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העיתון של ענף הביטוח

גליון מס' 176   25 בדצמבר 2007

הלשכה,  לנשיא  משמעותית  הצלחה 
הראשון:  הכהונה  בשבוע   ,CLU כץ אודי 
במשרד  הביטוח  על  המפקח  עם  הסכמה 
כניסת  דחיית  בדבר  ענתבי,  ידין  האוצר, 
שנים.  במספר  הביטוח  לתחום  הבנקים 
משא  לאחר  הצדדים  החליטו  הדחייה  על 
ומתן מרתוני שנערך ביוזמת חבר הכנסת 
סטס מיסז'ניקוב, יו"ר ועדת הכספים ואשר 

אושר היום ע"י ועדת הכספים.
הלשכה:  נשיא   ,CLU כץ  אודי  לדברי 
"מדובר על הישג חשוב של הלשכה. במהלך 
לתחום  הבנקים  ייכנסו  לא  בה  התקופה 
הביטוח יוכלו הסוכנים להיערך לתחרות מול 

הבנקים ולכניסתו של משווק נוסף. 
מיד עם הבחרו של אודי כץ CLU לתפקיד 
האירועים  דחיפות  ולאור  הלשכה  נשיא 
לייעוץ  כניסת הבנקים  נושאי  על  וההצבעה 
בביטוח בישיבת ועדת הכספים של הכנסת, 
כינס ביום רביעי 19 לדצמבר ישיבת פורום 
שכלל  לשעבר  הלשכה  נשיאי  של  מיוחד 
זאב  פסטרנק,  שאול  רייף,  אברהם  את: 
וינר, יוסי מנור, רוני שטרן, מוטי קינן, עו"ד 
ג'ון גבע, עו"ד מיכאלה ייגר דוברי הלשכה 
מנת  על  בכנסת,  הלשכה  של  והלוביסטים 
לדון בשאלות הדחופות העומדות על הפרק 

מיוחדת  בישיבה  עימן  ובדרכי ההתמודדות 
הציגו  הלילה  תוך  אל  שנמשכה  וארוכה 
הנוכחים את תפיסותיהם והדרך להתמודדות 

עם כניסת הבנקים לתחום הביטוח.
למפקח  שנשלח  להסכם  הצעה  גובשה 
הטלפון  באמצעות  מו"מ  והחל  הביטוח  על 
לא  אולם  הלילה  לתוך  שנמשך  והמיילים 

הגענו להסכמה.
הכנסת  של  הכספים  ועדת  בישיבת 
שהתקיימה למחרת בבוקר )יום ה'(, הודיע 
יו"ר הועדה סטס מיסז'ניקוב, כי הנושא לא 
להתקיים  באותה עת המשיכו  לדיון,  יועלה 
כל היום מגעים עם אנשי המפקח  במהלך 
)יואב בן אור וניר כהן( אליהם הצטרף גם 
כאשר  להסכמה  להגיע  בכדי  נוימן,  מיקי 
גובשה טיוטא ראשונית המשיך המו"מ עם 
המפקח ידין ענתבי, עד להסכמה הסופית 
יו"ר  של  בתיווכו  היום.  בסוף  שהסתיימה 
ההסכם  אישור  לקראת  הכספים  ועדת 

בועדת הכספים, שהתקיימה ביום ב'.
אף  הצדדים,  בין  שהושג  ההסכם  פי  על 
בתחום  בייעוץ  יעסוק  לא  מהבנקים  אחד 
הביטוח עד לתחילת שנת 2009. בתאריך 
הקטנים  הבנקים  יכנסו   2009 בינואר   1
הגדולים  ובנקים  הביטוח,  בתחום  לייעוץ 

ייעצו לשכירים בפריפריה באזור עדיפות א' 
ו-ב' ובמגזר הערבי, פרט לאשקלון, אשדוד 

ובאר - שבע.
הבנקים  ייכנסו   2009 באפריל   1 בתאריך 
הגדולים לביטוח לעצמאים בלבד. ובתאריך 
1 באוגוסט 2010 ייכנסו כל הבנקים לתחום 
הבנקים  זה  לתאריך  עד  בביטוח.  הייעוץ 
גם  לשכירים  לייעץ  רשאים  אינם  הגדולים 

בקרנות פנסיה וקופות גמל. 
הביטוח  על  המפקח  עם  ההסכמה  פי  על 
כספים  על  הפצה  דמי  יקבלו  לא  הבנקים 
בפוליסות   31/12/91 ליום  עד  שהופקדו 
אחרות,  פוליסות  לגבי  תשואה.  מבטיחות 
אחוז   0.1 של  הפצה  דמי  יקבלו  הבנקים 
 .31/12/2005 עד  שהופקדו  כספים  עבור 
זה  תאריך  לאחר  שהופקדו  כספים  לגבי 
אחוז   0.25 של  הפצה  דמי  הבנקים  יקבלו 
מהצבירה. הבנקים לא יקבלו עמלת הפצה 
מביטוח ריסק ואובדן כושר עבודה, גם אם 

אלה נכללים בפוליסות עם מרכיב חסכון.
במסגרת הגילוי הנאות של הבנקים, יודגש 

שהם יועצים מפיצים. 
וכן, סוכם על נושאים שונים חשובים ביותר 
מכתבי  יינתנו  שלהם  הפיקוח  עם  שגובשו 

הסבר לסוגיות שהוצעו ע"י הלשכה.

ועדת הכספים אישרה היום את ההסכם שחתם נשיא 
הלשכה עם המפקח על הביטוח במשרד האוצר בדבר 

דחיית כניסת הבנקים לתחום הביטוח

מן העיתונות:

ידיעות אחרונות 
23/12/2007
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אתמול הצביעה ועדת הכספים בעד החולים, 
בחברה  והחלשים  הקשישים  הזקנים, 
הישראלית. אתמול החליטה ועדת הכספים 
לכלל  שיוויונית  לרפואה  ראוי  ישראל  שעם 
אזרחיה. אתמול החליטה ועדת הכספים שלא 
יהיו במדינת ישראל מעמדות של עניים וחולים 
ועדת  החליטה  אתמול  ובריאים.  ועשירים 
למחלות  חיים  מצילות  שתרופות  הכספים 
קשות יהיו בסל הבריאות בזמינות שווה לכלל 
אזרחי מדינת ישראל ולא רק לחלק מהציבור 

במסגרת הביטוחים המשלימים.
אחרי מאבק לא פשוט שנמשך כמה חודשים, 
החליטו חברי הכנסת, חברי ועדת הכספים 
לאמץ את המלצתו של שר הבריאות, ח"כ 
יעקב בן יזרי, ושל שר האוצר, ח"כ רוני בר-
און, ולהוציא את הכיסוי לתרופות מהביטוחים 
הבריאות  תקציב  את  ולהגדיל  המשלימים 
בסכום של חצי מיליארד שקל לשנה הבאה 
ובסכומים דומים לשנה השנייה והשלישית.  
לראשונה מאז חוקק חוק בריאות ממלכתי 
ישראל  במדינת  הבריאות  מערכת  תוכל 
לכלכל את צעדיה , לתכנן ולבנות אסטרטגיה 
הטכנולוגיות  בידיעה שתקציב  טווח  ארוכת 

ידוע לשלוש השנים הבאות.
אני גאה להיות חלק מאלו שתמכו במהלך. 
כל  את  שכנעתי  דיברתי,  הופעתי,  כתבתי, 
בחשיבות  לי  להקשיב  מוכן  היה   שרק  מי 
של הצעד אותו בחר שר הבריאות לעשות. 
לצערי, היו אחדים שניסו לראות את השולי 
וניסו  ולא את העיקר והחשוב,  ואת הצהוב 
לטעון שמעורבותי נובעת מאינטרס צר של 
טובת ענף הביטוח. צר לי, אולם לכל אורך 

הדרך טעיתם.
במקרה שלפנינו, האינטרס של ענף הביטוח 

והאינטרס של עם ישראל חד הוא. מכירה 
צריכה  אינה  ביטוח  פוליסות  של  ושיווק 
גבם  על  להיעשות  יכולה  ואינה  לעשות 
לחלשים  בחברה.  חלשים  של  ומצוקתם 
כאשר  לדאוג.  המדינה  צריכה  בחברה 
פוליסות הביטוח הפרטיות באות לתת מענה 
לדרישות שמעבר למה שהמדינה מחוייבת 
מינימאלי. כרף  ולא  מקסימאלי  כרף  לתת 
את  להרחיב  החולים  קופות  של  ניסיונם 
שלא  לתרופות  בכיסוי  המשלים  הביטוח 
בסל הבריאות, היה יכול להיות אסון למארג 

החברתי של מדינת ישראל.
של  הארוכה  הזרוע  הם  החולים  קופות 
ממשלת ישראל ותפקידם אחד הוא: להבטיח 
באיכות  בזמינות המרבית,  בריאות  שירותי 
המרבית ובהיקף המרבי לכלל אזרחי מדינת 
יד  לתת  החולים  לקופות  להם  אל  ישראל. 
לדיפרנציאציה, לאפליה ולאספקת שירותים 
רפואיים על בסיס יכולת כלכלית של חבר זה 

או אחר.
רע  הכרחי.  רע  הם  המשלימים  הביטוחים 
כי הם פוגעים בשוויוניות שהיא עמוד התווך 
ממלכתי,  ביטוח  בריאות  ביטוח  חוק  של 
ב- 1995 כשחוקק חוק  אז  כי כבר  הכרחי 
ביטוח בריאות ממלכתי, נכנעו חברי הכנסת 
ואפשרו  אחרות  או  כאלו  לחץ  לקבוצות 
לקופות לשווק שירותים רפואיים מחוץ לסל 

תמורת תשלום נוסף.
ששיווקו  השירותים  של  בחינה  אולם, 
הקופות בעשר השנים האחרונות במסגרת 
היו  הביטוח המשלים מלמדת שהשירותים 
לא  לעולם  השני,  מהמעגל  שירותים  תמיד 
שירותים חיוניים, מעולם לא שירותים מצילי 
יותר שירותים ברמת ה"הפינוק" אם  חיים, 

אפשר לקרוא לשרות רפואי שרות מפנק.
זו הפעם הראשונה שקופות החולים בחרו 
לפרוץ את החומה ולהציע למבוטחים שרות 
שהוא חיוני, שרות שהוא מהמעגל הראשון, 
שרות רפואי שהוא מציל חיים. ולסכנה הזו 

שר הבריאות לא נתן את ידו.
בחודשים האחרונים הייתי קרוב להתרחשות, 
שהשקיע  המאמצים  אחרי  מקרוב  עקבתי 
הנשיא  בראשות  הביטוח  סוכני  לשכת 
לשעבר מר יוסי מנור, יו"ר ועדת הבריאות 
מר רם אמית, המנכ"ל מר מוטי קינן ואנשי 
עסקו  כולם  למיניהם.  והיועצים  המקצוע 
שעצם  לשכנע  ניסו  כולם  קודש.  במלאכת 
אינטרסים  זהות  לכאורה  העובדה שקיימת 
בין סוכני הביטוח לבין האינטרסים של עם 
חברים.  הכבוד  כל  פשע.  איננה  ישראל 

עשיתם דבר גדול.
אני מקווה שענף הביטוח ישכיל לפרוע  את 
סוכני  צריך  ישראל  עם  שקיבל.  הקרדיט 
ביטוח איכותיים מן השורה הראשונה שידעו 
להם  ולהיות  המבוטחים  ציבור  את  ללוות 
לשרות  יזדקקו  וכאשר  אם  נבוכים  מורה 
רפואי. אני מקווה שגם חברות הביטוח יבינו 
את גודל השעה ויציעו לציבור הרחב מוצרי 
ופתרונות  כיסוי  שנותנים  איכותיים  בריאות 
הולמים,  חיתום  בתנאי  אמיתיים  לצרכים 
מקצועית  שירות  וברמת  הוגנת  בפרמיה 
וטובה. הסיפור לא נגמר הוא רק מתחיל או 
כפי שאמר צ'רציל "זה לא הסוף זו אפילו לא 
של  הסוף  זה  אולי  זו  הסוף  של  ההתחלה 
ההתחלה". זו ההזדמנות של ענף הביטוח 
לכולם  זהים  שהאינטרסים  באמת  להוכיח 
כץ  אודי  החדש  הלשכה  שנשיא  משימה 

CLU יצטרך להתמודד איתה, בהצלחה. 

עם ישראל ניצח!
מאת: ד"ר אודי פרישמן - היועץ הרפואי ללשכה

ועדת  ללשכה:  משמעותית  הצלחה 
הכספים של הכנסת החליטה פה אחד על 
ומאריכות החיים  הוצאת התרופות מצילות 
פשרה,  פי  על  המשלימים.  מהביטוחים 
אליה הגיע חבר הכנסת חיים אורון עם אנשי 
שקל  מיליון   150 יתווספו  האוצר,  משרד 
כך שהתקציב   ,2008 לתקציב הסל לשנת 
 2009 בשנים  שקל.  מיליון   450 על  יעמוד 
ו-2010 יתווספו לסל 110 מיליון שקל והוא 
תינתן  כן,  כמו  שקל.  מיליון  ל-410  יעלה 
תוספת של 10 מיליון שקל לרפואה מונעת 
מיליון  ל-50  מעבר   ,2009-2010 לשנים 
לשנים  המונעת  לרפואה  הובטחו  שכבר 
אלה, כך שהתוספת לרפואה מונעת לשנים 

אילו תעמוד על 60 מיליון שקל. 

המשלימים  הביטוחים  בהרחבת  המאבק 
הלשכה.  ביוזמת  החל  החולים  קופות  של 
המשמעות של הרחבת הביטוחים המשלימים 
הייתה למעשה פגיעה חמורה בכ-25 אחוז 
מהציבור בישראל, אשר אינו יכול לממן את 
לפגיעה  צפוי  והיה  המשלימים  הביטוחים 
חמורה בתנאי הטיפול ובתרופות אותן היה 

אמור לקבל. 
רם  הלשכה,  מטעם  הובילו  המאבק  את 
אמית, יו"ר ועדת בריאות וסיעוד שהיה הרוח 
להצלחת  העיקריים  הזרזים  ואחד  החיה 
המאבק. ד"ר אודי פרישמן, היועץ הרפואי 
ללשכה שלא נח לרגע והיה אחד המוציאים 
לפועל המרכזיים בהצלחת המאבק, הנשיא 
כץ  אודי  החדש  הנשיא  מנור,  יוסי  היוצא 

CLU, מנכ"ל הלשכה מוטי קינן, עו"ד אירית 
שפירא ממשרד לויתן והיועצת של הלשכה 
בכנסת  הפעילות  את  ייגר.  מיכאלה  עו"ד 
הובילו הלוביסטים צח בורוביץ ואריאל סנדר 
מחברת גלעד ייעוץ יחסי ממשל ולובינג ואת 
ורענן  שמואלי  גיא  התקשורתית  הפעילות 

רוגל מחברת דורן תקשורת.
גבי בן נון, אמר  סמנכ"ל משרד הבריאות, 
כי "ההחלטה של ועדת הכספים משמעותית 
קביעה  כאן  שיש  משום  גם  מימדים:  בשני 
נחרצת שתרופות מצילות חיים מקומן בסל 
הבסיסי, ומעבר לכך התחייבות של ממשלה 
לעדכון טכנולוגי בהיקף חסר תקדים של 450 
מיליון שקל בשנה - עדכון שיכול לתת מענה 

סביר ואיכותי לכל תושבי מדינת ישראל". 

הצלחה למאבק הלשכה:
בוטלה הרחבת הביטוחים המשלימים של קופות החולים
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מתי חייב סוכן לספר לחברת 
הביטוח על מידע שיש לו 
והלקוח מבקש ממנו לא 

לספר...?
שלו  והחבר  הסוכן  אמיתי:  סיפור 
שאושפז בבית החולים ואחר כך עריכת 
השאלון  של  נכון  לא  ומילוי  פוליסה 

וסוגיית החתימה על ההצעה לביטוח.

ומסר  בריאות  הצהרת  שמילא  סוכן 
לחברת הביטוח. לאחר זמן מה נודע 
מהלקוח עצמו שפרט מהותי בהצהרת 
לספר  עליו  נכון. האם  אינו  הבריאות 

זאת לחב' הביטוח?
מחמת  העברה  אי  בין  להפריד  יש 
העברה  אי  לבין  רשלנות  או  שיכחה 

בגין עשיית יד אחת עם המבוטח...!!!

לחב'  יספר  אם  הסוכן:  של  הדילמה 
עלול  והוא  מזה  יידע  הלקוח  הביטוח, 
לאבד את הלקוח + הסוכן חושש אולי 
שהלקוח יתבע אותו על הפרת סודיות 

או חיסיון או יחסי שליחות וכו'.

תגלה  והחברה  יספר  לא  אם  מאידך: 
)והוא בן ערובה של הלקוח כח הלקוח 
חובת  אמפר  הו  יודע..(  שהסוכן  יודע 
עלולה  וזו  הביטוח  חב'  כלפי  נאמנות 
אפילו  או  אתו  להפסיק קשקי העבודה 

לתבוע אותו.

התשובה הנכונה היא: על הסוכן לדווח 
לחברת הביטוח על כל עובדה מהותית 
שידועה לו ו/או שנודעה לו לאחר מכן. 
ההתקשרות  בהסכמי  כתוב  גם  זה 
גם  וזה  החברות  עם  הסוכנים  כל  של 
מול  הסוכן  של  השליחות  מיחסי  נובע 
של  שלוח  הינו  )הסוכן  הביטוח  חברת 
חב' הביטוח בעת מו"מ לקראת כריתת 

חוזה ביטוח ובעת כריתת החוזה (.

לעולם  הוא  הביטוח  סוכן  להדגיש: 
ידיעתו  לגבי  הביטוח  חברת  של  שלוח 

היא  ידיעתו  ולמעשה  מהותי  עניין 
ידיעתה של חברת הביטוח ולכן אין לו 
ברירה אלא לומר לחברת הביטוח את 

מה שהוא יודע.

האם יש פסיקה??
ניתן  זו  בסוגיה  ויחיד  חדיש  דין  פסק 

בבית המשפט העליון במרץ 2007.
ואחרים    המגן  נגד  מנשקו  דוד  שמו: 
רע"א  10337/2006 )השופט אלייקים 

רובינשטיין(.
מנשקו,   , המבוטח  המעשה:  סיפור 
ערך ביטוח בית עסק אצל סוכן ביטוח, 
ז"ל(.  אנגלנדר  )צבי  נפטר  שבינתיים 
המגן  וחברת  פריצה  לו  הייתה  לימים 
מקבוצת מגדל דחתה התביעה בטענה 
שהוא העלים ממנה אירוע פריצה קודם 

שהתרחש בבית העסק שלו.
מנשקו טען, שהוא סיפר לסוכן הביטוח 
אבל  הקודם  הפריצה  אירוע  את  שלו 
זאת  לספר  כדאי  שלא  לו  אמר  הסוכן 
להעיר  כדאי  "לא  כי  הביטוח,  לחברת 

את הדובים הישנים".
התעוררה שאלה מעניינת: האם חזקת 
עניין  הסוכן  ידיעת  בדבר  השליחות 
לחברת  גם  לייחס  יש  אותה  מהותי, 
הביטוח, שמנועה מלהעלות טענה של 
גם  תקפה  המבוטח.  כלפי  ידיעה  אי 
יד אחת  והמבוטח עשו  במצב שהסוכן 
מחברת  הזה  המידע  את  להעלים  כדי 

הביטוח?
המעוניין  שהמבוטח,  ייתכן  האם 
וחזקת  הידיעה  מחזקת  להיבנות 
השליחות יכול ליהנות ממנה שעה שהוא 
עצמו מעורב, יחד עם הסוכן, בהעלמת 

המידע  מחברת הביטוח...???
אומר על כך בית המשפט העליון:

את  לקבל  יכול  אינני  כאן,  כבר  אומר 
עם  אחת  יד  שעשה  שמבוטח  הטיעון 
למבטחת  יעביר  שלא  כך  ביטוח  סוכן 
יכול להיבנות  לו,  מידע מסוים שנמסר 

סוכן  ידיעת  את  "יראו  כי  מהקביעה 
הרי  המבטח".  כידיעת  הביטוח... 
המבוטח  חתרו  עצמו  זה  עיקרון  כנגד 
המבוטח  ממנו.  ייבנו  וכיצד  והסוכן, 
יובא  לא  מסוים  שמידע  סיכמו  והסוכן 
להעיר  "שאין  )מפני  לידיעת המבטחת 
יכול כעת  כיצד  את הדובים היֵשנים"(, 
המבוטח לטעון כי הוא מצוי בידיעתה. 
מצד  והן  השליחות  דיני  מצד  הן  זאת 

דיני תום הלב
... בטרם נעשה כן, אציין כי כך היא גם 
עמדת המלומדים פרידמן וכהן )"במלים 
ידיעת  את  לייחס  מקום  אין  אחרות, 
המבוטח  אם  הביטוח,  לחברת  הסוכן 

והסוכן עשו יד אחת כדי להטעותה" 

משקף  השליחות  לחוק  9)ב(  סעיף 
סייע  השלישי  "הצד  לפיה  הגישה  את 
לשלוח להפר את חובתו, ואין זה מוצדק 

כי הוא ייהנה מפרי ההפרה"

המבוטח  בו  ולסיכום עניין זה: במצב 
הביטוח,  סוכן  עם  אחת  יד  עושה 
להעלמת מידע מחברת הביטוח, הוא, 
המבוטח בעצמו, חושף עצמו לתביעת 

פיצויים מחברת הביטוח..!!
חברת  ע"י  להיתבע  יכול  המבוטח 
כך  בגין  פיצויים  בתביעת  הביטוח 
להסתרת  הסוכן  עם  אחת  יד  שעשה 

מידע מהותי מחברת הביטוח..!!!
העליון  המשפט  בית  זאת  ואומר 

בעצמו:
השלישי  הצד  את  חושפת  זו  גישה 
שאין  מלמדת  והיא  פיצויים,  לתביעת 
מפירות  ליהנות  השלישי  לצד  לאפשר 

השליחות ללא הסכמת המשלח.
לא ניתן לפעול )ולו גם במקובץ( בניגוד 
לעקרונות ההגינות של השליחות מצד 
האחר,  הצד  מן  מהם  ולהיבנות  אחד, 
המבקש  הלך  אם  גם  זאת  ושוב, 
סוכן  של  עצתו  אחר   ) המבוטח   (

הביטוח.

מערכת הזכויות והחובות בין סוכן הביטוח 
לבין המבוטח/הלקוח

חלק ג': הרצאתו של עו"ד ג'ון גבע - היועץ המשפטי ללשכה
בכנס אלמנטר 2007
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מאת: עו"ד מיכאלה ייגר - מנהלת המחלקה המשפטית בלשכה

בעין משפטית

בפסק דין של השופטת יעל קלוגמן מבית 
נדחה  בנתניה  קטנות  לתביעות  המשפט 
חברה  שירביט  של  ניסיון  אלה  בימים 
לביטוח בע"מ להפחית את סכום הפיצויים 
צד  תביעת  במסגרת  לשלם  עליה  שהיה 
)תק  תורמת".  "רשלנות  של  בטענה  ג' 

)2214/07

עובדות המקרה
חיים,  יוסף  שמחון  ע"י  הוגשה  התביעה 
מבוטח  שהיה  נהג  ע"י  נפגע  שרכבו 
בחברת שירביט בתאונת דרכים שארעה 
לא  צפון.  רעננה  בצומת   14.2.07 ביום 
היתה כל מחלוקת בין הצדדים, כי הנהג 
הפוגע חצה צומת באור אדום ופגע ברכב 
הנפגע  את  פיצתה  שירביט  התובע. 
אולם הפחיתה מסכום הפיצוי 20% )סך 
תורמת  רשלנות  בטענת   )₪  3,503 של 
בצומת. שירביט הפחיתה מסכום הפיצוי 
סכום נוסף של 1,848 ₪ בגין מצנן שמן 
במנוע, בטענה שלא היתה הצדקה לאשר 
חלק חילוף מקורי זה במקום חלק חילוף 
הנהג  את  תבע  הרכב  בעל  משומש. 
לתביעות  המשפט  בבית  שירביט  ואת 
הסכומים  את  לקבל  ודרש  נתניה  קטנות 

שהופחתו מהפיצויים.

טענות הצדדים
בדיון שנערך בפני השופטת יעל קלוגמן 
העלה נציג שירביט את הטענה, כי "גם אם 
התובע  של  נסיעתו  בכיוון  ברמזור  האור 
היה ירוק, לא היה תובע רשאי ליטול לעצמו 
את זכות הקדימה שלו מבלי לבדוק כי אין 
רכב שנכנס לצומת באור אדום". התובע 

טען, כי עצר ברמזור האדום וכאשר האור 
התחלף לירון וידא בקשר עין רציף, כי אין 
יצא  אז  רק  נתיבו.  את  החוצות  מכוניות 
שירביט  של  המבוטח  הגיע  ואז  לצומת 
הכחיש  התובע  ברכבו.  ופגע  במהירות 
את טענת שירביט, כי הנהג הפוגע חצה 

את הרמזור באור צהוב. 

פסק הדין
בהחלטה קבעה השופטת, כי שירביט לא 
הצליחה להפריך את עדותו של התובע, 
ולפיכך לא היתה כל הצדקה מצידה של 
הפיצוי  מסכום  להפחית  שירביט  חברת 
בטענה סתמית וחסרת בסיס של רשלנות 

תורמת. 
בטענה  די  "אין  קובעת:  השופטת 
ה"כותרתית" כי זכות קדימה יש לקבל, 
כדי  זו  ב"כותרת"  די  וכי  ליטול,  לא 
בצומת  תאונה  שבכל  למסקנה  להביא 
יש, באופן "אוטומטי", רשלנות תורמת 
מצד הניזוק. אם חברת הביטוח טוענת 
לציין  עליה  תורמת,  רשלנות  שהיתה 
ספציפיים  מחדלים  או  מעשים  באילו 
ללא  תורמת.  רשלנות  אותה  התבטאה 
בדבר  וספציפית  קונקרטית  טענה 
אותה  של  בנסיבות  תורמת  רשלנות 
ה"מצליח"  לשיטת  הצדקה  אין  תאונה 
לעיתים  בה  נוקטות  הביטוח  שחברות 
של  באחריותו  מכירות  היינו  קרובות. 
באופן  מפחיתות  אך  לתאונה,  מבוטחן 
מסכום  מבוטל  לא  שיעור  שרירותי 
רשלנות  של  סתמית  בטענה  הפיצוי 

תורמת".
"המקרה  כי  וקובעת,  מוסיפה  השופטת 

דנן הוא אחד מאותם מקרים. לא היתה 
להפחית  הצדקה  כל  שירביט  לחברת 
את סכום הפיצוי בטענה של "רשלנות 
תורמת", לאחר שהמבוטח שלה אישר 
ומבלי  אדום,  באור  הצומת  את  שחצה 
אודות  טענה של ממש  כל  לה  שהיתה 
בו  שיש  הניזוק,  מצד  או מחדל  מעשה 
השופטת  תורמת".  "רשלנות  משום 
חברת  של  הדייג"  "ניסיון  כי  מסכמת, 
מעדות  שעולה  כפי  צלח,  לא  שירביט 
הפחתת  דבר,  של  בסופו  התובע... 
מוצדקת  הבלתי  בטענה  הפיצוי  סכום 
של רשלנות תורמת, אילצה את התובע 
גרמה  ובכך  דנן,  התביעה  את  להגיש 
היה  שניתן  מיותר,  להליך  שירביט 

לחסוך אותו."
השופטת  החדש,  המים  למצנן  אשר 
קובעת, כי שירביט לא הצליחה להוכיח 
גם  וכי  כזה,  מצנן  למצוא  היה  שניתן 
הרשלנות  לעניין  בדומה  זה,  בעניין 
התורמת, העלתה חברת שירביט טענה 
במטרה  עובדתי,  בסיס  ללא  סתמית, 
להפחית מסכום הפיצוי שמגיע לניזוק, 

מבלי שיש הצדקה להפחתות הללו.

סיכום
שירביט חויבה לפצות את התובע במלוא 
בצירוף   ,₪  5,351 בסך  התביעה  סכום 

הוצאות משפט בסך 700 ₪. 
"במקרה  כי  וקובעת,  השופטת מסכמת 
זה לא היה מקום מלכתחילה להפחתת 
זה  בעניין  בהתנהלותה  הסכומים. 
מיותר  שהיה  להליך  שירביט  גרמה 

לחלוטין".

בית משפט לתביעות קטנות נתניה מותח ביקורת על 
שיטת "מצליח" של חברות הביטוח 

בנושא רשלנות תורמת

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשחר ישעיהו חבר הלשכה ובני משפחתו 
משתתפים בצערכם במות האם

רבקה ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל

למשפחת גל משתתפים בצערכם במות

יוחנן גל ז"ל
חבר לשכה

שלא תדעו עוד צער



הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ 

בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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לוח דרושים

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה 
בפריסה ארצית 

דרוש/ה 

סוכן/ת ביטוח
מפקחים/ות

תנאים מעולים

קו"ח לפקס: 03-7510845
arie.proba@gmail.com

דרוש/ה פקיד/ה 
בעל/ת נסיון בביטוח אלמנטרי.
בעל/ת מוטיבציה ורצון ללמוד

נייד: 054-4579169
elyovz@zahav.net.il

למשרדנו בבנימינה

דרוש/ה פקיד/ה 
בעל/ת נסיון בביטוח אלמנטרי.
עם מוטיבציה ורצון ללמוד. 

rap_insr@012.net.il נא לפנות במייל
בפקס 6288798 - 04 

נייד: 050-5296280

משווק/ת פנסיוני שכיר ומצליח?
רוצה ליהנות מהעמלות שלך 

לכל החיים?
חברת השקעות מובילה מציעה לך 

להצטרף אליה!
החברה תספק לך את כל תשתיות 
העבודה, ותתגמל אותך כסוכן עצמאי
לתיאום פגישה: רועי- 054-7707737

-דיסקרטיות מובטחת-

סוכנות המייצגת את מרבית חברות 
הביטוח הישראליות,

מציעה לך- סוכן הביטוח, 
מגוון פתרונות

לפרטים נוספים 
אנא פנה לאייל: 054-4755655, 

 eyal_w@naim.co.il במייל

דרוש/ה משווק/ת פנסיונית 
בעל/ת נסיון ורשיון

דרוש/ה פקיד/ה לביטוח 
חיים ומנהלים

בעל/ת נסיון

תנאים טובים למתאימים
קו"ח לפקס : 9211495 - 03

 office@misgav.co.il 

סוכנות ביטוח ותיקה במרכז 
מעוניינת

בשותפות / מיזוג עם סוכן / 
סוכנות מהמרכז

לביצוע רכישה חלקית אלמנטרי עובדים 
זרים וחיים

 adr@adr-trade.com

לסוכן ביטוח בהוד השרון

דרוש/ה פקיד/ת 
תביעות אלמנטרי

בעל/ת נסיון

פקס: 09-7408937
keren@manor.co.il :או במייל

למשרד ברמת-גן 

דרוש משווק פנסיוני
משכורת/השתתפות ברווחים 

בשיעור 50%
אופציה לשותפות למתאים/ה

קורות חיים למייל
 nadia@argos-consult.com

דרושה פקידה 
לסוכנות ביטוח 

דרישות התפקיד: 
חריצות, דיוק, אנגלית, קליטה מהירה, 

ידע במחשב

קורות חיים לפקס - 02-6241294

לסוכנות ביטוח בהרצליה 

דרושה פקידה 
עם נסיון מוכח בביטוח אלמנטרי.

קו"ח לפקס: 09-9568233

סוכנות ותיקה ומבוססת 

בוחנת השקעות 
בסוכנים וסוכנויות ביטוח 

)ניתן גם בתיקים קטנים(. 

לפרטים, אייל: 054-4755655 
eyal_w@naim.co.il או למייל

לסוכנות ביטוח 

דרוש/ה פקיד/ה 
ביטוח חיים - אלמנטר 

עם נסיון בתוכנת צל. 

לפרטים: 
 poza1@bezeqint.net 03-5716600

חברה מבוססת בתחום שיווק מוצרים פיננסים
מחפשת 

משווק פיננסים/ יועץ השקעות/ 
סוכני ביטוח 

המעוניינים לשכור חדר במשרד 
במתחם הבורסה ברמת-גן. אפשרות 
לשירותי מזכירות. אפשרות להפניות 
בתחום הפיננסי. אפשרות להשתלב 

בפרויקטים של החברה. 
mati@mapl-mdp.co.il -נא לפנות במייל ל

לסוכנות ביטוח בפ"ת 

דרושה פקידת תביעות 
אלנמנטרי
רצוי עם נסיון

נא לפנות לרפי 050-5201637



נמשכת ההרשמה
לקורסי הכשרה לבחינות גמר של המפקח על הביטוח 

ושל הרשות לניירות ערך

נא לשים לב: נמשכת ההרשמה גם לכל מגוון קורסי הכשרה לבחינות ביסודות של המפקח 
פי המתכונת החדשה של הכשרת הסוכנים.  לניירות ערך על  ושל הרשות  על הביטוח 

להלן המועדים המעודכנים:

מועד הבחינה מועד הפתיחהשם הקורס

פברואר 2008 10.12.2007ביטוח פנסיוני 
פברואר 12.12.20072008ביטוח תאונות
פברואר 16.12.20072008 ביטוח רכוש

מאי 2008 12.02.2008ניתוח ניירות ערך

מועד הבחינהמועד הפתיחהשם הקורס

פברואר 2008 18.12.2007 יסודות ודיני ביטוח
מאי 13.01.20082008כלכלה

מאי 2008 16.01.2008חשבונאות
מאי 2008  13.02.2008מימון

מאי 17.02.20082008 סטטיסטיקה

לקבלת מידע נוסף נא לפנות אל
המכללה לפיננסים וביטוח

טל: 03-6395820, פקס: 03-6395811
e-mail: machon@insurance.org.il
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