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העיתון של ענף הביטוח

השנייה  הרשות  לבקשת  מתנגדת  הלשכה 
תשדיר  תוכן  את  לשנות  ורדיו  לטלוויזיה 
הרדיו שהעלתה לאוויר ביום ג’ ה-23.10.12. 

האזורית  הרדיו  מתחנות  הוסר  התשדיר 
הרשות  של  הוראה  בעקבות  יום,  באותו 
שהופץ  התשדיר,  ורדיו.  לטלוויזיה  השנייה 
הלשכה,  לחברי  לאוויר  לעלייתו  במקביל 
מצביע על רמת השירות של חברת “ביטוח 
במדרג  גם  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  ישיר”, 
אגף   - האוצר  משרד  של  הציבור  תלונות 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שפורסם באוגוסט 
השנה. לפי אותו דירוג, כמו בשנים קודמות, 
ישיר” היא חברת הביטוח  כי “ביטוח  עולה 

ללקוחותיה.  ביותר  הגרוע  השירות  בעלת 
הלשכה,  של  לטענתה  ופזיז,  בהול  באופן 
הורתה הרשות לתחנות המשדרות להוריד 
תלונה  קיבלה  שזו  לאחר  התשדיר,  את 
תלונה  באותה  ישיר”.  מ”ביטוח  בנושא 
מטעמה של “ביטוח ישיר”, נכתב כי  “לאור 
לגרום  נועד  כזה  שתשדיר  העצום  הנזק 
לחברתנו ועלול בהחלט לגרום לה, מבוקש 
למנוע את העלאתו לשידור ולכל הפחות - 
מספקת  אסמכתא  להצגת  עד  אותו  לעצור 
מצד לשכת סוכני ביטוח בישראל - לביסוס 
הלשכה  כי  יצוין  בו”.  הכלולות  הטענות 
אימצה את אותו קו פרסומי ואותם מסרים, 
השנים  לאורך  המדויק,  הסימוכין  ציון  תוך 
- וכך גם הפעם. תגובת הלשכה: “הלשכה 
לטלוויזיה  השנייה  הרשות  בהחלטת  רואה 
והעיסוק,  המידע  בחופש  פגיעה  ורדיו 
ההון  בעלי  שירות  משום  בה  שיש  ואפליה 
ע”ח בעלי העסקים הקטנים. הלשכה תלמד 
בכתב  ההסבר  קבלת  עם  ההחלטה  את 
ותפעל  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  מהרשות 
במישור  לסעד  פנייה  לרבות  בהתאם, 
ג’ון גבע, היועץ המשפטי  עו”ד  המשפטי”. 
של  פרסום  על  נשען  “התשדיר  ללשכה: 

המפקח על הביטוח בשנת 2012 )ופרסומים 
דומים בשנים קודמות( ולא הוכחה הטעיה 
מבוסס  עליו  המקור  צוין  שכן  כלשהי 
מתכוונת  )הלשכה(  מרשתי  התשדיר. 
לרשותה,  העומדים  האמצעים  בכל  לפעול 
שתעמדו  ככל  משפטיים,  בהליכים  לרבות 
הלשכה  התשדיר”.  להסרת  בהנחייתכם 
עו”ד  באמצעות  גם  בנושא  ותטפל  תמשיך 
תקשורת  בדיני  המתמחה  מושקט,  יורם 
ובלשון הרע. המשרד מייצג גופי תקשורת, 

גופים מסחריים וחברות כלכליות מהגדולות 
כמשרד  לאחרונה  נבחר  כן  כמו  במשק. 
המוביל בנושא הוצאת דיבה ולשון הרע על-

ידי קבוצת “דן אנד ברדסטריט”.

הלשכה מתנגדת לבקשת הרשות השנייה לטלוויזיה 
ורדיו לשנות את תוכן תשדיר הפרסום - שכרה את 

שירותיו של עו”ד יורם מושקט 

ביטוח ישיר: "לאור הנזק העצום 
שתשדיר כזה נועד לגרום לחברתנו 

ועלול בהחלט לגרום לה, מבוקש למנוע 
את העלאתו לשידור ולכל הפחות 
- לעצור אותו עד להצגת אסמכתא 
מספקת מצד לשכת סוכני ביטוח 

בישראל - לביסוס הטענות הכלולות בו"

"הלשכה רואה בהחלטת הרשות 
השנייה לטלוויזיה ורדיו פגיעה בחופש 
המידע והעיסוק, ואפליה שיש בה משום 
שירות בעלי ההון ע"ח בעלי העסקים 
הקטנים. הלשכה תלמד את ההחלטה 

עם קבלת ההסבר בכתב מהרשות 
השנייה לטלוויזיה ורדיו ותפעל בהתאם, 
לרבות פנייה לסעד במישור המשפטי"

מ”כלל  פרישה  על  כצפוי  הודיע  טלמון  שי 
כמנכ”ל  שנים  כ-5  לאחר  וזאת  ביטוח” 
הקבוצה. טלמון ציין במכתב ששלח בתחילת 
השבוע לעובדי הקבוצה כי איזי כהן יחליפו 
כמנכ”ל החדש של “כלל ביטוח”. במכתבו ציין 
טלמון כי “היו אלה שנים אינטנסיביות שבהן 
התמודדנו עם אתגרים רבים. בשנת 2008 
פרץ משבר כלכלי ופיננסי שהשפעתו ניכרת 
במידה  שהכתיב  משבר  אלה,  בימים  גם 
רבה את סדר יומנו בשנים אלה. מעבר לכך 
התמודדנו עם אסונות טבע בעולם, רגולציה 
כבדה ואינטנסיבית, תהליך מכירה מתמשך 
של החברה ולאחרונה מצב מאתגר של בעל 
השליטה. למרות כל זאת הצלחנו לשמור על 
‘כלל’ במשק הישראלי  מעמדה המוביל של 
ובסקטור הפיננסי”. דירקטוריון “כלל” החליט 

של  כמחליפו  כהן  איזי  את  למנות  כאמור 
טלמון. נוחי דנקנר, בעליה של קבוצת “אי.

מסר  “כלל”,  על  בשליטה  המחזיקה  די.בי” 
ביטוח  כלל  כי “שי טלמון הוביל את קבוצת 
מסיים  הוא  מאתגרת.  בתקופה  בהצלחה 
עם  התמודדנו  שבהן  בת 5 שנים  קדנציה 
משבר כלכלי עולמי שהשפיע גם על הכלכלה 
חרף  ההון בישראל.  ועל שוק  הישראלית 
עם האתגרים  להתמודד  שי  הצליח  זאת 
שניצבו בפני הקבוצה באופן מקצועי, מרשים 
את איזי  מברך  אני  רבה.  הערכה  ומעורר 
כהן, מבכירי ענף הביטוח ומי שניהל במשך 
מגדל,  הביטוח  חברת  את  בהצלחה  שנים 
חברה  היא  ביטוח  כלל  למנכ”ל.  על מינויו 
להיות  תמשיך  והיא   IDB בקבוצת  מרכזית 
כזו בשנים הבאות. אני צופה לה אופק של 

כהן  שאיזי  ומשוכנע  משמעותית  צמיחה 
יצעיד אותה להישגים משמעותיים ולהצלחה 
רבה”. עם פרסום דבר מינויו אמר כהן כי אני 
חברה  ולנהל  הביטוח  לענף  לחזור  “שמח 
הוסיף  הוא  בתחום”.  ומובילה  מכובדת 
ערך  השבחת  של  פוטנציאל רב  “קיים  כי 
בחברה. אני מאמין שניסיוני והתמחותי בענף 
משותפת,  עבודת צוות  ובעיקר  הביטוח, 
יסייעו לנו להצעיד את כלל ביטוח להישגים 
ולהצפת ערך רב לבעלי המניות”. כהן, איש 
ביטוח ותיק, מוכר ומוערך, שימש בין השנים 
תחילת  את  “מגדל”.  כמנכ”ל   1998-2008
דרכו בענף הביטוח החל עוד בשנות ה-70. 
כמנכ”ל  שימש  האחרונות  השנים  בארבע 
לבייב,  לב  שבבעלות  ישראל”,  “אפריקה 
תפקיד שממנו פרש לפני כארבעה חודשים. 

שי טלמון, מנכ”ל “כלל ביטוח”, הודיע על פרישה - איזי כהן 
מונה למנכ”ל “כלל ביטוח”
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דגל  את  גבוה  יותר  עוד  הרמנו  “השנה 
לראשונה  קבענו  למבוטח.  השירות 
הביטוח  חברות  פיהם  שעל  סטנדרטים 
צריכות לנהוג, במתן שירות; יצרנו תהליכים 
מובנים בכל חברה, על מנת שהדירקטוריון 
החברה  מדיניות  בקביעת  שותף  יהיה 
בנושא השירות, את חובת החברה להגיש 
של  באחריותו  וכן  בנושא,  סקרים  לו 
הדירקטוריון לאשר מינוי ממונה על שירות 
הלקוחות בחברה... כמו כן, אנחנו עוסקים 
האמורה  אמפירית,  מתודולוגיה  בבניית 
להיות מיושמת כבר בשנת 2013, שנועדה 
לבצע סקרים ובדיקות שוטפות בכל חברות 
הביטוח, לגבי טיב השירות והטיפול בלקוח. 
בזמינות  מהפך  לחולל  אמורה  זו,  שיטה 
המידע לציבור המבוטחים, ובשיפור איכות 
השירות בכל אחת מחברות הביטוח. לצורך 
הייעוץ  מחברות  באחת  נעזרים  אנו  כך, 
החברות  בישראל.  זה  בנושא  המתמחות 
מלאה,  שקיפות  עם  להתמודד  תיאלצנה 

ביחס לביצועיהן בכל הנוגע לטיפולן בלקוח. 
החדשה,  מהמתודולוגיה  וכחלק  בנוסף 
תוצאות  את  בקביעות,  לפרסם  בכוונתנו 
מענפי  אחד  בכל  שנערוך  השירות  סקרי 
פיהם.  על  החברות  את  ולדרג  הביטוח, 
מי  שיצביעו:  מרכזיים,  בפרמטרים  מדובר 
מהבחינה  המצטיינת  היא  החברות  מבין 
השירותית, בכל אחד מענפי הביטוח... אף 
ולהיות  מאחור  להישאר  תרצה  לא  חברה 
לכך,  אי  נמוך.  במקום  פומבית  מדורגת 
בהתמדה,  להשתפר  תיאלצנה  החברות 
כבר  העיקרית...  מטרתנו  למעשה  וזוהי 
עוסקים  אנחנו  הנוכחית,  השנה  מתחילת 
יישוב  בנושאי  סטטיסטי  מידע  באיסוף 
התביעות, ואף קיבלנו כבר תמונה ברורה 
מהחברות,  אחת  בכל  המצב  לגבי  למדיי 
 - מ-2013 הנתונים שנאסוף  אך רק החל 
יפורסמו... אנחנו עובדים כיום גם על ניסוח 
מסתבר  כי  חדשה,  דירות  ביטוח  פוליסת 
כיום  הנהוגות  הדירות  ביטוח  שפוליסות 

שנים,  עשרות  לפני  נוסחו  הן  מיושנות.   -
ומזמן אינן תואמות את המציאות בישראל 
לנוסח  ראשונה  שטיוטה  מקווה  אני  כיום. 
הפוליסה החדשה תפורסם, לכל המאוחר, 
חשוב  פרויקט  הנוכחית.  השנה  סוף  עד 
נוסף שנמצא בעבודה, הוא: מציאת דרכים 
זהו  בביטוח.  בהונאות  המלחמה  לייעול 
תחום רחב מאוד, הדורש תחכום, מקוריות 
אנחנו  מתקדמות.  בטכנולוגיות  ושימוש 
ואמצעים  שיטות  ולאמץ  ללמוד  משתדלים 
הנהוגים כיום בארצות המתקדמות ביותר 
 IDI בעולם... נכון להיום, הנחינו את חברת
 900000 מותגיה:  שני  על  ישיר  )ביטוח 
לקוח  שבו  מקרה  שבכל  ו-5555555(, 
לגבי  פרטים  לברר  טלפונית,  מתקשר 
רכישת פוליסת ביטוח - לאחר שכבר בירר 
כי עליהם   - באחד ממותגי החברה בעבר 
השיחה,  בתחילת  מיד,  ללקוח  להבהיר 
אותה  בבעלות  הם  המותגים  שני  כי 

החברה...”. 

אסף מיכאלי: “הנחינו את ביטוח ישיר על שני מותגיה: 
900000 ו-5555555, כי עליהם להבהיר ללקוח מיד, 

בתחילת השיחה, כי שני המותגים הם בבעלות אותה החברה”
)קטעים מתוך ראיון עם מנהל מחלקת ביטוח כללי באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. 

הראיון יפורסם במלואו במהדורה חגיגית של “ביטוח ופיננסים” - כנס אלמנטאר ה-26 אילת( 

“מגדל”  רכישת  על  יספר  אליהו	   שלמה 
ויחד עם יונל כהן, מנכ”ל “מגדל”, יסקרו 

את דרכה של הקבוצה בשנים הבאות.
ועדת  יו”ר   , קירשנבאום	  פאינה  ח”כ 
בוועדת  ההון  ושוק  לביטוח  המשנה 
הכספים בכנסת ויו”ר השדולה למען חינוך 
הפתיחה,  בכנס  דברים  תישא  פיננסי, 
חברות  איגוד  יו”ר  אליהו,  עופר  לצד 
הביטוח, פרופ’ עודד שריג, הממונה על 
במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף 

האוצר, ואודי כץ CLU, נשיא הלשכה.

רונה רמון, אלמנתו של הטייס אילן רמון	  
וחייה  ז”ל, תספר על דרכי התמודדותה 

החדשים.
	 חברי הלשכה מדרגים את שירות חברות 

הביטוח וכן יוצג מדרג תביעות צד ג’.
תתאר  לממונה,  המשנה   , דגן	  לי  רו”ח 

את דרכי ענף הביטוח ב-2013. 
ביטוח  מחלקת  מנהל   , מיכאלי	  אסף 
לסוגיות  יתייחס  האוצר,  במשרד  כללי 

מקצועיות “בוערות”. 
	 יתקיים רב שיח מנהלי אגף האלמנטארי 

בחברות.
 - אקוטית  בסוגיה  מבוים  משפט  	 עריכת 
פוליסה מעל גיל 24, מי הוא נהג צעיר בניגוד 
בהשתתפותם  ובמקיף  בחובה  לפוליסה 
של: חנן אפרתי )שופט בדימוס( סגן נשיא 
בימ”ש השלום ת”א; עו”ד ג’ון גבע היועץ 
יו”ר  עוז,  יעקב  עו”ד  ללשכה;  המשפטי 

ועדת תקנון; ומוטי זרגרי, חבר הלשכה.
שלומי  בחלק האומנותי: הופעותיהם של 	 

שבת ודני סנדרסון.
	 ועוד ועוד...

הבזקים לכנס האלמנטאר ה-26 של הלשכה:

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
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. 

לשכת סוכני הביטוח ו- PassportCard מחזירים את ביטוח
הנסיעות לחו”ל לסוכני הביטוח בישראל ומעניקים שי:

כרטיס PassportCard יוענק בתערוכת המציגים בעמדת PassportCard במלון דן אילת.

שנת ביטוח נסיעות לחו”ל לחברי הלשכה
המשתתפים בכינוס אלמנטאר 2012
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בבית משפט השלום בפתח תקווה התנהלה 
לקבלת  אלמנה  של  תביעתה  לאחרונה  עד 
נפטר  שבעלה  לאחר  חיים,  ביטוח  דמי 
בתביעה,  לב.  מדום   37 בגיל  במפתיע 
שהוגשה באמצעות עוה”ד צביקה שטוירמן 
ורותם פרמינגר, נטען כי מאז פטירת הבעל 
לב”  תום  “בחוסר  מעכבת  ישיר  ביטוח 
יחידה  מוטבת  שהיא  לאלמנה,  תשלומים 
של  החיים  ביטוח  פוליסות  משתי  באחת 
ביטוח  בעלה. אחת הפוליסות מכילה רכיב 
למקרה מוות בסכום של כ-540 אלף שקל, 
למקרה  ביטוח  רכיב  מכילה  השנייה  ואילו 
מוות ב-500 אלף שקל. מאז מותו של הבעל 
מו”מ  לפי התביעה, התנהל   ,2001 בינואר 
את  לקבל  כדי  ישיר  לביטוח  האלמנה  בין 
מותו  לאחר  חודשים  חמישה  אך  הכסף, 
אינה  הפוליסות  אחת  כי  החברה  הודיעה 
פה  בעל  ביקש  שהמנוח  “מאחר  בתוקף 
המשפט  בבית  הדיונים  במהלך  לבטלה”. 
לידי האלמנה  נציגי חברת הביטוח  העבירו 
הפוליסה  ביטול  את  המתעדות  הקלטות 
החברה  נציגי  בין  שהתקיימה  בשיחה 
את  העבירה  האלמנה  נפטר.  בטרם  לבעל 
דורון  סאונד,  מומחה  לבדיקת  הקלטות 
בלדינגר, שהגיש לבית המשפט חוות דעת 
בעניין. לטענת המומחה, כפי שהוצגה בבית 
המשפט, כשבדק את ההקלטות התברר כי 
הן נערכו ואינן הקלטות המקוריות המתעדות 

את השיחה כפי שהתרחשה במציאות: “אף 
מתקבל  ההקלטה  לרצף  רגילה  שבהאזנה 
אותנטית,  נשמעת  אכן  שהשיחה  הרושם 
ממוחשבת  )גם  יותר  דקדקנית  בבדיקה 
כי  גבוהה  בסבירות  עולה  שמיעתית(  וגם 
‘בישול’,  או  שתי השיחות אכן עברו עריכה 
האותנטיות.  במבחן  עומדות  שאינן  ומכאן 
הוא  כזה,  ‘בישול’  נעשה  שאם  גם  ברור 
בוצע בדקדקנות ובצורה מקצועית. אך כפי 
שהדברים נשמעים בהקלטה ונראים בגרף 
מתעורר  התוכנה,  באמצעות  השמע  גלי 
ספק רב בדבר אותנטיות השיחה, שכן ישנם 
חיתוכי מילים והברות, מילים שמעלות חשד 
שינויים  שונות,  הברות  מחלקי  הורכבו  כי 
הדוברים  של  הדיבור  במהירות  פתאומיים 
השיחה  שאר  במהלך  להתנהלותם  ביחס 
והפסקות רבות ברצף שמע ההקלטה. מכל 
אלה אני מגיע למסקנה כי קיים ספק רב לגבי 
נאמנה  ויכולתן לשקף  אותנטיות ההקלטות 
את השיחות כפי שהתקיימו במציאות”, כתב 
המומחה. במסמכים שהוגשו לבית המשפט 
כתבו פרקליטי האלמנה: “אין להתיר לביטוח 
ישיר ליהנות ממעשים חמורים ובלתי נתפסים 
אלה, של מי שכל מהותה ופעילותה מבוססת 
חייבות  שהקלטותיהן  טלפוניות  שיחות  על 
לשקף את המציאות - והנה נחשף פרצופה 
האמיתי של החברה ואין לתת לה להימלט 
מן הדין”. מנגד, הגישה החברה חוות דעת 

של  עריכה  כל  נעשתה  לא  ולפיה  הפוכה, 
סימה  המומחית,  דעת  חוות  לפי  הקלטות. 
סגל-גלעד, “בשתי השיחות קולות הדוברים 
שוטף  השיחה  מהלך  לחלוטין,  תקינים 
היסוס,  מבלי  לשון,  שיבושי  אף  על  וקולח 
המומחית,  לדברי  וכו’”.  מילים  על  חזרה 
ספונטנית  בשיחה  “טבעיים  אלו  שיבושים 
סגל-גלעד  כל חריגה מהנורמה”.  ואין בהם 
מצביעה  התביעה  של  הדעת  שחוות  ציינה 
רם  עו”ד  ומגמתית”.  שטחית  “גישה  על 
בבית  וטען  הוסיף  ביטוח  דורון המייצג את 
אוטומטית  מבוצעות  “ההקלטות  המשפט: 
על ידי מערכת מאובטחת המנוהלת בצורה 
זרה  התערבות  ללא  ומפוקחת  דווקנית 
המאפשרת  אופציה  אין  במערכת  כלשהי. 

שינוי או עריכה”. 
לפני כעשרה ימים הסאגה הגיעה לסיומה. 
שהעבירה  רוטקופף,  אושרית  השופטת 
את הדיון לדלתיים סגורות, פסקה על דרך 
לפצות  ישיר  ביטוח  את  וחייבה  הפשרה 
בתוספת  שקל,  אלף  ב-580  האלמנה  את 
הוצאות  וכן  דין  עורך  טרחת  שכר   19.5%
“מדובר  כי  נמסר  ישיר  מביטוח  משפט. 
בעניין  ושהדיון  בו הסתיים,  באירוע שהדיון 
ביטוח  סגורות.  חויב להתנהל בדלתיים  זה 
ישיר תכבד כתמיד את פסיקת ביהמ”ש, אף 
שהמשמעות היא תשלום כפול של פוליסת 

ביטוח חיים - מצב אבסורדי”. 

 אלמנה טוענת: 
ביטוח ישיר ערכה מחדש הקלטות עם הבעל המנוח

מאת: זוהר שחר לוי, “כלכליסט”, 23.10.12

רוצים ללמוד ביטוח? 
בואו למכללה המובילה בתחום!

המכללה לפיננסים וביטוח מבית לשכת סוכני ביטוח

www.hamichlala-bf.org.il :לפרטים נוספים: טל' 03-6395820 או בקרו באתר המכללה



www.insurance.org.il 25 באוקטובר 2012 מתוך 10עמוד 4

המדינה  של  וחובתה  זכותה  כי  ספק  אין 
לדאוג לאזרחיה ולפעמים הדבר בא למנוע 
הפלת נטל ומעמסה על המדינה באירועים 
המדינה  לפנסיה.  יציאה  למשל  מסוימים, 
כדי  ארוך  לטווח  לחסוך  אנשים  מעודדת 
ויתקיימו  המדינה  על  למעמסה  יפלו  שלא 
מהמדינה,  מתמיכה  או  שיקבלו  מקצבאות 
וזה לגיטימי לחלוטין. אבל מפה ועד ביטול 
חופש הבחירה בנוגע לבחירת הפנסיה ואיך 
היא תראה, המרחק עוד ארוך. בוא נתאר 
מגורים  שאין  חוק  תחוקק  שהמדינה  מצב 
ברבי קומות אלא רק בבתי קרקע בלבד - 
וזאת כדי להקטין את הפגיעה בזמן רעידת 
את  להקטין  וכמובן  מהאזרחים  אדמה 
ההוצאות האדירות שיגרמו למדינה במצב 
זה. האם יעלה על הדעת שחוק זה יעבור? 
האם המדינה יכולה לחוקק חוק המחייב כל 
אזרח להסתובב בחוץ עם כובע ובגד ארוך 
ובכך לדאוג  כדי למנוע מחלת סרטן העור 
את  להקטין  שני  ומצד  אזרחיה,  לטובת 
העלויות הכבירות אשר נופלות על המדינה 
ועוד?  עבודה  ימי  הפסד  בחולים,  בטיפול 
האם המדינה יכולה מאותה סיבה להחליט 
ולאסור עישון סיגריות מתוך דאגה לאזרחיה 
ומתוך דאגה לעצמה?בוודאי שלא, המדינה 
בידי  ולהשאיר  מיסים  להעלות  יכולה 
סיגריות  לרכוש  אם  ההחלטה  את  האזרח 
להחליט  יכולה  המדינה  האם  לא.  או 
שלהם?  הפנסיה  תראה  כיצד  לאזרחיה 
את  מאזרחיה  למנוע  יכולה  המדינה  האם 
זכות הבחירה בין אפשרויות שונות לקבלת 
על  לכפות  יכולה  המדינה  האם  פנסיה? 
מסוימת  בצורה  רק  פנסיה  לקבל  אזרח 

שלילית  היא  אלה  לכל  התשובה  בלבד? 
האלמנטארית  הבחירה  זכות  את  ונוגדת 
אשר קיימת לכל אזרח. כוונת המדינה היא 
בהגיעו  אזרח  שלכל  חשוב  טובה:  ביסודה 
מכובדת.  פנסיה  תהיה  הפרישה  לגיל 
לקצבת  לאומי  ביטוח  דרך  דואגת  המדינה 
רובד שני,  ובאמצעות  זקנה בסיסית מאוד 
דרך הטבות מס, הסכמים  לפנסיה  דואגת 
בנושא  כמו  הרחבה  צווי  ואף  קיבוציים 
אלפים  מאות  שהכניסה  החובה,  פנסיית 
למעגל מקבלי הפנסיה בגיל הפרישה, וגם 
אם מדובר בסכומים קטנים, עדיין זה עדיף 
מכלום. עד פה הכוונות טובות. אך לשלול 
תחזית  רוצה  הוא  האם  להחליט  מאדם 
לפנסיה או פנסיה מובטחת בחוזה, בוודאי 
שלא מקובל. האם לשלול מאדם אשר רוצה 
ולא קצבה  לקבל בפרישה סכום חד פעמי 
חודשית זה מקובל? בוודאי שלא. לא יכולה 
של  שההבנה  כיוון  כי  ולטעון  מדינה  לבוא 
היא  בנושא  האוכלוסייה  רוב  של  או  חלק 
- זו שתחליט  קטנה, היא הריבון ובהתאם 
המדינה,  היא,  לא.  או  לו  טוב  מה  עבורו 
מתוך דאגה לעתידו של האזרח ולאור עליה 
בתוחלת החיים, לא תאפשר לאזרח אשר 
רוצה לרכוש פנסיה מובטחת לגיל הפרישה 
ותמנע ממנו מוצר זה. האם אדם גרוש או 
הפרישה  לגיל  מגיע  אשר  חולה  או  אלמן 
בקצבה,  במקום  פעמי  חד  בסכום  ומעוניין 
צריכה להילקח ממנו? האם  זו  זכות  האם 
לעבור  הפרישה  בגיל  מחליט  אשר  אדם 
ולהתגורר בדיור מוגן וצריך לכך סכום חד 
להילקח  צריכה  זו  זכות  האם  גדול,  פעמי 
הפנסיה  שאת  החליטה  המדינה  כי  ממנו 

והאפשרות  קצבה,  דרך  רק  יקבל  שלו 
להמירה לסכום חד פעמי מותנית בהוכחת 
זכות?  באיזו  אחרת?  או  כזו  פנסיה  גובה 
לאדם  מבוטלת  אינה  הבחירה  זכות  מדוע 
לפני  פנסיה  כספי  למשוך  מחליט  אשר 
הזמן? באה המדינה ובשם הדאגה לאזרח, 
ובשם ניצול הטבות מס לשווא וגוזרת קנס 
משיכה על האזרח, אך מאפשרת לו למשוך 
את הכסף בסופו של יום. צא ולמד מדוע זה 
לא עובד הפוך? אדם אשר רוצה להבטיח 
לעצמו מקדם קצבה מובטח וזה חשוב לו, 
וחשובה לו ההתקשרות בחוזה מובטח עם 
יצרן כזה או אחר, והוא מוכן לשלם תוספת 
על ההבטחה הזו, מדוע לשלול ממנו זכות 
רק אלטרנטיבה אחת  לו  להציע  מדוע  זו? 
על  מושתתת  אשר  פנסיה,  קרן  בדמות 
לשינוי  הניתן  תקנון  ועל  הדדית  ערבות 
לא  לפנסיה,   40 בגיל  יצטרף  אשר  ואזרח 
רק  אלא   67 בגיל  יקבל  מה  לדעת  יוכל 
המדינה  ומדוע  מדוע?  מסוימת.   תחזית 
אדם  לבין   55 בגיל  אדם  בין  לרעה  מפלה 
בגיל 50 ביכולת לבחור איזה מסלול פנסיה 
לאפשר  צריכה  מדינה  אחד?  לכל  יהיה 
לאזרחיה לשמר את זכות הבחירה, בוודאי 
בתחום כך כל משמעותי. למדינה תפקידים 
בתחום  הבחירה  זכות  מניעת  אך  רבים, 
הפנסיה מאזרחיה ולמעשה קביעה מראש 
עבור אזרחיה איך תראה הפנסיה שלהם, 
יכולת הבחירה כמעט לאפס,  תוך הקטנת 
מהעולם.  חלפו  שרובם  משטרים  מזכירה 
את  מהאזרחים  שמנעו  מהסיבה  ולו  וזאת 
זכות הבחירה וכפו את רצונם, שלא בהכרח 

שירת את טובת האזרחים שלהם. 

המדינה מונעת מאזרחיה את זכות הבחירה בנוגע לפנסיה שלהם
מאת: יובל ארנון

בתורה נאמר “ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים” )דברים ל:יט(. 
מכאן ניתן להבין כי לאדם ניתן חופש בחירה ומנקודה זו המשיכו פילוסופים רבים לאורך הדורות כאשר ההגדרה שהתבססה 

עוסקת בשלושה פרמטרים בנושא חופש הבחירה:
	 לקבוע את מערכת הערכים שלו.

לערכיו או בניגוד להם. לקבל החלטה לבצע פעולה מסוימת בהתאם 	 
	 לבצע את הפעולה שעל ביצועה החליט.

החותם המקצועי של 
סוכן הביטוח

לשכת סוכני ביטוח בישראל



www.insurance.org.il 25 באוקטובר 2012 מתוך 10עמוד 5

להתייחסות  השבוע  פרסם  האוצר  משרד 
החינוך  לקידום  לאומית  תכנית  הציבור 
יובל  ד”ר  האוצר,  שר  בישראל.  הפיננסי 
שטייניץ וסגן השר, הרב יצחק כהן אישרו 
את התכנית שגובשה כחלק ממאמצי האוצר 
מפת  תהווה  התכנית  פיננסי.  חינוך  לקדם 
לקידום  הפועלים  הגורמים  לכלל  דרכים 
בסוף  לה.  ומחוץ  בממשלה  פיננסי,  חינוך 
החברתי-כלכלי  הקבינט  אישר   2011 שנת 
את הצעתו של שר האוצר להקמת מחלקה 
ביטוח  ההון,  שוק  באגף  פיננסי  לחינוך 
במועצה  שנערכה  עבודה  לאחר  וחיסכון, 
יוג’ין  פרופ’  בראשות  לכלכלה,  הלאומית 
קנדל. במסגרת ההצעה אותה יזם וקידם סגן 
שר האוצר, הוחלט על לוח זמנים להקמת 
הראשונות  משימותיה  על  וכן  המחלקה 
לאומית  מדיניות  תכנית  גיבוש  ובראשן 

בנושא. התכנית גובשה לאחר סקירה מקיפה 
בארץ  הפיננסי  החינוך  מצב  של  ולימוד 
ובעולם. לדברי אנשי האוצר מימוש התכנית 
מחייב הירתמות ומחויבות של גורמים רבים 
עוד  מגזרים.  חוצה  פעולה  ושיתוף  במשק 
היא  אף  מהווה  הציבור  מעורבות  כי  ציינו 
רכיב מפתח ליישום התכנית באופן מוצלח. 
שר האוצר, ד”ר יובל שטייניץ, אמר כי הוא 

החינוך  נושא  של  קידומו  להמשך  מחויב 
העיקריים  הלקחים  “אחד  כי  וטען  הפיננסי 
חשיבותם  הוא  הגלובלי  הכלכלי  מהמשבר 
סגן  הפיננסיים”.  והאוריינות  החינוך  של 

הדגיש כי  כהן,  יצחק  הרב  האוצר,  שר 
ושיטתית לחינוך פיננסי  “תכנית מובנית 
המותאמת בתכניה לשכבות גיל שונות, 
תתרום להעלאת הרווחה והביטחון הפיננסי 
של הציבור הרחב”. הממונה על שוק ההון, 
הוסיף  עודד שריג,  פרופ’  ביטוח וחיסכון, 
“חינוך פיננסי הוא חלק חשוב בפעילות  כי 
האגף להגנת הצרכן, לצד הסדרת השווקים 
הפיננסיים והפיקוח עליהם”. הממונה קרא 
לכל הגורמים הרלוונטיים לקחת חלק ביישום 
גורם  כל  כי  יצוין  התכנית באופן מיטבי. 
המעוניין להתייחס למסמך מוזמן למלא את 
טופס התגובה שמופיע בדף מחלקת חינוך 
פיננסי באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, 
ניתן להעביר את התגובות  וחיסכון.  ביטוח 
עד   ,feducation@mof.gov.il לכתובת: 

לתאריך 6 בדצמבר 2012.

משרד האוצר פרסם להתייחסות הציבור תכנית לאומית 
לקידום החינוך הפיננסי בישראל

המסמך ישמש לדברי צמרת האוצר 
מפת דרכים לקידום החינוך הפיננסי 

בישראל בחמש שנים הבאות

מינויים חדשים

חבר הלשכה כפיר סרוסי 
מונה לדירקטור חיצוני 
בענבל חברה לביטוח

הביטוח  בסוכנות  שותף  סרוסי,  כפיר  הלשכה  חבר 
“עטרת-פז” ובעליה של חברה לליווי כלכלי ופיננסי, מונה 
הינה  ענבל  לביטוח”.  חברה  ב”ענבל  חיצוני  לדירקטור 
חברה ממשלתית, המשמשת זרוע מקצועית ומובילה של 
מתמחה  החברה  ציבוריים.  גופים  ושל  ישראל  ממשלת 
מגוונים,  ניהול  ושירותי  ביטוחי  וכיסוי  ייעוץ  במתן שירותי 
ומסייעת למשרד האוצר במימוש יעדיו. סרוסי )33( עוסק 
מזה 9 שנים בליווי כלכלי ופיננסי לחברות ורשויות, חונך 
שותף  וכאמור  והמסחר  התעשייה  משרד  מטעם  מורשה 
ב”עטרת-פז”, סוכנות לביטוח פנסיוני, הממוקמת בעפולה. 
מטעם  מחקרי  במסלול  בכלכלה  שני  תואר  בוגר  הוא 
מטעם  פיננסיים  ברישיונות  ומחזיק  חיפה  אוניברסיטה 

הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. 

מקצוען ולעניין: הסתיים המחזור 
הראשון של תוכנית שומרה 

ללימודי ביטוח והעשרת סוכניה
תוכנית ההדרכה  לסיום  והאחרון  החגיגי  השבוע התקיים המפגש 
השנתית של “שומרה” - “מקצוען ולעניין”, אותה עברו סוכני החברה 
בשנה החולפת. תוכנית זו יצאה לדרך לאחר שמנכ”ל “שומרה”, דן 
יצחקי, הכריז על שנת 2012 כשנת המקצוענות בחברה. בעת בניית 
הידע  הרחבת  שבהן:  כשהעיקריות  מטרות  כמה  הוצבו  התוכנית 
המקצועי של סוכני “שומרה” בתחום הביטוח האלמנטארי, העמקת 
בהתמודדותם  לסוכנים  כלים  מתן  וכן  לסוכן  החברה  בין  הקשר 
כבעלי עסקים עצמאיים. במהלך התוכנית נחשפו הסוכנים להרצאות 
בכירים  ממנהלים  וכן  הביטוח  בתחום  המרצים  ממיטב  מרתקות 
ב”שומרה”, בצד הרצאות העשרה ממגוון תחומי העסקים. התוכנית 
התפרשה לאורך השנה בשני מושבים - מושב בוקר ומושב צהרים - 
ונטלו בה חלק פעיל כ-140 מסוכנים. לסוכנים המשתתפים, מסיימי 
המחזור הראשון של “מקצוען ולעניין”, הוענקו תעודות סיום קורס. 
עידית קאופמן ושרונה לביא, מרכזות ההדרכה מטעם “שומרה”, 
אשר  את  לנו  והוכיחה  המשוער  מעל  הצליחה  ש”התוכנית  מסרו 
ידענו: קיים צימאון גדול בקרב סוכני האלמנטרי להעמקת והעשרת 
הידע מקצועי”. בתום המפגש החגיגי הוכרז ב”שומרה” על פתיחת 

מחזור שני, שיתקיים ב-2013. 
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ביום שני ה-22 באוקטובר 2012 התקיים 
במלון   MDRT מועדון  לחברי  עיון  יום 
המועדון  חברי  כ-100  בהרצליה.  דניאל 
בסרטון  שנפתח  העיון,  ביום  השתתפו 
מפי  ביותר  מעניינת  והרצאה  מוטיבציה 
בעולם  הגדולים  המרצים  מחמשת  אחד 
התמקדה  הרצאתו   .Willie Jolley
בחשיבות האמונה ביכולת האדם להגשים 
דבריו  ספק  ללא  ומשאלותיו.  חזונו  את 
מכן  לאחר  מיד  יישום.  וברי  משכנעים 
ברך רם מסחרי, יו”ר MDRT ישראל, את 
לנשיא  מסחרי  הודה  בדבריו  הכנס.  באי 
הלשכה, אודי כץ CLU ולמנכ”ל הלשכה, 
מוטי קינן, על הסיוע שקבל לארגון הכנס. 
כ”שנת   2012 שנת  את  הגדיר  מסחרי 
הרגולטור” וציין את הנושאים שהרגולציה 
אמנת  עמלה,  דמי  ירידת  בהם:  עסקה 
שירות, הגברת התחרות, אכיפה, ייפוי כוח, 
מקדמי  ביטול   - ולבסוף  המסלקה  הקמת 
פתוחה:  שאלה  הציב  מסחרי  הקצבה. 
“כיצד מתמודדים עם כל הנושאים האלה 
בו זמנית?” ותהיות רבות השתמעו ממנה. 
בנוסף, מסחרי סקר את פעילות המועדון 
במועדון  החברים  מספר  כי  בגאווה  וציין 
137 והוא  MDRT ישראל עומד היום על 
מהווה את המועדון הגדול באירופה. עוד 
הוסיף והדגיש כי חברי ההנהלה שותפים 

מלאים לעשייה ולתהודת המועדון. 
לאחריו, אודי כץ CLU פירט את פעילות 
וסקר  האחרונה  השנה  במהלך  הלשכה 
על  הפיקוח  עם  המגעים  את  בהרחבה 
הביטוח בהסדרת הנושאים השונים, החל 
להגברת  המפקח  חוזר  יישום  בדחיית 
פרקים  באותם  הפנסיוני,  בשוק  התחרות 
תקבולי  ושאר  הסוכן  לעמלות  הנוגעים 
העובדה  את  כץ  ציין  כן  כמו  הסוכן. 
לזו  הראשונה  החוזר  טיוטת  דומה  שאין 
הגיעה  הנושאים  כשברוב  האחרונה, 

נשיא  הפיקוח.  עם  להסכמות  הלשכה 
הלשכה התייחס בדבריו אף לעניין הורדת 
ציין  האכיפה  חוזר  בעניין  הניהול.  דמי 
האחרונה  המילה  נאמרה  שטרם  אודי 
אנשי  האוכפים:  יהיו  מי  לשאלה  הנוגעת 
חיצוניים.  חשבון  רואי  או  המפקח  משרד 
כף הוסיף והרחיב בחשיבות הצורך בגיוס 
פתוחות  שאלות  והציב  חדשים  סוכנים 

לחברות הביטוח בנושא זה. 
ע”י  שנתנה  נוספת  מוטיבציה  הרצאת 
רבים  כלים  ספקה  )טלכו(,  כהן  טל  דר’ 
ומעניינים ליצירת קשב בתהליך משא ומתן 
ובשיחה בכלל. כדאי לאמץ כלים אלה בין 
מדומות.  התנגדויות  לנטרל  כדי  השאר 
של  הרצאתו  העניקה  העיון  יום  בהמשך 
אריק יוגב, משנה למנכ”ל “מגדל” ומנהל 
מידע  בקבוצה,  ההפצה  ערוצי  חטיבת 
מפת  נושאים:  במגוון  המועדון  לחברי 
רגולטורים,  שינויים  העסקית,  הסביבה 
השלכות על ה”שחקנים” וקווים להיערכות 
בסביבה משתנה. בהרצאתו חשף יוגב את 
נושאי הליבה העכשוויים בשוק הפנסיוני 
המקדמים  וביטול  הניהול  דמי  מירידת   -
הנוגעות  ותקנות  הנחיות  הוראות,  ועד 
ליצרנים ולסוכנים. יום העיון המשיך ברב 
“הביטוח הפנסיוני, השפעת  שיח בנושא 
השינויים על חברות הביטוח לקראת שנת 
2013”. ברב שיח זה, שהונחה על ידי רם 
)צ’יקו(,  זכריה  יעקב  השתתפו  מסחרי, 
דיין, משנה  רמי  “מגדל”,  משנה למנכ”ל 
וחיסכון  חיים  ביטוח  אגף  ומנהל  למנכ”ל 
בסון,  איציק  ביטוח”,  ב”כלל  טווח  ארך 
אורן  ב”הראל”,  חיים  ביטוח  אגף  מנהל 
“הפניקס”  למנכ”ל  משנה   ,CLU אל-און 
ודני קהל, מנהל החטיבה לחיסכון ארוך 
רב  את  פתח  מסחרי  ב”איילון”.  טווח 
השיח בסדרת שאלות זהות שדנו בשאלת 
הורדת דמי הניהול והשלכתם על עמלות 

הסוכנים, ביטול המקדם המובטח והיעדר 
מאמצי החברות בגיוס דור סוכנים צעיר. 
המתקפה  בשאלת  התמקדו  השאלות 
בריאות,  ביטוחי  כפל  על  העיתונאית 
הקולקטיבים,  הסיעוד  הביטוחי  שאלת 
שיטות התגמול של חברות הביטוח שאינן 
הצעיר  לדור  כלכלית  כניסה  מאפשרות 
של סוכני הביטוח, היעדר התחרות בשוק 
אמנת  אחד,  מוצר  בהתקיים  הפנסיוני 
נכון  לא  אם  והשאלה  ללקוחות  השירות 
מול  היצרנים  של  שירות  אמנת  לקיים 
תשובה  נתבקשה  ולבסוף  הביטוח  סוכני 
בה  מדברות  שחברות  לאופציה  שאשר 
רב  שכירים.  ביטוח  סוכני  קליטת  בעניין 
סגן  ארנון,  יובל  בהנחיית  נוסף  שיח 
בלשכה,  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו”ר 
אייזיק,  שלמה  הלשכה  חברי  עם  נוהל 
מנכ”ל ובעלים של “יונט סוכנות לביטוח”, 
סוכנות  “קלע  מנכ”ל  קלימן,  עקיבא 
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  ויו”ר  לביטוח” 
הסדרים   - מ”דוידוף  גורן  אייל  בלשכה, 
ביטוח  סוכן  גוטמן,  ארז  פנסיונים”, 
בלשכה  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  וחבר 
סוכנות  “שחם  מנכ”ל  וינשטיין,  וצביקה 
למשתתפים  שהופנו  השאלות  לביטוח”. 
לקראת  הסוכן  משרד  בהיערכות  דנו 
התמודדות  הניהול,  בדמי  ההפחתה 
בשוק הפנסיוני בהיעדר מוצרי ביטוח עם 
מקדם מובטח, טכנולוגיה במשרד הסוכן, 
המשרד  עלויות  בהפחתת  החשיבות 
שירות  דמי  גביית  השירות,  והגברת 
העוסק  “הוליסטי”,  סוכן  האם  מלקוחות, 
פנסיוני  הביטוח  מוצרי  בכל  הלקוח  מול 
ואלמנטארי, הוא הפתרון הנכון? ולבסוף, 
באמנת  לצורך  הנוגעת  השאלה  נשאלה 
העיון  יום  לסוכנים.  היצרנים  בין  שירות 
בארוחת  נחתם  העניין  ורב  המרשים 

צהריים חגיגית. 

יום עיון - MDRT ישראל

טסים לחו"ל? הביטוח אצל 
סוכן ביטוח הוא חלק מהמסלול

לשכת סוכני ביטוח בישראל 
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בעין משפטית

תביעתו  נדונה  בנצרת  השלום  בבית משפט 
על  שיוצג  להלן:”עאמר”(   ( מעדי  עאמר  של 
המועצה  כנגד  ואח’,  סביח  חוסאם  עו”ד  ידי 
מג’אר”  מועצת  להלן:”   ( מג’אר  המקומית 
שקיב  עו”ד  ידי  על  שיוצגה  “המועצה”(  או 
עלי . מועצת מג’אר הוציאה הודעה לצדדים 
מנכ”ל  במועצה:  משרה  נושאי  נגד  שלישיים 
במועצה,  החינוך  מחלקת  מנהל  המועצה, 
“נושאי  יכונו:  )כולם  לשעבר  המועצה  ראש 
משרה”( וכנגד הראל חברה לביטוח בע”מ ) 
להלן:”הראל”( שיוצגה על ידי עורכי הדין אילן 
אמודעי ורויטל קליין, וביטחה את אחריותם של 

נושאי המשרה )להלן:”פוליסת אחריות”(. 
במרפקו  עאמר  נפגע  התביעה,  בנסיבות 
לבית  ופונה  בביתו,  שנפל  בעת  השמאלי, 
“האירוע התאונתי”(,  החולים פורייה )להלן: 
שהותו  במהלך  9ימים.  למשך  אושפז  שם 
במפרקו  מרוסק  שבר  אובחן  החולים  בבית 
וקיבוע  לשחזור  2ניתוחים  לעבור  נאלץ  ולכן 
השבר. לאחר כ - 14 שנים וחצי מיום האירוע 
כספית  תביעה  עאמר  הגיש  התאונתי, 
התרשלותה  בשל  מג’אר,  מועצת  כנגד 
תאונות  ביטוח  עריכת  באי  לטענתו,  כלפיו, 
אישיות”(  תאונות  )להלן:”פוליסת  אישיות 
עבורו, בהתאם לחובתה בחוק לימוד חובה, 
התש”ט- 1949 )להלן:” חוק לימוד חובה” או 
“החוק” ( המחייב עריכת ביטוח לכל תלמיד, 
אשר מעניק כיסוי בכל שעות היממה, גם אם 
ידי התלמיד, עבור  על  לא שולמה הפרמיה, 

הביטוח.
לטענת מועצת מג’אר, מאחר ועברו למעלה 
מ-14 שנים מיום האירוע התאונתי, התביעה 
התיישנה או נגועה בשיהוי משמעותי, ולפיכך 
בהנחה  לחלופין,  הסף.  על  להידחות  דינה 
שהתביעה לא תידחה על הסף, אין היא חבה 
בפיצוי כלפי עאמר, מאחר וההתרשלות, באי 
החוק,  מכוח  אישיות  תאונות  ביטוח  עריכה 
הינה של נושאי המשרה, ואלה בוטחו בתקופה 
הרלוונטית בפוליסה שהונפקה על ידי הראל, 

ולכן חובת הפיצוי חלה על הראל. 
בהחלטת  נקבע  ההתיישנות,  טענת  לנושא 

ביניים, שדין טענה זו להידחות. 
נקבעה  כי  מחלוקת,  הייתה  לא  הצדדים  בין 
והוא   ,10% בשיעור  צמיתה  נכות  לעאמר 
היה זכאי לסכום הנקוב בפוליסה אם הייתה 
נרכשת הפוליסה כחוק. המחלוקת העיקרית 
למיטתו  עאמר  של  ריתוקו  ימי  סביב  נסובה 
הגשה  לאור  והריבית  ההצמדה  והפרשי 
וחצי.  שנים  מ-14  למעלה  בחלוף  התביעה 
הסכמה,  לכדי  הגיעו  הצדדים  מזאת,  יתירה 
דרך  על  יוכרע  הכספית  התביעה  נושא  כי 
מג’אר  מועצת  )בין  החבות  ונושא  הפשרה, 
ביטוחי בהראל  כיסוי  וקיומו של  לבין הראל( 

לנושאי המשרה, יוכרע בפסק הדין. 
אשר  במסמכים  עיון  ,לאחר  המשפט  בית 
ולאחר הסכמת הצדדים, אישר  לפניו,  הוצגו 
הוצאות  בצרוף  לעאמר,  הפיצוי  סכום  את 

משפט ושכר טרחת עו”ד. 
לעניין החבות של הראל נפסק, כי אין מחלוקת 
שהייתה פוליסה ביטוח בתוקף, בעת הגשת 
בפוליסה  אך  המשרה.  לנושאי  ההודעות 
ובניגוד  דנן,  לתקופה  הרלוונטית  הספציפית 
 “ כלהלן:  חריג  נכלל  הקודמות,  לפוליסות 
תביעה  תוחרג  כי:  בזה  ומוסכם  מוצהר 
כלשהי הנובעת ו\או הקשורה ו\או הנגרמת 
במישרין ו\או בעקיפין מאי עריכת ביטוח או 

מעריכת ביטוח חלקי או חסר”. 
באופן  מנוסח  האמור  החריג  הראל,  לטענת 
ברור וחד משמעי, ומאחר ומדובר באי עריכת 
כיסוי  מעניקה  האחריות  פוליסת  אין  ביטוח, 
במקרה זה. עוד ציינה הראל, כי החריג הוסף 
בין  המחלוקות  לאור  האחריות  לפוליסת 
הצדדים במסגרת תיקים קודמים, ולמען הסר 
ספק, מקרים, כנסיבות התביעה שלפנינו, לא 

יכוסו. 
מנגד טענה מועצת מג’אר, כי הסעיף מנוסח 
באופן שניתן לפרשנויות שונות. המועצה אף 
הפנתה לפסקי דין והלכות התומכים בפרשנות 

לטובת המבוטח, כשהחריג ניתן לפירוש ב-2 
פרשנויות שונות, סבירות. 

לעניין פרשנות החריג, קבע בית המשפט, כי 
לשונו ברורה ולא מותירה מקום לפרשנויות 
לסוג  מתייחס  אינו  החריג  אחרות.  סבירות 
עקב  נערכו  שלא  ביטוחים  של  ספציפי 
רשלנותם של נושאי המשרה. מטרת החריג 
ביטוח,  עריכת  אי  עקב  תביעה  כל  להחריג 
ביטוח  את  גם  היתר,  בין  בתוכו,  כולל  והוא 
לשון  כי  טענה  מכך,  יתירה  אישיות.  תאונות 
החריג לא כוללת במפורש את סוג הביטוח, 
תאונות אישיות, תאיין את תכליתו של החריג 
עריכת  אי  כי  המשפט,  בית  קבע  לפיכך,   ,
רשלנות  הינה  אכן  אישיות  תאונות  ביטוח 

אשר אינה מכוסה מכוח הפוליסה. 
לאי עמידת החריג  מועצת מג’אר אף טענה 
בתנאי ההבלטה הנדרשים מכוח סעיף 3לחוק 
חוזה הביטוח, התשמ”א- 1981 )להלן: “חוק 
חברת  על  חובה  המטיל  ביטוח”(,  חוזה 
הביטוח לפרט את החריג בסמוך לנושא אותו 
החריג  את  להבליט  לחלופין  או  מחריג  הוא 
מדובר  )אין  מיוחדת  בהבלטה  התנאי  או 
פורסם  והחריג  בדרישות מצטברות(. מאחר 
)ולא  הפוליסה  רשימת  של  הראשון  בעמוד 
בג’קט(, ומאחר וצויין בסמוך לפרטי הפוליסה 
תקופת  המבוטח,  זהות  )כגון:  המהותיים 
של  בשורות  ונתחם  ומאחר  וכו’...(,  הביטוח 
קבע  הסעיפים,  שונה משאר  באופן  כוכביות 
בית המשפט, כי החריג עומד בדרישות סעיף 

3 לחוק חוזה ביטוח והובלט כראוי. 
צד  הודעת  את  דחה  המשפט  בית  לסיכום, 
שלישי שהוגשה על ידי מועצת מג’אר, כנגד 
הראל, וקבע כי פוליסת האחריות אינה מכסה 
המשפט,כי  בית  קבע  כן  זו.  מעין  רשלנות 
מועצת מג’אר תשלם להראל הוצאות משפט 
המשפט  בית   .₪  5,500 בסך  עו”ד  ושכ”ט 
קיבל את התביעה וחייב את המועצה בפיצוי 
לעאמר, ואת נושאי המשרה אשר התרשלו, 
לשלם למועצה כל סכום שזו תשלם לעאמר. 

ביטוח אחריות נושאי משרה אינו מכסה אי עריכת ביטוח 
תאונות אישיות לילדים כנדרש בחוק

מאת: עו"ד ג'ון גבע

לשכת סוכני ביטוח בישראל

למשפחת לבון, 
משתתפים בצערכם 
במות חברת הלשכה 

לבון בלה ז"ל 
שלא תדעו צער

לחבר הלשכה נתן 
פרטוק משתתפים 

בצערך במות אחותך 
עליזה צרור ז"ל 

שלא תדע צער

למשפחת מוסקוביץ 
משתתפים בצערכם 
במות חבר הלשכה 
צבי מוסקוביץ ז"ל  
שלא תדעו צער

לחבר הלשכה 
שלמה בן ארי 

משתתפים בצערך במות 
אביך דב בן ארי ז"ל  

שלא תדע צער

לחבר הלשכה 
יעקב גרבלי משתתפים 

בצערך במות אמך 
יקוט גרבלי ז"ל  
שלא תדע צער
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אלמנטר - הקשר החזק ללקוח
 יום ב‘ 19.11.2012 

כל ההרצאות יתקיימו במלון "דן אילת" באולם ההרצאות (קומה 1-)

הגעה וקליטה בבית המלון  08:00 - 15:00

הפתעות וחידושים מכס השיפוט - עו“ד ג‘ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה  15:30 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר חגי לוינסון, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי

קבלת פנים חגיגית בחסות: איגוד חברות הביטוח בישראל  17:00 - 18.30
טקס פתיחה   18:30 - 20:15

דברי פתיחה: מר קובי צרפתי, יו“ר הועדה לביטוח אלמנטרי  
ברכות:  

, יו“ר ועדת המשנה לביטוח ושוק ההון בועדת הכספים בכנסת ויו“ר השדולה למען חינוך פיננסי  ח“כ פאינה קירשנבאום
, יו“ר איגוד חברות הביטוח   מר עופר אליהו

מר עודד שריג  פרופ‘, המפקח על הביטוח, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 
, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל   CLU מר אהוד כץ

מנחה הכנס: מר ג'קי לוי  

ארוחת ערב חגיגית בבתי המלון  20:00 - 21:30
ריקודים לתוך הלילה   22:00

 יום ג‘ 20.11.2012
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:15
מה מכסה פוליסת חבות מוצר - מר אורי אורלנד   09:15 - 09:45

חידון מקצועי נושא פרסים בחסות איילון חב' לביטוח   09:45 - 10:15
דברי קישור  10:15 - 10:20

סקרי שביעות רצון - חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2012  וכן תביעות צד ג' - מר קובי צרפתי,   10:20 - 10:50
יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי  

הפסקה  10:50 - 11:20
דברי קישור  11:20 - 11:25

מר שלמה אליהו  11:25 - 12:05
סוכן הביטוח בסביבה משתנה - מר יונל כהן - מנכ"ל מגדל חב' לביטוח  

ענף הביטוח הכללי לקראת 2013 בראיית הפיקוח - רו"ח לי דגן, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון (סגור)  12:05 - 12:35
אמנות השכנוע - שיפור יכולות השיווק והשכנוע - עו"ד יניב זייד, מומחה בינלאומי לשכנוע - "ד"ר שכנוע" (סגור)  12:35 - 13:15

ארוחת צהריים משותפת במלון "דן אילת"   13:30

הרצאות אחר הצהריים:
מלון "דן אילת", אולם הרצאות

הפוליסה לביטוח זיהום סביבתי - עו“ד ליאת הר-טוב, מנכ“ל סוכנות ביטוח ”בטח“  15:00 - 15:30
ביטוח אחריות מקצועית לרופאים ולמקצועות הפרה-רפואיים - מר זהר איילון, מנכ“ל כללביט בריאות  15:30 - 16:00

ביטוח דירקטורים - גב‘ יפעת פוניס, מנהלת צוות הפניקס חב‘ לביטוח  16:00 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר אודי שושני, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה בלובי מלון "דן אילת". בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  17:00 - 18:30

הכינוס ה-26



ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון  19:00 - 21:30

שלומי שבת - מופע אומנותי במלון ”הרודס“ רחבת הפביליון  21:30 - 23:00

 יום ד‘ 21.11.2012 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:15
טכנולוגיה במשרד הסוכן - איך תייעל ותשפר את עבודת המשרד שלך, איזה תוכנות ועם מי? -   09:15 - 09:45

מר אייל פז, יו“ר ועדת מחשוב  
מגמות ותחזיות בתחום הביטוח האלמנטרי - מר אסף מיכאלי, מנהל מח‘ ביטוח כללי במשרד הממונה על שוק ההון   09:45 - 10:15

ביטוח וחסכון   
המצב האזורי ופרמיית הביטחון - מר דן חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר  10:20 - 10:50

הפסקה  10:50 - 11:20
רב-שיח - ענף אלמנטרי לקראת 2013, מה צפוי לנו?  11:20 - 12:20

עודד צסרקס  - מנהל אגף ביטוח כללי, איילון חב‘ לביטוח 
אייל בן סימון  - משנה למנכל ומנהל תחום ביטוח כללי, הפניקס חבק לביטוח

, עו"ד - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ביטוח כללי פרט, הראל חב' לביטוח   מיכאל ישיל
אסף חגי פריי  - מנהל תחום ביטוחי פרט החטיבה לביטוח כללי, כלל חב' לביטוח

גדעון רוזוליו  - מנהל אגף ביטוח כללי, מגדל חב' לביטוח
אהוד כץ  CLU - נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

בהנחיית: מר רוני שטרן, מ“מ וסגן נשיא הלשכה  
ביטוח נסיעות לחו“ל - מר אלי ארליך, חבר לשכה   12:20 - 12:50

”כעוף החול“ - ההתמודדות עם אובדן אישי בעין הציבור, תהליך הצמיחה לאחר משבר והחיים עם אובדן - גב‘ רונה רמון  12:50 - 13:30

ארוחת צהריים משותפת במלון ”דן אילת“   13:30
   

הרצאות אחר הצהריים:
אולם BBH (קומה 1-)

ביטוח אירועים והפקות - ביטול מופע - מר עופר בן נון, מהנדס מומחה לניהול סיכונים  15:00 - 15:30
איזה מיגון באמת נחוץ לבית העסק - מר עמוס אבטליון, מנהל סיכונים  15:30 - 16:00

ביטוחי הקמה-כולל הרלבנטיות של קבוצות רכישה ושל תמ“א 38 - מר ראובן קוניאק, יועץ ביטוח וניהול סיכונים  16:00 - 16:30

מנחה ואחראי מושב: מר אשר אדרי, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי

HAPPY HOUR בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה בלובי מלון "דן אילת". בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.  17:00 - 18:30

מופע אומנותי: דני סנדרסון ולהקתו במלון ”הרודס“ רחבת הפביליון  21:30 - 23:00

 יום ה‘ 22.11.2012 
ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון  07:00 - 09:00

דברי קישור  09:00 - 09:15
תאונות אישיות - עו“ד אמנון פיראן   09:15 - 09:45

השינויים בפוליסת הרכב החדשה - מר שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר, הפניקס חב' לביטוח   09:45 - 10:15
הלשכה עם הפנים לצעירים - הדור השני והצעיר כמוביל וכמגדיל את העסק -   10:15 - 10:45

בהשתתפות: אלון ואריק ורדי; דביר וראובן רפ  
מנחה: מר דני פינקלשטיין, חבר הועדה לביטוח אלמנטרי  

התמודדות עם אישורי קיום ביטוח - מר גדעון ארמן, יועץ מקצועי ללשכה  10:45 - 11:15
משפט מבוים - פוליסה מעל גיל 24, מי הוא נהג צעיר בניגוד לפוליסה בחובה ובמקיף  11:15 - 12:15

בהשתתפותם של: חנן אפרתי (שופט בדימוס) סגן נשיא בימ“ש השלום ת“א; עו“ד ג‘ון גבע היועץ המשפטי ללשכה;  
יעקב עוז, עו“ד חבר הלשכה ומוטי זרגרי חבר הלשכה  

טקס סיום  12:15

ארוחת צהריים משותפת במלון ”דן אילת“  12:30

*התוכנית נתונה לשינויים

בברכת כנס מהנה ופורה!
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לוח הביטוח
הפרסום בלוח מיועד לסוכני הביטוח חברי הלשכה, ללא עלות.

lishka@insurance.org.il :את תוכן המודעה ניתן לשלוח למייל
שימו לב הפרסום מוגבל ל- 3 שבועות בלבד

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*סוכנות ביטוח ותיקה ובעלת מוניטין 
מהמרכז, העוסקת בכל ענפי הביטוח, 
מעוניינת ברכישת תיק ו/או במיזוג עם 
סוכנות איכותית לצורך צמיחה והעצמה.

Rvsy.ins@gmail.com
סודיות מובטחת

*שוקל למכור את תיק הביטוח?
עצור - ותבטיח לך הכנסה לכל החיים!!!

תנאים מעולים למתאימים, סודיות 
מובטחת. לפרטים - גבי נתן
טל' אישי: 0522759119
gabina@smile.net.il

**סוכן ביטוח ותיק ומנוסה אלמנטרי 
וחיים מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן 
ביטוח או סוכנות ביטוח מהוד השרון, 

סודיות מובטחת לפרטים: -052
 razinsu@gmail.com 3256205 או

**באשקלון סוכן מעל 6M כולל חובה 
מעוניין בהצעות איחוד ו/או שותפות 
אקטיבית והשתלבות למשרד אחד 

 montiuri@gmail.com 
נייד:052-2938563 

**שוקל למכור את תיק הביטוח?
עצור - צור איתי קשר 

ותבטיח לך הכנסה לכל החיים!!!
 תנאים מעולים למתאימים, 

סודיות מובטחת

***2 סוכנים + 2 פקידות מעוניינים בישיבה
 במשרד/שיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות

חובה שתתנהל במשרד מחלקה 
אלמנטרית.

yesh.bitu1@gmail.com :לפרטים

***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג 

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת.
לאבי: 050-5234664

 ***דרושה מנהלת תיק אלמנטרי
 למשרד בגבעת שמואל 

 דרישות התפקיד - תפעול מלא של 
 תיק אלמנטרי כולל חידושים, 
הצעות מחיר גבייה והפקה 

 קורות חיים למייל:
polisa4u@hotmail.com

***קלאוזנר סוכנות לביטוח ) 2007( בע"מ 
רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים בכל 

הארץ לרבות השארת משרד קיים כסניף, 
מכפילי רווח גבוהים ללא התאמה.

shay@klauzner.co.il ניתן לפנות למייל

***סוכנות ביטוח מובילה ואיכותית בכל 
תחומי הביטוח, הפרושה בכל הארץ, 

 מעוניינת ברכישת תיק ביטוח בשלמותו 
 או חלקו ויצירת שיתוף פעולה. 

סודיות מובטחת.
 דורון לייטנר: 054-4416307
גיל סופר: 054-5272728

***סוכנת ביטוח ותיקה מעוניינת ברכישת 
תיק ביטוח אלמנטרי באיזור חיפה.

אפשרי גם הסדר טיפול בתיק.
לפנות לסיגל 050-4482458

***סוכנות ביטוח איכותית מעוניינת 
 ברכישת תיק ביטוח איכותי בשלמותו 

ו/או חלקו. סודיות מובטחת.
050-7440580 לפנות לאברהם 

מודעות דרושים
*חתם/ת פרט בביטוח כללי.

מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים, בעל 
רישיון סוכן פנסיוני ורישיון נהיגה.

תנאים נוחים למתאימים 
ניסיון מוכח - הכרחי 

קורות חיים יש להעביר לפקס 
מס' 0722449464

 ***למשרדנו הנמצא ברמת החייל 
בתל אביב דרוש\ה פקיד\ה בעלת ידע 
בביטוח רכב ודירה כולל מערכות הפקה.

 משרה מלאה + 
שישי פעם בשבועיים תורנות

רק פניות מתאימות תענינה לפרטים: 
052-8372214 צוקי

***לקלאוזנר סוכנות לביטוח מהגדולות 
בצפון דרוש/ה:

 מנהל/ת מחלקה אלמנטארית בעל/ת 
נסיון בתחום + חיתום עסקים חובה.

מנהל/ת חשבונות סוג 3 למשרה חלקית.
 יש לשלוח קורות חיים למייל:

 shay@klauzner.co.il

***לסוכנות ביטוח בצפון ת"א דרושה 
פקידה למשרה מלאה עם ידע בחיים 
רצוי גם אלמנטארי עם רקע בעבודה 

עם לקוחות עיסקים בקיאות בתוכנת צל 
ושליטה בתוכנות שונות.

info@ins4u.co.il :קו"ח למייל

***דרושה עובדת ביטוח חיים / פנסיה
משרה מלאה בנס ציונה
 לישראל 054-4260833

israel@di-ins.co.il

***לסוכנות ביטוח בפתח תקוה דרושה 
פקידת לטלמרקטינג, ותאום פגישות 
לעבודה בשעות אחה"צ מ 16.00 עד 

19.00. ידע בסיסי בביטוח הכרחי.
ilan@ungar-ins.co.il לפנות לאילן

השכרת משרדים
**בבניין משרדים מפואר, מול הלשכה. 
ברחוב המסגר 20 תל אביב 2 חדרי 
מנהלים וחדר מזכירות. אחרי שיפוץ.

55 מ"ר ברוטו. חנייה מקורה בבניין אורי 
אראל:- 0544-230302

***להשכרה משרד מפואר בן 3 
חדרים+מבואת כניסה גדולה+מטבחון 2+ 
חניות כפולות תת קרקעיות בבית קורקס 

ברעננה.
 לפרטים: דני קסלמן - 050-5333048 

kolan-99@012.net.il :או למייל

***במשרדי אשכול פור יו סכנות לביטוח
ניתן להשכיר משרדים מתקדמים הכוללים 

ריהוט מלא ומערכות מחשב מתקדמות
בבית אולימפיה בפתח תקווה 

לפרטים: 054-4511401

***להשכרה, בת"א, רח נחלת יצחק פינת 
 עליית הנוע, משרד מפואר, 165 מ"ר עם 

8 חניות צמודות, פעיל כסוכנות ביטוח,
מרוהט מלא עם רשת תקשורת טלפונים 
ומיזוג אויר, מתאים לסוכן אחד גדול או 
לשלושה סוכנים עם מזכירות משותפת.

 פינוי בינואר 2013. 
 לפנות לאלי ארליך 050-6090880 

eli@erlich-insur.co.il או


