחריות מקצועית בלתי סבירה, מה גם, 

שהדרישה איננה ניתנת ליישום בפועל.
את  יחייב  בסיסית  בריאות  פוליסת  ביטול 
חברת הביטוח לבטל את כל פוליסות הבריאות 

ברבדים האחרים:

מסוכנת  בסיטואציה  מדובר  כי  טוענת  הלשכה 
בחוסר  המבוטח  את  להעמיד  עלולה  אשר  מאוד 
קיימת  כן  וכמו  ביטוחי  כיסוי  היעדר  על  ידיעה 
מחזיק  המבוטח  כאשר  זו  הוראה  ליישם  מורכבות 
פוליסת  את  המרכיבים  הביטוחיים  בכיסויים 

הבריאות הבסיסית בחברות ביטוח שונות. 

לשינויים  התייחסותה  העבירה  הלשכה  בנוסף, 
תוכניות  של  הביטוחיים  ברכיבים  המוצעים 
הרפורמה,  מטיוטות  כעולה  השונות,  הבריאות 
ניתוח מקצועי מעמיק בהתייחס לכל מרכיב  תוך 
במטרה  הנדרשים  התיקונים  על  ובדגש  ומרכיב 

להיטיב עם ציבור המבוטחים. 

על ביטול פוליסת בריאות 
בסיסית: "מדובר בסיטואציה 
מסוכנת מאוד אשר עלולה 

להעמיד את המבוטח בחוסר 
ידיעה על היעדר כיסוי ביטוחי"

shutterstock:צילום |

ישיבת ועדת פיננסים | צילום: באדיבות הלשכה
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 נשיא הלשכה בתגובה להראל ביטוח: 
"פוגעת בהעברת המידע הנדרש למבוטח"
בין היתר, כותב אייזיק בתגובתו כי פניית הראל במסרונים למבוטחים בפוליסת תאונות אישיות 

ישנות, על מנת שיבחנו מעבר לפוליסה החדשה, מעלה חשש להדרת רגליו של סוכן הביטוח 
המטפל במבוטח – "למהלך שכזה לא נוכל לעמוד אדישים וחסרי מעש" < רונית מורגנשטרן

ראל ביטוח, שהשיקה לאחרונה ה
תאונות  ביטוח  פוליסת 
בין  )ראשונה  חדשה  אישיות 
החברות המסורתיות מאז נכנסה לתוקף 
אישיות  תאונות  בביטוח  הרפורמה 
)ראו  לסוכניה  הודיעה   ,)2021 במאי 
מבוטחיה  לכל  פונה  היא  כי  צילום( 
בפוליסות הישנות של תאונות אישיות 
בהודעה על האפשרות לעבור לפוליסה 
לענות  מתבקשים  המבוטחים  החדשה. 
המצוין  בטלפון  לפנות  או  למסרון 

בהודעה, לנציג החברה.
תרעומת  עוררה  החדשה  הפוליסה 
משום  בעיקר  הביטוח,  סוכני  בקרב 
 10%  - בעמלותיהם  הדרסטי  הקיצוץ 
זאת,  היקף.  עמלות  וללא  מהנפרעים, 
לעומת שיעור עמלה ממוצע בענף של 
של  היקף  ועמלות  ומעלה  23%־25% 

60% עד 70% בפוליסות הישנות.

פניית נשיא הלשכה
אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה  נשיא 
שוחח עם בכירי החברה ואף שלח פנייה 
אייזיק:  מציין  במכתבו  בכתב.  בנושא 
לפנות  עומדת  חברתכם  כי  לי  "נודע 

בפוליסה  האוחזים  מבוטחיה  לכל  יזומה  בפניה 
מסוג ביטוח תאונות אישיות. 

חוזר  על  נסמך  מכם,  שהבנתי  כפי  זה,  "מהלך 
ביטוח 2020-1-8 שהופץ מטעם רשות שוק ההון, 
מיום  חודשים  שישה  של  בתקופה  ולפיו:  ביטוח 
התחילה נדרשת חברת ביטוח לשלוח למבוטחים 
בעלי פוליסת תאונות אישיות נכון ליום התחילה 
מסרון. נוסח המסרון כעולה מהחוזר: 'מבוטח יקר, 
עבור  ש"ח   X שילמת  פברואר  בחודש  לידיעתך 
בעקבות   .X בחברת  אישיות  תאונות  פוליסת 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  של  חדשות  הוראות 
וחיסכון נעשו שינויים בפוליסות הביטוח החדשות 
את  לבחון  ובאפשרותך  אישיות  לתאונות  בנוגע 
לפרטים  חדשה.  לפוליסה  להחליפה  האפשרות 
יחזור אליך  ונציג החברה  'מעוניין'  נוספים השב 

או התקשר ל...'.

פעולה חסרת תוקף 
לפיה  לסוכנים  פנייתכם  לנוסח  לב  "בשים 
אישיות  תאונות  בביטוח  הקיימים  'למבוטחים 
החדש  תאונות  מוצר  לגבי  מסרונים  יישלחו  
ואפשרותם להחליף את הפוליסה הקיימת  בפוליסה 

המסרונים  החוזר.  הוראות  את  התואמת  חדשה 
ובמהלך  במרץ  מה־15  החל  יישלחו  כאמור 

הסוגיות  עולות   – הקרובים'   השבועות 
הבאות:

בחלוף  מתבצעת  פעולתכם  "מדוע 
 – בחוזר?  שנקבעו  הזמנים  לוחות 
מהחוזר  כעולה  התחילה  יום  שהרי 
שפעולתכם  ומשעה   1.5.2021 הוא 

שהתירו  הזמנים  לוח  בחלוף  מתבצעת 
הוראות החוזר )לא יאוחר מיום 1.11.2021( 

הרי שפעולה זו הינה חסרת תוקף, ואין נפקא 
מינה מהי הסיבה לעיכוב מצידכם.

הפנו את המבוטחים לסוכן
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוד עולות השאלות 

הבאות:
מסרונים  מספר  לשלוח  פועלים  הינכם  מדוע 
בודד  מסרון  לשלוח  לכם  מורה  שהחוזר  בעוד 
לשם מענה על הוראות החוזר; חמור מכך, מדוע 
פנייתכם אינה מפנה את המבוטח לאיש המקצוע 
אשר טיפל בו עת הצטרף לביטוח תאונות אישיות 

– הוא סוכן הביטוח בכבודו ובעצמו.

כי  החשש  עולה  פעולתכם,  "לאור 
רגליו  את  ידיר  מטעמכם,  זה  מהלך 
במבוטח  המטפל  הביטוח  סוכן  של 
דבר שיוביל לפגיעה בהעברת המידע 
החלטה  קבלת  לשם  למבוטח  הנדרש 
ידכם  על  למוצע  באשר  מושכלת 
נוכל  לא  שכזה  למהלך  בהודעה. 

לעמוד אדישים וחסרי מעש.
הדברים  של  חשיבותם  "נוכח 
להנחיית  לפעול  אבקשך  האמורים, 
הגורמים הרלוונטיים כדלהלן: לבחון 
מול הרשות את תקפות המהלך היזום 
עתידה  שפעולתכם  משעה  ידכם  על 
הזמנים  ללוח  בהתאם  שלא  להתבצע 

שנקבעו בחוזר. 
"ככל שבדיקתכם תעלה כי הרשות 
מתירה את פעולתכם, אבקשך להורות 
בחברתכם  הרלוונטיים  לגורמים 
הסבת  תוך  החוזר  להוראות  להיצמד 
תשומת ליבם של המבוטחים לנקודות 

הבאות:
א. השינויים בין גרסאות הפוליסות 
מול  )ישן  אישיות  תאונות  בביטוח 
חדש( נשענים על היבטים מקצועיים 
בטרם  הדעת  את  עליהם  לתת  שיש 

קבלת החלטה בעניין נשוא ההודעה.
ב. על כן, הינכם ממליצים למבוטח 
כי בטרם יקבל החלטה – ראוי כי 
מטעמו  הביטוח  סוכן  עם  יוועץ 
לראשונה  אותו  צירף  אשר 
לעמוד  מנת  על  וזאת  לביטוח 
בין  השינויים  השפעת  על 
באופן  הפוליסות  גרסאות 
המבוטח  על  אינדיבידואלי 

ומשפחתו.
לפרטיו  להפנות  ההודעה  על  ג. 
המדויקים של סוכן הביטוח המטפל במבוטח תוך 

ציון פרטי ההתקשרות עימו".
לתחום  הנוגע  הפיקוח  "חוזר  נמסר:  מהראל 
הביטוח  חברת  את  מחייב  האישיות  התאונות 
אף  החוזר  קיימים.  למבוטחים  הודעות  במשלוח 
אנו  ההודעה.  לשון  את  מפורש  באופן  מכתיב 
לרבות  ההודעות,  למשלוח  בהערכות  נמצאים 

אזכור הסוכן בהודעה למבוטח.
מועד  בנושא  שנוצרה  הבהירות  אי  "בעקבות 
בהתאם  יהיה  כאמור  המועד  ההודעות,  משלוח 

להנחיית הרגולטור בנושא".

אייזיק

המידעון לסוכן שפרסמה הראל



קריאה דחופה לכל סוכני הביטוח בישראל

סוכני/ות הביטוח שהחל מינואר 2021
קיבלו הודעה בכתב או בע"פ מחברות הביטוח 

בגין סיום התקשרות והפסקת עבודה,
מתבקשים לפנות בדחיפות ללשכת סוכני הביטוח 

באמצעות המייל:
Officeinfo@insurance.org.il

نداء عاجل وهام لكل وكالء التأمين 

الرجاء من جميع وكالء التأمين الذين استلموا رسالة
خطيه او شفويه اليقاف العمل معهم من شركات
التأمين التوجه واعالم نقابة وكالء التأمين بذلك

عبر البريد االلكتروني:
Officeinfo@insurance.org.il
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 חוזרים להפגש: כנס פרונטלי ראשון של 
הלשכה יערך ב־23 במרץ

לאחר כמעט שנתיים ללא כנסים פרונטליים, תערוך הלשכה את כנס המחוזות השנתי ⋅ בין המשתתפים: 
הממונה על שוק ההון משה ברקת ⋅ "כנס ראשון מבין סדרת כנסים ארציים" < רונית מורגנשטרן

בשבוע כ ישתתפו  וסוכנים  סוכנות   500
סוכני  לשכת  של  המחוזות  בכנס  הבא 
באולם  במרץ,  ב־23  שיתקיים  הביטוח 

הכנסים "לאגו" שבראשון לציון.
זהו הכנס הפרונטלי הראשון מאז משבר הקורונה, 
והראשון מבין סדרת כנסים ארציים עתידיים עד 
אלמנטרי־ המשולב  בכנס  ששיאם  השנה,  סוף 

פנסיוני המתוכנן להתקיים באילת.
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  גם  יגיע  לכנס 
וחיסכון ד"ר משה ברקת, לראשונה בכנס פרונטלי 

של הלשכה מזה יותר משנתיים.
על תכני הכנס היה אחראי סו"ב מושיק בן פורת, 
אף  פורת  בן  אותו.  יפתח  שגם  השרון,  מחוז  יו"ר 
לנצח",  נולדתי   – "גמאני  מיזם  את  בכנס  יציג 
מיזם ההתנדבות של סוכני הלשכה לטובת חולות 
סרטן, ילדים חולים ומשפחותיהם. יחד איתו תציג 
לנצח"  "נולדת  עמותת  מנכ"לית  גם  המיזם  את 
החדש  וסניפים  מחוזות  ועדת  יו"ר  סגמן.  קרן 
בכנס  דברים  הוא  גם  יישא  רוטברג,  מאיר  סו"ב 

לראשונה בתפקידו.

מסתכלים קדימה
לאחר דבריו של ד"ר ברקת, ינאם נשיא הלשכה 
הארצי  הכנס  זה  לו  שגם  אייזיק,  שלמה  סו"ב 
הביטוח,  סוכני  לשכת  של  הראשון  הפרונטלי 

כנשיא.
והן  מקצועיים  הן  מגוונים  נושאים  יכלול  הכנס 
ואסטרטגיים.  מנטליים  עסקיים,  מנטורים  של 

ראש  יושבי  כל  של  רב־שיח   – הכנס  במרכז  עוד 
המחוזות בלשכה, כולם נבחרו בבחירות האחרונות 
על  יספרו  הם  בתפקיד.  דרכם  את  ומתחילים 

תוכניותיהם לשנה הקרובה במחוזות השונים.
אנושות  שנפצע  חברתי  ופעיל  יזם  שילון,  זיו 
על  יספר  עזה,  ברצועת  מבצעית  פעילות  בעת 
ההתמודדות שלו כקטוע שתי ידיים בהרצאה תחת 

הכותרת "לא מרים ידיים".

ברוכים הבאים 2022
23.3.2022  לאגו, ראשון לציון

סו"ב דורית לוז 
"הזמן קצר והמלאכה )מת(רבה" 

סו"ב פעילה ומאמנת עסקית המלווה בעלי 
עסקים וסוכני ביטוח. 

בהרצאתה תחלוק איתנו תובנות וטיפים, 
לניהול זמן והמשימות המתרבות

איתן עזריה
לנצח בעולם תחרותי, 

הסודות המנטליים המוכחים של האלופים
בעולם אובססיסי לנצחונות, איך הופכים 

לעובדים, מנהלים ובני אדם שלמים לא רק 
על סמך התוצאות אלא במשחק החיים.

להרשמה לכנס - לחצו כאן
ההרשמה לחברי הלשכה הינה ללא עלות

גם אנחנו מרצים בכנס מחוזות הלשכה

מימין משה ברקת, שלמה אייזיק, קרן סגמן ומושיק בן פורת | צילום: גיא קרן, באדיבות המצולמים

https://bit.ly/3tEur2M%0D


חיות המחמד שלנו הן כבר מזמן חלק מהמשפחה.
אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

אולי יש לכם ביטוח
אבל אין לכם הראל

שירותי הבריאות של Marpet אינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות שוק ההון. השירותים ניתנים 
על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח 

למרפאט. ההטבות הן למצטרפים חדשים למרפאט, המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.

שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות 

חיסונים
וטיפולים שוטפים

ֵמחיר 
ַאטרקטיבי

הטבות בלעדיות ִלְמבוְטחי הבריאות בהראל:
ֵשירותי הבריאות של  ְלחיות מחמד

בְתנאים משתלמים במיוחד!



| 17 במרץ 92022  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  חדשות | אלמנטרי

הלשכה לרשות להגנת הפרטיות: ״סוכנות 
הביטוח של MAX פונה ללקוחות סוכני ביטוח"

בלשכה דורשים מהרשות התערבות מיידית בנושא ⋅ ״מקס עושה שימוש במאגר 
המידע והנתונים של לקוחותיה לטובת עסקי הביטוח״ < רונית מורגנשטרן

להתמודד " נדרשת  שהלשכה  תקופה  מזה 
ביטוח  סוכני  של  לקוחות  מצד  פניות  עם 
פונה  מקס  הביטוח  סוכנות  כי  הטוענים 
אליהם בהצעה לרכישת ביטוח וזאת מבלי שידוע 
להם כיצד פרטיהם האישיים הגיעו לידי הסוכנות. 
הרשות  המיידית של  נדרשת התערבותה  משכך, 

להגנת הפרטיות".
לשכת  של  המקצועי  היועץ  בפניית  נכתב  כך 
יניב מאיר אל ראש הרשות  סוכני הביטוח עו"ד 

להגנת הפרטיות עו"ד גלעד סממה.
עו"ד מאיר טוען כי תופעה זו דורשת בדיקה לאור 
בשבתו  בירושלים  המחוזי  המשפט  בית  לעמדת 
של  בעתירתה  מנהליים,  לעניינים  משפט  כבית 
הלשכה נגד הממונה על שוק ההון ורשות התחרות 
מ־2020 נגד מתן רישיון סוכן תאגיד ל"מקס איט" 

חברת כרטיסי האשראי. 
שעה  הרישיון,  מתן  השלכות  כי  טענה  הלשכה 
שחברת מקס הינה תאגיד סליקת כרטיסי אשראי, 
והנתונים של  הן בעיקר לשימוש במאגר המידע 

לקוחותיו לטובת עסקי הביטוח.

חוות דעת מקצועית
להנחות  לנכון  מצא  המשפט  בית  בפסיקתו, 
לרשות  לפנות  ההון  שוק  רשות  על  הממונה  את 
להגנת הפרטיות כדי לבקש את חוות דעתה על 
החותם   8 בסעיף  בית המשפט  קבע  וכך  המהלך. 

את פסק הדין בהליך:
"תוחזר ההחלטה למשיב 1 )הממונה. ר.מ.(, אורה 
הרשות  דעת  חוות  דיחוי  ללא  לבקש   1 למשיב 

להגנת הפרטיות, ולשקול מחדש את החלטתו בתוך 
30 יום מהמועד בו נתקבלה חוות דעת רשות זאת".
עוד מבקשת הלשכה מרשות הפרטיות להעביר 
לידי נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק העתק של 

חוות הדעת המדוברת.
לטענת עו"ד מאיר, אייזיק פנה ב־9 בספטמבר 
אל  הלשכה,  נשיא  לתפקיד  כמועמד  עוד   ,2021
הרשות  ראש  כמ"מ  בתפקידה  ווגמן,  שלומית 
חוות  את  לידיו  לקבל  בבקשה  הפרטיות  להגנת 

דעתה של הרשות.
"פנייתו של מר אייזיק לא נענתה נכון למועד 
כתיבת שורות אלו. משכך, פנייה נוספת זו, הפעם 
הרלוונטיים  לגורמים  יורה  כי  במטרה  לנכבדי, 
העתק  לח"מ  להעביר  הפרטיות  להגנת  ברשות 

מחוות הדעת המדוברת".
לדחיפות  לבה  תשומת  את  מסב  מאיר  עו"ד 
עקב  הלשכה  לפניית  להיענות  המתבקשת 
הסוכנים,  לקוחות  תלונות  על  ובדגש  חשיבותו 
לקוחותיה  בנתוני  מקס  של  לשימוש  מחשש 

לטובת עסקי הביטוח שלה.

ברוכים הבאים 2022
23.3.2022  לאגו, ראשון לציון

זיו שילון    
לא מרים ידיים

יממה לפני שסיים את תפקידו כמפקד פלוגת מסלול 
בגדוד גבעתי נפצע סרן זיו שילון אנושות בעת פעילות 

מבצעית ברצועת עזה.
בזכות מוטיבציה וכוח רצון עז צלח מאז אתגרים 

גופניים רבים, לרבות כאלו שנחשבו בעיני רוחו לבלתי 
אפשריים גם בנסיבות רגילות.

אסף נגל
ניהול זמן בשגרה ותוכניות עבודה

ארוכות טווח עם מדדי הצלחה
כלים לניהול עצמי, טכניקות לרתימת 

הצוות, כיצד להשפיע על איכות 
התקשורת עם הלקוחות ועל העמקת 

הפעילות העסקית עימם. 

להרשמה לכנס - לחצו כאן
ההרשמה לחברי הלשכה הינה ללא עלות

גם אנחנו מרצים בכנס מחוזות הלשכה

יניב מאיר ׀ צילום: באדיבות  מגדל

https://bit.ly/3tEur2M%0D
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הנכס הטוב ביותר להשקעה
 אבשלום מושקוביץ, יו"ר ארגון MDRT ישראל: "אנו, חברי MDRT, מאמינים שההשקעה בעצמנו 
 בתחום האישי והמקצועי הינה ההשקעה הטובה ביותר שתאפשר לנו להמשיך ולתת ערך גבוהה 

ככל האפשר ללקוחותינו ולקהילה שנבחר לשרת"

להגדלת א פועל  ישראל   MDRT רגון 
בהתאם  והחברים  החברות  מספר 
)אישור  בקריטריונים  לעמידה 
לתפוקה/עמלה, ביטוח חיים ופיננסים מהגופים 
ה־ בקוד האתי של  ובכפוף לעמידה  המוסדיים( 

.MDRT

פיתוח מקצועי
בת  השתלמות  נפתחה  ה־14.03.22,  ב',  ביום 
פיננסי"  הדרך לתכנון  "אבני  שלושה מפגשים, 
קבוצת  עם  בשיתוף  ישראל   MDRT לחברי 
כהן,  ניר  מר  פתח  המפגש  את  ביטוח.  הראל 
ופיננסים. במפגש הראשון  מנכ"ל הראל ביטוח 
ההון,  שוק  על  כלכלית  מאקרו  סקירת  קיבלנו 
ומחקר  כלכלה  אגף  ראש  קליין,  עופר  מר 
מנדלסון  יאיר  מר  משבר,  בתקופות  והתנהלות 
משנה למנכ"ל הראל פיננסים - קרנות נאמנות, 
המתכננים  יו"ר   CFP אצילי  ברק  של  הרצאות 
הפיננסים בישראל – על תהליך תכנון הפיננסי 
ותכנון  צרכים  בדיקת   .FPSB מתודות  פי  על 
למעשה  הלכה  אפס  ריבית  בעולם  פיננסי 
פתרון  והצגת   CFP רבינוביץ'  עומר  שהעביר 
קובי  שהעביר  הפוכה  משכנתא  השלישי  לגיל 

קלמן, מנכ"ל הראל 60+.
הביטוח,  בענף  שנים   32  ,TOT סלע,  אריק 
משתתף בכנס אמר כי "זה היה אחד מימי העיון 
לסוכני  זו  בתקופה  והרלוונטיים  המעניינים 

ביטוח ולמתכננים פיננסים".
בעיצומה,  ההרשמה   –  2022 מרץ  סוף  עד 
לחברות  ולרישום  לחידוש  מופחתת,  בעלות 
לפעילות  להצטרף  הזדמנות  זוהי  חדשה. 

העשירה המתוכננת.

כנסים
ישראל   MDRT ארגון  של  השנתי   הכנס 
ימים   ,3-4.22 בתאריכים  להתקיים  מתוכנן 
זוגי  הינו  הכנס  אלמא.  במלון   - ראשון-שני 
של  העסקים  להובלת  הקשורים  נושאים  וישלב 
והרצאות  ועסקית  אישית  להצלחה  החברים 
מובילים  מנהיגים  של  ומוטיבציה  השראה 
מקצועית.  סדנה  בנוסף,  שונים.  עיסוק  מתחומי 
בערב נפגש באולם הקיוב לערב גאלה והופעה.

היום השני יפתח בהרצאת הפתעה ולאחר מכן 
פעילות חווייה קבוצתית.

ההרשמה בעיצומה, מהרו להזמין חדרים - כל 
הקודם זוכה.

 MDRT ההרשמה לכנס השנתי פתוחה לחברי ⋅
שיצטרפו  חדשים  ולמצטרפים  חברות  שחידשו 

על בסיס מקום פנוי.
העולמי    MDRT ארגון  של  השנתי  הכנס 
בין  בארה"ב  בבוסטון  להתקיים  מתוכנן 
מתוכננת  ההרשמה  26־29.06.22.  התאריכים 
שטרם  למי   –  22.3.22 בתאריך  להיפתח 
השתתף זוהי חוויה בלתי נשכחת שנותנת מרץ, 
מוטיבציה ורעיונות להשמה – יש יאמרו זריקת 

המרץ השנתית!
 MDRTה־ לאתר  להכנס  מוזמנים  הנכם 
וליהנות מתכנים מקצועיים מעולים  העולמי - 

/https://www.mdrt.org :כתובת האתר

 ,1927 מאז  קיים  העולמי   MDRTה־ ארגון 
בישראל  אנו  רלוונטיות.  לייצר  וממשיך 
בעצמנו  בהשקעה  שלנו,  בפנימיות  מתמקדים 
פשטות,  אותן:  שהמאפיין  תועלות  וביצירת 
זמינות ותלויות בנו. הלוגו של ה־MDRT מסמל 
מוחות  לסיעור  המשותפת  הישיבה  את  עבורנו 
סביב השולחן העגול, שאיפה למצוינות וערבות 
תקן  תו  מהווה   MDRTב־ חבר  להיות  הדדית. 

למצוינות. אבשלום מושקוביץ | צילום: אור מושקוביץ

מפת הדרכים - ארגון MDRT ישראל 2022

חברי ארגון MDRT ישראל ממשיכים להגשים את מפת הדרכים.

https://www.mdrt.org/
https://www.mdrt.org/


הכנס השנתי של ארגון MDRT ישראל

מלון אלמא, זכרון יעקב | 3-4.4.2022

חברות וחברים יקרים!
הנכם מוזמנים ליומיים מדהימים עם בנות / בני הזוג , מפגש של מוטיבציה, השראה והעשרה מקצועית.

מבין המרצים מעוררי השראה שירצו בפנינו מנהיגים מובילים מתחומי עיסוק שונים, אשר יהוו עבורנו מודל והשראה 
להובלת העסקים שלנו להצלחה אישית ועסקית

בערב יתקיים אירוע גאלה במתכונית ייחודית.

ונסיים  יעקב  זיכרון  חווייתי במושבה  ולאחריה נצא לסיור מודרך  ביום השני נהנה מהרצאה מעוררת השראה 
בטעימות ביקב יינות מזרחי וניפרד בברכת חג שמח לכם ולבני המשפחה.

מספר החדרים מוגבל!

זיו גרשוני
בן טובים, היה בעברו נער בסיכון. ילד כריזמטי ומוכשר שבית הספר לא התאים לאופיו החזק ולאנרגיות שלו. 
14 הוא התרועע עם עבריינים, התעסק עם סמים ופרץ לבתים. בצעד דרסטי, לאחר שכל מה שניסה  בגיל 
לעשות נכשל, החליט אביו להטיס את בנו, על אפו ועל חמתו, לפנימייה לנוער בסיכון בהרי הרוקי שבארצות 
הברית. הוא הושאר שם בניגוד לרצונו, ובמשך שלוש שנים נאלץ להסתדר עם כללים קשוחים, טיפול דרך 
וערכיו. לאחר  אופיו  ולעצב את  גדולה. המקום הצליח לשנות אותו  ובדידות  פיזית מאומצת  השטח, עבודה 

שלוש שנים זיו חזר לארץ, התגייס לשייטת, סיים מסלול והיה לקצין מצטיין.
נושא הרצאתו: בחירות מעצבות חיים

אייל טרייבר
קיבוצניק מבית אלפא' מג"ד שיריון במילואים, קרוב ל-30 שנה בתעשייה ותעשיית ההייטק הגלובאלית, ובשש 
שנים האחרונות שימש כמנכ"ל מיטרוניקס, חברה ציבורית שמציעה  פתרונות בתחום רובוטיקה לניקוי בריכות 

ומערכות חכמות לטיפול וניתור של מי הבריכה הוגדר כמנהל מס' 1 לבחירת שוק ההון לשנת 2021. 
בגובה  צנועה  מנהיגות  של  בדרך  דופן  יוצאי  עסקיים  להישגים  ארגון  שהוביל  ההשראה  מעורר  מנהיג  אייל- 
העיניים. המוטו- הדרך הייחודית לרתום להשפיע ולהוביל אנשים: לגרום לאנשים לחלום ולהשיג את הבלתי 

אפשרי כאינדיבידואל וכחלק מצוות.
נושא הרצאתו: מנהיגות וערכים כבסיס להצלחה עסקית

פרופ' אבי ריבקינד
פרופ' לכירורגיה כללית ומומחה לטראומה בבית חולים הדסה עין כרם בירושלים. הקים את יחידת הטראומה 
הינו  ריבקינד  פרופ'  איבה.  פעולות  ונפגעי  דרכים  מתאונות  ופצועים  חולים  באלפי  טיפל  בארץ.  הראשונה 
מומחה בקנה מידה עולמי בזיהוי וטיפול בפציעות הדף. פרופ' ריבקינד מנהל את קורס החייאה מתקדמת 
בטראומה )ATLS(, קורס שאומץ ע"י איגוד הכירורגים וחיל הרפואה וגרם למהפך בטיפול בפצועים בעשורים 

האחרונים.
נושא הרצאתו: קבלת החלטות במצבי אי וודאות

מצפים לראותכם חתומים להצלחה,
 הנהלת MDRT ישראל

הכנס בחסות 

להרשמה - לחצו כאן

https://boia.inf.events/event/kns-mdrt-yshrl-2022-2022-04-03-2022-04-04-122/register%0D%0D
https://bit.ly/37BfHu4
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להגדיר א שניתן  אחד  דבר  יש  ם 
גם  המוות.  זה  הרי  בחיים,  כ"בטוח" 
עליו,  לחשוב  או  לדבר  נעים  לא  אם 
הוודאות שבו מחייבת להתכונן אליו. לא אכתוב 
שאירים  ביטוחי  רכישת  של  החשיבות  על  כאן 
בקרנות הפנסיה או ביטוחי ריסק. את אלה כולנו 

מכירים. 
קצת  וגם  עצמו,  הרגע  על  לדבר  רוצה  אני 
לפניו וקצת אחריו. הלקוח שלנו או קרובו נפטר, 
תפקידנו  מה  למה,  אחראי  מי  קודם,  עושים  מה 

כסוכנים ברגע הכה קשה של המשפחה.
האמון  איש  הוא  הסוכן  רבות  משפחות  אצל 
ביכולתו להביא ערך  הזה  הכלכלי. ברגע הקשה 
עצום, הן כלכלי והן רגשי ולתת מרגוע ובטחון. 
צפוי  המוות  בראשון,  מקרים:  שני  בין  נפריד 
וממשמש, לדוגמה, הלקוח במצב רפואי לא טוב 

או במצב סופני. 

מורכבות המיסוי
של  בהקשר  להיערך  וחשוב  אפשר  כזה  במצב 
המצב הפנסיונית. בין היתר, מומלץ לבצע מיפוי 
חסכונות  הפנסיוניים,  החסכונות  של  עדכני 
סטטוס  במיוחד  לוודא  יש  והביטוחים.  אחרים 
ריסק,  ביטוחי  הפנסיה,  בקרן  שאירים  כיסוי 
והאם  שונות,  בקופות  מוטבים  רישום  יש  אם 
ספציפית  התייחסות  לתת  יש  )רצוי(.  צוואה  יש 
לכספי פיצויים בקופות. עקב המסורבלות המיסוי 
לפני  שלהם  משיכה  לשקול  ניתן  בהורשתם, 
המוות ככל שניתן, במיוחד מקרן פנסיה חדשה. 
כספי תגמולים לעומת זאת לרוב ייהנו מהטבות 

בהורשה. 
כולל  בארה"ב,  נכסים  המחזיקים  ישראלים 
ניירות ערך אמריקאיים בתיק ההשקעות, יעדיפו 
ירושה  ממס  להמנע  כדי  אותם  למכור  לשקול 
דרקוני בארה"ב. ויש נושאים נוספים כמו טיפול 

בהוראות קבע וכיו"ב.
הסוכן  כאשר  או  בהפתעה,  מוות  של  במקרה 
הרבה  יש  עדיין  הפטירה  אחרי  לתמונה  נכנס 
מה לעשות. כדאי לעשות את מיפוי החסכונות 
מהר ככל שניתן. במקרים רבים המשפחה יכולה 
סמוך  הביטוח  והר  מסלקה  דוח  להוציא  עדיין 
למועד הפטירה. בעתיד גם בעלי רישיון יורשו 
לעשות זאת. אם לא ניתן או שחסרים פרטים יש 
לנסות לברר היכן יש חסכונות באמצעות דוחות 

תקופתיים או מידע אחר שברשות המשפחה.

תכנון לעתיד
לנשום  אפשר  הראשונות  הפעולות  לאחר 
את  המשפחה  עם  לתכנן  ולהתחיל  לרווחה  מעט 
אילו  להבין  יש  רגע.  מאותו  הכלכליים  החיים 
קצבאות שאירים יתקבלו, להגיש בקשות לגופים 
של  במקרה  עליהן.  במיסוי  ולטפל  המוסדיים 
אפשרויות  את  לוודא  יש  פעמיים  חד  סכומים 
השימוש בהם והתאמתם לצרכי המשפחה. למשל 
יש  האם  קצבה?  מהם  לקבל  רוצים/ניתן  האם 
צורך מיידי בכספים או שניתן למשל להשאירם 
ולהמשיך  המוטבים  שם  על  חדש"  ב"חשבון 

ליהנות מהמשכיות השקעתם. 
אחרון  ממעסיק  הן  פיצויים  בכספי  לטפל  יש 
והן ממעסיקים קודמים אם ישנם. יש התייחסות 
שונה הן מבחינת מיסוי והן מבחינת הזכאים להם 
בשני המקרים. גם כאן, בעל הרישיון יכול להביא 
בכספים  המורכב  בטיפול  למשפחה  רב  ערך 
המוסדיים.  והגופים  המיסים  רשות  מול   אלה 
יש לוודא בפוליסות הבריאות והסיעוד בהן הנפטר 
היה בעל הפוליסה שאין פגיעה בשאר המבוטחים. 

יתכן שיש פוליסות שלא מוצו, כמו מחלות קשות 
או תאונות, אשר מקרה המוות קשור אליהן. 

מדובר  ראשית,  זה?  מכל  לסוכן  יוצא  מה 
במימוש השליחות שלנו כאנשי מקצוע העומדים 
שנית,  הקשים.  ברגעים  במיוחד  הציבור  לצד 
העבודה  עבור  טרחה  שכר  ולקבל  לבקש  ראוי 
המשמעותית הכרוכה בתהליך. שלישית, במקרים 
כספים  של  ותזוזה  קבלה  מייצר  האירוע  רבים 
את  לטייב  הזדמנות  היוצרים  ואחרים  פנסיונים 
בני  של  החדשים  לצרכים  ולהתאימו  החסכון 
חדשות  הפצה  עמלות  מייצרים  אלה  המשפחה. 
ובצדק )ואין סתירה לסעיף שכר הטרחה(. רביעית, 
המשפחה מעריכה מאוד את הליווי המקצועי, מה 
חדשות.  והפניות  שנים  ארוכת  נאמנות  שיבטיח 

ברור לה שיש לה על מי לסמוך, ובצדק.
לסיכום, למרות הקושי והצער, מקרי מוות הם 
טוב  ולעשות  עצום  ערך  לתת  עבורנו  הזדמנות 

באופן משמעותי. 

ועוסק  הפנסיונית  הוועדה  חבר  הינו  הכותב 
בהדרכה כלכלית 

ביטחון בריאותי וכלכלי: תפקיד הסוכן 
הפנסיוני בעת פטירה

סו"ב יורם לביאנט, חבר לשכת סוכני הביטוח, מסביר מה עושים במקרה בו לקוח שלנו או קרובו 
נפטר, מי אחראי למה, והכי חשוב - מה תפקידנו כסוכנים ברגע הכה קשה של המשפחה

shutterstock :המשפחה תעריך מאוד את הליווי המקצועי, מה שיבטיח נאמנות ארוכת שנים והפניות חדשות | צילום
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בענייני ל נתקלים  אנו  קרובות  עיתים 
בפרט,  רפואי  וחיסיון  בכלל  חיסיון 
נוגע לתחום בריאות הנפש  בעיקר כזה 
של הלקוחות שלנו. לאחרונה ניתן פסק דין חשוב 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא זה, כאשר 
סיכומי  ביקשה לקבל את העתקי  הביטוח  חברת 

הטיפולים שלו במבוטחת.

רקע
הונחה בקשת רשות  בפני בית המשפט המחוזי 
ערעור על החלטת בית משפט השלום בהרצליה, 
אשר נתן צו המורה לפסיכולוג להמציא למשיבה 
זאת,  אצלו.  שלה  הטיפולים  סיכומי  העתק  את 
אשר  נפשי  נזק  בגין  לפיצויים  תביעה  במסגרת 
אלה  פיצויים  דרכים.  בתאונת  לתובעת  נגרם 
תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  מכוח  נתבעו 

דרכים. 
על פי הנטען בכתב הערעור, הצו שניתן הינו 
בבג"צ  העליון  המשפט  בית  להלכת  בניגוד 
על  אוסרת  אשר  פלונית",  "הלכת   ,1347/18
המצאת רישומי פסיכולוג באופן אפריורי וגורף, 
למעט פרטים על מספר הטיפולים הפסיכולוגיים 
כי  המבקשת  טוענת  ועוד,  זאת  ומועדיהם. 
העובדה שהתביעה הוגשה מכוח סעיף 6ב' לחוק 
של  העיון  זכות  את  לצמצם  יותר  עוד  צריכה 
על  הנכות  קביעת  שהרי  הפסיכולוג,  רישומי 
ידי הפסיכיאטרים של המל"ל הינה בלתי תלויה 
והיא נערכת אחרי קיומה של וועדה רפואית אשר 

במהלכה בוצע אבחון קליני. 

ויתור על סודיות
במסגרת זאת, יובהר כי סעיף 6ב' לחוק מורה כי 
במקום בו נקבעה לתובע, בשל הפגיעה שנגרמה 
פי  על  נכות  דרגת  דרכים,  תאונת  באותה  לו 
בתביעה  הראיות  שמיעת  לפני  וזאת  אחר  דין 
המתבררת במסגרת חוק הפיצויים, תחייב קביעה 
זו גם לצורך אותה תביעה. עם זאת, בית המשפט 
ראיות  להביא  הדין  מבעלי  לאחד  לאפשר  יכול 
ראיות  להוסיף  או  הקביעה  אותה  את  לסתור 

נוספות שמטרתן היא להוסיף לאותה הקביעה. 
משליכה  פלונית  הלכת  אין  המשיבה,  לטענת 
המשפט.  בית  לפני  הבקשה שמונחת  קביעת  על 
או  מין  עבירות  רקע  על  לתביעה  אחד  דין  אין 
החוק.  מכוח  פיצויים  ולתביעת  מינית  הטרדה 
ביטוח,  חברת  כל  שכמו  המשיבה  טוענת  בנוסף, 
גם אם היא עושה שימוש בוויתור סודיות רפואית 
התיקים  לרבות  הרפואי,  התיעוד  את  ומעתיקה 

מוסיפה  בענייננו,  התובעים.  של  הפסיכולוגיים 
התביעה  לכתב  צירפה  המבקשת  כי  המשיבה 
סיכום שני ביקורים אצל הפסיכולוג המטפל. על 
יתרת  את  לראות  היא תבקש  כי  הוא,  טבעי  כן, 
התרשמויות הפסיכולוג המטפל וזאת כדי להקטין 
את העלטה הראייתית שבה נמצאת חברת הביטוח.  
לאחר שמיעת טענות הצדדים קבע בית המשפט 

המחוזי כי דין בקשת רשות הערעור להידחות. 

הסרת חיסיון יחסי
טענת  את  קיבל  המחוזי  המשפט  בית  תחילה, 
כי  קובעת  אשר  פלונית,  הלכת  כי  המשיבה 
בתביעות מכוח חוק למניעת הטרדה מינית נשמרת 
גם  פסיכולוג-מטופל  לחיסיון  הזכות  לתובעת 
בית  דנן.  במקרה  חלה  אינה  תביעה,  הגשת  בעת 
המשפט ציטט את דבריה של השופטת שטרסברג־
כהן ברע"א 5368/95 המדגישים כי דווקא בתחום 
הנפשי ניתן וצריך להמציא למומחה הפסיכיאטרי 
כגון  הצרה,  בהגדרתם  רפואיים  שאינם  מסמכים 
סיכומי טיפולים פסיכולוגיים, הרי חסימה של כל 
הזרמת אינפורמציה לבית המשפט רק תקשה על 

הפעלת שיקול דעתו תוך ראייה מקפת. 
אם  גם  כי  עולה,  המחוזי  המשפט  בית  מדברי 
הנכות  קביעת  האם  לבחון  מבקשת  המבקשת 
בהתאם לסעיף 6 ב' לחוק נעשתה כשבפני ועדות 
יכול  המל"ל מונח כל החומר הנדרש, היא אינה 

אחר  להתחקות  לה  לא מתאפשר  אם  כן  לעשות 
החומר הרפואי לרבות הטיפולים הפסיכולוגיים. 

קבלת  כי  המחוזי  המשפט  בית  הדגיש  בנוסף, 
בין  פערים  ליצור  עלולה  המבקשת  של  טענתה 
תובע עשיר לתובע עני. כפי שהדגישה המשיבה, 
ביכולתה לקבל רישומים על טיפולים פסיכולוגיים 
המצאת  באמצעות  הציבורית  במסגרת  שנעשים 
אצל  רישומים  ואילו  הרפואית  הסודיות  ויתור 

מטפלים פרטיים היא לא תוכל לקבל. 
תמצית החלטת המחוזי: לפי כל שהובא לעיל, 
קבע בית המשפט המחוזי כי בעצם הגשת התביעה 
יש משום ויתור מכללא של התובע על פרטיותו. 
המבוקש  המסמך  הרלוונטיות של  ככל שעוצמת 
הדין  בעל  עבור  חיונית  שהראיה  וככל  גבוהה, 
שכנגד, וככל שלא ניתן להשיג ראיות חלופיות 
אם  המשפט  בית  בהחלטת  משקל  לכך  יינתן   –
זה,  במקרה  היחסי.  החיסיון  הסרת  על  להורות 
היה מקום להחלטת בית משפט השלום בהרצליה 
להורות לפסיכולוג שטיפל בתובעת להמציא את 

העתקי הטיפולים לנתבעת, היא המבטחת. 
  

אם  ידוע  לא  אלה  שורות  כתיבת  למועד  עד 
הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

השרון  המרכז,  מחוזות  יועמ"ש  הוא  הכותב 
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

 האם עצם הגשת תביעה מהווה ויתור 
על חיסיון רפואי? 

עו"ד ג'ון גבע יורד לעומק הנושא ומסביר, על סמך פסיקה חדשה, מדוע קבע בית המשפט 
המחוזי כי בעצם הגשת תביעה יש משום ויתור מכללא של התובע על פרטיותו

shutterstock :ביה"מ המחוזי: בעצם הגשת התביעה יש משום ויתור מכללא של התובע על פרטיותו | צילום



נבחר פה אחד!
עבור חברות וחברי לשכת סוכני הביטוח -

ביטוח השיניים הקולקטיבי של הראל.
ועכשיו אפשר להיכנס לקישור ולראות שיש

על מה לחייך
לפרטים נוספים
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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 
למשרד ביטוח ותיק בהרצליה דרוש/ה פקיד/ה מנוסה 
בתחום האלמנטרי-דירות+רכב. עם ניסיון. ידע בהפקה, 

באפי ואופיס. יכולת טובה למו"מ עם הלקוחות. נא 
eli@eba-ins.co.il  -לשלוח מידע ל

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

שכירות משנה
משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל 2 חדרים 

בקומה 7 המשרד פנוי מידי. פרטים אצל יהודה זכריה 
0522604572

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים, 

אלמנטרי, פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־40 שנה. 
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח, 

כלל, הראל, הכשרת הישוב, מנורה מבטחים, מגדל, 
הפניקס וכו’... תיק רווחי , הסכמים גבוהים, החזרי 

תשלומים שואף לאפס, מוסר תשלום גבוהה, תביעות 
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים : סוכן הביטוח אלי 

פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח )2009( 
בע”מ פלאפון 0505665835

סוכן פנסיוני מחפש שיתוף פעולה עם סוכן ביטוח 
אלמנטרי עופר לוין 0507214419 

אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה 
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד 

תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות 
office@insisrso.com .0528151188 לביטוח-מוטי

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

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

רוסיה ב בין  הסכסוך  של  החמרה  כי  מזהיר  זקס  גולדמן  ההשקעות  נק 
למעמסת  לגרום  שעלולה  סייבר  למלחמת  להוביל  יכול  לאוקראינה 
לממשל  הועברה  הזו  האזהרה  משמעותיות.  וחברתיות  כלכליות  הוצאות 

האמריקאי ולחברות הביטוח.
הערכה  כולל  ההשקעות  מבנק  וולקר  רוני  הכלכלן  ידי  על  שהוכן  דו”ח 
שהתקפות הסייבר גורמות לנזק של כטריליון דולר לכלכלה העולמית בשנה. 
שני שליש ממתקפות הסייבר מיוחסות לרוסיה. ארה”ב פחות פגיעה ממדינות 
אחרות כי השקיעה יותר באמצעי התגוננות ובדרישות רגולטוריות, אך יש לה 

תלות גבוהה בטכנולוגיה דיגיטלית.
מחקרים שנעשו בארה”ב העריכו את המשמעויות הכלכליות של התקפות 
אחד  על  מוצלחת  התקפה  ניו־יורק,  של  בנק  הפדרל  של  מחקר  לפי  סייבר. 
מענקי הבנקאות האמריקאית יכול לשבש בכ־5%־35% את תנועת התשלומים 
היומית. בלויד’ס מעריכים שהתקפה קיצונית על רשת החשמל בצפון ארה”ב 

יכולה לגרום לנזק כלכלי שנע בין 250 מיליון דולר לטריליון דולר.
אולם, בגולדמן זקס מגלים אופטימיות ביכולתה של ארה”ב לסכל מתקפת 

סייבר משתי סיבות:
⋅ האזהרה של תגובה אמריקאית חריפה מהווה גורם מרתיע. 

⋅ רוסיה לא חותרת לגרום לנזק מקסימלי ומעדיפה לגרום לנזקים פסיכולוגיים 
מאשר לנזקים כלכליים.

ל רקע האירועים באוקראינה, ענקית הביטוח הצרפתית AXA ע
הפלישה  עם  המתמודדת  המדינה  תושבי  לעזרת  מתגייסת 
של הרוסית. הנהלת החברה נקטה בשורה של אמצעים, בין היתר, 
הרחבת מדיניות ההתנדבות. היא מתירה לעובדיה לצאת לחופשה 
בעמותות  ולתמוך  להתנדב  כדי  ימים  שלושה  של  נוספת  שנתית 

המסייעות לתושבי אוקראינה.
AXA תרמה שישה מיליון אירו על מנת לסייע לעמותות התומכות 
יוניצף שפועל  אוקראינה. החברה התגייסה לעזרת ארגון  בתושבי 
בתחומי בריאות, חינוך ורווחה שנפגעו מהפלישה ואפשרה לעובדיה 

לתרום באופן אישי לארגון.
מתירה  היא  הפליטים.  קליטת  על  גם  הקלה  המבטחת  בנוסף, 
למבוטחים, כולל בעלי נכסים, לאכלס זמנית פליטים בלי לדווח לה, 
כשהכיסוי הבטוחי לא ייפגע. לקוחות מהסקטור העסקי שיש להם 
מלונות או בתי אירוח יכולים לדווח למבטחת על קליטת פליטים 

על פי הכיסוי הבטוחי הקיים.
פעילותו  את  הפסיק   AON הבינלאומי  הביטוח  ברוקר  בינתיים, 
לחופשה  ברוסיה  העובדים  כל  את  שהוציא  הודיע  הברוקר  ברוסיה. 

בתשלום.

מתגייסת לעזרת אוקראינה: 
ענקית הביטוח AXA במיזם 

התנדבותי נרחב

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

נזקי התקפות הסייבר לכלכלה 
העולמית: כטריליון דולר בשנה 

mailto:gil@beyahad-ins.com
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