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ביטוח ופיננסים

כ־180 סוכנות, סוכנים ונציגי חברות הביטוח לקחו חלק בערב ייחודי ביוזמת 
הלשכה ששילב תוכן מקצועי וגיבוש חברתי ⋅ הערב הגיע לשיאו בצפייה 

משותפת במשחק כדורגל דרמטי ממוקדמות ליגת האלופות < עמ' 2

"ערב מדהים שבסופו לא 
נותר סוכן אחד על כסאו"

נערכים לחוזר
ביום עיון שנערך במחוז ירושלים 

הוכשרו הסוכנים בהתאם להוראות 
חוזר הצרוף לאזרחים ותיקים < עמ' 4 

שאלת האחריות
פעוט נפל מרכב חולף, ומי שרץ לחלץ אותו 
מעד ונפגע. האם מדובר בתאונת דרכים? ⋅ פינת 
היועצים החיצוניים לחברי הלשכה < עמ' 6 
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ביטוח 
ופיננסים

־180 סוכנים, סוכנות ונציגי כ 
את  גדשו  ביטוח,  חברות 
בערב  בקיסריה   JEMS פאב
זמן רב בלשכת  עוד  שייזכר לטובה 

סוכני הביטוח.
יום  של  הערב  בשעות  השבוע, 
של  האירוע  לטובת  הפאב  נסגר  ג', 
הלשכה ששילב תוכן מקצועי בנושא 
סיום  עם  לחו"ל,  הנסיעות  ביטוח 
עונת הקיץ, ונגמר בהקרנת השידור 
הישיר של משחק הכדורגל בין מכבי 
חיפה לכוכב האדום בלגרד במסגרת 

מוקדמות ליגת האלופות.
שאף  שכנר,  יעקב  סו"ב  לדברי 
יוזמה  היה  הערב  הארוע,  את  הנחה 
של ועדת הצעירים שבראשות סו"ב 
בראשות  צפון  ומחוז  אדרי,  ענר 
ובחסות  סאטובי,  תדהר  סו"ב 
הפניקס,  הראל,  מגדל,  החברות 

פספורטכארד, כלל ומנורה.
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק, 
לחשיבות  והתייחס  הערב  את  פתח 
כאחד  לחו"ל  הנסיעות  ביטוח 
הביטוח  לסוכן  המכניסים  המוצרים 
כי  הוסיף,  אייזיק  והוותיק.  הצעיר 
בגורמים  להיאבק  תמשיך  הלשכה 
שאינם בעלי רישיון סוכן, כמו חברות 
הנסיעות,  וסוכני  האשראי  כרטיסי 

שמשווקים ביטוחי נסיעות.  
את  הציגו  הביטוח  חברות  נציגי 
ומה  פוליסות הביטוח של כל חברה 
הורנפלד,  דורון  סו"ב  מציעות.  הן 
נסיעות  לביטוח  ומומחה  ותיק  סוכן 
ועל  ניסיונו  על  סיפר  לחו"ל, 

תביעות בהן טיפל בתחום.

מרותקים למסכים
אבל גולת הכותרת הייתה, כאמור, 
שידור המשחק אשר נוהל גם על ידי 
 1 ספורט  מערוץ  לירן שכנר  השדר 
)שהוא גם בנו של סו"ב יעקב שכנר, 
מחשמלת",  הייתה  "האווירה  ר.מ.(. 
מספר שכנר, "וכולם רותקו למסכים 
שבהן הוקרן המשחק הדרמטי. לאחר 
לא   ,2:2 תיקו  של  הסופית  התוצאה 
נותר סוכן אחד על כסאו; כולם קפצו 

ושאגו משמחה ומהתלהבות".
ערב  "היה  שכנר:  אומר  לסיכום, 
מדהים; כולם הסכימו שהלוואי ויהיו 
כאלו  אירועים  הרבה  עוד  בלשכה 
בהם נוכל לשבת ביחד, חברי הלשכה, 

וליהנות יחד באווירה כל כך טובה".
ועדת הצעירים ומחוז צפון ביקשו 
של  השיווק  לצוות  גם  להודות 
על  שלום,  יאיר  בראשות  הלשכה 

ארגון האירוע המוצלח.

משתלמים ונהנים: סוכני הביטוח באירוע 
חוויתי לסיכום הקיץ 

ועדת הצעירים ומחוז צפון בלשכה יזמו ערב ששילב בין תוכן מקצועי ובין הקרנת משחק במוקדמות 
ליגת האלופות בכדורגל ⋅ "האווירה הייתה מחשמלת", סיכמו הסוכנים  < רונית מורגנשטרן



קוד 
קופון: 
״קיץ״

תקנון המבצע: 3 ימים חינם לילדים עד גיל 12 בלבד יינתנו עבור כיסויי בסיס: הוצאות רפואיות, איתור וחילוץ, צד ג'. ההנחה למוצר "מדיכלל עולמי 
פרט" בלבד. ההנחה תינתן רק לפוליסות המבוצעות בדיגיטל ו/או במשרד הסוכן ולא ברכישה טלפונית. תקף לנסיעות שיופקו במהלך יולי-אוגוסט 2022 

בלבד. בכפוף לתנאי הפוליסה לרבות השתתפות עצמית.

תוקף 31.08.22

לפרטים נוספים פנה למפ"ע שלך

ילדים עד גיל 12 ללא עלות  ׀  ל- 3 ימי ביטוח  ׀  קוד קופון: ״קיץ״

 עושים ביטוח נסיעות לחו"ל בחודשים יולי- אוגוסט
והילדים מבוטחים חינם! 

מבצע קיץ - הילדים עלינו!

איך מצרפים לקוחות:
מימוש ההטבה בהפקה דיגיטלית בלבד

באמצעות לינק ייעודי לסוכן / הפקה במשרד הסוכן דרך בריאנט
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־50 סוכנות וסוכני ביטוח ממחוז ירושלים כ 
נוסף  עיון  ביום  א' השבוע  ביום  השתתפו 
סוכנים  הכשרת  לצורך  הלשכה  שארגנה 
 – ותיקים  אזרחים  לאוכלוסיית  ושירות  למכירה 
זאת בהתאם להוראת חוזר הצרוף שאמור להיכנס 

לתוקף ב־31.8.22.
בירושלים,  סיטי  בסינמה  שהתקיים  הכנס,  את 
פתח סו"ב עופר חורש, יו"ר מחוז ירושלים. חורש 
הסוכנים  על  ומקשים  הפוגעים  החוזרים  נגד  יצא 
בעיה  כל  שלא  "כמו  לדבריו,  הרישיון.  בעלי 
רפואית מצריכה ניתוח ובמקרים רבים עדיף טיפול 
מונע - כך, היה על הפיקוח לטפל במקור הבעיה – 

המוקדנים הטלפוניים חסרי הידע והרחמים”.

מי נחשב קשיש?
קליימן  איריס  של  הייתה  המרכזית  ההרצאה 
"בגרות  בנושא:  קלינית,  פסיכולוגית   – העצני 
חדשות".  התחלות  קשות,  התחלות  מאוחרת, 
קליימן העצני דיברה על תגובות, הבנה ופעולות 
של קשישים, והדגישה שאדם בן 67 איננו קשיש 

כהגדרת הפיקוח, והתקנות היו צריכות לחול מול 
מבוגרים מעל גיל 80.

בהמשך הסביר עו"ד יניב מאיר, היועץ המקצועי 
של לשכת סוכני הביטוח, על ההיבטים המקצועיים 
והמשפטיים הקשורים בהוראת חוזר הצרוף לביטוח 

עם הדגשים לגבי המחויבות והפעולות של הסוכן 
מול אזרחים ותיקים.

השתתפות  תעודת  המשתתפים  קיבלו  בסיום, 
בהכשרה בהתאם לדרישת רשות שוק ההון, ביטוח 

וחיסכון.

סוכני מחוז ירושלים הוכשרו בהתאם 
להוראות חוזר הצרוף לאזרחים ותיקים

ביום העיון שארגנה הלשכה טען יו"ר המחוז: "על הפיקוח לטפל במקור הבעיה – המוקדנים חסרי 
הידע והרחמים" < רונית מורגנשטרן

האם הוספת כיסוי סייבר 
לצד א' בפוליסת האחריות 

המקצועית שלך?

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

סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

 עו"ד מאיר וסו"ב חורש ביום העיון | צילומים: יאיר שלום ועופר חורש

https://bit.ly/3Rua2Zp
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"שקיפות, אמינות ואכפתיות – מול הלקוחות, 
מול חברות הביטוח וגם מול עמיתיכם"

 מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים, הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח •  והשבוע, סו"ב אייל
גאנם, סוכן עצמאי ביישוב מג'אר שבגליל התחתון < רונית מורגנשטרן

גיל: 36
מצב משפחתי: רווק

רישיון: פנסיוני
ותק בענף הביטוח: שנה

מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח?
לאחר  גבעתי.  בסיירת  וכמפקד  כלוחם  דרכי  את  “התחלתי 
השחרור ניהלתי אולמי תצוגה של המותגים 'יונדאי' ו'מיצובישי' 
במשך ארבע שנים. לאחר מכן השלמתי תואר ראשון בכלכלה 

ובניהול, ובמקביל עבדתי כמתווך נדל"ן ומנהל משרד תיווך".
למה בחרת במקצוע הזה? מה אתה אוהב בו?

"מי שהציג בפניי את מקצוע סוכן הביטוח ושכנע אותי לעבור 
לתחום, היה הסוכן האישי שלי. תמיד אהבתי לעבוד עם אנשים 
ולהעניק להם שירות מקצועי ויעיל. בענף הביטוח האינטראקציה 
עם הלקוחות ועם חברות הביטוח היא חוויה בפני עצמה. היכולת 
שלך כסוכן ביטוח לעזור לאנשים ולייעץ להם לקבל החלטות 
שמשפיעות על חייהם וחיי בני משפחתם מעניקה לי סיפוק 
ויוצאת דופן.  ייחודית  רב. כמות הידע שקיימת בתחום היא 
כסוכן ביטוח אתה נחשף לתחומי עניין רבים ולומד דברים 

חדשים שמסייעים להעשיר את הידע שלי. זה 
משהו שאני אוהב, ובעזרת הכלים האלו אני יכול 

לעזור ללקוחות שלי על הצד הטוב ביותר".
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?

"היציאה לדרך חדשה היא חוויה מפחידה לכל 
אחד, וכך גם הדבר בשביל סוכן ביטוח. הרגולציה 
והשינויים שמתרחשים לעיתים קרובות בשוק 
מתמיד  מעקב  מצריכים  הביטוח  ובחברות 
הייתי צריך  ולמידה מתמשכת. בתחילת הדרך 
לפתח שיטת מעקב, למידה ושיפור שיעזרו לי 
להתמודד עם הרגולציה ועם השינויים תוך מתן 

שירות מיטבי ללקוחות". 
איך אתה מתמודד עם הרגולציה בתחום?

"באמצעות שקיפות, אמינות ואכפתיות. בסופו 
עם  הן  עובדים  ביטוח  כסוכני  אנחנו  יום  של 
הלקוחות והן עם חברות הביטוח, וחשוב למצוא 
שאנו  משהו  היא  הרגולציה  הנכון.  האיזון  את 
יום ועלינו להיות ערניים  יום  מתמודדים איתו 
תמיד לשינויים שקורים בענף ולעקוב אחריהם".
לאיזה יחס אתה זוכה בחברת הביטוח כסוכן צעיר?

"אני זוכה לתמיכה ולעזרה מכל חברות הביטוח. יש אוזן קשבת 
ורצון אמיתי לעזור ולסייע לי בכל התחומים. הבקשות שאני 

מפנה לחברת הביטוח זוכות להתייחסות ולמענה". 
תן דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.

"בחודשים האחרונים פנו אליי בני משפחה של מבוטח שנפטר 
והשאיר אחריו משפחה קשת יום. משפחתו של המנוח הייתה 
במצוקה ולא ידעה למי לפנות ואיך להתחיל. אני יצרתי קשר עם 
המעסיקים ואיתרתי עבורם את כספי הקרן ולאחר מכן הגשתי 
להם את הטפסים הרלוונטיים למשיכת הכספים ודאגתי להם 

לקצבת שארים ולסכום ביטוח הוני. דבר שהותיר 
אצלי תחושת סיפוק עצומה והערכה רבה לתחום 

ולחשיבותו". 
אילו טיפים תעניק לסוכנים צעירים כמוך?

"היו אדיבים ללקוחות שלכם, גלו סובלנות ותהיו 
למקצוע  עמיתיכם  את  כבדו  איתם.  שקופים 
שלכם.  הידע  את  ולהעשיר  ללמוד  ותמשיכו 
היחשפו לתחומי עניין חדשים ואל תהססו לבקש 

סיוע מחברות הביטוח ומהסוכנים הוותיקים".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים כמוך?

“הלשכה היא הגוף המקצועי שאמון על הידע 
המקצועי של הסוכנים. סבורני שהלשכה צריכה 
ללוות את הסוכנים הצעירים בדרכם החדשה 
ובהקלות  מקצועיות  בהכשרות  ביטוי  לקבל  צריך  והדבר 
לסוכנים שזה עתה התחילו את דרכם. הלשכה צריכה להעניק 
כלים לסוכנים הצעירים שיכולים למנף אותם הן בשוק והן 
בחברות הביטוח, בעריכת כנסים לימודיים ובהידוק שיתוף 

הפעולה בין הסוכנים לבין חברות הביטוח". 
איפה תרצה להשתלב בפעילות הלשכה?

"בראייה של סוכן חדש הייתי רוצה להצטרף לפורום הצעירים 
של הלשכה כדי לסייע ולהעצים את עבודתם החשובה של סוכני 

הביטוח ולדאוג לדורות הבאים".

סו"ב גאנם. "אוהב לעבוד עם אנשים" | צילום: באדיבות המצולם

"בענף הביטוח 
האינטראקציה עם 

הלקוחות ועם חברות 
הביטוח היא חוויה 

בפני עצמה. היכולת 
שלך כסוכן ביטוח 

לעזור לאנשים 
ולייעץ להם לקבל 

החלטות שמשפיעות 
על חייהם וחיי בני 

משפחתם מעניקה לי 
סיפוק רב"
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קרה מיוחד הגיע לפתחו של בית משפט מ
אדם  הגיש  ולפיו  שבע  בבאר  השלום 
לנפגעי  הפיצויים  חוק  לפי  תביעה 
שפנה  בעת  ונפל,  מעד  כאשר  דרכים  תאונות 

להציל פעוט, שנפל מרכב חולף. 
עיקרי המקרה: התובע נסע ברכבו ועמד בצומת 
מרכב  נופל  בפעוט  הבחין  כשלפתע  אדום,  באור 
חולף, שנסע בכיוון הנגדי. התובע, שהבחין בפעוט 
מרכבו,  רבה  בבהילות  יצא  עיניו,  למראה  ונחרד 
רץ לעבר הפעוט שהיה שרוע על הכביש בצומת, 

כדי להרימו ולהרחיקו מסכנה.
התובע חשש, בצדק רב, כי הפעוט השרוע בצומת 
פעל  החולפות,  המכוניות  מאחת  להיפגע  עלול 
ופעולה  לציון  ראוי  אינסטינקט  ומתוך  במהירות 
התינוק  את  להציל  שבח,  לכל  ראויה  אזרחית 
הפעוט,  לעבר  הריצה  במהלך  לצערו,  מפגיעה. 

מעד התובע, נפל על הכביש ונחבל. 
מעשהו של התובע, שהגיע לפעוט והרימו, הציל 
או אף ממוות.  למעשה את הפעוט מפגיעה קשה 
שכן ספק רב אם כלי הרכב החולפים בצומת היו 
ובסבירות  הכביש,  על  השרוע  בפעוט  מבחינים 
גבוהה מאוד היו פוגעים בו פגיעה קשה. כתוצאה 

מפעולתו של הנפגע - לפעוט שלום.
והראויה  ההרואית  פעולתו  התובע,  של  לצערו 
לשבח, הייתה כרוכה במחיר רב מבחינתו. התובע, 
במהלך ריצתו הבהולה, נפל ונחבל וכתוצאה מכך 
נגרמה לו פגיעה משמעותית והוא אף נותר נכה 
מהלך  על  שתשפיע  מאוד  משמעותית  בנכות 

יתרת חייו )נפסקו לתובע 32.5% נכות(.

שאלת האחריות
במסגרת פסק הדין נדונה השאלה בדבר דינו של 
התובע. האם הפגיעה של התובע נחשבת תאונת 

דרכים?
במסגרת  שכן,  רבה.  משמעות  הזו  להכרעה 
תוביל  דרכים,  תאונת  הינו  המקרה  כי  הכרעה 
שאלת  האחריות.  שאלת  תדון  לא  כלל  כי  לכך 
קיימת  היא  כי  ומניחים  מלכתחילה  מוכרעת  זו 
דיון במסגרת  בכל מקרה של תאונת דרכים. כל 
דרכים(  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  )חוק  הפלת"ד 
נגזרת,  כמובן  שהוא  וגובהו.  הפיצוי  שאלת  היא 
התובע.  סובל  ממנה  הנכות  גובה  של  היתר,  בין 
יותר  מהירה  הנכות  הכרעת  הפלת"ד  במסגרת 
בית  מטעם  מומחה  ממונה  שכן  יותר  ועניינית 
המשפט ואין צורך להביא מומחים מטעם כל צד 
)מצד אחד, התובע ומצד שני חברת  וצד שנתבע 
או  רכבו  את  המבטחת   – הנתבעת   – הביטוח 

מבטחת רכבו של הפעוט, כפי שיוסבר להלן.
ככל שבית המשפט יחליט כי אין מדובר בתאונה 
יחייב הדבר את  החוסה בגדרו של חוק הפלת"ד, 
התובע לפעול בדרך אחרת – דרך פקודת הנזקין. 
בדרך זו יהיה צורך להכריע את מי תובעים? את 
והנפילה  לתאונה  אחריותם  מהי  הפעוט?  הורי 

הפיצוי  גובה  ומהו  האחריות(  )שאלת  שהתרחשה 
הן  שיוגשו  דעת  חוות  פי  על  התובע  זכאי  לו 
ולבסוף,  הנתבעים  מטעם  ומנגד  התובע  מטעם 
ארוך  הנזקין  הליך  שיכריע.  משפט  בית  מומחה 
בהם  משלו,  ויתרונות  חסרונות  ולו  משמעותית, 

לא נרחיב במאמר זה. 
מדובר  כי  קבע  המשפט  בית  כי  ונאמר  נקדים 
פיצוי  לנפגע  נפסקו  ובהתאמה  דרכים,  בתאונת 
טרחה,  שכר  בתוספת  שקל  אלף   672 של  בסך 
בהתאם לכללי חישוב הנזק התואמים את פגיעתו.

קשר סיבתי מתמשך
המבטחת  כנגד  לפיצויים  תביעה  הגיש  הנפגע 
חוק  מכוח  בעילה  הפעוט,  נפל  ממנו  הרכב  של 
הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים. המבטחת דחתה 
את טענות הנפגע וטענה כי האירוע אינו מהווה 
תאונת דרכים, כמשמעו בחוק. השאלה איזו מבין 

הרכב  או  שלו  הרכב   – תובעים  הביטוח  חברות 
ונוגעת  היא שאלה מעניינת מאוד   - של הפעוט 

לחזקות המרבות לחוק הפלת"ד.
כאמור, בית המשפט קיבל את התביעה, בקבעו 
שנפל  פעוט  לעבר  ריצה  של  כאמור,  מעשה  כי 
ותאונת  מנועי  ברכב  שימוש  מהווה  נוסע,  מרכב 

דרכים, כהגדרתן בחוק. 
בית המשפט סיווג את התאונה כתאונת דרכים 
ופסק לנפגע פיצוי, תוך שהוא משית את החבות 
למרות  זאת  הפעוט,  נסע  בו  הרכב  מבטחת  על 
שאין חולק כי לא היה מגע בין הנפגע לרכב עליו 

הושת הפיצוי.
של  חילוץ  בפעולות  לראות  יש  כי  נקבע, 
הכרוכים  הסיכונים  על  דרכים,  תאונות  נפגעי 
הנוצרים  התחבורתיים  בסיכונים  כשלובים  בהם, 
כהמשך  בהם,  לראות  ולפיכך  ברכב  מהשימוש 
ישיר לנסיעה והשימוש ברכב, ובהתאמה לסווגם 

כדי שימוש המוכר כ"נסיעה ברכב".
בנסיבות המקרה, נוכח קשר סיבתי מתמשך בין 
נפילת הנפגע אגב פעולת החילוץ לבין התאונה, 
הפעוט,  הצלת  לצורכי  לריצה  בטעם  המתבטא 
הנפגע  ריצת  בין  ובזמן  במקום  בקרבה  ובנוסף, 
המדובר  כי  נקבע  מהרכב,  הפעוט  נפילת  לבין 

 פעוט נפל מרכב חולף - המחלץ מעד 
ונפגע בעצמו

 בית המשפט נאלץ להכריע אם מדובר בתאונת דרכים ומהו גובה הפיצוי לו זכאי 
התובע ⋅ עו"ד גיא סיוון מביא את צדדי המקרה

התובע פנה להציל פעוט שנפל מרכב חולף | צילום: Shutterstock ובאדיבות המצולם



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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הפעוט  בנפילת  שהחל  מתמשך,  תאונתי  באירוע 
ולא הסתיים כל עוד הפעוט נמצא על הכביש.

מהווה  התובע,  של  החילוץ  פעולת  כי  נקבע, 
נפגע  בה  ולתאונה  לנסיעה  אינטגרלי  המשך 
הפעוט, ובהתאמה נקבע כי פעולת חילוץ מהווה 
נסיבות  לפיכך  העיקרי  לשימוש  נלווה  שימוש 

המקרה סווגו כנסיעה ברכב.  
על  נסובה  החילוץ,  פעולות  תכלית  כי  הודגש, 
ליתר  גם  כמו  לפעוט  תעבורתי  סיכון  מניעת 
להיקלע  היו  עלולים  אשר  בדרך,  המשתמשים 
לתאונות נוספות – נוכח בלימות חירום או עקיפה 
מסוכנת של הפעוט, כדי להימנע מפגיעה בפעוט. 
בית המשפט הוסיף וקבע, כי הגם שאין המדובר 
אלא  לרכב,  )התובע(  עצמו  המשתמש  בכניסת 
העניין  בנסיבות    - הפעוט  הוא   - אחר  משתמש 
מוכר  שימוש  על  כעונה  במקרה,  לראות  ניתן 
נוסף לפי החוק, מסוג כניסה ויציאה מהרכב, עת 
ישע,  חסר  פעוט  על  המדובר  בהן  אלה  בנסיבות 
אשר אימו אינה במקום יש לראות בתובע כשלוח  
לרכב  חזרה  הפעוט  כניסתו של  לעניין  האם  של 

ממנו נפל. 
של  טעמים  גם  כי  וקבע  הוסיף  המשפט  בית 
בפעולות  לראות  מצדיקות  משפטית,  מדיניות 
החילוץ כמקימות עילת פיצוי בהתאם לחוק. וזאת 
הכרוכות  מחלצים,  לפעולות  תמריץ  ליצור  כדי 
נוכח  ובפרט  לחייהם,  מבוטלים  לא  בסיכונים 
התכלית הסוציאלית אשר ביסוד בחוק, וזאת תוך 

לפני  ימים מספר  אזכור תאונה קשה שהתרחשה 
מתן פסק הדין, בו שני נהגי אוטובוס קיפחו את 
יצאו מרכבם לסייע לרכב אחר שהיה  חייהם עת 

מעורב בתאונת דרכים.
תמריץ  ליצור  עליו  כי  קבע  המשפט  בית 
לפעולות מחלצים ולהעביר מסר לפיו לא ישללו 

מהמחלצים זכויותיהם אם חלילה יפגעו תוך כדי 
פעולות החילוץ. במקרה שלנו, משהתובע נפגע, 
עזרה  להושיט  כדי  חייו  את  מסכן  שהוא  תוך 
אחרים  בנהגים  פגיעה  למנוע  ובנוסף,  לפעוט 
בתאונות  מעורבים  והיו  ויכול  לצומת  שהגיעו 

דרכים נוספות, יש לראות בו כבר פיצוי. 
ידי  על  ישולם  הפיצוי  כי  נקבע,  האמור  נוכח 
מבטחת הרכב ממנו נפל הפעוט, במובחן מביטוח 

הרכב בו נהג האזרח - כנהג. 
כחיזוק לדבריו של בית המשפט, נזכיר גם כי חוק 
"לא תעמוד על דם רעך" - תשנ"ח 1998, המכונה 

חוק "השומרוני הטוב", מחייב אדם, להגיש עזרה 
לאדם אחר הנמצא בצרה ולא לעמוד מנגד.

סעיף 1)א( לחוק אומר "חובה על אדם להושיט 
אירוע  עקב  עיניו,  לנגד  הנמצא  לאדם  עזרה 
לחייו,  ומיידית  חמורה  חיים  בסכנת  פתאומי, 
ידו  לאל  כאשר  לבריאותו,  או  גופו  לשלמות 

את  לסכן  או  להסתכן  בלי  העזרה,  את  להושיט 
זולתו". אם לא פעל אדם כאמור, דינו קנס. 

מבית  זכה  לו  לסעד  הייתה  ראויה  פעולתו 
שראויה  בפעולה  מדובר  כי  קבע  אשר  המשפט 

לעידוד ולתמריץ.

הכותב הינו יועץ חיצוני לחברי הלשכה, 
בתחומי תביעות עבודות קבלניות וביטוחי 
חיים | לפרטים נוספים אודות היועץ ודרכי 
 התקשרות מולו ניתן להיכנס לאתר הלשכה:

https://www.insurance.org.il

בית המשפט סיווג את התאונה כתאונת דרכים ופסק 
לנפגע פיצוי, תוך שהוא משית את החבות על מבטחת 

הרכב בו נסע הפעוט, זאת למרות שאין חולק כי לא היה 
מגע בין הנפגע לרכב עליו הושת הפיצוי

https://bit.ly/3nYQ8bh


מהמקום הנמוך ביותר
למקום הגבוה ביותר בשוק ההון

לאונרדו7-8.09.2022
ים המלח

ועידת
ים המלח

יום רביעי | 07.09.2022
התכנסות, רישום וכיבוד בוקר09:30

מנחה: גב' דפנה ליאל

סו"ב מאיר רוטברג, יו"ר סניפים ומחוזות10:00

ביטקווין ומטבעות דיגיטליים 10:05
מר גיא ארמוני, מרצה ומומחה למטבעות דיגיטליים 

דיגיטציה במאה 10:3021
מר אורי נתן, מנכ"ל פפר, הבנק הדיגיטלי

עולם חדש של סוכני הביטוח 10:55
מר איתי ברדה, מנכ"ל קוואליטי 

הפסקה11:15

פתרונות מימון ופקטורינג11:40
מר סתיו שחם, מנכ"ל ובעלים חברת סגמנט, מנכ"ל ובעלים rtmi מימון ופקטורינג

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון12:00

ח"כ ניר ברקת12:15

הפיקוח שעל הביטוח 12:35
גב'  נווה דרומי, אשת תקשורת, מגישה בערוץ "עכשיו 14"

השקעות אלטרנטיביות - למה דווקא עכשיו?13:15
מר אוהד וייגמן, גלובל

ארוחת צהריים14:00

חלוקת חדרים באולם רשרש15:00

ארוחת ערב18:00-20:30 

אירוע ערב מרכזי20:30
מנחה: סו"ב אבי שבי, יו"ר מחוז השפלה

דברי ברכה20:45
סו"ב שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

מר שלומי תמן, משנה למנכ"ל, כלל

טברנה ים תיכונית עם סטאלוס ואורן חן בחסות21:05

22:00DJ מסיבה עם

נותנת חסות ראשית



מהמקום הנמוך ביותר
למקום הגבוה ביותר בשוק ההון

לאונרדו7-8.09.2022
ים המלח

ועידת
ים המלח

יום חמישי | 08.09.2022
ארוחת בוקר07:00

מנחה: סו"ב מאיר רוטברג, יו"ר סניפים ומחוזות

תנודתיות בשוק ההון09:30
מר אמיר ארגמן, אסטרטג ראשי, כלל ביטוח

10:05

רב שיח: מסוכן אנלוגי לדיגיטלי
מנחה: סו"ב יונתן לבייב

סו"ב ישראל מעוז, יזם אינשורטק
סו"ב מוטי  הרשקו, יזם אינשורטק

Top solution ,מר עופר פלאוט

סוכן הביטוח לאן?10:35
מר מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ

השקת סדנת הפיננסים10:50
סו"ב תדהר סאטובי, יו"ר מחוז צפון

איך לצמוח בפעילות פיננסית10:55
Profit ,מר אסף בנאי, מנכ"ל משותף

סיכום11:15
סו"ב אבי שבי, יו"ר מחוז השפלה

סיום משוער11:20

ארוחת צהריים במלון לאונרדו קלאב12:30

נותנת חסות ראשית
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לוח הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

Sh
ut

te
rs

to
ck

ם: 
לו

צי

מתכננים ש בבריטניה  כי  מייל  לדיילי  בראיון  בישר  הבריטי  התחבורה  ר 
להנהיג חובה על רוכבי האופניים לרכוש ביטוח חובה. הדבר יעשה במסגרת 

חוק תחבורה חדש שיוגש לפרלמנט בחודשים הקרובים.
ו”כיצד מאתרים  הביטוח  נושא  ייבחן  החדש,  התחבורה  חוק  במסגרת  כי  אמר  השר 
בניגוד  הרוכבים  אופניים  רוכבי 
מציע  הוא  התחבורה”.  לתקנות 
החדשות  התחבורה  שתקנות 
יקבעו מהירויות נסיעה מוגבלות 
ויאפשרו  אופניים  לרוכבי 
אופניים  רוכבי  לדין  להעמיד 
של  ובסיכון  במהירות  הרוכבים 
הסובבים אותם. הוא הוסיף, שאינו 
הכרוכה  מהבירוקרטיה  מרוצה 

במספרי זיהוי על האופניים.
בתגובה למהלך המוביל שר התחבורה, אמר לי אוונס, מומחה לביטוח אופניים כי 
מדובר ב”מהלך נכון להולכי רגל ולרוכבי אופניים”. הוא הוסיף, כי ביטוח אופניים 
יכול לסייע להגן על רוכבי אופניים ומשתמשים אחרים של הדרך על ידי מתן הגנה 
ואחריות  רפואיות  הוצאות  מכסות  הטובות  הפוליסות  כאשר  מתביעות,  כספם  על 

אישית.

אגיד הביטוח לויד’ס מתמודד עם תופעת מימון ת
התאגיד  סייבר.  התקפות  נזקי  ביטוח  פוליסות 
פיצויים לנפגעים  הנחייה שלא להזרים תשלומי  הוציא 
מהתקפות סייבר יזומות על ידי מדינות. הוראה זו הוצאה 
בשבוע שעבר, והיא כוללת אחריות להפסדים הנובעים 

מהתקפות סייבר שנעשו על ידי מדינות.
של  ביטוחי  כיסוי  לרשום  מחויבות  יש  כי  מצוין,  עוד 
העסקי  לסיכון  בנוסף  זאת  שבוע,  בכל  סייבר  ביטוחי 
הקיים. אנשי לויד’ס מזהירים שאם עסקת הביטוח בענף 
פוטנציאל  לה  יש  יעילה,  בצורה  מנוהלת  אינה  הסייבר 
כן,  על  יתר  למבטח.  משמעותיים  נזקים  גרימת  של 
להפסדים יש את היכולת לעבור את יכולת שוק הביטוח 
חוסר  עם  המבטח  את  משאירים  והם  אותם,  לכסות 

מזומנים בקופה.
ביטוח  בפוליסות  כוללים  כבר  לויד’ס  מסוכני  הרבה 
סעיפי  הוצאת  של  מפורשים  סעיפים  סייבר  מתקפות 
הזו.  הפוליסה  ידי  על  מכוסה  לא  אשר  סייבר  מלחמת 
גם מתקפות סייבר יזומות על ידי המדינה אינן מכוסות 

בפוליסות ביטוח אלה.

הגבלה חדשה בביטוחי 
הסייבר של לויד’ס

בריטניה: רוכבי אופניים יחויבו 
ברכישת ביטוח

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 
לסוכנות ביטוח בבת ים דרושה רפרנטית /פקידת 

ביטוח אלמנטרי עם ניסיון לפחות שנה. שליטה 
בעברית ורוסית. מתאים  גם למשרה חלקית מתפנה 

מנהל עסקים חיים ואלמנטרי. מעוניין בהצעות. יצחק: 
romba88@gmail.com :0508648060 מייל
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- שי 054-4710719

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

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

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. 

eran@bar-ins.co.il .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.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 

חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת 
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים 

טובים, שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא 
קפלן 0525690573

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 

 gil@beyahad-ins.com 052־4526944 משה

ערן בר סוכנות לביטוח בעמ, עם התמחות עסקית 
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל, 

רכישה מלאה או שותפות. לפרטים יש לפנות לערן 
054־2004455. סודיות מובטחת 

ביטוח רוכבי אופניים

mailto:gil@beyahad-ins.com

