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ביטוח ופיננסים

לטובת המבוטחים?
הענקת רישיונות סוכנות ביטוח לדואר ולרמי 

לוי מערערת את יציבות הענף ⋅ בתגובה 
לאישור רשות שוק ההון אומרים בלשכה: 
"אם מישהו מאמין שהם יעסיקו בכל סניף 

מנהל עסקים בעל רישיון ביטוח - הוא טועה"  
< עמ' 2

חוזרים הביתה
בתקופה קצרה הצליחו 
בלשכה להחזיר כ־220 
 סוכנים כחברי לשכה 
< עמ' 4

עליה חדה
 דוח חדש קובע: גידול 
 של 165% בגניבות 
 רכבים ב־2022 
< עמ' 6

כאן כדי להשאר?
 צמיחת ענף ביטוחי 
הסייבר - היתרונות 
 והאתגרים הצפויים 
< עמ' 11
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ביטוח 
ופיננסים

הביטוח ל סוכני  לשכת  התנגדות  מרות 
ההון,  שוק  רשות  בפני  שהושמעה 
סיימה  היא  כי  השבוע  הרשות  הודיעה 
חברת  של  הרישיון  בקשות  בדיקת  הליכי  את 
שוק  על  והממונה  ישראל,  דואר  וחברת  לוי  רמי 
משה ברקת, חתם על  ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר 
רישיונות והיתרי שליטה בחברות אלו. עוד נמסר, 
כי הסוכנויות צפויות לפעול במודל אובייקטיבי, 
כך שעמלת הביטוח תהיה אחידה בין כל חברות 
הטיה  ללא  תהיה  למבוטחים  וההצעה  הביטוח 

ותהיה מוכוונת מחיר ושירות בלבד.
לאחר  נחתמו  הרישיונות  כי  טוענים,  ברשות 
תהליך בדיקה מקיף שביצע צוות הרשות. "הצוות 
בחן במהלך השנה האחרונה את בקשות הרישיון 
תוך בדיקה מקיפה של התוכנית העסקית שהוגשה 
מצטרפות  לוי  רמי  וכן  הדואר  חברת  לרשות. 
ופועלות  רישיון  קיבלו  שכבר  חברות  למספר 
במודל הסוכן האובייקטיבי, אותו מקדמת הרשות, 
ומקס  לרבות חברות כרטיסי האשראי ישראכרט 
עם  שיתקשרו  כך  'הוט',  הצרכנות  מועדון  וכן 
לפחות ארבע חברות ביטוח ובמודל תגמול אחיד 

לפי סוג מוצר.

טובת המבוטחים?
"רשות שוק ההון מיישמת בכניסתן של חברות 
שבעל  כך  האובייקטיבי  הסוכן  מדיניות  את  אלו 

טובת  את  עיניו  לנגד  יראה  הרישיון 
לפעול  תמשיך  הרשות  בלבד.  המבוטחים 
ההפצה,  ערוצי  את  להרחיב  במטרה 
מנת  על  חדשות  ביטוח  חברות  ולהכניס 
הביטוח  בשוק  וחדשנות  תחרות  לקדם 
הצרכן  טובת  הבטחת  תוך  הישראלי, 
והגברת נגישות השירותים לציבור הרחב 

בעולמות הביטוח".  
ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון: "התפיסה שלנו לגבי סוכן 
ידי  על  נוסף  חיזוק  מקבלת  אובייקטיבי 
כניסת שני שחקנים חדשים לשוק הביטוח 
במודל האובייקטיבי. מדובר כבר בחמישה 
הפועלים  ומשמעותיים  גדולים  שחקנים 
יודע  ואני  האובייקטיבי  הסוכן  במודל 
לאימוץ  נערכות  נוספות  סוכנויות  כי 
בצעד  מדובר  כי  משוכנע  אני  המודל. 

חשוב לטובת המבוטחים. כניסת שחקנים חדשים 
לשוק הפועלים לפי עקרונות הסוכן האובייקטיבי 
לקידום  הביטוח,  בענף  התחרות  להגברת  תביא 

החדשנות ולשיפור השירות למבוטחים".

אזהרת עסק חי
סוכני  לשכת  נשיא  מסר  בתגובה 

הביטוח סו"ב שלמה אייזיק:
אשר  ישראל  לדואר  לאפשר  ההחלטה 
חמורים  ליקויים  פעם  אחר  פעם  מוכיח 
ואף  ללקוחות,  יעיל  ובמענה  בשירות 
למכור  חי,  עסק  אזהרת  תחת  נתון 
ומקוממת.  הזויה  היא  ביטוח  פוליסות 
לא  המטרידה  ההחלטה  מצטרפת  לזאת 
רמי  הקמעונאות  לרשת  לאפשר  פחות, 
לוי למכור ביטוח באותה שקית עם הלחם 
והחלב. מדובר בשני מהלכים אשר פוגעים 
חמור  ואף  הביטוח  ענף  בתדמית  אנושות 

מכך מסכנים את ציבור הלקוחות.
ישראל  שבדואר  מאמין   מישהו  "האם 
בעל  עסקים  מנהל  יעסיקו  לוי  וברמי 
רישיון בכל אחד מהסניפים ברחבי הארץ, 

כמתחייב בחוק למכירת מוצרי ביטוח?".

 אחרי ישראכרט ומקס: הממונה העניק רישיון 
סוכנות ביטוח לרמי לוי ולדואר ישראל

 למרות התנגדותה הנחרצת של לשכת סוכני הביטוח – אישרה רשות שוק ההון את רישיונות סוכנות 
 הביטוח לרמי לוי ולחברת הדואר ‰ אייזיק: "החלטה הזויה ומקוממת. מהלכים שפוגעים אנושות 

בתדמית הענף ומסכנים את הלקוחות" < רונית מורגנשטרן

דואר ישראל. ליקויים חמורים בשירות ובמענה ללקוחות

רמי לוי, משה ברקת רן
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חיות המחמד שלנו
הן כבר מזמן חלק מהמשפחה. 

אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

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.

 סוכנים, למבוטחי הבריאות שלכם 
 בהראל יש הטבות בלעדיות: 

שירותי הבריאות של  
לחיות מחמד בתנאים משתלמים במיוחד

שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות 

חיסונים
וטיפולים שוטפים

ֵמחיר 
ַאטרקטיבי
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כרגע אנו פועלים במספר גזרות מול הרשות, "
החל מיוזמות שלנו כדוגמת: פוליסות חיסכון 
לפירמות, קביעת הנחות למוצרי ריסק שלא 
תפחת מ״10 שנים והיריעה קצרה מלהכיל. בנוסף, 

לאירועים  יומיומי  באופן  להגיב  נאלצים  אנו 
פגיעה  ומהווים  לפתחנו  המגיעים 

בסוכנים, לדוגמה: טיוטת השירות של 
בפגיעה  מדובר   - ויועצים  סוכנים 
נילחם  אנו  העיסוק.  בחופש  אנושה 
ולא  במידה  העוולה  מול  כמובן 
בקניין  מדובר  בקשתנו.  תתקבל 

אמר  מאיתנו",  אחד  כל  של  האישי 
אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה  נשיא 

הארצית  המועצה  בישיבת  דבריו  בפתח 
שהתקיימה השבוע.

רפורמת הבריאות
בשבוע  שהושקה  הבריאות  לרפורמת  בהתייחסו 
שעבר, הביע אייזיק את אכזבתו מכך שנושאים חשובים 
שהעלתה הלשכה בהקשר זה לא התקבלו ברשות שוק 
ואנו  בנושא  לממונה  חריף  מכתב  "העברתי  ההון. 

נמשיך לפעול בעניין", הוסיף נשיא הלשכה.
כוונה  "יש  ה"ריידרים":  לנושא  התייחס  עוד 
אנחנו  בנושא.  הסוכנים  של  עבודתם  את  למגר 
נילחם בזה ולא נוותר, מדובר מבקור פרנסתם של 

הסוכנים שלנו", אמר.

הסוכנים חוזרים ללשכה
"בתחילת כהונתי הבטחתי כי לשכת סוכני הביטוח 
פירות  רואים  אנו  ואכן  לסוכנים  כבית  תשמש 
האחרונים  החודשים  במהלך   - לעמלנו 

הצטרפו וחזרו ללשכה 220 סוכנים. 
טיפלנו   - הלשכה  כספי  "נושא 
ועשינו סדר בנושא הכספים בלשכה. 
כי   נקבע  מנהל  הוועד  באישור 
נושאי הכספים יעבור ליועץ חיצוני 

בהתאם להוראות רשם העמותות.
"קליטת עובדים - קלטנו שני עובדים 
חדשים – לראשונה מונתה בלשכה רואת 

חשבון שתנהל את כספי הלשכה. 
"תחום המחקר – ערכנו שתי פגישות מוצלחות 
הפחתת  עם  שמתעסק  פורום  קהלת,  פורום  עם 
בתחום  כשלים  על  מדברים  אנו  הרגולציה. 
 – הפנסיונית  המסלקה  למשל  כמו  הרגולטורי, 

מונופל שתפר הרגולטור".

הורדת אגרות הסוכנים
"סוכן משלם היום 4,000 שקל אגרה, לא כולל 
אגרה לרשם החברות; אנחנו משלמים את האגרות 
לא  פשוט  וזה  החופשי  בשוק  ביותר  הגבוהות 

הגיוני, לא אתן יד לדבר ונמשיך להילחם עליו. 
חברות  לכל  פנינו   - סוכנים  עמלות  "לגבי 
העמלות  תשלום  את  להקדים  וביקשנו  הביטוח 
בקשתנו  כי  לעדכן  אני שמח   – חודש  בכל   ל־8 
התקבלה במרבית החברות, מנורה יתחילו מינואר 

2023 והפניקס כבר מהחודש". 

פעילויות עם ארגונים 
מגוון  מקדמים  "אנו  הלשכה:  נשיא  מסר  עוד 
רחב של תוכניות ופעילויות עם ארגונים עסקיים 
לטובת הסוכנים: למשל, ארגון הגמלאים ביוזמות 

בתחום הסיעוד וקופות החולים.
שהיא  רייטן  הכנסת  לחברת  מכתב  "העברנו 
בכל  סדר  לעשות  מנת  על  לרווחה  הוועדה  יו"ר 
נושא מס הכנסה והטבת מס רווחי הון שכיום רק 
גמלאים יכולים ליהנות ואנו דורשים שיחזירו את 

כבר בזמן הפרישה.
סוכנים  10־12  ליקטתי  פוליטי:  פורום  "הקמת 
לנסות  הולכים  ואנחנו  כנסת  לחברי  שמקורבים 
למנף ולהגדיל כוח מול הגורמים בכנסת ישראל, 

אני חושב שזה מהותי עבורנו.
"רישיון סוכן: מטרתי היא שמי שישווק ביטוח 
למגר  רוצה  אני  בנוסף,  ביטוח.  ברישיון  יאחוז 
את כל האתרים המתחזים הפוגעים בנו הסוכנים 

ובלקוחות שלנו’".

 חזרו הביתה: כ־220 סוכנים התפקדו 
בחזרה ללשכת סוכני הביטוח

 גיוס הסוכנים כחברי לשכה התרחש בתוך תקופה קצרה במיוחד ‰ נשיא הלשכה: "אני מודה 
 לכם על האמון הרב שאתם נותנים בלשכה. יחד נצעיד את הלשכה קדימה עם קדנציה מלאה 

בהישגים" < רונית מורגנשטרן

לשכת א תהפוכות,  של  שנים  חרי 
החזירה  בישראל  הביטוח  סוכני 
סוכנים כחברי לשכה,  מ־220  יותר 

זאת בתקופת שיא קצרה של מספר חודשים.
סוכני  לשכת  נשיא  אייזיק,  שלמה  סו"ב 
כי  לראות  וגאה  שמח  "אני  מסר:  הביטוח 
 220 אלינו  הצטרפו/שבו  קצרה  כה  בתקופה 
כי  כהונתי  בתחילת  הבטחתי  ביטוח.  סוכני 
אדאג שהלשכה תשמש כבית ומקום מבטחים 

לסוכני הביטוח ותעמוד לימינם בכל עת. ככל 
שיהיו חברים רבים יותר בלשכה, כך נצליח 
הביטוח,  סוכני  ענף  של  טובתו  את  לקדם 
לספק להם כלים ופתרונות מקצועיים ולקדם 

את מעמדם במשק הישראלי. 

"רק תחילת העשייה"
המישורים  בכל  פועלים  אנו  היום  "כבר 
עודף  לשינוי  לרשותנו  העומדים  והאמצעים 

נשיא  אמר  כתפינו",  על  המוטלת  הרגולציה 
לראשונה  הצלחנו  לאחרונה  "בנוסף,  הלשכה. 
מזה שנים להוזיל משמעותית את דמי החבר 

וזו רק תחילת העשייה.
האמון  על  יקרים  סוכנים  לכם  מודה  "אני 
סמוך  ואני  בלשכה  נותנים  שאתם  הרב 
הלשכה  את  להצעיד  נצליח  שיחד  ובטוח 
ולגרום לשגשוגה עם קדנציה מלאה  קדימה 

בהישגים".

חדשות הלשכה ׀

נשיא הלשכה אייזיק: "מדובר בפגיעה 
אנושה בחופש העיסוק"

בישיבת המועצה הארצית שנערכה השבוע סקר נשיא הלשכה את הנושאים המרכזיים 
בפעילות הלשכה ‰ על ה"ריידרים" אמר: "יש כוונה למגר את עבודתם של הסוכנים בנושא. 

אנחנו נילחם בזה ולא נוותר, מדובר במקור פרנסה שלנו" < רונית מורגנשטרן

שלמה אייזיק
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היועץ ב מאיר,  יניב  עו"ד  פניית  עקבות 
שוק  רשות  אל  הלשכה,  של  המקצועי 
הדיווח  מועד  את  לדחות  בבקשה  ההון, 
נענתה  תאגיד,  רישיון  בעלי  סוכנים  של  הקבוע 
הרשות כך שניתן יהיה להעביר את הדיווח עבור 

שנת 2021 עד ה-30.5.2022.
עו"ד מאיר מבהיר את ההוראות בחוזר:

בגין  שנתי  "דיווח  חוזר  להוראות  בהתאם   )1("
עמלות ופרטי תאגיד" )מיום 2.4.2017( חלה חובה 
על בעל רישיון תאגיד להעביר דיווח לרשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון )"הרשות"(, אחת לשנה, בכל 
הנוגע לפירוט פרטי תאגיד ורשימת בעלי רישיון 
יחיד ומתמחים המועסקים בתאגיד וכמו כן, פירוט 
זכאות  נרשמה  הדיווח  תקופת  שבמהלך  העמלות 
לסוכנויות  לרבות  הסוכנות,  במערכות  בשלהן 
משנה )ובשים לב לנספח הרלוונטי בקובץ הדיווח(.
)2( כידוע, הדיווח מתבצע תוך שימוש ב"כרטיס 

ב"פורטל  הדיווחים  מודול  ובאמצעות  החכם" 
אותות". בהקשר זה, אבקש להסב את תשומת ליבכם 
כי ייתכן ותוקפו של "הכרטיס החכם" שברשותכם 

לפוג  עומד  שנה  מידי  לדווח  נהגתם  באמצעותו 
בתקופה הקרוב, על כן - מוצע להיערך לכך בהתאם. 
בדיווח  מאיחור  להימנע  ובמטרה  האמור,  לאור 
בבקשה  לרשות  הח"מ  פנה  להוראות,  בהתאם 
וזו  בהוראות  הקבוע  הדיווח  מועד  את  לדחות 
חודש  של  דחייה  ולאשר  בחיוב  להיענות  נאותה 
במועד הדיווח כך שניתן יהיה להעביר את הדיווח 

עבור שנת 2021 עד ולא יאוחר מיום 30.5.2022.
במקביל, בימים אלו, הלשכה בוחנת הצעות מחיר 
הלשכה.  לחברי  חכם"  "כרטיס  לחידוש/הנפקת 

פרטים נוספים יפורסמו במהלך השבוע הקרוב.
)3( עוד אבקש להסב את תשומת ליבכם כי יש 
גם  כאמור  עמלות  בגין  זכאות  על  דיווח  לשלוח 
סוכנות  במערכות  בשלהן  זכאות  נרשמה  לא  אם 

הביטוח בשנת הדיווח )כלומר, יש לדווח "0"(".
באיגרת לסוכנים צורפה חוברת הוראות טכניות 

באשר לאופן הדיווח.

והסתדרות ל הביטוח  סוכני  שכת 
פעולה  בשיתוף  פועלות  הגמלאים 
לתיקון הטבת מס לפי סעיף 125ד)ג( 

לפקודת מס הכנסה.
יו"ר  מזרחי,  שמוליק  בשם  שנשלח  במכתב 
יועץ  יניב מאיר,  ועו"ד  הסתדרות הגמלאים, 
יו"ר  אל  הביטוח,  סוכני  לשכת  של  מקצועי 
רייטן,  אפרת  ח"כ  והרווחה  העבודה  ועדת 

מבקשים שני הארגונים לתקן את הסעיף.
במגבלות  ניתנת  המס  שהטבת  היא  הטענה 
התנאים,  "בין  בסעיף.  המפורטים  התנאים 
בינואר   1 הוא    – הקובע"  ב"מועד  כי  נקבע, 
2003 - מלאו לאדם 55 שנים. כלומר, הטבת 
לגמלאים  רלוונטית  לסעיף  בהתייחס  המס 

ששנת לידתם עד לשנת 1948.
הטבת  את  המקנה  לפקודה  התיקון  כידוע, 
בחלוף  שנה.  כ־20  לפני  נערך  בסעיף  המס 
למעגל  נוספים  אזרחים  הצטרפו  השנים, 

אוכלוסיית הגמלאים, ואולם, אלו אינם זכאים 
להנות מהטבת המס לאור המגבלה ש"במועד 

הקובע". 

מגבלת "המועד הקובע"
הנוכחית,  במתכונתה  הפקודה  "לטעמנו, 
בהתייחס לסעיף, יוצרת עיוות ואפליה בקרב 
בשעה  וזאת  בישראל  הגמלאים  אוכלוסיית 
בידי  לסייע  להבנתנו,  הסעיף,  שמטרת 
עם  קטנה  שהכנסתן  מבוגרות  אוכלוסיות 

הגיען לגמלאות", נכתב בפניה.
העבודה  ועדת  ליו"ר  פונים  אנו  כן,  "על 
לטובת  לקדם  במטרה  לפעול  והרווחה, 
אוכלוסיית הגמלאים בישראל תיקון בפקודה 
וכל  תוסר  הקובע'  'המועד  שמגבלת  כך 
האזרחים שהגיעו לגיל פרישה חובה, בהתאם 
לקבוע בחוק גיל פרישה, תשס"ד־2004 , יהיו 

זכאים להטבת המס העולה מן הסעיף. 

כאמור  לתיקון  בפנייתנו  אין  כי  "יובהר, 
המופיעים  התנאים  משאר  לגרוע  כדי  לעיל 

בסעיף", כותבים השניים בסיום פנייתם.

עו"ד יניב מאיר

לבקשת הלשכה – הרשות דחתה בחודש 
את הדיווח השנתי של בעלי רישיון תאגיד

לשכת סוכני הביטוח פעלה מול רשות שוק ההון לדחיית הדיווחים על תשלומי 
עמלות עד ה־30.5 ‰ עו"ד יניב מאיר: "במקביל, בימים אלו בוחנת הלשכה הצעות 

מחיר לחידוש/הנפקת כרטיס חכם לחברי הלשכה" < מערכת ביטוח ופיננסים

ח"כ אפרת רייטן

 שת"פ עם הסתדרות הגמלאים לתיקון 
סעיף 125ד)ג( לפקודת מס הכנסה

 ביוזמת הלשכה נשלחה פניה משותפת  ליו"ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת בה נטען לאפליה
 ועיוות בקרב אוכלוסיית הגמלאים < רונית מורגנשטרן

חדשות | פנסיוני
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ביום 4.4.2022 נכנס לתוקפו החוזר שבנדון. מסמך זה מטרתו להציג את עיקרי הכללים להתמחות נאותה כעולה מהוראות החוזר שפירסמה 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )"הרשות"(: 

1. פרוצדורה מקדימה – הכללים קובעים פרוצדורה מקדימה להתמחות, ביניהם, חובת התרשמות ותיאום ציפיות של המאמן מהמועמד 
להתמחות, שליחת הודעה רשמית מטעם המאמן למועמד בדבר קבלה להתמחות וחובת הכנת תכנית התמחות בטרם תחילת התמחות. 

2. משך ההתמחות, מקום ביצועה ויישום מעקב – מתמחה נדרש ל-30 שעות שבועיות לפחות בשבוע עבודה של 4 ימי עבודה לפחות, 
ולא פחות מ־5 שעות התמחות ביום; מקום הישיבה של המתמחה יהיה זהה למקום המוצהר על-ידי המאמן בכתב ההתחייבות; הכללים 

קובעים כי על המאמן לפעול בהתאם לתכנית ההתמחות ולוודא יישומה תוך ביצוע מעקב תקופתי.

3. תכני חובה במהלך ההתמחות – במהלך ההתמחות על המתמחה להיחשף, לכל הפחות, לתחומים ייעודיים ומוגדרים בכללים, ביניהם: 
היכרות עם הוראות הדין וחוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון; התנסות מעשית בפגישות עם לקוחות )בליווי המאמן/בעל רישיון 
המועסק במקום ההתמחות ובלבד שרשאי לשמש כמאמן(; השתתפות בהליך בירור צרכים של לקוחות וצירוף לביטוח או צירוף למוצר 
פנסיוני; קיום לפחות 60 שעות הדרכה בעניין סוגי מוצרי ביטוח בענף ההתמחות הרלוונטי )תוך מתן דגש על מאפיינים ייחודיים, יתרונות 

וחסרונות( לרבות מוצרים שכבר לא ניתן לשווק אך קיימים בענף – והכל בהתאם להוראות החוזר.

במקרה  )לרבות  מעסיק  עוסק  יחסי  במסגרת  למתמחה  כפוף  המאמן  אם  נאותה  תיחשב  לא  התמחות  כי  קובעים  הכללים   – כפיפות   .4
והמתמחה הוא בעל מניות בסוכנות הביטוח בה נעשית ההתמחות( או במקרה בו המאמן היה כפוף למתמחה במהלך 10 השנים שקדמו למועד 

תחילת ההתמחות.

5. תגמול המתמחה – הכללים קובעים כי קיימת חובת תשלום שכר למתמחה בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז-1987. 

6. מקום בו מתמחים מספר מתמחים – נדרש לאייש לתפקיד אחראי התמחות אדם אשר יהיה בעל רישיון הכשיר לאמן בהתאם להוראות 
הדין ככלל והוראות החוזר בפרט.

7. דיווח לרשות – בהתאם לכללים יש לדווח לרשות במקרים הבאים: חשד להתמחות לא נאותה; עזיבת המאמן או המתמחה את מקום 
ההתמחות; הפסקת התמחות מכל סיבה; היעדרות המתמחה לתקופה רצופה מעל 30 יום )למעט עקב חופשת לידה או שירות מילואים(; כל 

דיווח מהותי אחר.

8. תיעוד – על המאמן לתעד את פעילותו ואת פעילות המתמחה בדרך שניתן יהיה לבקר ולפקח על ההתמחות ולוודא כי היא עומדת 
בהוראות החוזר, בדגש על: תיעוד שיחת ההתרשמות והודעת הקבלה )לרבות אישור חוזר מצד המתמחה(; תיעוד נוכחות המתמחה במקום 
ההתמחות; פעילות המתמחה במשך כל תקופת ההתמחות; תיעוד יישום תכני החובה; תיעוד דיווחים לרשות;  תיעוד כל האישורים מהרשות 

שיתקבלו בנוגע להתמחות.

* יש לשמור התיעוד לפי הוראות החוזר לתקופה של 7 שנים ממועד קבלת אישור סיום ההתמחות.

על מי חלות הוראות החוזר?

‰ על כלל בעלי רישיון סוכן ביטוח אשר נרשמו כמאמנים.
‰ על כלל בעלי רישיון יועץ פנסיוני ורישיון סוכן שיווק פנסיוני אשר נרשמו כמאמנים. 

‰ על מתמחים אשר הודיעו לרשות על תחילת התמחותם לאחר יום 4.4.2022.

 בברכה,
יניב מאיר, עו"ד
יועץ מקצועי ללשכה

אגרת היועץ המקצועי, עו"ד יניב מאיר

הנדון: כללים בנוגע להתמחות נאותה1 

למען הזהירות יובהר כי לשם מילוי אחר הכללים העולים מהוראות החוזר, הלכה למעשה, מוצע לעיין בהרחבה 

בהוראות החוזר ובדברי ההסבר הנלווים לו.

 1 חוזר סוכנים 2022-10-1



טסים לחו"ל?

לחו"ל  נסיעות  בביטוח  ומבוטחיה  בע"מ  לביטוח  חברה  כלל  עבור   MAX ידי  על  המתופעל  נטען  דיגיטלי  אשראי  כרטיס  הינו   PAY כלל 
עד  בלבד,  מרקחת,  ובתי  פרטיים  רופאים  פרטיות,  במרפאות  בחו"ל  רפואיות  הוצאות  עבור  לתשלום  מיועד  הכרטיס  ביטוח,  כלל  של 
בע"מ. לביטוח  חברה  כלל  המבטחת,  ע"י  תעשה  הביטוח  מכירת  החברות.  של  השימוש  ותנאי  הפוליסה  לתנאי  בכפוף  מוגבלת,  תקרה 

לצפייה בסרט <

 חדש בביטוח הנסיעות של כלל 
, כרטיס דיגיטלי נטען שמשלם במקומכם

על ההוצאות הרפואיות בחו"ל, מבלי שתוציאו כסף מהכיס 

https://bit.ly/3NVJGNM


| 6 באפריל 82022  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  חדשות | 

 על רקע המחסור בחלפים: גידול משמעותי 
של 165% בניסיונות ואירועי גניבת רכבים 

 כך עולה מדוח מיוחד של חברת פוינטר לרבעון הראשון של 2022 ‰ תמונה דומה צפויה בהמשך השנה ‰ 
 "הרכבים הגנובים אשר נמכרים בשטחי הרשות מממנים את ארגוני הפשע והטרור, הסמים והזנות" 

< רונית מורגנשטרן

165% ד של  גידול  חל  קובע:   חדש  וח 
כל   .2021 לשנת  ביחס  גנבה  בניסיונות 
חברת  המבצעי של  במערך  גורמים  לפי 
איתור  חברת   ,PowerFleet מקבוצת   Pointer
והשבת כלי רכב גנובים, בסיכום הרבעון הראשון 

של שנת 2022 בגניבות רכב.
עם  מתוכננת  בצורה  פועלות  הגנבים  "חוליות 
היררכיה ברורה ותפקידים לכל אחד מה'חיילים'. 
וחלק  פשיעה  ארגוני  ידי  על  ממומנות  החוליות 
נמכרים בשטחי הרשות,  הגנובים אשר  מהרכבים 
ארגוני  את  מממנים  בישראל,  חילוף  כחלקי  או 

הפשע והטרור, הסמים והזנות. 
"הרבעון הראשון של השנה מסתמן כרבעון שלא 
הצפי  את  מסמן  ואשר  רבות  שנים  כמותו  נראה 

להמשך השנה". 

היעד הסופי
היעד  לאחרונה  עד  שהיו  וקלקיליה,  כרם  טול 
ברמאללה  הוחלפו  הרכב,  גנבי  של  אחד  מספר 
וג'נין, אשר מהוות את היעד הסופי לגנבי הרכב. 

אחד  מספר  היעד  להיות  הפכה  מודיעין  העיר 
של גנבי הרכב באיזור המרכז בישראל עם מספר 
ניסיונות הגנבה הגדול ביותר כמותית, ביחס לכל 
עיר אחרת בישראל. מה שהופך את מודיעין לעיר 
"אטרקטיבית" לגנבים היא הקרבה לשטחי הרשות. 
נסיעת רכב גנוב ממקום הגניבה ועד לחציית גדר 
הקריות  ספורות.  דקות  לעיתים  לוקחת  ההפרדה 
בצפון גם הן מקום פופולרי לגניבות והפכו להיות 
אזור פעילות מבוקש על ידי גנבי הרכב עם קפיצה 

של כ-100% ביחס לשנת 2021.
פופולריים  הינם  אשר   SUVוה־ הפנאי  רכבי 
בישראל הפכו להיות מוקד המשיכה לגנבי הרכב. 
47% מניסיונות הגניבה הם של סגמנט רכבי פנאי 
 .2021 לשנת  ביחס   15% של  גידול   SUV ושטח 
הרדאר  תחת  היו  כה  שעד  היברידיים,  רכבים 
להיות  הם  גם  הפכו  הרכב,  גניבות  כנופיות  של 

מבוקשים ומהווים כבר כ־5% מניסיונות הגנבה.
כי  מציין  פוינטר,  מנכ"ל  גולדשטיין,  אילן 
על  מוסבר  הגנבה  בניסיונות  "הגידול שמשתולל 
ידי מספר גורמים. מצד אחד חוסר שגורם לעליית 
המחסור  בנוסף,  בישראל.  החילוף  חלקי  מחיר 
העולמי של כלי רכב חדשים. חלק מגניבות הינן 
גניבות רכב 'מוזמנות' לפי ביקושי השוק. חוליית 
הגניבה  לביצוע  יציאתה  לפני  מקבלת  הגנבים 
אפיון של הסגמנט, דגם ספציפי ושנתון של הרכב 
לגנבה והעברתו לשטחי הרשות לצורך פירוק או 

מכירה". 

ויותר  ליותר  שהופכים  שטח  ורכבי  ג'יפונים 
במיוחד  מבוקשים  הנם  הכביש,  על  פופולריים 
על ידי גנבי הרכב ומהווים כ־47% מסך הגניבות. 

והגידול  כ־41%  היווה  זה  סגמנט   2021 בשנת 
השנה עומד על 15%. 

שיטות הגניבה הפופולריות 
של 2021:

הגניבה  מניסיונות   90% סלולרי:  שיבוש   -
מבוצעים בשילוב של משבש סלולרי לצד השיטות 

הבאות: 
שיטת  מפתח:  ושכפול  רכב  למחשב  חיבור   -
הגניבה המובילה היא עדיין שכפול מפתח "גולם" 
 OBD בתהליך הגניבה, תוך כדי התחברות לשקע
הגנבים  הרכב.  למחשב  מתחברים  שבאמצעותו 
המפתחות  את  ומוחקים  חדש  מפתח  מקודדים 
הגניבה שנרשמו  ניסיונות  מסך  כ־49%  הקיימים. 

התבססו על שיטה זו. גידול של כ־17%.
- תקיפה אלימה: תקיפה אלימה של הרכב על ידי 

החלפת מחשב הרכב היוו 36% מסך הגניבות. 
כאשר  )דאבל(:  הלקוח  מבית  מפתחות  גניבת   -
ולרכב  הלקוח  לבית  פריצה  בין  ישיר  קשר  קיים 
שנרשמו  הגניבות  מסך   8% היוו  הצמודה.  בחניה 

השנה. ירידה של 25%.
על  כלל  בדרך  מתבצעת  מורשה:  בידי  גניבה   -
שקיבל  מורשה  משתמש  בידי  מפתח  שכפול  ידי 
גניבה  הרכב. שיטת  כלי  חוקי של  וקוד  מפתחות 
זו היוותה 6% מסך הגניבות שבוצעו השנה. ללא 

שינוי.
- שוד וגניבת רכב מונע: היוו 1% מסך הגניבות 

השנה. ירידה של 50%.

גניבות לפי סוג רכב:

‰ ג'יפונים ורכבי פנאי - 47% )גידול של 
14% בהשוואה ל-41% בשנה שעברה(

‰ רכבים פרטיים - 22% )ירידה של כ־9% 
בהשוואה ל-24% בשנה שעברה(

‰ רכבים מסחריים 10% )ירידה קלה 
בהשוואה ל-11% בשנה שעברה(

‰ משאיות - 7% )ירידה של כ־30% 
בהשוואה ל־10% בשנה שעברה(

‰ כלי צמ"ה - 2% )ללא שינוי(

 ‰ דו גלגלי - 11% מסך הגניבות 
)ללא שינוי(

‰ רכבים וכלים נוספים - 1%

shutterstock  :שיטת הגניבה המובילה היא עדיין שכפול מפתח "גולם" ׀ צילום



11.04.2022  15:30-20:00  מלון גולדן קראון נצרת

 15:30-16:00
 16:00-16:15

16:15-16:35

 16:35-16:50

 16:50-17:10

 17:10-17:20
17:20-18:05

 18:05-18:15
 18:15-18:35

 18:35-18:45

 18:45-18:55
18:55-19:05

19:05-19:20

 19:20

התכנסות ורישום (לאור צום הרמדאן לא יוגש כיבוד)
דברי ברכה לפתיחת הכנס

ח"כ מופיד מרעי, יו"ר ועדת משנה לענייני פיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים, 
כחול לבן

מצוקת הסוכנים בחברה הערבית
סו“ב שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח

סו“ב עאדל מחאג'נה, יו"ר וועדת היגוי סוכני הביטוח החברה הערבית
עדכוני רגולציה

עו"ד ניצן הראל, יועץ משפטי לחברי הלשכה במחוזות צפון, שפלה, דרום
נציגי ארבעת הדתות מסבירים על מהות חגי האביב

מנחה: גב' גילי ראובני, יועצת הלשכה בנושא אימון עסקי
אודות הרמאדן | סו"ב מוחמד חטיב

אודות פסח | סו"ב סער חי שמיר
אודות פסחא | סו"ב סמיר בלאן

אודות נבי שועייב | סו"ב עלי טריף
ח"כ אימאן ח‘טיב יאסין, הרשימה הערבית המאוחדת

סיפור חיים – ללמוד לקום
העיתונאית לינוי בר גפן

הפסקה
דברי ברכה

סו"ב תדהר סאטובי, יו"ר מחוז צפון
סו"ב רים שוקחה, סגנית הנשיא

טקס הוקרה 
הענקת מגן הוקרה לסו"ב לליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה לשעבר

ח"כ אוסאמה סעדי, יו"ר וועדת משנה לעניין בטיחות בעבודה, הרשימה המשותפת
ביטוח שיניים קולקטיב לחברי הלשכה

סו"ב עוזי ארגמן, יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח
על רפורמת ביטוחי הבריאות

סו"ב חגי לנצט, סגן יור ועדת הבריאות
ארוחת ערב חגיגית לכבוד שבירת צום הרמאדן 

מנחה הכנס: אילן קובץ'

ההרשמה לכנס הינה ללא עלות לחברי לשכה

להרשמה - לחצו כאן

https://bit.ly/36RZbG9%0D%0D
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כנס השנתי של ארגון MDRT ישראל ה 
בזיכרון  "אלמא"  במלון  השנה  נערך 
יעקב בין התאריכים 3-4.4.2022 תחת 
להצלחה!",  הדרך  כל  מובילים   MDRT" הכותרת 
בחסות חברות הביטוח הראל, כלל, מגדל והפניקס.
מנהיגים  של  הרצאות  שילב  הראשון  היום 
מובילים מתחומי עיסוק שונים, מתוך מטרה להוות 
מודל ודוגמא להובלתנו להצלחה אישית ועסקית.

ומעש,  חזון  אנשי  בהשראת  נבנה  השני  היום 
בשנת  ציון  חובבי  מקבוצת  ומשפחות  מנהיגים 
מקום  ותפסו  מאין  יש  חדש  ישוב  שיצרו   ,1882
חשוב בתולדות היישוב העברי ועד להקמת מדינת 

ישראל.
אבשלום  סו"ב  של  בברכות  נפתח  הכנס 
ישראל,   MDRT ארגון  ,יו"ר   CFP מושקוביץ 
האישי  הפוטנציאל  למימוש  חזונו  את  שהציג 
 MDRT והעסקי בהתאם למתודה בינלאומית של
 MDRTב־ חברות  האתי.  לקוד  ובכפוף  העולמי 
חזון  ומקצועית  אישית  למצוינות  תקן  תו  מהווה 
המוטיבציה,  הגברת  באמצעות  להשגה  שניתן 

השראה והעשרה מקצועית. 

תכנון פיננסי
אבשלום עמד על פעילות הנהגת ה־MDRT עד 
לימודי  כללה  אשר  הדרכים,  מפת  את  והציג  כה, 
תעודה לתכנון פרישה בחסות מגדל חברה לביטוח, 
לתכנון  הדרך  "אבני  תעודה  לימודי  השתלמות 
פיננסי" שהתקיימה בחסות קבוצת הראל ועמד על 
השקת לימודי  התוכניות לעתיד הקרוב הכוללות 
היחידה  במסגרת  פיננסי"  "גרונטולוג  תעודה של 
ללימוד חוץ של אוניברסיטת חיפה, ופתיחת מחזור 
מגדל  חברת  במסגרת  פרישה  תכנון  לקורס  נוסף 

והתנדבות ויזמות חברתית לשנת 2022.
ראשון הדוברים היה מר יורם נווה, מנכל חברת 
כלל, שהרצה בנושא "ענף הביטוח והפיננסים 2022 

– לאן?" והציג את תחזיותיו למשק הישראלי.
המחלקה  מנהל  לשעבר  ריבקינד,  אבי  פרופ' 
אשר  עין־כרם,  הדסה  החולים  בבית  הכירורגית 
הקים את יחידת הטראומה הראשונה בישראל, נתן 
הרצאה מרתקת אודות קבלת החלטות במצבי אי־
ודאות ותיאר בפני המשתתפים החלטות גורליות 
הקשים  הפיגועים  בעת  לחץ  תחת  לקבל  שנאלץ 
שהיו בירושלים והביא סיפורים אישיים של הצלת 

חיים כנגד כל הסיכויים לחיות.
תכנון  בתחום  חברתית  ליוזמה  זרקור  הושק 
הפרישה של חבר MDRT כמוביל חברתי וכאיש 

מקצוע.

יוזמות חברתיות
הנהלה  חבר   ,CLU בר  ערן  הביטוח  סוכני 

חבר   ,CLU  ,CFP בכר  דוד  ישראל,   MDRT
בישראל,  השווי  מעריכי  לשכת  ומנכ"ל   MDRT
יו"ר  ולשעבר   MDRT חבר ,CFP ומקסים דרעי
בישראל,  הביטוח  סוכני  הארצית לשכת  המועצה 
יחד עם רם אמית CFP, לשעבר מנכ"ל המתכננים 
הפיננסים ומשנה למנכ"ל חברת ציון, הציגו זרקור 
ליוזמה חברתית בתחום הפרישה מיזם התנדבות 
לתכנון פרישה "פרו״בונו" )חינם( לאנשים שידם 

אינה משגת.
הפקולטה  דיקן  דורון,  )איסי(  ישראל  פרופסור 
למדעי הרווחה והבריאות, ואלכס קפלון דוקטורנט 
הציגו  חיפה  אוניברסיטת  מטעם  מקצועי  ומנהל 
הזדקנות  ובישראל,  בעולם  הזקנה  נושא  את 
מואץ  בקצב  האוכלוסייה  גידול  האוכלוסייה, 
ודרכיה המיוחדים – זאת כהפניית זרקור ללימודי 
תעודה בלעדי לחברי פאנל מיזם התנדבות. מימין: 
רם אמית, דוד בכר, מקסים דרעי וערן בר. צילום: 
גיא קרן, באוניברסיטת חיפה. נכון לכתיבת שורות 
התנדבות.  מיזם  פאנל  חברי  סוכנים   14 אלה, 
וערן  דרעי  מקסים  בכר,  דוד  אמית,  רם  מימין: 
בר. צילום: גיא קרן כבר הביעו רצונם להשתתף, 

נותרו מקומות בודדים – מצ"ב לינק להרשמה. 
 10 למשך   6.06.22 בתאריך  יחלו  הלימודים 
יערכו  והאחרון  הראשון  המפגש  מפגשים, 
באוניברסיטה חיפה ויתר השיעורים יערכו בחדר 

ישיבות של כלל ביטוח ופיננסים.
נתן  ברייר,  גד  הארגוני,  והיועץ  הפסיכולוג 
העסק  "העצמת  הכותרת  תחת  מאלפת  הרצאה 

שלך כשהפסיכולוגיה והטכנולוגיה נפגשים". 

התעמקות בפרקטיקה
מתכנן  ברוק,  אבי  חתם  הראשון  המושב  את 
במגדל.  הפרישה  במרכז  מקצועי  ואחראי  פרישה 
המחזור  את  הכנס  במעמד  השיק  ברוק  אבי 
ארגון  לחברי  פרישה  מתכנני  לקורס  השני 
דוד  אמית,  רם  מימין:  התנדבות.  מיזם  פאנל 
קרן.  גיא  צילום:  בר.  וערן  דרעי  מקסים  בכר, 
והעניין  הראשון,  המחזור  של  הצלחתו  לאור 
עם  יחד  הארגון  הנהלת  החליטה  הקיים,  הרב 
מתכנני  לקורס  השני  המחזור  את  להשיק  מגדל 
טמון  הקורס  של  יחודו  כי  ציין  אבי  פרישה. 
מטובי  הנמנים  בקורס  במרצים  התכנים,  באיכות 
בביצוע  בפרקטיות  ובהעמקה  בתחום  העוסקים 
ולהלן  נפתחה  ההרשמה  פרישה.  תכנון   תהליכי 

הקישור לדף הרישום. מספר המקומות מוגבל. 
שנתנו  מרצים  שלושה  אירח  הצהריים  מושב 

השראה רבה למשתתפים: 
את המושב הנחה סו"ב אילן שגב MCC ,CLU חבר 
הנהלת פאנל מיזם התנדבות. מימין: רם אמית, דוד 
בכר, מקסים דרעי וערן בר. צילום: גיא קרן ישראל.

"גיבור  של  מהבעלים  שהיה  מי  רוזוב,  איזי 
בנושא  הרצאה  נתן   ,"BMW" ויבואן  סברינה" 
להגיע"  לבחור,  לקום,   – מחדש  מסלול  "לחשב 
וסיפר על התרסקותו הכלכלית מהאלפיון העליון 
עצמי  והומור  אישיים  סיפורים  תוך  לחם  פת  אל 
כאשר המוטו "תמיד תהיה אופטימי, אתה לא לבד, 
יש לך משפחה, יש לך חברים ואם לא – יש אנשי 

מקצוע".

מובילים כל הדרך להצלחה: סיכום הכנס 
השנתי של ארגון MDRT ישראל 

חברי MDRT בכנס השנתי, מלון אלמא, זיכרון יעקב ׀ צילומים: גיא קרן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDWPczIe_Mn_A8bfOtXxh8LDXgevkjU9RA5ksSdxuAxPbUVw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDWPczIe_Mn_A8bfOtXxh8LDXgevkjU9RA5ksSdxuAxPbUVw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://forms.gle/9cVEcVVos3QwEmSt7
https://forms.gle/9cVEcVVos3QwEmSt7
https://bit.ly/3JbMVx9
https://bit.ly/38pDeyl
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מנהיגות וערכים
זיו גרשוני סיפר את סיפורו האישי המרגש 
ומעורר ההשראה – "בחירות מעצבות חיים". 
זהו סיפור על נער בסיכון מול נחישות של אב 
שרצה להוציא את בנו ממעגל הסמים והפשע, 
מעביר אותו לשיקום בפנימייה לנוער בסיכון 
אפו  על   – הברית  בארצות  הרוקי  בהרי 
הנער  הסיפור:  של  סופו  זיו.  של  חמתו  ועל 
לשייטת  מתגייס  לישראל,  חוזר  משתנה, 
והופך לקצין מצטיין בחיל הים. בהמשך   13
הוא מקים את עמותת "נירים", כפר לנוער 
בסיכון, ובימים אלה משתלב בהנהלת משרד 

הרווחה בכל הקשור לנוער בסיכון.
את מושב זה נועל אייל טרייבר, לשעבר מנכ"ל 
"מיטרוניקס", שמרצה על מנהיגות וערכים כבסיס 
בהתנהגות  אפשר  כיצד  ומספר  עסקית  להצלחה 
שניהל  החברה  ואת  חבריו  את  לסחוף  צנועה 
שזכה  אייל,  מרשימים.  ולהישגים  להצטיינות 
לתואר המנהל המצטיין לשנת 2021, חלק מניסיונו 
ולהשיג  לחלום  ולגרום להם  אנשים  להוביל  כיצד 

את הבלתי אפשר כאינדיבידואל וכחלק מצוות. 

את ערב הגאלה המסורתי הנחו סו"ב אניה לוין, 
חבר   ,TOT, ג'ופי  ומרק   ,MDRT חברת   ,COT

הנהלת MDRT ישראל.
חברתי  לערב  התכנסו  זוגם  ובני/בנות  החברים 
ג'קוב, לאירוע  מהנה בליווי הסקסופוניסטית סוניה 
זכרון יעקב שהסביר שהמושבה  הוזמן ראש מועצת 
בסיום  הפיננסי.  ובעולם  בהתיישבות  חלוצה  הייתה 
המבורגר,  ליאיר  הקדשה  עם  ספר  העניק  דבריו 

הוענקו  ופיננסים.  ביטוח  הראל  קבוצת  יו"ר 
מימין:  התנדבות.  מיזם  פאנל  לחברי  מגינים 
בר.  וערן  דרעי  מקסים  בכר,  דוד  אמית,  רם 
לסו"ב   - התנדבותם  על  קרן  גיא  צילום: 
סוכני  לשכת  נשיא   ,TOT אייזיק  שלמה 
חבר  אנגלמן,  יוסי  ולסו"ב  בישראל  הביטוח 
דוד  אמית,  רם  מימין:  התנדבות.  מיזם  פאנל 
בכר, מקסים דרעי וערן בר. צילום: גיא קרן, 
לשעבר  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  מ"מ 
ולדברי ברכה: סו"ב יוסי מנור, TOT יו"ר מטה 
אירופה ואוקייניה לשעבר נשיא לשכת סוכני 
בהופעת  נחתם  האירוע  בישראל.  הביטוח 

להקת "הסיקסטיז". 
בבוקר היום השני, פתחו המשתתפים את הבוקר 
באימון טאי צי' ולאחר מכן שמעו הרצאה מעניינת 
האדם  ממודל  כחלק  באיזון,  לחיים  טיפים  עם 
"נפלאות  בנושא  הומור  מלאת  הרצאה  השלם. 
דוקטורט  בעלת  אור־חן,  קרן  ד"ר  מפי  השינה" 
ומרצה  ודאות  אי  בתחום קבלת ההחלטות בתנאי 
בבית הספר לרפואה בטכניון בתחומי הפסיכולוגיה 

ומשם יצאנו לסיור חוויתי במושבה זיכרון יעקב.

ומנהלי ב סוכני  סיכמו  יוקרתי  אירוע 
מנורה  מקבוצת  "מטאור",  הסוכן  בית 
ביומיים   2021 שנת  את  מבטחים, 

חווייתיים במלון איילנד בנתניה.
המלאה  העסקית  השנה  היא   2021 שנת 
הוקם  הסוכן  שבית  לאחר  מטאור,  של  הראשונה 
בנובמבר 2020, מה שהקנה לכנס אווירה חגיגית. 
בכנס השתתפו 48 סוכנות וסוכני מטאור, מפקחי 
החברות ובכירי ענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים.

יהודה בן אסייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח, 
שלו  האמון  את  כשהדגיש  הנוכחים  את  ריגש 
עיקרי  שיווק  כערוץ  הביטוח,  בסוכני  כמנכ"ל 

וחשוב בענף.
שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, בירך 
ותוכניותיו  חזונו  את  ופרט  מטאור  סוכני  את 
התקבלו  שדבריו  היה  ניכר  הלשכה.  כנשיא 

בהתרגשות ובאהדה בקרב סוכני מטאור.

בית סוכן מקצועי
לומר  אפשר  מאתגרת  הקמה  שנת  "אחרי 
בביטחון - מטאור הוא בית הסוכן הצומח ביותר 
אורון מכלוף, מנכ"ל מטאור.  בשנת 2021, אמר 
והן  כמותיים  הן  ברורים,  יעדים  לעצמנו  "שמנו 
אקח  לא  כנראה  אני  הצמיחה,  ולצד  איכותיים, 
בית  הנו  גם שמטאור  גדול מדי אם אומר  סיכון 

הסוכן המקצועי בענף.

ובתי  הביטוח  וחברות  המטאורים  עם  "יחד 
ההשקעות, יצרנו קהילה מיוחדת ומגובשת, ואני 
גם  הצמיחה  תנופת  את  נמשיך  אנו  בכך.  גאה 

בשנה הקרובה ונמשיך לשבור שיאים חדשים".
כי  הוסיפה  מקצועי,  סמנכ"ל  אלקיים,  צליל 
"הגינו את מטאור עם 'צאו לשתות בירה' בסיומו 
של סגר הקורונה הראשון, ויצאנו לדרך על סיפו 
של גל הקורונה השלישי - אין ספק שזו הייתה 

להיות  עבורי  גדולה  זכות  זו  מאתגרת.  שנה 
שותפה בהקמתו של בית אמיתי לסוכני הביטוח, 
הפנסיה והפיננסים, וזו זכות גדולה יותר לעשות 

זאת לצידם של סוכני מטאור.
"אני יכולה לומר בנחרצות – סוכני הביטוח הם 
עמודי התווך של הענף, אין תחליף לסוכן הביטוח 
וזו משרת האמון החשובה ביותר במשק ואנו גאים 

להיות שותפים בשליחות זו".

 "סוכני הביטוח הם עמודי התווך של הענף, 
אין להם תחליף" 

בית הסוכן מטאור סיכם שנת פעילות ראשונה באירוע מיוחד בהשתתפות בכירי הענף ‰ בין 
המשתתפים שנשאו דברים באירוע: נשיא הלשכה ומנכ"ל מנורה מבטחים < רונית מורגנשטרן

סוכני מטאור באירוע ׀ צילום: יוסי שפע

פאנל מיזם התנדבות. מימין: רם אמית, דוד בכר, מקסים דרעי וערן בר



נשמח לראותך!

Save the date
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סינמה סיטי החיטה 1, באר שבע
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ומתקשח; ש הולך  הסייבר  ביטוח  וק 
יותר  הופך  סייבר  ביטוח  אחד,  מצד 
ויותר למוצר ביטוחי הכרחי לעסקים, 
ומצד שני, הגידול החד בכופרה והתקפות סייבר 
על  פחות  לרצוי  הסייבר  ביטוח  את  הופכים 

המבטחים. 
של  בשיעור  גדלה  הממוצעת  הכופרה  תביעת 
82% ב־2021 לעומת 2020, מספר התקפות הכופרה 
אלו  נתונים   .2020 לעומת  ב־2021  ב־150%  גדל 
מצביעים על הגורמים להפסדים של המבטחים ואת 

אובדן התיאבון לסוג זה של עסקים. 
שוק ביטוח הסייבר חייב ביצירת הון חדש אשר 
לאירוע  מענה  וייתן  הסיכונים  בניהול  יסייע 
חברות  הרבה  יפגעו  בו  אירוע  קיצוני,  סייבר 
מיליוני  מאות  של  הפסדים  למבטחים  ויגרום 
דולרים. המגמות בתחום ביטוח הסייבר, שהיקפו 
הפרמיה  ברורות.  דולר,  מיליארד  ב־5.5  נאמד 
כששיעור  ל־75%,   25% בין  שנע  בשיעור  גדלה 

הגידול מושפע מהסיכון ופעילות המבוטח. 
הבינלאומי  הביטוח  ברוקר  של  פרסום  פי  על 
בשיעור  גדלו  בארה"ב  הפרמיות   ,Marsh
יחס   .92% של  בשיעור  ובבריטניה   130% של 
התביעות לפרמיה גדל מ־60% ל־80%. המבטחים 
המשנה  ביטוח  שיעור  את  הגדילו  הראשוניים 

שהם רוכשים מ־45% ל־55%. 

השפעת הפלישה 
לאוקראינה

פלישת רוסיה לאוקראינה חושפת את המבטחים 
אף  על  דולרים,  מיליארדי  בהיקף של  לתביעות 
וגורמים הנתמכים על  העובדה שסיכוני מלחמה 
ידי מדינה הם חלק מחריגי הפוליסה. אולם, על 
חריגי  בין  נופלת  שהתקיפה  להוכיח  המבטחים 
הפוליסה וזאת מאחר שקשה לזהות את התוקפים 
שהם  העובדה  אף  על   - פעולתם  את  לייחס  או 
גורמים ממשלתיים או נתמכים על ידי הממשלה 
כנגד  מדינה  של  )פעולה  מלחמתית  כפעולת   -

מדינה אחרת(. 
כי פוליסות הסייבר  לונדון מסביר  לוידס  יו"ר 
הצורך  וקיים  חדשים  אירועים  ידי  על  נבחנות 
צריכים  הלקוחות  הפוליסה.  תנאי  את  לבדוק 
לא  הפוליסה  ומה  מכסה  הפוליסה  מה  להבין 
מכסה. תנאי הפוליסה וחריגי הפוליסה שונים בין 
הכיסוי  שונה.  לפרשנות  ונתונים  למבטח  מבטח 
הביטוחי בתחום הסייבר כולל גם אובדן רווחים. 
כל אלה מהווים בסיס לאי הסכמות בין מבטחים 

בתי  של  להחלטות  ופניה  ומבוטחים 
המשפט,  בתי  של  הגישה  המשפט. 
בתביעות  ביטוי  שקיבלה  כפי 
מחייבת  הקורונה,  למגפת  הקשורות 
של  בתחום  תביעות  לשלם  מבטחים 
אבדן רווחים, וגורמת לאי שקט אצל 

המבטחים. 

סיכונים משתנים
שנוי  נושא  הוא  הכופרה  נושא 
כוללות  הביטוח  פוליסות  במחלוקת. 

כיסוי לכופר והמבטחים משלמים  את 
זו  עובדה  התוקפים.  ידי  על  הנדרשים  הסכומים 

סכומים   - הכופר  סכומי  של  חד  לגידול  הביאה 
ההולכים וגדלים כאשר התוקפים מודעים לקיום 
מבטחים  הביאו  אלו  עובדות  ביטוח.  פוליסת 
סיכוני  לכסות  האם  לחשיבה  משנה  ומבטחי 

כופרה, להגביל אותם או לבטלם לחלוטין.
שוק ביטוח הסייבר הוא שוק ביטוח צעיר ונראה 
שהוא מחפש את דרכו לאור השינויים בסיכונים, 
שהמבוטחים  המניעה  ובאמצעי  הפוליטי  במצב 

חייבים לנקוט. 

הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי 
בלשכה

מחפש את דרכו
 הגידול בתביעות כופרה ותקיפות סייבר הכפילו את פרמיות ביטוחי הסייבר בארה"ב 

ובבריטניה ‰ מצד אחד הוא הופך יותר ויותר נדרש, ומן הצד השני – פחות רצוי על 
המבטחים ‰ האם פוליסות ביטוח הסייבר כאן כדי להשאר? < סו"ב ישראל גלעד

shutterstock :פוליסות הסייבר נבחנות כל הזמן על ידי אירועים חדשים | צילום 

ענף ביטוח הסייבר
… 5.5 מיליארד דולר - היקף שוק ביטוחי הסייבר 

… 25%־75% - שיעור העלייה בפרמיות המבוטחים 
… 82% - שיעור העלייה בגובה תביעת הכופרה 

… 150% - שיעור העלייה בכמות מתקפות הכופרה

*הנתונים מתייחסים לשנת 2021

כאשר התוקפים מודעים 
לקיומה של פוליסת ביטוח 
סייבר - סכום הכופר מזנק 

בעשרות אחוזים
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להיקלע ס עשויים  ביטוח  וכני 
על  מתבקשים  הם  שבה  לסיטואציה 
פוליסת  את  להפעיל  לקוחותיהם  ידי 
ביטוח הרכב בעילה של התרחשות תאונה במהלך 
"גניבה", עת מתברר כי בפועל בן המשפחה של 

התובע הוא זה שנהג ברכב ללא אישור. 
ניתן לאחרונה פסק דין חשוב בבית  זה  בנושא 
של  שורה  על  המתבסס  בנצרת,  השלום  משפט 
לאחר  זה,  בנושא  ניתנו  אשר  אחרים  דין  פסקי 
הרכב בשל  ביטוח  את  להפעיל  ביקש  שהמבוטח 
תאונה אשר בה ניזוק הרכב עת נהג בו אחיו, וכל 

זאת ללא אישורו. 

רקע
לבית משפט השלום בנצרת הוגשה תביעה כנגד 
חברת ביטוח לתשלום תגמולי ביטוח בגין נזקים 
בתאונה  מעורב  היה  הוא  עת  לרכב  נגרמו  אשר 

]ת"א )שלום נצ'( 20919-12-10[.
הוא  התובע  התביעה,  בכתב  הנטען  פי  על 
בעלים של טויוטה היילקס 4X4 שנת ייצור 2008. 
בתאריך 25.03.2010 החנה התובע את רכבו סמוך 
לביתו וזאת לאחר שווידא שנעל אותו והפעיל את 
להפעיל  נדרש  הוא  אותם  אשר  המיגון,  אמצעי 
אחיו  נטל  לילה,  בשעת  הביטוחי.  לכיסוי  כתנאי 
ידיעתו,  וללא  רשותו  ללא  הרכב,  מפתחות  את 
ובניגוד להוראות התובע, ועשה בו שימוש אסור. 
בשלב כלשהו אירעה תאונת דרכים אשר כתוצאה 
ממנה הרכב ניזוק באופן קשה ונגרם לו נזק טוטלי. 
תביעה  הגיש  התובע  הביטוח,  מקרה  לאחר 
ואובדן  רווחים  אובדן  הוצאות,  ביטוח,  לתגמולי 
ממנו,  נגנב  הכנסות. לטענתו של התובע, הרכב 
שכן אחיו נטל את המפתחות ללא אישורו. לכן, 
מוסיף  ועוד,  זאת  זה.  באירוע  חלה  כן  הפוליסה 
התובע כי המבטחת שלחה מטעמה שמאי מעריך 
כי  להעיד  כדי  בכך  יש  ולכן  הנזקים  לבחינת 
המבטחת אכן הכירה בחובתה לבטח את האירוע 

הביטוחי.

פירוש המילה "גניבה"
לתגמולי  זכאי  התובע  אין  המבטחת,  לטענת 
המבטחת  טוענת  הראשון,  טעמים.  מכמה  ביטוח 
כי הרכב לא נגנב, אלא נמסר ברשות ובסמכות 
לאחיו; השני, טוענת המבטחת כי יש לפרש את 
המילה "גניבה" שבפוליסה בהתאם להוראות חוק 
העונשין תשל"ז־1977, כלומר, רק נטילת הרכב 
כ"גניבה"  תחשב  לבעליו  להחזירו  שלא  בכוונה 
שלפנינו,  במקרה  לכן,  הביטוחי.  הכיסוי  לצורך 

אין מדובר בגניבה, אלא בשימוש שלא ברשות; 
הפעיל  לא  התובע  המבטחת  לטענת  השלישי, 
לפוליסה  בהתאם  אשר  המיגון  אמצעי  את 
הרכב;  את  מחנה  הוא  עת  להפעיל  נדרש  הוא 
לה  מסר  התובע  כי  המבטחת  טוענת  הרביעי, 
התאונה  אירוע  נסיבות  לעניין  כוזבים  פרטים 
ולכן  בכוונה  נגרם  הביטוח  מקרה  כי  ייתכן  ואף 
המבטחת פטורה מהחבות וזאת כאמור בסעיף 26 
במעשה  הדן  הביטוח, תשמ"א־1981  חוזה  לחוק 
מכוון של המבוטח, אשר פוטר את חברת הביטוח 

מתשלום תגמולי ביטוח. לבסוף, צירפה המבטחת 
את אחיו של הנתבע כצד ג' לתביעה. 

והעיון בראיות,  לאחר שמיעת טענות הצדדים 
קבע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל. 

טענת מרמה
בהלכת  האמור  על  המשפט  בית  חזר  ראשית, 
חברה  מגדל  נ'  סיני  רוני   1845/90 ]ע"א  סיני 
בבית  שניתנה   ]661 מז)5(  פ"ד  בע"מ,  לביטוח 
להחיל  אין  כי  נפסק  זו  בהלכה  העליון.  המשפט 
חוזה  חוק  בפרשנות  העונשין  חוק  הגדרות  את 
ביטוח או פוליסת ביטוח. כמו כן, נפסק בהלכה זו 
כי פרשנות חוזי ביטוח מתבצעת בהתאם לאומד 
ולא  החוזים  דיני  שמנחים  כפי  הצדדים  דעת 
בהתאם לאמור בחוק העונשין. לכן, אין לקבל את 
"גניבה" כנטילה ללא  פרשנות המבטחת למושג 
רשות לצמיתות, אלא רק כנטילה ללא אישור, גם 

אם זאת מתבצעת על ידי בן משפחה. 
שנית, עת המבטחת טוענת למרמה, כפי שנטען 
להוכיח  הנטל  עליה  התובע,  בעניין  ידה  על 
כפי  זו,  אף  זו  לא  מרמה.  של  במקרה  מדובר  כי 
פאטמה   373/89 ]ע"א  פאטמה  בהלכת  שנפסק 
מה)1(  ח'לף,  ח'ליל  ח'לף  נ'  )שאהין(  מסרי  חסן 
פלילי,  גוון  בעלות  בהאשמות  מדובר  עת   ,]729
כגון האשמות במרמה, נטל ההוכחה הינו מוגבר 
מהנטל הנדרש בהליך האזרחי. בכפוף להלכה זו, 
בית המשפט פסק כי המבטחת לא עמדה בנטל זה 

ולא הצליחה להוכיח כי התובע רימה אותה או כי 
הוא ואחיו גרמו בכוונה לתאונה. 

התביעה  דין  המשפט:  בית  החלטת  תמצית 
להתקבל ודין התביעה כנגד צד ג' להידחות. בית 
המשפט פסק כי נטילת הרכב ללא רשות מהווה 
"גניבה" לעניין פוליסת הביטוח. אין לצמצם את 
כיסוי פוליסת הביטוח למקרים של "גניבה" לפי 
ההגדרה בחוק העונשין, אלא יש לכלול את רכיבי 
העבירה של שימוש ברכב ללא רשות כ"גניבה". 
בנסיבות אלה ומשהמבטחת לא הצליחה להוכיח 
כי התאונה נגרמה בכוונה, התובע זכאי לתגמולי 

ביטוח.  
עד למועד פרסום הכתבה לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת.

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

 האם נטילת רכב על ידי בן משפחה 
ללא אישור תחשב כגניבה?

עו"ד ג'ון גבע סוקר שורה של פסקי דין העוסקים בנושא זה ומביאים את גישת בתי 
המשפט - נטילת רכב ללא רשות מהווה "גניבה" לעניין פוליסת הביטוח

נטילת הרכב ללא רשות מהווה "גניבה" לעניין פוליסת הביטוח



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

36
08

1.
11

https://esapps.harel-group.co.il/lisov


| 6 באפריל 172022  02  02  02  02  02 

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 
להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון 2 חדרים כולל  

חשמל ארנונה: 2,400 ₪  אפשרות לקבלת שירותי 
משרד / חיתום .לפרטים- יוסי 054-4890421

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

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
בי פור יו  סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק 

ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין. סודיות 
.michaele@b4-u.co   0528741331 .מובטחת

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

לשכת סוכני הביטוח 
משתתפת בצערו של ראמזי 

דיק על פטירת אשתו

גאדה דיק  ז"ל
שלא תדע עוד צער

לראמזי דיק וכל בני המשפחה היקרים,
כלל ביטוח ופיננסים משתתפת 
בצערכם הכבד על פטירתה של

גאדה דיק  ז"ל
 שולחים תנחומים מעומק הלב

 שלא תדעו עוד צער
כלל ביטוח ופיננסים

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

קר גלובלי של חברת הייעוץ Duck Creek Technologies ס
בחן את ההעדפות הביטוחיות של 2,000 צרכני ביטוח. 

ממצאי הסקר חושפים את העדיפויות של המבטחים:
יותר מ־50% מהנשאלים ציינו שהשירות למבוטח הוא הגורם המועדף 

ברכישת פוליסת הביטוח על פני גורם המחיר.
48% מהמשיבים היו מרוצים אם חברת הביטוח או סוכן הביטוח היה 

מציע להם מרכיב נוסף בכיסוי הביטוחי בפוליסת הביטוח.
מצב  סטטוס  על  פרטים  יותר  לשמוע  רוצים  היו  מהנשאלים   95%

הטיפול בתביעה.
60% ישתמשו בשירותי און־ליין להחליף מבטח ו־45% יעדיפו לבצע 

שינויים בפוליסה בשירותי און־ליין או באפליקציה. 
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תביעה לפיצויים של 3.5 מיליארד דולר שהגישה חברת הענק ה
להחכרת מטוסים AERCAP בגין מאות המטוסים המקורקעים 
ברוסיה גדולה מהצפוי. סכום התביעה  הפתיע גורמים בשוק הביטוח 
שמנסים להבין את מרכיביה ומצפים למאבק משפטי בין המבטחים 

לחברה.
ממשלות  ידי  על  שהוטלו  העיצומים  על  הגיבו  כאמור,  הרוסים, 
מאות  קרקוע  של  במהלך  רוסיה־אוקראינה  מלחמת  בשל  המערב 
שכ־500  היא  ההערכה  רוסיות.  תעופה  לחברות  שהוחכרו  מטוסים 

מטוסים של חברות החכרה וחברות מימון נתפסו על ידי הרוסים.
התביעה לפיצויים של AERCAP מבוססת על פוליסה המכסה את 
אבל  דולר,  מיליארד  ל־2.5  מגיעה  הנזקים  והערכת  הסיכונים  כל 
התביעה גבוהה יותר ועומדת על סך של 3.5 מיליארד דולר. הדבר 
לבין  מטוסים  להחכרת  החברה  בין  משפטי  למאבק  להוביל  עשוי 
קונסורציום המבטחים. יש לציין, כי האנליסטים של בנק ההשקעות 
צפו שהתביעה של החברה תהיה סביב 1.2 מיליארד דולר בהתבסס 

על מאזן החברה.

הרוסים קרקעו מטוסים – 
חברת ההחכרה הגישה תביעת 

פיצויים בסך 3.5 מיליארד דולר 

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

העדיפויות  קובע:  חדש  סקר 
של צרכני הביטוח השתנו


