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ביטוח ופיננסים
במקום הראשון

מנורה מבטחים, 
פספורטכארד ומדיהו 
מובילות בטבלאות 
 סקר סוכני הבריאות 
< עמ’ 7

שירות הוליסטי
סו”ב אביאור סנדרוסי 
על הדרך לקריירה 
כסוכן ביטוח עצמאי • 
 הדור הצעיר 
< עמ’ 11

800 סוכנות וסוכנים לקחו חלק בכנס הבריאות השנתי של הלשכה שנערך השבוע 
• נשיא הלשכה סו”ב שלמה אייזיק דיבר על ההצלחות - וגם על האתגרים הניצבים 

בפתחה של הלשכה • חה”כ אפרת רייטן ועידית סילמן עסקו ברפורמת פוליסת 
הבריאות ולמה צריך להחזיר את הביטוח הסיעודי • סיקור מיוחד <  עמ' 2

סקר שביעות רצון, הרצאות 
מעשירות ורבי־שיח: סיכום 

כנס הבריאות 2022



רצינו להגיד תודה!

עוד לא סוכנים של מנורה מבטחים?

אנו מודים לסוכני הביטוח על האמון והבחירה בנו במקום הראשון
בסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח בתחום ביטוחי בריאות

בואו להכיר אותנו!

https://bit.ly/3P6JonI
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ביטוח 
ופיננסים

"המשבר הבא יהיה הביטוח הסיעודי, משבר 
גדול בהרבה מהפנסיה התקציבית"

 כך לדברי נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק בדברים שאמר בכנס הבריאות • "בכוונתו למצב את 
 הלשכה כגוף זהה במעמד שלו ללשכת רואי החשבון" < רונית מורגנשטרן
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"
אין ביטוח סיעודי במדינת ישראל היום, וזו 
שערורייה ממדרגה ראשונה. לצערי הרב, יש 
היום בלוף במסגרת קופות החולים, שכביכול 
נקרא ביטוח סיעודי; אבל זה לא ביטוח, זה אירוע 
הכלכלי,  מהנטל   80% לוקחות  החולים  שקופות 
והסיטואציה היא כזו שמאה צעירים מסבסדים היום 
בן אדם מבוגר שנמצא במצב סיעודי וזה משהו שלא 

ייתכן במדינת ישראל".
אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה  נשיא  אמר  כך 
בנאומו בכנס הבריאות של הלשכה שהתקיים ביום 

שני השבוע בגני התערוכה.
סיעוד  מוצרי  מדף  על  שיהיו  מעדיף  "אני 
שלא  מאשר   IDL בשלוש  המבוטח  את  שמזכים 
יהיה בכלל. ואנחנו חייבים להחזיר את המוצרים 
משם  שנעלמו  אחרים  מוצרים  כמו  למדף,  האלה 
המדינה",  אזרחי  של  חייהם  באיכות  ופוגעים 
הוסיף אייזיק. "מה שיקרה זה שבעוד עשור יהיה 
אזרחים מבוגרים יותר במדינת ישראל שלא ידעו 
שאי פעם היה ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי, 
שאי פעם היה ביטוח סיעודי, שפעם הייתה נכות 
חייבים  אנחנו  רצינית.  תקלה  וזו  מקצועית, 
מנת  על  ברשות,  מאמץ  לאומי,  מאמץ  לעשות 
להשיב מוצרים שנעלמו מהמדף, ובראשם הביטוח 

הסיעודי, לטובת אזרחי מדינת ישראל".
עוד ציין אייזיק, כי "לפי כל המחקרים, עד 2030 
צפויים לחיות בישראל כ־15 מיליון איש, ומתוכם 
ותראו  החשבון  את  67. תעשו  גיל  מעל  14־16% 
הביטוח  של  הסיפור  יהיה  הבא  הגדול  שהמשבר 
מהפנסיה  גדול  יותר  הרבה  משבר  הסיעודי, 

התקציבית".

אין כפל ביטוח
רשות  שהשמיעה  לביקורת  התייחס  אייזיק 
בענף  "אני  ביטוח:  כפל  קיים  לפיה  התחרות 
הביטוח יותר משלושים שנה, ואני לא יודע מה זה 
כפל ביטוח. אני יודע שאם בן אדם הלך לעולמו 
ויש לו 18 ביטוחי "ריסק", הוא יקבל את הפיצוי 
מ־18 מקומות שונים כאלה ואחרים. הפכו את זה 
למשהו על מנת לנגח את סוכני הביטוח, אבל אין 
עסקינן,  ביטוח  בכפל  ואם  ביטוח.  כפל  כזה  דבר 
בין השב"ן לבין פוליסות ביטוח רפואי-פרטי אין 
שום בעיה – שב"ן זה לא ביטוח ואין לו שום בעיה 
השב"ן  נולד  שממנו  המקור  אבל  אותו.  שיבטלו 

הוא כדי לייצר הכנסה נוספת מחוץ לסל הבריאות 
לטובת קופות החולים. בואו נשים את הדברים על 
לטובת  כסף  לגייס   - השב"ן  מטרת  זו  השולחן, 

קופות החולים, אין שם שום התחייבות לכלום".
נשיא הלשכה סיפר על מעורבות הלשכה בהרבה 
שוק  רשות  של  וחוזרים  טיוטות  הסדרות,  מאוד 
ההון, והתייחס בין היתר לרישוי החדש בבריאות: 
את  ביטוי  לידי  שמביא  מבחינתנו  נכון  "מהלך 

המקצועיות הנדרשת בענף הבריאות, שהוא ביטוח 
מאוד מורכב עם אחריות מאוד גבוהה, וכל זה לצד 
רפורמה שצפויה במוצרי הבריאות. ברפורמה יש 
מקווה  ואני  לסתום,  שצריך  עדיין  חורים  הרבה 
שעות  מעט  לא  בזה  השקענו  אנחנו  יעשה.  שכך 
מקווה  ואני  ההון,  בשוק  שלנו  הרפרנטים  מול 

שההמלצות שלנו יתקבלו".

"רפואה שחורה"
"בחוק ההסדרים יש רעיון שחוזר על עצמו מדי 
ביטוח  פוליסות  שצורך  מי  על  מס  להטיל  שנה, 

רפואי פרטי, בין אם זה על נותני השירותים ובין 
אם זה על בתי החולים. זו הזיה בלתי רגילה שנועדה 
לתקל את הרפואה הפרטית על מנת להגדיל את 
רפואה  לייצר  דבר  ובסופו של  הציבורית  הרפואה 

שחורה שתייצר פקקים ברפואה הציבורית". 
מקצב  מרוצה  הוא  כי  הלשכה  נשיא  אמר  עוד 
ללשכה  חדשים  וחברות  חברים  של  ההצטרפות 
חברות   400 את  היום  "עברנו  השנה:  מתחילת 

וחברים שהצטרפו ללשכת סוכני הביטח מתחילת 
השנה, וזה יפה מאוד. אני מתכוון למצב את הלשכה 
החשבון  רואי  ללשכת  שלו  במעמד  זהה  כגוף 
בישראל. התחלנו כבר במהלך", ציין אייזיק, "ואני 
מקווה שעד תום הקדנציה שלי נגשים את החלום 
הזה. אני משתף פעולה באופן מלא גם עם מנהלי 
שאנחנו  למערכה  לרתום  רוצה  ואני  ההסדרים, 
מייצרים ביחד גם את המתכננים הפיננסיים, על 
מנת לאחד כוחות ולייצר כוח מקצועי יותר גדול 
ורחב למול כל האיומים שעומדים לפתחינו, וגם 

מול אותם דברים שאנחנו רוצים לקדם".

אייזיק בכנס הבריאות 2022. "לאחד כוחות ולייצר כוח מקצועי יותר גדול ורחב למול כל האיומים שעומדים לפתחינו"



בכפוף למדיניות החיתום של החברה, לתנאי הפוליסה, 
לתקנון תכנית ההטבות ותנאי השימוש באפליקציה.

ללקוחות שלכם מגיע הראל!

ללקוחות שלכם מגיע ביטוח נסיעות 
לחו"ל שדואג לבריאות שלהם.

 cashback 10% 
לנסיעה הבאה

 מוקד חירום 
וחילוץ 24/7

איתור רופא 
בחו"ל

עד $150 בביט על 
מזוודה מאחרת
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עם " ואחידה,  בסיסית  בריאות  פוליסת 
תיכנס  החברות,  בכל  אחידות  הגדרות 
לתוקף בסוף 2022 שמעליה רבדים נוספים 
לרכישה בנפרד. אנחנו נתחרה על שירות מצוין 

ועל מחיר".
ועדת  יו"ר  גולדווסר,  נחמה  סו"ב  אמרה  כך 
של  הבריאות  בכנס  בלשכה,  והסיעוד  הבריאות 

הלשכה שהתקיים ביום שני השבוע.
הנוספות  הרפורמות  את  סקרה  גולדווסר 
בריאות:  סוכן  רישיון   –  2022 בשנת  הצפויות 
סוכן  מעמד  את  שתשדרג  מבורכת  "רפורמה 
הבריאות. שוק של 12 מיליארד שקל חשוב שיהיה 
מקצועי", אמרה, "אבל אם מאמינים במקצועיות, 
אז אנחנו דורשים שביטוח בריאות יימכר רק בידי 

בעל רישיון, כולל בחברות הביטוח", הוסיפה.
חוזר  רפורמת  על  ביקורת  הביעה  גולדווסר 
הצירוף לאזרחים ותיקים: "מגוחך להגביל רכישה 
ועדכון של ביטוחי בריאות לאדם שעבר את גיל 
65, כאילו אינו מסוגל להחליט על כך בעצמו; יש 

דרכים אחרות".
לא  "אנחנו  האובייקטיבי:  הסוכן  רפורמת  על 
לא  זה  אבל  אובייקטיביים,  להיות  מתיימרים 

וישרים  הגונים  להיות  שעלינו  זה  את  סותר 
ולעשות התאמת צרכים לכל מבוטח; מה שיקרה, 
אם ייאלצו את הסוכנים לעבוד עם כמה חברות, 
הלקוח ייפגע כי הסוכן לא יהיה סוכן פעיל בכל 

החברות".

מחוללי שינוי
לקידום  גם  התייחסה  הבריאות  ועדת  יו"ר 
כי  וציינה  הבריאות  בפוליסות  הטכנולוגיות 

מחזיקים  שרובנו   ,2016 מלפני  "הפוליסות 
בהן, טובות יותר. נדרש תהליך הסדרה ושדרוג 
גבולות  את  להגדיל  פוליסות,  אותם  כל  של 
לשנת  ולהתאימן  הישנות  בפוליסות  האחריות 
מהם  בבהירות  להגדיר  יש  כן,  כמו   .2022
שכל  כך  חדשות  וטכנולוגיות  ניתוח  מחליפי 
מסוכן  מיטבי  שירות  ולקבל  להבין  יוכל  לקוח 
שינוי;  למחוללי  הפכו  הסוכנים  שלו.  הביטוח 
הם מקבלים פניות רבות מהלקוחות שמאתגרות 
נתקלו;  בהן  חדשות  בטכנולוגיות  המערכת  את 
אנחנו צריכים לעדכן את החברות ולדחוף אותן 

קדימה".

רופאי הסדר
לרשימות  גולדווסר  התייחסה  דבריה  בסוף 
בוועדת  עצמנו  על  "לקחנו  ההסדר:  רופאי 
הבריאות לטפל בנושא רשימות רופאי ההסדר של 
חברות הביטוח, כדי לשפר את איכות הרופאים 
לדעת  ונבקש  הרשימות  את  נבקש  שברשימות. 
מדובר  האם  ברשימה,  הרופאים  איכות  את  גם 
במנהל מחלקה למשל, ואולי חסר רופא ברשימה 

של החברה בתחום התמחות מסוים?".

יו"ר ועדת " עידית סילמן,  חברות הכנסת 
יו"ר  רייטן,  ואפרת  בכנסת,  הבריאות 
בכנס  השתתפו  והרווחה,  העבודה  ועדת 

הבריאות של הלשכה.
שלא  ההחלטה  את  סילמן  ח"כ  ביקרה  בדבריה 
בוועדה  כחברה  הביטוח  סוכני  לשכת  את  לקבל 
ואסדרת  בישראל,  הבריאות  שירותי  להעצמת 
בראשות  והפרטית  הציבורית  הבריאות  מערכת 
)ועדת  אש  נחמן  פרופ'  הבריאות,  משרד  מנכ"ל 
אש(. הדברים נאמרו בעקבות הערת נשיא הלשכה 
שלמה אייזיק שציין כי הלשכה ביקשה להיות חלק 

מוועדת אש אך סורבה. 
חייבים  הבריאות  שגרירי  "כל  הוסיפה:  עוד 
לזכור  צריך  הבריאות.  למשרד  מחוברים  להיות 
מערכת  שיש  כשם  למערכת.  כסף  שצריך 
כבישים ציבורית ופרטית שחיות בשלום זו לצד 
זו, כך צריך לשלב את מערכות הרפואה הפרטית 

והציבורית. 
הסיעודי  בביטוח  לכשל  התייחסה  רייטן  ח"כ 

שאביה, אבי רייטן ז"ל, היה ממובילי הדרך בתחום. 
היא ציינה את העובדה שחברות הביטוח להפסיק 
ואמרה:   2020 בסוף  פרטי  סיעודי  ביטוח  לשווק 
הביטוח  חשיבות  על  מילים  להכביר  צריך  "לא 
להיות  ולא  בכבוד  לחיות  שמאפשר  הסיעודי, 
לנטל על המשפחה. אני מסתכלת על העתיד. נכון 

שיש את קופות החולים, אבל הכיסוי שלהן מוגבל, 
כמו גם כושר המיקוח של המבוטח – זה לא זה".

לשיפור  "הרעיונות  כי  רייטן  ח"כ  הוסיפה  עוד 
הפוליטי,  המצב  אבל  קיימים  הסיעודי  הביטוח 
עם  מיטיב  לא  וחצי,  שנה־שנה  כל  בחירות  של 

רפורמות".

 "שוק של 12 מיליארד שקל חשוב 
שיהיה מקצועי"

< רונית מורגנשטרן

 ח"כ רייטן: "חייבים להחזיר את הביטוח 
הסיעודי הפרטי"

בכנס הבריאות של הלשכה לקחו חלק חברות כנסת שתומכות בעמדות הלשכה < רונית מורגנשטרן 

עידית סלמן ואפרת רייטן | צילומים: גיא קרן

נחמה גולדווסר | צילום: גיא קרן



טכנולוגיות
ורפורמות
הרצוי והמצוי?!

כנס בריאות 2022

ניפגש בכנס המחוזות 2022

תודה!
לשכת סוכני הביטוח מודה

ל-800 סוכנות וסוכני הביטוח, 
משתפי הפעולה והדוברים

על השתתפותכם בכנס בריאות 2022.

לאונרדו7-8.09.2022
ים המלח
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במקום מ להוביל  חזרה  מבטחים  נורה 
של  הרצון  שביעות  בסקר  הראשון 
סוכני הלשכה בתחום ביטוחי הבריאות. 
וב־2020  השלישי  במקום  דורגה  היא  אשתקד 
במקום הראשון. במקום השני נמצאת כלל ביטוח 
והראל במקום השלישי. הפניקס שדורגה ב־2021 

במקום הראשון ירדה השנה למקום החמישי.
הבריאות  בכנס  פורסמו  שתוצאותיו  בסקר, 
 774 השתתפו  הביטוח  סוכני  לשכת  של  הארצי 
סוכני ביטוח, מתוכם 595 מילאו את כלל הסקר. 
הוא  איתן  ביטוח  חברות  מספר  דירג  סוכן  כל 
עובד, בסך הכל 2,275 שאלונים. את הסקר ביצע 
חגי  מכון שריד ובלשכה היה אחראי עליו סו"ב 
שגם  והסיעוד,  הבריאות  ועדת  יו"ר  סגן  לנצט, 

הציג את תוצאותיו בכנס.

מה חשוב לסוכנים
מול  בעבודתם  לסוכנים  חשוב  מה  בדק  הסקר 
שירות   .1 התוצאות:  פי  על  הביטוח.  חברות 
3. זמן טיפול  2. הוגנות סילוק תביעות;  לסוכן; 
 .5 בסוכנים;  מתחרות  הימנעות   .4 בתביעות; 
זמינות עובדי/מנהלי החברה; 6. הוגנות העמלות; 
7. מערך החיתום בחברה; 8. ערך מוסף/ייחודיות 
ההסדר  רופאי  רשימת  היקף   .9 החברה;  במוצרי 

של החברה; 10. תכנית ההדרכות/עדכונים.
מנורה  נבחרה  לסוכן  בשירות  הראשון  במקום 
גם   – תביעות  סילוק  הוגנות  במרכיב  מבטחים. 
טיפול  זמן  במרכיב  הראשון.  במקום  מנורה  כאן 
בתביעות - כלל במקום הראשון. המרכיב הרביעי 
בחשיבותו לסוכן הוא הימנעות החברה מתחרות 
מגדל  הראשון,  במקום  זכתה  איילון   – בסוכנים 

בשני ומנורה רק במקום החמישי מתוך 7 החברות 
חולקות  העמלות  הוגנות  במרכיב  שנסקרו. 

איילון ומנורה את המקום הראשון.

חברות השירות 
רפואיים  שירותים  המספקות  החברות  בתחום 
מיי  הראשון,  במקום  מדיהו  זכתה  למבוטחים 
דוקטור במקום השני ודיאגנוזה בשלישי. במקום 
השלישי  מהמקום  רב  במרחק  מדיקייר  הרביעי 

בציון שקיבלה. נטלי נמצאת במקום האחרון.

ביטוח נסיעות לחו"ל 
57% מסוכני הביטוח בתחום הבריאות עובדים 
נסיעות  ביטוחי  במכירת  הביטוח  חברות  מול 
והשאר  מועט  בהיקף   33% נרחב.  בהיקף  לחו"ל 

בכלל לא.
נסיעות  ביטוחי  שמוכרים  מהסוכנים   91.7%
)חלקם  פספורטכארד  חברת  עם  עובדים  לחו"ל 

עובדים גם עם חברות נוספות(. 
פספורטכארד גם נבחרה כחברה הטובה ביותר 
נסיעות  ביטוח  מחברות  הרצון  שביעות  בסקר 
מגדל  בשלישי,  הפניקס  בשני,  הראל  חו"ל; 

ברביעי וכלל במקום החמישי.
היו הסוכנים ממליצים  איזו חברה  בשאלה על 
לקרובי משפחה, זכתה שוב פספורטכארד במקום 

הראשון.

לזכות באמון הסוכנים
הבריאות  ועדת  יו"ר  גולדווסר,  נחמה  סו"ב 

בלשכת סוכני הביטוח: "הסקר הנוכחי הראה 
כי בעסק שלנו אין חוכמות והסוכנים בחרו 

 סקר שביעות הרצון של סוכני ביטוח הבריאות
בלשכה: מנורה מבטחים החברה הטובה ביותר 

 פספורטכארד מובילה במובהק בסקר בנושא ביטוחי נסיעות לחו"ל • מדיהו היא חברת שירותי 
הבריאות הטובה ביותר < רונית מורגנשטרן

סו"ב נחמה גולדווסר: 
 "הסקר הנוכחי הראה 
 כי בעסק שלנו אין 

חוכמות והסוכנים בחרו 
בחברות שבוחרות בהם 
ולא מדלגות על הסוכנים 

בתהליך המכירה"
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יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל
הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.

הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 
נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

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

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל
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בחברות שבוחרות בהם ולא מדלגות על הסוכנים 
אך  אלא  באגו  מדובר  לא  המכירה.  בתהליך 
עיננו. בסוף,  ורק בטובת הלקוח שעומדת לנגד 
אלו  הם  הסוכנים  רפואי,  משבר  יש  כשללקוח 
שמסייעים לו בכל שעה, במקצועיות ויצירתיות. 
להיות  הביטוח  חברות  מנציגי  מצפים  אנו  לכן 
שם ולהושיט לנו יד בטיפול. אלו שעושות זאת 
זכו לאמון הסוכנים בסקר ואלו שלא - יצטרכו 

להשתפר כדי לזכות באמון שלהם בחזרה".

עובדים בשיתוף פעולה
רונית סגל מנכלית פספורטכארד ודיוידשילד: 
וההכרה  לדרך  השותפות  את  מוקירים  "אנחנו 
של  זכייתה  המשותפים.  בהשגים  הדדית 
פספורטכארד היום משקפת את מערכת היחסים 

ארוכת השנים והאמון ההדדי החזק".
"מדיהו  מדיהו:  ומייסד  מנכ"ל  קופל,  מיקי 
מוצר  לעולם  והביאה  שנים  שלוש  לפני  הוקמה 
זמינות  שירות,  חדשנות,  טכנולוגי,  מהפכני, 
עד  ובדיקות  )ייעוץ  אמבולטורים  וכיסויים 
אשפוז(, איתור תורים ללקוחות, ניהול כל אירוע 
ובדיקות  הילד  התפתחות  ומורכב,  פשוט  רפואי 

הריון.
כזוכה  במדיהו  ובחרו  הצביעו  הביטוח  "סוכני 
במקום הראשון לשנת 2022. מדיהו מודה לסוכני 
ראשון  למקום  היבחרה  על  בישראל  הביטוח 
ועל האמון בה ברב הסוכנים. לוועדת הבריאות 

שמכירה היטב את פעילות מדיהו מגיעה מחמאה 
על הסקר. 

"מדיהו הביאה לעולם בשורה והיא היום המוצר 
המוביל בענף ומביאה עמה בשורה, כל לקוח הוא 
VIP בבריאות בלי טובות ובלי פרוטקציות. כנס 
בתכנים  מושקע  היטב,  מאורגן  היה  הבריאות 
ללשכת  אובה  מילה  כך  ועל  מקצועיים  מאוד 
סוכני הביטוח שהיא הבית היחידי שלנו כבר 21 

שנים".

אגף  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  קרמר,  אורית 
לסוכני  מודים  "אנו  מבטחים:  במנורה  בריאות 
במנורה  האמון  הבעת  על  הנפלאים  הביטוח 
מבטחים. חרטנו עם דגלנו את נושא השירות ואנו 
שמחים להיות מספר 1 בתחום. זכיה זו מצטרפת 
'המיל'  של  השירות  בתחרות  היוקרתית  לזכיה 
שזכינו לאחרונה. אנו נמשיך להיות בחוד החנית 
 - ולקוחותינו  החברה  סוכני  עבור  השירות  של 

זאת שליחות עבורנו".

מימין: רונית סגל, מיקי קופל ואורית קרמר | צילום: יוסי צבקר, ניו מדיה קופל, טל שחר

https://bit.ly/3nYQ8bh


חברות וחברי לשכה שלום רב,

בתקשורת  האחרונים  הפרסומים  על  שמעתם  כולכם  לא  אם  שרובכם,  מניחה  אני 
הכלכלית אודות החברה הציבורית שנשיא הלשכה מכהן כבעל שליטה (משותף) בה. 

מיד עם פרסום הדברים פעלתי עם  גורמי הנהגה אחרים בלשכה, יחד עם יועצי הלשכה 
המשפטי, המקצועי והתקשורתי, לבירור העובדות מול נשיא הלשכה ועורכי דינו.

יצוין, כי נשיא לשכת סוכני הביטוח - סו״ב שלמה אייזיק שיקף לוועד המנהל של הלשכה 
בחברת  שהתגלו  לכאורה  סדרים  אי  אודות  אמת,  בזמן  חווה,  שהוא  האתגרים  את 

האשראי החוץ בנקאי, יונט קרדיט, שבה הוא משמש דירקטור ואחד מבעלי השליטה. 

לייצג  השוטפת  בפעילותה  וממשיכה  המשיכה  הנשיא,  של  בראשותו  הלשכה, 
במקצועיות ומסירות את חבריה והאינטרסים של סוכנות וסוכני הביטוח ולטובת ציבור 

המבוטחים. 

הלשכה על כל אורגניה ובראשם הוועד המנהל של הלשכה מבקשת לחזק את ידיו של 
וללא  נאמנה  זאת  ועושה  בישראל  הביטוח  סוכני  ציבור  את  לייצג  נבחר  אשר  שלמה, 

הפסקה. 

נמשיך לעקוב ונעדכנכם בכל חדש; ונמשיך בפעילותנו למען סוכנות וסוכני הביטוח.

בברכה, 

סו“ב מיכל וינצר
מ“מ נשיא הלשכה



מדיהו MediWho בע״מ
במקום הראשון

בסקר שביעות רצון
מבין חברות השרות בענף הבריאות

שנערך בכנס הבריאות 2022
מטעם לשכת סוכני הביטוח

ובמקום הראשון... מדיהו!

*6465

מדיהו זכתה במקום הראשון, בסקר שביעות רצון של סוכני הביטוח, בכנס לשכת סוכני הביטוח 2022
מדיהו הוקמה לפני שלוש שנים והביאה לעולם מוצר מהפכני, טכנולוגי וחדשני, הנותן ללקוחותיו את כל מה שמגיע 
להם בשירותי הבריאות השונים: שירות, זמינות וכיסויים אמבולטורים (ייעוץ ובדיקות עד אשפוז), איתור תורים ללקוחות, 

ניהול כל אירוע רפואי (פשוט ומורכב), התפתחות הילד, בדיקות הריון ועוד.
סוכני הביטוח הצביעו ובחרו ב״מדיהו״ כזוכה במקום הראשון לשנת 2022. 

מיקי קופל מנכ״ל מדיהו, מציין שהחברה הביאה לעולם בשורה, כל לקוח הוא VIP בבריאות. בלי טובות ובלי פרוטקציות.
פרס זה הוא עוד נדבך ש״מדיהו״ היא המוצר המוביל בענף.
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"הקו המנחה של סוכני הביטוח הצעירים צריך 
להיות מתן טיפול מקיף ומקצועי ללקוחותיהם"

מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים, הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅ סו"ב אביאור סנדרוסי, 
סוכן עצמאי חבר לשכה, מנכ"ל ובעלים של סוכנות "אביאור סנדרוסי ביטוח ופיננסים" < רונית מורגנשטרן

גיל: 31
מצב משפחתי: נשוי+1
רישיון: פנסיוני וחיים

ותק: פעיל בתחום הביטוח משנת 2017; חבר לשכה כחצי שנה 

מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח? 
"סיימתי שירות קבע בגיל 26, לאחר סיום לימודי תואר ראשון, 
לימודי הביטוח והוצאת רישיון פנסיוני. התחלתי את דרכי בענף 
כנציג שירות לקוחות ב'תמורה סוכנות לביטוח' ולאחר מכן מוניתי 
לתפקיד מנהל תיק לקוחות של חברות גדולות במשק. לפני כחצי 

שנה החלטתי 'לקפוץ למים' ולפתוח את הסוכנות שלי".
למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו?

“אני אוהב בעיקר את תחושת השליחות והמגע הבלתי אמצעי 
עם הלקוחות. הבנתי יחסית מוקדם שזהו תחום עם המון חשיבות, 
שליחות וכמובן אחריות וזה מה שאני רוצה לעסוק בו במהלך חיי 
הבוגרים. היכולת ללוות משפחה או עסק במשך שנים ולהוביל 
אותם לעצמאות כלכלית, להגן עליהם מקטסטרופות רפואיות 
וכלכליות ואפילו לעזור להם להגשים חלומות. להיות איש האמון 

והאוטוריטה המקצועית מעניקה לי סיפוק אישי אדיר”.
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית? ספר עליהם.

יש המון קשיים. עבורי  כל דבר חדש,  “בתחילת הדרך, כמו 
הקושי המרכזי היה כשהבנתי שיש הבדל בין החיים האמיתיים 
למציאות. הפער בין העיסוק כמנהל תיק לבעל עסק עצמאי הוא 
גדול ומתבטא במספר רב של תחומים כגון דילמות מקצועיות 
והרבה מאוד אתגרים אישיים ובין אישיים ולכן כשהקמתי את 
הסוכנות היה לי חשוב למצוא בית סוכן שחולק את אותו סט 
של ערכים ותפיסת עולם מקצועית. לשמחתי מצאתי את המקום 
‘תמורה מלאה’ שם אני מקבל הרבה מאוד  שלי בבית הסוכן 
ליווי עסקי, הכוונה מקצועית, עזרה וסביבה תומכת שעוזרת לי 

להעמיד עסק יציב ובריא להרבה שנים קדימה”.
איך אתה מתמודד עם הרגולציה בתחום?

אך  הגיונית  לא  נראית  ולעיתים  מכבידה  שהרגולציה  “נכון 
בעייני הרגולציה היא יתרון משתי סיבות עיקריות: הראשונה, 
הרגולציה שומרת אותי מקצועי וחד; השנייה, הרגולציה דואגת 
להסדרה ולסטנדרט מקצועי בענף שדוחף את התחום קדימה. 
הרגולציה מחייבת אותי כל הזמן לבצע שינויים, אם זה במוצרים 
שאותם אני מציע ללקוחותיי ואם זה בתוכנית האסטרטגית של 
הסוכנות. למזלי, במסגרת עבודתי עם תמורה מלאה אני מעודכן 
בכל שינוי רגולטורי ויחד איתם מבצע את ההתאמות הנדרשות 

כדי לוודא שאני תמיד עובד נכון”.
לאיזה יחס אתה זוכה בחברות הביטוח כסוכן צעיר?

"חברות הביטוח איתן אני עובד מטפחות מאוד את הסוכנים 
הצעירים. אם זה בליווי של מפקח צמוד, רפרנטים אישיים וגישה 
מהירה לחתמים ומנהלים בכירים. כיף להרגיש שחברות הביטוח 
איתן אני עובד הן שותפות אמיתיות להצלחה. חשוב לי עסקית 
שחברות הביטוח איתן אני עובד יהיו שותפות אמיתיות להצלחה”.

תן דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.
"קשה לי לקרוא לזה הישג, אך יש בו מימוש המקצוע - במהלך 

פגישה עם לקוח רכשתי לו ביטוח חיים. דבר שגרתי לכאורה, אך 
לצערי לאחר כחודש וחצי הוא נהרג בתאונת דרכים והמשפחה 
קיבלה את הכסף אשר מאוד הייתה זקוקה לו. הטלפון שקיבלתי 
היה 'הצלת למשפחה את החיים', מבחינתי היה הישג מקצועי 

שמהול בעצב".
טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

נותנים ללקוח. תנו  יהיה הערך שאתם  "שהקו המנחה שלכם 
ללקוח טיפול מקיף, תהיו איש האמון והאוטוריטה המקצועית 
אחריכם  שהולך  יציב  לקוחות  תיק  לכם  יבטיח  הדבר  שלו. 
בעיניים עצומות. בנוסף, תעשו לעצמכם טובה ובחרו בית סוכן 
שאתם מאמינים בו ושאתם מרגישים שהכימיה איתו לא פחות 
ממעולה. מקום כזה יוכל להביא אתכם להישגים משמעותיים 

בפן המקצועי והעסקי". 
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

"מיתוג הסוכן מול הציבור. לצערי, סטיגמה רעה כלפי סוכנים 
עדיין קיימת ואני כסוכן צעיר מנסה לשבור אותה יום יום. אך 
דרושה הסברה אמיתית בנושא. מטרתו של הסוכן כיום היא 
ללוות ולעמוד לצד הלקוח בנושאים רבים מאוד ולא רק 'למכור 

ביטוח'".
איפה תרצה להשתלב בפעילות הלשכה?

"הייתי מאוד רוצה להצטרף לפורום הצעירים של הלשכה כדי 
לסייע למתג מחדש את עבודתו החשובה של הסוכן. עבורי 

ועבור הדורות הבאים אחריי".

סו"ב אביאור סנדרוסי. "מטרתו של הסוכן כיום היא ללוות ולעמוד לצד 
הלקוח בנושאים רבים מאוד ולא רק 'למכור ביטוח" | צילום: אילה ברק



 

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה. התמחור כפוף לחיתום פרטני. 
גובה החיסכון האפשרי תלוי בין הייתר במאפייני הרכב והנהגים.

הורים לנהגים צעירים?

עד 1,000 ₪ בשנה בביטוח הרכב

עם  גם תדעו שהילדים
נוהגים זהיר וגם תוכלו לחסוך

הנחה חודשית 
מותאמת ומשתנה

ליווי 24/7 
בזמן תאונה

אפליקציה להצגת
חיסכון חודשי

ללא צורך
בהתקנה ברכב

לצפייה בסרט <

https://youtu.be/-PB_yZgZ_vk
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שנה האחרונה הצהירה רשות שוק ההון, ב
כך  על  פעמים,  מספר  וחיסכון,  ביטוח 
בענף  סוכן  רישיון  לקדם  פועלת  שהיא 
מיטבית  התאמה  לבצע  מנת  על  וזאת  הבריאות, 
ביטוחי  בענף  הקיימים  המוצרים  מכלל  למבוטח 
לחברה  הסוכן  ממחויבות של  ולהימנע  הבריאות, 
כלשהי בפעולת צירוף המבוטח לביטוח. משמעות 

המהלך - להגביר את אובייקטיביות הסוכן.
אותו  נוסף  לתחום  מתקשרת  האמורה  הסוגיה 
מקדמת הרשות: מודל הסוכן האובייקטיבי. בהתאם 
עובד  אשר  סוכן  האובייקטיבי,  הסוכן  לרפורמת 
שעובד  סוכן  ואילו  כמשווק,  יוגדר  אחת  חברה  עם 
תהיה  ההגדרה  הנראה  )ככל  חברות  מספר  עם 
כסוכן  יוגדר   - אחידה  עמלה  תחת  חברות(  חמש 

אובייקטיבי. 
עם  סוכן שעובד  בין  ההבדל  מהו  השאלה,  עולה 
חברה אחת ומוגדר כסוכן משווק לבין משווק שכיר 
בעצם  נעוץ  ההבדל  האם  ביטוח?  בחברת  שעובד 
חברת  של  שכיר  או  כעצמאי  הסוכן  של  ההגדרה 

ביטוח?

התאמת המוצר
היא  הביטוח,  סוכני  אותנו,  שמייחד  מה  הרי 
האפשרות לבחור מכל חברה את המוצר המתאים 
כיסוי  להם  שמתאים  מאלה  מי  שלנו,  למבוטח 
מאלה  מי  ולחלופין  אחר,  או  כזה  קטסטרופות, 

שמתאים להם ביטוח מחלות קשות כזה או אחר.
ניקח כדוגמה את פוליסת מחלות קשות. בבואנו 
לשווק את הפוליסה, אנו בודקים מול המבוטח את 
התפתחות  כגון:  היבטים  במספר  המוצר  התאמת 
להיקף  הלקוח  ונכונות  משפחתי  עבר  הפרמיה, 
ניהול הסיכון. האם במצב שבו כסוכנים משווקים 
של חברה אחת בלבד, אנו יכולים להיות רגועים 

למבוטחים  שמתאים  היחיד  הינו  המוצר  שאותו 
קשת  מבין  לבחור  מעדיפים  שהיינו  או  שלנו? 
המוצר  את  החברות  כל  אצל  הקיימים  המוצרים 
המתאים למבוטח שלנו? הרי אנו שואפים למח"מ 

ארוך של המבוטח עם הכיסוי.
הרשות  שאותה  הרפורמה  מהות  זאת  לטעמי, 
פועלת לקדם. התאמת המוצר באופן אובייקטיבי 
למבוטח מבין המוצרים הקיימים בשוק, ללא תלות 

בעמלה כזאת או אחרת.

ומה לגבי שירות? הרי זה מעיד על חולשה שלנו, 
שירות  לספק  יכולים  שאנו  נאמר  אם  הסוכנים, 
זהו המצב, הרי שיש מקום  מחברה אחת בלבד. אם 
לטעון כנגד חברות הביטוח להפליית המבוטח בעת 
ולא  הסוכן  אובייקטיביות  בשל  בתביעה  הטיפול 
חברת  )ולקוחות  שלקוחותיו  כך  על  הסוכן  כלפי 
אחר  או  כזה  טיפול  עקב  לרעה  מופלים  הביטוח( 

בלקוח.

לוקחים אחריות
לחברות הביטוח ישנם מוצרים טובים. אנו תקווה 
שהרפורמות הקרובות לא יפגעו באיכות המוצרים 

משום שאנו מצויים במרדף שוטף על מנת להסביר 
ללקוחות מדוע הם צריכים ביטוח בריאות. הצהרה 
על כך שאנו אובייקטיבים, מאפשרת לנו להסיר 
שלנו  האינטרסים  קידום  מפני  הלקוח  חשש  את 
שלנו  המבוטחים  של  האינטרסים  והבטחת  בלבד 

ועמידה לצידם ביום פקודה.
למילים ולמעשים יש כוח. עלינו לקחת אחריות 
ולחשוב מה אנו מצהירים כלפי המבוטחים שלנו 
מקדמים.  שאנו  האג'נדות  ומה  פנימה,  וכלפנו 

הצהרה על עבודה עם אחת מחברות הביטוח בלבד 
מייתרת את מקומנו ואינה מבדילה אותנו ממשווק 

של חברת ביטוח כזו או אחרת.
חשוב מאוד שנדע שהמערכת שבה אנו פועלים 
מאפשרת לנו עבודה תחת חוזה אחיד והוגן למול 
שייכים  להיות  שנדע  מאוד  חשוב  הגופים.  כלל 
לגוף חזק שבמידת הצורך ידע להשתמש ביתרון 
הגודל מול חברות הביטוח למען המבוטחים שלנו, 

למען השליחות שלנו ולמען הפרנסה שלנו.
עלולה  אחת  חברה  מול  כמשווק  הסוכן  עבודת 
של  המיקוח  שכוח  מכיוון  כבומרנג,  אליו  לחזור 
חברת הביטוח עמה הוא עובד התעצם באופן שהיא 

עשויה לכפות עליו תנאי עבודה כאלו או אחרים. 
לעבודה  מסכימים  שאנו  למצב  להגיע  אסור 
כלא  אותנו  שיקטלגו  אסור  אחת.  חברה  תחת 
היותנו  מעצם  זיקה  בעלי  אנו  אובייקטיבים. 
אומר  זה  אין  אך  הביטוח,  מחברות  מתפרנסים 

שאנו מחויבים לעבודה עם חברה אחת בלבד. 
ביטוי  לידי  באה  אינה  הביטוח  סוכני  נחיצות 
בבקשה  או  תביעה  בשעת  במבוטחים  בטיפול  רק 
לקבלת מידע כזה. ממש לאחרונה נצרבה בזיכרון 
מול  הסוכנים  של  האיתנה  העמידה  הקולקטיבי 
והבהלה  הקורונה  מגפת  פרוץ  עם  המבוטחים 
לפדיונות. הסוכנים היו אלו שהצילו את המבוטחים 
בעתידם  לפגוע  עלולות  שהיו  כספים  ממשיכות 

לטווח קצר וארוך כאחד. 
החשובים  מהמקצועות  באחד  לעבוד  זכינו 
על  שמירה  ונבטיח  אחראים  נהיה  בואו  ביותר. 

האובייקטיביות שלנו. 
הכותב הינו מנכ"ל קבוצת הביטוח ד.נ.ר

אובייקטיבים בכל מחיר
איך קידום רישיון הסוכן בענף הבריאות ישפיע על האובייקטיביות שלו, ולמה עבודה עם 

חברת ביטוח אחת תייתר את תפקיד הסוכן? < יוסי בן צבי

נחיצות סוכני הביטוח אינה באה לידי ביטוי רק בטיפול 
במבוטחים בשעת תביעה או בבקשה לקבלת מידע כזה. ממש 

לאחרונה נצרבה בזיכרון הקולקטיבי העמידה האיתנה של הסוכנים 
מול המבוטחים עם פרוץ מגפת הקורונה והבהלה לפדיונות

 הצהרה על היותנו אובייקטיבים מאפשרת לנו להבטיח את האינטרסים של המבוטחים
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על ל מדווחים  מבוטחים  כאשר  עיתים, 
המקרה ביטוחי, חברת הביטוח טוענת כי 
מדובר במקרה שנגרם בכוונה ומשכך אין 
מוטלת עליה החובה לפצות את המבוטח. בשאלה 
לזכות  כדי  להוכיח  הביטוח  חברת  נדרשת  מה 
בפטור מהכיסוי הביטוחי דן בית המשפט המחוזי 

בנצרת במסגרת ערעור שהוגש על פסיקת 
בית משפט השלום בנצרת בעניין שמתואר 

בהמשך. 
בפניי בית המשפט המחוזי בנצרת הוגש 
המחוזי  המשפט  בית  פסיקת  על  ערעור 
בנטל  עמדה  הביטוח  חברת  לפיה  בנצרת, 
המוטל עליה להוכיח כי המבוטח שרף את 
עסקו בכוונה כדי לזכות בתגמולי הביטוח 
]ע”א  לפצותו  צריכה  המבטחת  אין  ומשכך 

)מחוזי נצ’( 37687-12-21([. 

רקע
למחשבים  עסק  בעל  היה  המערער 
וטלפונים ניידים בחנות אותה שכר בחיפה. 
 03:00 השעה  בסביבות   07.11.2015 ביום 

כתוצאה  בנכס.  שריפה  אירעה  בוקר,  לפנות 
נזקים  ותכולתה  נגרמו למבנה החנות  מהשריפה, 
בוטח  המבוטח  שקל.  אלף  בכ־300  המוערכים 
באמצעות פוליסה הכוללת ביטוח רכוש וסיכונים 

נלווים כולל ביטוח מפני נזקי שריפה. 
תגמולי  תשלום  ביטוח  מחברת  תבע  המבוטח 
זאת  ואילו  האמורה  הפוליסה  בסיס  על  ביטוח 
כי  מהנימוק  היתר,  בין  התביעה,  את  דחתה 
מדובר באירוע של הצתה במעורבות המבוטח או 
בהתאם  כלפיו  חבה  היא  אין  ומשכך  מטעמו,  מי 
הביטוח, התשמ”א  חוזה  לחוק   26 סעיף  להוראות 
בידי  הביטוח  מקרה  “נגרם  כי  הקובע   ,1981  –
המבטח  פטור  במתכוון,  המוטב  בידי  או  המבוטח 
מחבותו”. מכאן, הגיש המבוטח את תביעתו לבית 
משפט השלום כדי לחייב את המבטחת לשלום לו 

את מלוא תגמולי הביטוח. 

מאזן ההסתברויות
הצדדים  עדויות  את  שמע  השלום  משפט  בית 
כי  נקבע,  המבוטח.  תביעת  את  דחה  דינו  ובפסק 
עליה  המוטל  בנטל  לעמוד  המבטחת  בידי  עלה 
לשכנע, במאזן הסתברויות, כי העסק ניזוק בשל 
הצתה וכי למבוטח או מי מטעמו הייתה מעורבות 
להסתמך  העדיף  המשפט  בית  השריפה.  בגרימת 
בפסיקתו על חוות הדעת של חוקר הדליקות של 
שירותי  של  הדליקות  חוקר  פני  על  המבטחת 

הכבאות, אשר סבר כי הדליקה לא הייתה מכוונת. 
המבטחת  חוקר  של  דעתו  חוות  כי  הדגיש  הוא 
שירותי  חוקר  של  מזאת  יותר  מקצועית  הייתה 

הכבאות ומשכך העדיף להסתמך עליה. 
זאת ועוד, עדויות המבוטח הכילו סתירות אשר 
מעידות כי היה לו מניע כלכלי בשריפה ובקבלת 

תגמולי הביטוח. על יסוד כל אלה פסק בית משפט 
השלום כי דין התביעה להידחות וכי על המבוטח 

לשלם את הוצאות המשפט של המבטחת. 
לבית  ערעור  המבוטח  הגיש  זה  דין  פסק  על 
כנגד  המבוטח  טוען  בערעור  המחוזי.  המשפט 
קביעת בית משפט השלום כי מקור השריפה הוא 
בהצתה, כאשר לטענתו שגה בית המשפט כשראה 
עדותו  פני  על  המבטחת  דעת  חוות  את  להעדיף 
זומן להעיד  של חוקר שירותי הכבאות, אשר אף 

מטעמו. 

גרסה בלתי עקבית
ראייתי  נזק  לו  נגרם  כי  המבוטח  טוען  בנוסף, 
בשל מחדלה של המבטחת אשר דחתה את תביעתו 
לתגמולי ביטוח רק בחלוף זמן רב לאחר האירוע, 
המומחה  דעת  חוות  את  בפניו  שחשפה  ומבלי 
את  לפנות  נדרש  הוא  בינתיים  כאשר  מטעמה, 
שרידי השריפה והציוד שניזוק, כך שנמנע ממנו 
כי  טוען  אף  הוא  לבסוף,  השרידים.  את  לבחון 
המבטחת לא הצליחה להוכיח שאכן האירוע נגרם 
בגרימת  כלכלי  אינטרס  כל  לו  ושהיה  בכוונה 
המאורע הביטוחי. המבטחת מצידה תומכת בפסק 
דינו של בית משפט השלום וטוענת כי יש לדחות 

את הערעור. 
אינדיקציות  כמה  יש  כי  הדגישה  המבטחת 

באירוע  המבוטח  של  המעורבות  את  המחשידות 
זמן  הביטוח  עריכת  מועד   – לרבות  השריפה, 
קצר לפני השריפה, גרסתו הבלתי עקבית, חוסר 

הסבירות בגרסתו, חוות דעת המומחה ועוד. 
על  נפסק  הצדדים,  טענות  במכלול  עיון  לאחר 
ידי בית המשפט המחוזי, כי דין הערעור להידחות. 
המחוזי  המשפט  בית  הדגיש  ראשית, 
הידועה לפיה ערכאות ערעור  את ההלכה 
מתערבות בממצאי עובדות ומהימנותם רק 
קיים  בהם  אשר  ביותר,  חריגים  במקרים 
פגם היורד לשורש הדברים )ע”א 9098/20 
ואח’(.  מיכאלי  אלינה  ד”ר  נ’  ואח’  פלוני 
בצדק  כי  עולה  זה  במקרה  בראיות  מעיון 
הסתמך בית משפט השלום על חוות דעת 
המומחה מטעם המבטחת, שכן חוות דעתו 
רשות  חוקר  משל  יותר  מקצועית  הייתה 
הכבאות. בית המשפט המחוזי הוסיף כי הגם 
אובייקטיבי  הוא  הכבאות  שירותי  שחוקר 
יותר מזה של המבטחת – אין זה הופך את 
חוות דעתו בהכרח לעדיפה על פני זאת של 

המבטחת. 

עמידה בנטל ההוכחה
טענתו  את  דוחה  המחוזי  המשפט  בית  שנית, 
חוקרי  שכן  ראייתי,  נזק  לגרימת  המבוטח  של 
מיד  זירת השריפה  את  לחקור  הספיקו  השריפות 

לאחר כיבויה. 
משהוכיח  כי  היא  הפסוקה  ההלכה  לבסוף, 
ובענייננו  המבוטח את התרחשות מקרה הביטוח, 
– נזקי האש, הנטל הוא על המבטחת להראות כי 
חל אחד החריגים לחבותה, לרבות לגרימת מקרה 
לביטוח  חברה  המגן   78/04 )ע”א  בכוונה  הביטוח 
בע”מ נ’ שלום גרשון הובלות בע”מ(. נטל ההוכחה 
הבאת  ונטל  השכנוע  נטל   – משניים  מורכב 
הראיות. נטל השכנוע הוא קבוע ותמיד יוטל על 
דינמי  הוא  הראיות  הבאת  שנטל  בזמן  המבטחת, 
ועשוי לעבור בין הצדדים. במקרה דנן, המבטחת 
להוכחת  הנדרשות  הראיות  את  לספק  הצליחה 
טענתה כי המבוטח הוא זה שגרם לשריפה בכוונה 
וזאת על מנת שיוכל לקבל את תגמולי הביטוח. 

אשר על כן, דין הערעור להידחות. 
הערעור  דין  המשפט:  בית  החלטת  תמצית 
על  ולכן  בכוונה  נגרמה  השריפה  להידחות. 

המבטחת לא מוטלת החובה לפצות את המבוטח. 

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

“מקרה הביטוח נגרם בכוונה”
מה נדרשת חברת הביטוח להוכיח כדי לא לשלם תגמולי ביטוח? ⋅ במסגרת ערעור 

שהוגש על פסיקת בית משפט השלום בנצרת, דן בית המשפט המחוזי בסוגיה 
המורכבת של פטור מכיסוי ביטוחי < עו"ד ג'ון גבע

אינדיקציה מחשידה להצתה מכוונת - מועד עריכת הביטוח זמן קצר לפני השריפה



תודה שגם השנה בחרתם בנו
כחברת ביטוחי הנסיעות המועדפת על סוכני הביטוח.

הניצחון הזה הוא גם שלכן ושלכם!
יחד נמשיך להוביל את ביטוחי הנסיעות לחו"ל

ולהיות שם בשביל לקוחותינו בכל מקום ובכל זמן.

על פי סקר שירות ושביעות רצון מחברות ביטוח של לשכת סוכני הביטוח
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לוח הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

סו"ב כהן. בתנועה מתמדת | צילום: באדיבות המשפחה

לאחרונה ה לויד’ס.  הביטוח  תאגיד  את  מדאיגה  אינפלציה 
ולחברי  לחתמים  מסר  לשגר  הביטוח  בתאגיד  החליטו 
על  האינפלציה  השפעת  על  לדווח  מבקש  הוא  בו  הסינדיקטים 

היתרות של המבטחים מהמחצית השנייה של 2022.
מגפת  לאוקראינה,  הקשורים  בביטוחים  הפסדים  כולל  הדיווח 
הקורונה ואיך משפיעה האינפלציה על גובה היתרות של חברות 
בסיס  על  היתרות  את  להגדיל  נדרשים  הסינדיקטים  הביטוח. 

אומדן של תביעות נהגים מחברות הביטוח.
תאגיד לויד’ס מציין במכתב ששיגר כי הוא מצפה שהסינדיקטים 
ישקלו ויבצעו את הרזרבות הדרושות על בסיס הערכות של מגמת 
האינפלציה לטווח קצר ובינוני. גם הרזרבות חייבות להתבצע על 
בסיס ענף עסקי וגיאוגרפי. בלויד’ס נערכים לקליטת הדיווחים 

ולביצוע הבקרה על הנתונים כדי לדעת מה מצב המבטחים.

החתמים נדרשים לדווח על 
השפעת האינפלציה והפסדים 

בביטוחים באוקראינה

סוכנת מנצחת

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

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 
מתפנה מנהל עסקים חיים ואלמנטרי. מעוניין 

 בהצעות. יצחק: 0508648060 מייל: 
romba88@gmail.com

משרד קטן להשכרה 39 מ"ר ברוטו מחולק ל 2 
יחידות חדר מנהל ו 3 עמדות עבודה נוספות אפשרי 

כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב 17 מחיר 2200 
₪ כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442 

מאירי ששון

דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי 
משרה לשעות אחה"צ. תנאים טובים מאד למתאימה. 

orit0905@gmail.com  לפנות במייל

לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה 
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות 

בסוכנות. טלפון משרד 0774-180060.

סוכן ביטוח בתחילת הדרך?, לסוכנות ביטוח מגן בנס 
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני, המעוניינים 

לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך, אנו נספק שרתי 
 תפעול, משרד ותוכנות. קורות חיים למייל: 

moshe@magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת 

 מנוסה. קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.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 

שכירות משנה
משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה, כולל כל 

השירותים, אפשרות לשיתוף פעולה. נייד 0522-903913.

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

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
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק 

פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים 
)דירקטורים, סייבר, א. מוצר, א. מקצועית( עם ברוקר 

ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות.  052-8950538

סוכנות סגל לביטוח ופיננסים  ברעננה מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי.      

יש לנו ניסיון בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי 

המותאם לסוכן הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני 
הצדדים כמתכונת להצלחה. סודיות מובטחת. טלפון- 

יואל 0528-65020

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

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

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

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

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.

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת כיוף על 

פטירתו של חבר לשכה

 כיוף עארף  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו הכבד של סו"ב 

אלי רוסו על פטירת אשתו

 טלי רוסו  ז"ל
שלא תדע עוד צער

סו"ב יעל כהן, יו"ר סניף רחובות־נס ציונה בלשכת סוכני הביטוח, השתתפה 
השבוע בתחרות "איש הברזל". התחרות, שכוללת 3.8 ק"מ שחייה באגם, 180 

ק"מ רכיבה ומרתון 42.2 ק"מ – התקיימה באוסטריה.
זאת התחרות הראשונה המלאה של סו"ב כהן, לאחר שהשתתפה ב"חצי איש 
ברזל" לפני שלוש שנים בסן פולטן שבאוסטריה. כמו כן, השתתפה סו"ב כהן 
בכמה תחרויות "חצי איש ברזל" באילת )"ישראמן"( וב"איירונמן" טבריה בשנה 

שעברה.


