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עשרות תלונות על שיווק ישיר
של חברות הביטוח הגדולות

לשכת סוכני הביטוח החלה להפעיל מוקד לטיפול 
בשיווק הישיר של חברות הביטוח, בעקבות 
תלונות חוזרות ונשנות של סוכני ביטוח על 

כך שחברות הביטוח הגדולות מוכרות ביטוח 
באופן ישיר ללקוחות. עד כה, עשרה ימים 

לאחר הפעלת המוקד, הגיעו עשרות 
פניות של סוכני ביטוח שנמצאות 

בטיפול הלשכה.

לדברי סגן ומ"מ נשיא הלשכה, אורי 
צפריר, שמרכז את התלונות ואת 

אופן הטיפול בהן, המוקד נפתח 

"בעקבות תלונות רבות שהגיעו 
ללשכה מצד סוכנים, על כך 

שחברות הביטוח פונות, באמצעות 
טלפנים, למבוטחים וללקוחות 

פוטנציאלים, ומספקות ביטוח 
באופן ישיר. בדרך כלל מדובר 

במוקדנים לא מקצועיים 
שפונים ללקוחות ופעמים 
רבות נגרם נזק למבוטח, 

מכיוון שמוכרים לו מוצרים לא 
מתאימים עבורו, או 
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נשיא הלשכה הקים פורום מייעץ שכולל 
סוכני ביטוח בכירים

נשיא לשכת סוכני הביטוח 
אריה אברמוביץ הקים 

פורום מייעץ בהשתתפות 
סוכני הביטוח הבכירים 

ובעלי הסוכנויות הגדולות 
במשק.

בפורום חברים סגן ומ"מ 
הנשיא אורי צפריר, יו"ר 

הוועדה לביטוח פנסיוני יובל 
ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח 

כללי אריאל מונין, נשיא 
הלשכה לשעבר יוסי מנור, 
מנכ"ל יונט שלמה אייזיק, 

קובי צרפתי, רם מסחרי 
ואבי אקהאוס, מנכ"לים 
משותפים באגוז, מנכ"ל 

אליפים אלכס צ'רנומורדיק, 
יו"ר ד.נ.ר נחום דורי, מנכ"ל 

משותף בשי משב קובי 
שליסל, מנכ"ל שדמה 

ראובן קמיל, מנכ"ל גפן 

רונן ברוך, מנכ"ל גשר דני 
פינקלשטיין, מנכ"ל משותף 

ברמות יצחק נוימן, שי 
ליברזון ומשה טרבלסי.

בישיבה הראשונה שנערכה 
אתמול דנו חברי הפורום 

בשיווק הישיר של חברות 
הביטוח ובהשלכותיו על 
הענף. צפריר, המשמש 

כרכז מוקד התלונות של 
סוכני הביטוח על תופעת 
השיווק הישיר, הציג את 

הנתונים שהצטברו מהמוקד. 
בנוסף, עודכנו חברי הפורום 

בפעולות שננקטות על ידי 
הלשכה בנושאי רגולציה. 

יצוין כי הפורום אינו פורום 
קבלת החלטות רשמי 

בלשכה, אלא משמש את 
אברמוביץ לצורכי ייעוץ 

בלבד.
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היועץ המקצועי ללשכה הודיע על פרישה
רם אמית, היועץ המקצועי ללשכה, הודיע השבוע על פרישה. 

אמית, לשעבר משנה למנכ"ל חברת הביטוח "ציון", שימש 
בשש השנים האחרונות בלשכה כאחראי על תחומי הרגולציה 

והתכנים המקצועיים המשיקים לתחומי ביטוח החיים, 
האלמנטר והפיננסים. 

במכתב ששלח השבוע לעובדי הלשכה ציין אמית כי "סיימתי 
תקופה מאתגרת באחד הגופים המעניינים בתעשיית הביטוח. 

חוויתי חוויות ומפגשים מרתקים עם ציבור חברי הלשכה. 
ציבור הסוכנים הוא לקט מדהים של עצמאים המחפשים 

מנהיגים שיוליכו אותם, יקנו להם ידע, ישמרו על זכויותיהם, 
יגביהו את ראשם ולא ייתנו לאחרים לרמוס את כבודם". 

אמית אף מדגיש ומציין במכתבו כי "מי שיקבע את מעמד 
הסוכן וירומם את יוקרתו הוא הסוכן עצמו בדרכו המקצועית 
והאמינה". עדיין לא ידוע אם ומי ימלא את מקומו של אמית 

כיועץ המקצועי. 
מהלשכה נמסר: "אנו מודים לרם אמית על פעילות רבת 

משמעות למען ולטובת סוכני הביטוח. רם ראה עצמו מחויב 
ללשכה ולסוכנים ואנו מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".

מערערים את אמון הלקוח בסוכן כשמציעים את אותו המוצר, 
באותה חברת הביטוח, במחיר נמוך יותר".

לדבריו, "מאז שנפתח המוקד קיבלנו עשרות פניות בכתב, 
דרך המייל ובטלפון הישיר. התלונות היו נגד כל חברות 

הביטוח הגדולות, במידה כזו או אחרת. אנחנו בודקים כיצד 
לטפל בכל מקרה לגופו, מכיוון שדרך הטיפול תהיה שונה 

בכל תלונה".

צפריר מציין כי ההדים שנשמעים מכיוון הסוכנים מברכים על 
פתיחת המוקד. "אני מקבל שלל ברכות ומשפטים כמו 'הגיע 

הזמן', ו'איפה הלשכה היתה עד היום'. הסוכנים שמים לב 

שרוח חדשה נושבת בלשכה ושאנחנו פועלים לתיקון השיווק 
הישיר במלוא המרץ".

עד כה פנתה הלשכה לכמה חברות ביטוח כדי לקבל תגובה 
על התלונות. "בהתאם לתשובת החברות נחליט אם המענה 

מספק אותנו, או שנפעל אחרת", אומר צפריר. "אנחנו 
נמצאים כרגע באיסוף החומר. נרכז ונעבד אותו, תיעשה פנייה 

לכל חברה באופן כולל ונציג בפניה את הנזקים שהפניות 
שלהן גרמו למבוטחים עצמם, לעתים אפילו יותר מאשר 

לסוכנים. עד כה נתקלנו במצבים שבהם נגרמו נזקים: למשל, 
ביטול פוליסה אחת עבור פוליסה זולה יותר, שלא מכסה 

מקרים רבים והמבוטח אפילו לא יודע זאת".

המשך מעמוד 1

אריה אברמוביץ. לצורכי ייעוץ 
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כמי שהחלה את פעילותה בענף הביטוח לפני עשור ואינה 
דור המשך, אני רואה את ענף הביטוח כענף תחרותי מאוד. 

סוכן ביטוח עצמאי עומד בתחרות משני הכיוונים: תחרות מול 
הישירים ותחרות מול סוכני הביטוח בתחום.

לסוכן הביטוח כמה כובעים שאותם עליו לחבוש לסירוגין: 
עליו להיות מקצועי בתחום הביטוח ולהתעדכן בכל שינוי 

חדש שיוצא לשוק, להספיק ללמוד את השינוי שיצא לפני 
שייצא שינוי נוסף,  ללמוד אודות המוצרים החדשים והטפסים 

הנלווים אליהם,  להכיר את המחוללים של חברות הביטוח, 
ולהיות נוכח בכנסים מקצועיים.

עליו לחבוש את כובע שירות הלקוחות ולהספיק לתת מענה 
ללקוחות, להתנהל מול חברות הביטוח, לדאוג לשביעות רצון 
הלקוחות ובעת שמתרחש אירוע ביטוחי להיות בשביל הלקוח 
בכל שעות היממה. גם את כובע המכירות עליו לחבוש ולהגיע 

לפגישות עם לקוחות בכל שעות היום, ובעיקר בערבים, 
ולמכור את שירותי הסוכנות, שהרי ללא לקוחות לא תתקיים 

הסוכנות. 
כובע רביעי הוא כובע שיווק העסק שכולל פרסום במדיה 

דיגיטלית ומסורתית, יח"צ, אינטרנט ועוד, וגם ניהול מערכת 
יחסים עם הלקוחות כדי שיישארו אתו. כמובן שאסור לשכוח 

את כובע הפקידה  שעונה לטלפונים וכובע הפסיכולוג של 
הלקוחות. כך, סוכן עצמאי אמור לתפקד לפחות עם חמישה 

כובעים ולהחליף כובע בכובע בעת הצורך. 
יחד עם זאת, עיסוק בתחום הביטוח הוא שליחות. אני רואה 

את כל תחומי הביטוח כחשובים מאוד, מתחום הפרט, ביטוחי 
בריאות, דרך פנסיה, חיסכון, ועד לריסקים ועוד. מהרגע שבו 
אני מגיעה לבית המבוטחים ומבינה כיצד הם חיים, ממה הם 
מתפרנסים, ובעזרת כמה שאלות מכוונות נוספות שנותנות 

לי מענה למסגרת ולתוכן הביטוח - אני בונה את תוכנית 
הביטוחים המתאימה בדיוק עבורם.

בקרות מקרה ביטוח, אני מלווה את מבוטחיי יד ביד ופועלת 
בצורה המקצועית ביותר מול חברות הביטוח, מחלקת 

התביעות וגם מתמודדת עם כאב/ אובדן שחווה המבוטח ואתו 
עליו להתמודד. 

כמי שמייצגת את הדור הצעיר בענף, אני מאמינה שיש לבצע 
כמה שיפורים במעמדו של הסוכן:

נתקלתי במקרים רבים שבהם הסוכן העצמאי נתפס כנהנתן, 
ולכן אני מאמינה שיש לשפר את תדמיתו ומעמדו של הסוכן 

באמצעות פרסום, פרסום ושוב פרסום )רדיו, עיתונים, 
טלוויזיה, אינטרנט(.

אני ממליצה לצאת בקמפיין קבוע שידאג להזכיר לכולם מה 
היתרונות בסוכן ביטוח עצמאי בהשוואה לחברה גדולה, בדיוק 

כפי שעושות זאת כיום חברות הביטוח הישיר.

חשוב מאוד שלסוכן ביטוח עצמאי יהיה ליווי אישי ומקצועי – 
מנטור/ מאמן אישי. תקופת ההתמחות אינה מספיקה. הכוונה 
היא לסוכן בעל רישיון ומאמן אישי שילוו את הסוכן העצמאי 

בתחילת דרכו ויבדקו/ ינחו/ יתקנו אותו לפחות בשנה-
שנתיים הראשונות להפעלת העסק, בכדי שהעסק ימשיך 

להתקיים וכדי שלקוחותיו יקבלו תמורה נאותה בעד כספם 
ויהיו שבעי רצון.

עזרה במימון משרד בשנים הראשונות )ללא עזרתם של הוריי, 
לא הייתי מצליחה לממן משרד ואני עובדת סביב השעון(.

התמקצעות, לימוד והעשרה של הדור הצעיר חשובה מאוד, 
באמצעות כנסים, סדנאות, קורסים שילמדו את סוכן הביטוח 
העצמאי את מוצרי הביטוח, שיווק, מכירות, איך לנהל משרד 

ואיך להתנהל עם הלקוחות בסיטואציות שונות.

אני מאמינה מאוד בענף הביטוח ובטוחה שתמיד יהיו 
סוכני ביטוח, לכן יש חשיבות רבה לגיוס סוכנים מקצועיים 
ואיכותיים רבים. יש להגביר את מד סינון "אנשי המכירות" 

שאין להם כל אחריות מקצועית כלפי המבוטחים וכל מטרתם 
היא למכור. אני מאחלת לענף  שלנו, שפע רב, הצלחה 

ושהמוטו שיוביל אותנו את סוכני הביטוח העצמאים בענף 
יהיה "תמיד לחשוב על טובת המבוטח".

כך נשפר את מעמד הסוכן
מאת: יפית חואסוב, Vip ביטוחים

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל
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יובל ארנון
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

יובל ארנון, 58, נשוי + 4, התחיל את 
דרכו בתחום הביטוח באמצע שנות ה-80 

כמפקח רכישה, בהמשך נהפך למנהל 
מחוז של חברת ביטוח בצפון, עד שב-

1999 הקים סוכנות עצמאית בשם ארנון 
את ויינשטוק. "לא הגעתי לתחום מסיבה 

מיוחדת, עבדתי לפני כן במשרד הביטחון, 
קיבלתי הצעה לבוא ולשמוע  על תחום 

הביטוח והוא עניין אותי".
כיו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני עוסק ארנון 
בכל הקשור לעבודה מול הרגולציה. "אנחנו מתמודדים עם לחצים 
ושינויים שמונחתים מכיוון המחוקק ודואגים להטמיע כל השינויים 

בקרב הסוכנים, לארגן כנסים בנושא ולדון בבעיות בין חברות 
לסוכנים". 

לדברי ארנון, האתגרים בתחום הפנסיוני הביטוח כיום הם רבים. 
"בכל הקשור למסלקה הפנסיונית, אנחנו מנסים להביא כמה 

שיותר סוכנים לכנסים בנושא כדי שיתחברו וייכנסו לעניין, מכיוון 
שהמסלקה הולכת להיות העיקר. אנחנו שואפים גם לפתח מוצרים 
נוספים בתחום הפנסיה, מכיוון שיש דלילות בתחום. מינואר 2013 

לביטוח מנהלים אין מקדם מובטח, כך שהיום למעשה אין מוצר 
מתחרה. רוב המכירות הן של קרן פנסיה בלבד, ואנחנו סבורים 

שהעובדה שללקוח אין להיות כמה מוצרים לבחור מתוכם היא כשל 
שוק. נראה כמה נוכל להשפיע בנושא".

ארנון שואף גם להכשיר סוכנים להשתמש בתוכנות ניהול 
חדשות ומתקדמות שבעזרתן אפשר למצוא את הביטוח הפנסיוני 

הטוב ביותר עבור הלקוח. "הכשרות טכנולוגיות כאלה נחוצות 
בעיקר לסוכנים הוותיקים. חלק גדול מהסוכנים עוד לא הטמיע 

את השינויים הטכנולוגיים, כולל שימוש ברשתות החברתיות 
ובאינטרנט בכלל. הדור הצעיר יותר מכיר את העולם הזה ומשתמש 

בו היטב, אבל עבור הוותיקים שבינינו קשה יותר להתרגל לכך".
אתגר נוסף של הוועדה הוא לאפשר לאנשים לנייד פוליסות 
מנהלים עם מקדם מובטח מחברה לחברה. "אם נתנו ללקוח 

פוליסה בחברה מסוימת, אנחנו מעוניינים שהוא יוכל להעביר את 
הפוליסה עם אותו מקדם מובטח. כיום המחוקק סגר את האופציה 
הזו ובעצם חסם תחרות בין חברות הביטוח. מאז ינואר 2013 הוא 

נתן פרק זמן של שנה עבור מי שרצה לנייד את הפוליסה, אך 
לדעתנו יש להאריך את תקופת המעבר".

לדבריו, כיום יש תופעה שבה חברות הביטוח מעסיקות שכירים 
כמשווקים שבפועל מתחרים בסוכני הביטוח. "אני פועל למיגור 

ולצמצום התופעה הזו". אחד השינויים המבורכים שהוכנסו לתחום 
הפנסיה הוא שכיום כל עובד יכול לבחור את תוכנית הפנסיה שהוא 
רוצה. "שינוי נוסף שצפוי להיכנס הוא שתהיה אפשרות לכל לקוח 

לבחור את הסוכן שלו, במקום שמקום העבודה יכתיב לו את הסוכן. 
זה יהיה מעוגן בתקנה של הרגולטור, שאנחנו כלשכה תומכים בה 

מאוד".
בימים אלה עוסק ארנון גם בארגון מקצועי של כנס הלשכה שיתקיים 

באילת במרץ. "נושא הפנסיה הוא המוטיב המרכזי בכנס. נעסוק 
בפנסיה ובמשבר הפנסיה וניתן גם הרצאות נקודתיות ומקצועיות 

שקשורות לעבודתו היום-יומית של הסוכן, בשילוב עם הרצאות של 
אנשים חיצוניים, כמו למשל פרופ' אורלי שדה, שתעניק כלים לנתח 

את הפנסיה ופאנל של עיתונאים כלכליים בנושא".

אבי ברוך 
יו"ר ועדת הכספים

אבי ברוך, 60, נשוי + 3, עמד להשתחרר 
מצה"ל לאחר 13 שנות שירות קבע, 
כשגילה את תחום הביטוח. "הלכתי 

לבקר חברת משפחה במקום עבודתה 
והמעסיקה שלה היתה גם סוכנת ביטוח 
במשרה חלקית. היא הציעה לעניין אותי 

בתחום חדש וזה עבד. החלטתי ללכת 
לעשות קורס, קיבלתי אישור מהצבא 

ולמדתי במשך שלושה חודשים על ביטוח 
חיים". 

ב-1987 השתחרר ברוך מצה"ל עם רישיון של סוכן ביטוח והחל את 
דרכו המקצועית בסוכנות הביטוח סיימון את ויזל. "שימשתי כאיש 

שירות בצוות הבכירים, שהיה אחראי על בכירי המשק, כמו מנכ"ל כור 
ומנכ"ל התעשייה האווירית. כמעט כל הבכירים בוטחו שם אז. בחברה 

היו 120 עובדים. הייתי בעתודה ניהולית, אבל כעבור שנתיים הבנתי 
שמסלול הקידום שם ייקח הרבה זמן. עברתי לסוכנות קטנה יותר ושם 

הייתי מפקח על תחום הביטוח חיים. פיקחתי על 16 סוכנים בסוכנות של 
40 עובדים. הייתי אחראי גם על המכירות האישיות והבאתי קבלות". 

ב-1991 הסוכנות פשטה רגל וסגרה וב-1992 המפקחת של ברוך 
מחברת מנורה פרשה והציעה לברוך להצטרף אליה ולהקים סוכנות. 

"פתחנו ביחד את סוכנות מרקם לביטוח שברבות ימיה הגיע ל-70 איש". 
ב-1996 פרש ברוך מהסוכנות והקים יחד עם אשתו, מרי בכר, סוכנות 

משלהם בשם אשכול הפיננסים. לפני כארבע שנים חברה הסוכנות 
לסוכנות שרביט שירנים וכיום הן מנהלות יחד את תחום הפיננסים. 
"ההתמחות שלי היא ביטוחי חיים, בריאות, סיעוד ופיננסים, כל מה 

שקשור לפרט. אני לא עוסק כלל בתחום האלמנטרי. גם אשתי סוכנת 
ביטוח מ-1974, והיא חברת לשכה".

פרט לתפקידו כיו"ר ועדת הכספים, ברוך הוא גם חבר הוועד המנהל, 
חבר המועצה הארצית מטעם סניף ראשון לציון וחבר דירקטוריון 

בליסוב, החברה הכלכלית של הלשכה. תפקידה של ועדת הכספים 
בלשכה הוא לשמור על נכסי החברים, לפקח על ההתנהלות הכספית, 

לקבוע תקציבים בהתאם למדיניות הנהלת הלשכה ולנסות להגדיל את 
נכסי החברים באמצעות דמי החבר וממקורות אחרים. "הוועדה שהקמתי 

מונה 10 חברים, מתוכם שבעה שזו הפעם הראשונה שבה הם פעילים 
בלשכה; שישה הם דור המשך; ארבע נשים; ושלושה חברים נמצאים רק 
חצי שנה בלשכה. הקפדתי ליצור תמהיל של צעירים, נשים, דור המשך 

ובמיוחד כאלה שלא היו פעילים. לראשונה בוועדה, מיניתי סגן יו"ר: דורון 
רוזנבלום, פעיל ותיק בוועדה ובעל ידע נרחב בתחום. כמו כן מיניתי את 
יובל סייפר, איש פיננסים במקורו, לעמוד בראש תת ועדה להשקעות".

לדברי ברוך, "מדיניות הנהלת הלשכה הנוכחית שונה מהקודמת, 
והאתגרים העיקריים של הוועדה הם לממש כספית את הרצונות שלה 

למיתוג הסוכן ולשיפור מעמדו ולעשות שימוש נבון בכספי החברים 
– כיום יש למעלה מ-4,100 חברי לשכה - והחזרת תמורה לכסף. 

דמי החבר קבועים מאז 2001 ולא העלינו את המחיר. חלק מהמטרות 
שלנו בלשכה הן לתת ערך מוסף לכסף שמשלמים החברים: ליזום עוד 
פעילויות שמחזירות את הכסף שהסוכן משלם בדרכים כאלה ואחרות".

ברוך מבקש לציין לטובה את התנהלות הכספים היום-יומית בלשכה 
על ידי המנכ"ל מוטי קינן, מנהלת החשבונות רחל שרעבי, אחראית על 
דמי החבר בת שבע מרקנטי, ומשרד רואי חשבון חגי רובין. "הדבר הכי 

חשוב", הוא מבקש להוסיף, "הוא שאני סוכן ביטוח גאה שאוהב את 
העבודה שלו ומכור לה".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 054-4289636

yuval@lasochen.co.il :מייל

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 050-7440880

meryavi1@gmail.com :מייל

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

מובילים שינוי בעולם הפנסיוני
24.3.2014-27.3.2014 | לחברי mdrt ב- 23.3.2014 

ההרשמה בעיצומה! 
והירשמו, מס' המקומות מוגבל.  הזדרזו 
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ביהמ"ש: מכירת כלי הרכב לצד שלישי 
לפני התאונה ביטלה את הכיסוי הביטוחי

בבית משפט השלום בראשון לציון נדונה תביעתה של מרים 
חקק, שיוצגה על ידי עו"ד אמיר כהן, כנגד תחייה עיסא, 

שיוצגה על ידי עו"ד מראם עומר וכנגד כלל חברה לביטוח 
בע"מ, שיוצגה על ידי עו"ד אמנון עמיקם ועו"ד אושרת עזריה 

ממשרד עוה"ד גנות-עמיקם.
פסק הדין ניתן באוקטובר 2013 מפי השופט 

אורן שוורץ, סגן הנשיאה.
במועד התאונה היתה מרים בעלים של רכב 

מסוג מרצדס-בנץ. במועד התאונה היתה 
תחייה בעלים של רכב מסוג אאודי. רכב 

האאודי בוטח בביטוח חובה וצד ג' על ידי 
כלל. ב-5.2.06 ב-22:00 נפגשו תחייה ובעלה 

עם רומן אימנילוב לצורך ניהול משא ומתן 
באשר לרכישת רכב האאודי. לנוכח השעה 

המאוחרת, ובשביל לבצע ברכב האאודי 
נסיעת מבחן ולבדוק את מצבו המכאני 

ביום שלמחרת, סוכם בין תחייה ובעלה לבין רומן, כי רכב 
האאודי ייוותר אצל רומן. לשם כך, מסרה תחייה לרומן את 

תעודת הביטוח של רכב האאודי. רומן הפקיד את רכבו מסוג 
דייהטסו אפלאוז בידי תחייה ובעלה עד להשבת רכב האאודי. 

בין הצדדים נחתם הסכם "מכרתי אודאי )השגיאות במקור( 
לרומן אמנילוב בשעה 22,5 בתאריך 5-2-06 מספר אודי 

3761488 מספר ת"ז... קניתי אפלוז מרומן אמנילוב בשעה 
22,10 תאריך 5-2-06 מספר אפלוז 5291107 מספר ת"ז...". 

ב-6.2.06 ב-1:00 בעת שרומן נסע ברכב האאודי, התנגש 
בעוצמה בחלקו השמאלי קדמי של רכב המרצדס. מיד כשנודע 
לתחייה על התרחשות התאונה, הגיעה לביתו של רומן ודרשה 
שיבצעו העברת בעלות הדדית. כך רכב האאודי עבר על שמו 

של רומן ורכב הדייהטסו עבר על שמה של תחייה. 
לטענתה של מרים, מאחר שהעברת הבעלות על רכב האאודי 
נעשתה רק לאחר התרחשות התאונה, הרי שבמועד התאונה 

היה רכב האאודי מבוטח בביטוח חובה וצד ג' על ידי חברת 
כלל. ב-1.5.06 הגישה מרים לחברת כלל תביעת שיפוי בגין 

הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהתאונה. ב-9.5.06 דחתה 
חברת כלל את תביעתה של מרים משום ש"לאירוע הנ"ל 

אין זיקה ביטוחית". בעקבות פניות חוזרות ונשנות של מרים 
באמצעות בא כוחה לחברת כלל, שלחה האחרונה ב-11.2.07 

מכתב מפורט יותר ובו הסבירה שהעברת הבעלות ברכב 
האאודי לידי רומן, בוצעה על גבי המסמך, כשלוש שעות 

לפני התרחשות התאונה. נוכח האמור, במועד התאונה לא 
היה רכב האאודי מכוסה ביטוחית על ידי חברת כלל. מוסיפה 
וטוענת מרים כי בהתאם להנחיות המפקחת על הביטוח, היה 
על חברת כלל לפרט את כל נימוקיה לעניין דחיית תביעתה 
של מרים בהזדמנות הראשונה. משבחרה חברת כלל לדחות 

את התביעה בטענה כללית, הרי שפעלה בניגוד להנחיות 
המפקחת על הביטוח. דחייה כללית של התביעה מהווה מניעה 

עבור חברת כלל מלטעון נימוקים נוספים לדחיית התביעה.
לטענת תחייה, רומן נהג ברכב האאודי על סמך הרשאתה 

המפורשת והמלאה. הרשאה זו ניתנה לו מאחר שתחייה ידעה 
שרכב האאודי מבוטח בפוליסת ביטוח חובה וצד ג'. המסמך 
שנערך בין הצדדים אינו מעיד על מכירת רכב האאודי לרומן. 
זהו מסמך "ראשוני" המהווה "הזמנה לקבלת הצעה לרכישת 

רכב האאודי". בהתאם למסמך זה, התחייבה תחייה למכור את 
רכב האאודי לרומן במידה שירצה לרכוש אותו לאחר בדיקתו. 

לכן, מסמך זה אינו מכיל פרטים חשובים באשר למחיר מכירת 
רכב האאודי ומועד העברת הבעלות. הפקדת הרכבים בוצעה 

הדדית על ידי תחייה ורומן ומבלי ששולמה תמורה בעד מי 
מהרכבים. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאף אחד מהצדדים 

לא רצה להסתכן ברכישת רכב ללא בדיקתו תחילה.
לטענת כלל, פוליסת ביטוח הינה חוזה אישי 
שאינו ניתן להמחאה לאחרים. בעל הזכויות 

על פי הפוליסה הינו המבוטח בלבד. בהתאם 
לגרסתה של תחייה על גבי טופס "הודעה 
על מקרה ביטוח-רכב, רכב האאודי נמכר 

לרומן כשלוש שעות לפני התרחשות התאונה, 
כפי שעולה מהמסמך שערכו הצדדים ואף 
מהדיווח של תחייה לחברת כלל. בנסיבות 

אלה, רומן נהג ברכב האאודי ללא כיסוי 
ביטוחי, שהרי הפוליסה פקעה עם מכירת 

הרכב. מכאן, שבעת התרחשות התאונה, לא 
היה רכב האאודי מבוטח על ידי חברת כלל. לסיכום טוענת 

כלל, כי אם צודקת מרים בטיעוניה שכלי הרכב לא נמכר, הרי 
שתחייה נהגה בתרמית כלפי חברת כלל, בכך שבעת הדיווח 

על התאונה מסרה פרטים לא נכונים לחברת כלל.
השאלה שעמדה בפני בית המשפט היא האם רכב האאודי 

נמכר לרומן לפני התרחשות התאונה?
בית המשפט הסביר כי לאחר שבחן את טענות הצדדים ועיין 
במוצגים, הוא מעדיף את עמדתה של חברת כלל. לשיטתו, 
תחייה ורומן חתמו על מסמך שנוסח ונכתב על ידי תחייה. 

במסמך נכתב באופן מפורש "מכרתי אודאי" ו- "קניתי 
אפלוז". בנוסף, המסמך נושא תאריך ביצוע העסקה ושעה 

מדויקת ועוקבת. כך, רכב האאודי נמכר ב-22:05 ורכב 
הדייהטסו נקנה חמש דקות לאחר מכן, ב-22:10. המסמך 
ביטא עסקת חליפין, היינו שהבעלות ברכב האאודי עברה 
לרומן ואילו הבעלות ברכב האפלאוז עברה לתחייה. מכאן 

שהמסמך שכתבה תחייה ועליו חתמו שני הצדדים אינו אלא 
חוזה מכר, הכולל את כל הפרטים הרלוונטיים לעסקת המכר: 
מהות הממכר, אופן תשלום התמורה והסדרת האחריות כלפי 

צדדים שלישיים בגין הממכר. מדברי השופט: "לכל אלה יש 
להוסיף שהצדדים לא ראו לנכון לקבוע במסמך כל הוראה 

משלימה ביחס לחתימת חוזה מאוחר יותר. מכאן שהמסמך 
שנערך בין הצדדים הינו חוזה מכר תקף ומחייב... התרשמתי 
כי במועד החתימה על המסמך, הביעו הצדדים את גמירות 

דעתם למכור הדדית את הרכבים שברשותם כבר ביום 5.2.06. 
מכאן שבמועד מסירת החזקה לרומן ברכב האאודי, לאחר 
שרכב הדהייטסו נמסר לידי תחייה, עברה הבעלות ברכב 
האאודי לרומן... אני קובע שרכב האאודי נמכר לרומן ביום 

5.2.06 בשעה 22:05, טרם התרחשות התאונה. ממועד זה, 
היה רומן בעליו של רכב האאודי".

לסיכום ציין בית המשפט כי "יש לזכור כי פוליסת ביטוח 
הינה חוזה בין המבטח לבין המבוטח. חוזה זה הינו חוזה אישי 
ולא ניתן להמחותו, מאחר שאינו כולל זכויות בלבד אלא אף 

חבויות של המבוטח כלפי חברת הביטוח".
בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי כל צד יישא 

בהוצאותיו וכי מרים תישא בשכר טרחה ב"כ תחייה וכלל בסך 
5,500 שקל כל אחד.

בשלב כתיבת שורות אלה לא ידוע אם הוגש ערעור על פסק 
הדין.

מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של חברי הלשכה
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יום העיון של מחוז תל אביב החדש עמד בסימן 
 הטכנולוגיה בשירות סוכן הביטוח

סוכנים רבים הגיעו ליום עיון של מחוז אשדוד / אשקלון 
שנערך במלון הולידיי אין באשקלון

האולם בכפר המכבייה התמלא עד גדותיו ביום העיון של מחוז 
תל אביב. היה זה הכנס החגיגי הראשון של מחוז תל אביב 

החדש, וההרצאות, שברובן עסקו בטכנולוגיה בשירות הסוכן, 
זכו לתשבחות רבות מצד הסוכנים, שרבים מהם הגיעו במיוחד 

עבורן.

יו"ר מחוז תל אביב החדש, עמוס גואטה, אמר כי האתגר 
הראשון והחשוב ביותר של הלשכה היא בעיית הביטוחים 

הישירים הכפולה. "מצד אחד יש את ביטוח ישיר ותעמולת 
ההכפשות כנגד ציבור סוכני הביטוח, ומצד שני ישנה בעיה 

לא פחות חמורה של חברות הביטוח המסורתיות, שמשווקות 
מוצרי ביטוח ישירות לציבור המבוטחים של סוכני הביטוח 

שעמם הן עובדות".

בתחילת היום עמד עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של חברי 
הלשכה, על הדרישות שיש להקפיד עליהן כדי להכין את 

משרד סוכן הביטוח לביקורת של המפקח על הביטוח. לאחר 
מכן הסביר מיקי קופל, מנכ"ל סטארט שירותי רכב, נותן 

החסות ליום הזה, על המיתוג החדש של הקבוצה ועל הצורך 
במיתוג מתחדש מדי פעם, וגם הזכיר את מכתב הנזיפה שלו 

לרביב צולר, מנכ"ל הביטוח הישיר, בשל מסע ההכפשות של 
הישיר כנגד ציבור סוכני הביטוח.

מנכ"ל פסגות מחשוב צחי דנון הסביר מה נדרש מסוכן 
הביטוח בכדי להשתלב בעתיד הטכנולוגי, ואריק אלמגור, 

בעל חברת תוכנה, השלים אותו בהדגמת מילוי ממוחשב מלא 
של הצעה ללקוח פנסיוני בעזרת טאבלט, כולל מילוי טפסים 

וחתימה דיגיטלית. בהמשך הדגים שחר אביבי מהמסלקה 
הפנסיונית כיצד אפשר להתחבר למסלקה. 

לקראת סוף היום נערך טקס הוקרה ליושבי הראש הקודמים 
של מחוז תל אביב וחולקו מגנים. את היום העמוס סיכם נשיא 

הלשכה אריה אברמוביץ ב"בינינו לבין עצמנו". אברמוביץ 
עידכן את הסוכנים במתרחש בלשכה והשיב לשאלות הקהל.

בין ההרצאות שולבו גם הסברים קצרים על ועדות הלשכה 
מפי מיכל וינצר, יו"ר ועדת פעילות וקשרי קהילה, 

ודביר רפ, יו"ר ועדת הצעירים.

ליום העיון של מחוז אשדוד / אשקלון שנערך בשיתוף עם 
שלמה ביטוח, סוכנות אליפים ואורן יעקב שמאות וסקרים 

בע"מ במלון הולידיי אין באשקלון הגיעו סוכנים רבים. לדברי 
יו"ר המחוז, ג'ינה פלד, היתה היענות יפה ביחס לשנים עברו. 

"הגיעו גם סוכנים רבים שלא נרשמו לאירוע ובאולם היתה 
אווירה נעימה וסולידית. ההרצאות היו מעניינות ומגוונות 

ואנשים שיתפו פעולה".

את יום העיון פתחה פלד. "הודיתי לחברי המחוז על האמון 
שנתנו בי. הצגתי את חברי הוועדות החדשים ועידכנתי את 
הסוכנים כי נילחם בחברות הביטוח המסורתיות שחומדות 

את הלקוחות שלנו, ובפרסומים הכוזבים של הביטוח הישיר. 
הוספתי שאני מייחלת שימי העיון יהיה עמוסי משתתפים".
לאחר מכן עלה שחר אביבי, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי 
של המסלקה הפנסיונית, כדי לתת הסבר ולרשום. לדברי 

פלד, "המסלקה מעוררת הרבה שאלות אצל הסוכנים ואביבי 
הבהיר את העניין". אחריו העביר רונן הורוביץ סדנת הרצאה 

בשם "מצוינות הלכה למעשה – פשוט למכור!". "היה לי חשוב 
להביא נושאים מעניינים ולשלב סדנת הרצאה כדי להעניק 
חוויה ולמידה לסוכן, להביא משהו שונה שיעוררו מחשבה 

אתגר ועניין אצל הסוכנים", מסבירה פלד.

עוד עלו להרצות עו"ד שלמה ברמץ שהעביר הרצאה על 
מוטבים, ירושות, צוואות וכל מה שביניהם; מנכ"ל שלמה 

ביטוח, אורי אומיד, שדיבר על ביטוח אלמנטרי כפתרון 

לפרנסת הסוכן; עודד יערי, מנהל ביטוח כללי אליפים, שסיפר 
על פריצת גבולות והליכה עם הקדמה. היום הסתיים עם 

"בינינו לבין עצמנו" יחד עם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ. 
לדברי פלד, "היה רב שיח מצוין והסוכנים הביעו עניין. בסך 

הכל היה יום פורה ומעניין".

ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני שכיבד את האירוע 
בנוכחותו התבקש לעלות על הבמה אף הוא וניאות לדבר. 

"העובדה שהוא הגיע ליום העיון ועלה לדבר עשתה טוב 
לאשקלונים שבינינו שהרגישו שיש להם תמיכה מראש 

העירייה שלהם", מציינת פלד. הוא הבטיח לפעול רבות למען 
העיר ונתן לי גיבוי בסיוע בהבאת אירועים הבאים לעיר".
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לחברת הלשכה בונינה תמיר משתתפים בצערך
במות אחיך ז"ל

שלא תדעי עוד צער .

מחוז חיפה והצפון

ביום שני )24.2( בין השעות 15:00-18:00, וביום רביעי )26.2( 
בין השעות 08:30-10:30 יתקיימו מפגשים עם שחר אביבי, 

סמנכ"ל סוויפטנט המפעילה את המסלקה הפנסיונית, 
במהלכם יחולקו טוקנים והרשאות לשימוש במסלקה.

רחוב בעלי מלאכה 26, צ'ק פוסט

ימי עיון

ב3/3 יום עיון סניף ראשל"צ במסעדת להבות
בלישנסקי 20 ראשל"צ בין השעות 9:00-13:00

4/3 יום עין סניף השרון במלון דן אכדיה הרצליה בין השעות 
SIXT 8:30-14:00 בשיתוף "שלמה ביטוח" ו"שלמה

11/3 יום עיון סניף חדרה ביקבי בנימינה
מרכז כנסים ואירועים בין השעות 8:30-14:00

בשיתוף סטארט שירותי רכב.

מאגף שוק ההון לכלל: לי דגן תנהל את התחום 
המקצועי בחטיבת הבריאות של הקבוצה

כ-50 סוכני ביטוח של הכשרה השתתפו בטקס 
"האוסקר" הצפוני

רו"ח לי דגן, לשעבר המשנה לממונה על שוק ההון, מונתה 
למנהלת התחום המקצועי בחטיבת הבריאות בכלל ביטוח. 

דגן, 38, תהיה כפופה לראש חטיבת הבריאות של הקבוצה, 
דניאל כהן.

דגן פרשה מתפקידה בספטמבר 2013, לאחר כ-12 שנות 
פעילות באגף שוק ההון. במסגרת תפקידה כמשנה לממונה 

על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, היא היתה 
אחראית, בין השאר, על תחומי הבריאות והסיעוד.

לאורך שנות תפקידה, הובילה דגן כמה מהלכים חשובים, 
בהם הקמת המסלקה הפנסיונית, הרפורמה בביטוחי 

הסיעוד, שינויים בפוליסות ביטוח רכב חובה ורכוש והקמת 

מחלקת חינוך פיננסי. היא גם קידמה מהלכים שעיקריהם 
יישוב תביעות מבוטחים, העלאת רמת השירות והשקיפות 

למבוטחים ולחוסכים ואספקת מידע למבוטחים.
דגן מצטרפת לבכירים רבים לשעבר באגף שוק ההון 

שהשתלבו בתפקידי מפתח בשוק הפרטי, בהם ידין ענתבי, 
שהיה הממונה על שוק ההון, ומכהן כיום כראש החטיבה 
הפיננסית בבנק הפועלים; אריק פרץ, המכהן כסמנכ"ל 

במיטב דש; שרון דונסקי, סמנכ"לית ומנהלת מחקר ופיתוח 
בחטיבת האקטואריה בהראל; ומירב בר-דגן, לשעבר מנהלת 

מחלקת ביטוח חיים באגף, שהשתלבה בניהול מקצועי של 
מערך הייעוץ בבנק הפועלים.

כ-50 מסוכני הביטוח הבכירים של הכשרה נטלו חלק ביום 
שני בטקס "האוסקר" הצפוני שנערך במסעדת הרונדו במלון 

דן כרמל בחיפה, ושאותו הנחה הנורמולוג שוקי גבאי.
 

מנכ"לית הכשרה אתי אלישקוב ציינה כי מיכל מורנו שקיבלה 
לידה לפני שנה את ניהול המחוז השכילה להרחיב את 

פעילות המחוז ולקדם אותו.
 

יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכה ליאור רוזנפלד ציין את שיתוף 
הפעולה בין הכשרה ללשכת סוכני הביטוח ואת העובדה כי 

הכשרה הינה חברת סוכנים במלוא מובן המילה ומבצעת את 
פעילותה באמצעות סוכני ביטוח בלבד. 
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איילון פיתחה מערכת דיווח תשלומי עמלות לרווחת הסוכנים

קבוצת יעל ו-Fadata האירופית ישווקו תוכנה לניהול פוליסות ביטוח בשוק הישראלי

איילון חברה לביטוח השיקה מערכת דיווח 
תשלומי עמלות לסוכניה. המערכת היא 

כלי טכנולוגי נוסף שאותו פיתחה החברה 
במסגרת השירותים החדשים המוצעים לסוכני 

החברה ב-2014 ומטרתה להמשיך ולשמר 
את ערך השקיפות לסוכנים ולהנגיש את 

המידע המועבר אליהם בזמן אמת. באמצעות 
המערכת, שפעלה ברבעון האחרון כפיילוט 

בקרב חלק מסוכני החברה, מופצים מדי 
חודש עדכוני SMS לסוכני החברה ובהם עדכון אודות סכומי 

העמלות שיועברו לחשבונם בחודש האמור. 

אמיל וינשל, מנכ"ל איילון חברה לביטוח, הפיץ 
מזכר לסוכני החברה בנושא, שבו הדגיש את 

חשיבות ערך שקיפות המידע בחברה. כמו כן, ציין 
וינשל במזכר לסוכני החברה כי החברה שמה לה 

למטרה לקדם את היכולות הטכנולוגיות שלה 
וממשיכה ביישום תוכניתה בנושא זה.

 בסקר שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח 
בישראל שפורסם בכנס הלשכה בנובמבר 2013, 
דורגה איילון במקום הראשון במגוון מדדים, בהם 

מדד שביעות הרצון בנושא "הוגנות תשלום תביעות" וכן 
במדד "יחס לסוכן".

Fadata, ספק אירופי מוביל של פתרונות ניהול פוליסות 
ביטוח, ויעל תכנה חתמו על הסכם שותפות לקידום ויישום 

מערכת INSIS בשוק הביטוח הישראלי. 

מערכת INSIS, מוצר הדגל של חברת Fadata, הוא פתרון תכנה 
מודולרי, גמיש ומתקדם המספק כיסוי מלא לכל היבטי עסקי 
ביטוח, מבחינה אופקית ואנכית. החבילה מכסה את כל סוגי 

הביטוח: ביטוח אלמנטרי, ביטוח בריאות, וביטוח חיים – כולל 
מוצרים מקושרי-יחידה. מערכת INSIS תוכננה לספק את כל צורכי 

חברת ביטוח הקשורים בפעילות ביטוח-חיתום, גביית פרמיות, 
חישוב עמלות סוכנים, ניהול פוליסות, טיפול בתביעות עם יכולות 

מלאות לחידוש ביטוח, הפקת חשבונות לתשלום וגבייה. 

המערכת כוללת את כל החישובים האקטואריים ויכולות 
הדיווח הדרושים, ומשלבת פונקציות תכנה חיצוניות נוספות 

באופן מלא. מערכת INSIS תואמת SOA באופן מלא, עם 
מעל 1,200 רכיבים פונקציונליים, החשופים כשירותי-

רשת, ומבטיחים פתיחות מלאה לאינטגרציה עם מערכות 
חיצוניות. למערכת מאפיינים נוספים כמו מוכנות-לענן 

ותמיכה בפעילות מרובת-מדינה ומרובת-מטבע, המאפשרים 
לחברות ביטוח ליישם אסטרטגיה מגוונת יותר, להגביר 

את התחרותיות שלהן, ולהקטין בצורה משמעותית הוצאות 
תפעוליות ואת עלות הבעלות הכוללת של המערכת.

"אנחנו שמחים שיעל תכנה היא השותפה שלנו בשוק 
הישראלי, מכיוון שאנו מאמינים שרקע ה-IT החזק שלה, 
המוניטין שלה בשוק, והצוות המקצועי הבכיר שלה, בעלי 

ניסיון במגזר העסקי והפיננסי, ישלימו היטב את מה שאנחנו 
מציעים לחברות ביטוח ישראליות. אנו מצפים ליישום המוצלח 

הראשון של חבילת הביטוח INSIS בישראל, ורוצים להצהיר 
על מחויבותנו האיתנה לשוק הישראלי, ועל מוכנותנו לתמוך 

בחברות ביטוח ישראליות בצמיחה העסקית העתידית שלהן", 
אומר מנכ"ל Fadata אנרי לוי.

לדברי נתי אברהמי, מנכ"ל קבוצת יעל, "אנחנו שמחים על 
שיתוף הפעולה עם חברת Fadata שמאפשר לנו להרחיב 
את סל הפתרונות שלנו לעולם הפיננסים ככלל והביטוח 
בפרט. אנחנו מאמינים בפתרונות של Fadata ומשוכנעים 

בכיסוי הרחב והאיכותי שהם נותנים לגופי הביטוח ובאיכות 
הטכנולוגית הגבוהה של הפתרונות שלהם. אנו מאמינים 

שהפתרונות שלהם, בשילוב עם היכולות שלנו, יתפסו מקום 
משמעותי בעולם הביטוח בשנים הקרובות".

לשכת סוכני ביטוח בישראל

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, אורי צפריר,  עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר

בסלולארי האישי:  054-4498585, פקס 04-8682050
moked.liska@gmail.com מייל

https://www.facebook.com/lishka4u :בעמוד הפייסבוק

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?
דברו איתנו!



לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות ישירות
אל המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני הביטוח בישראל 
 Hamichlala-B.F@insurance.org.il | 03-6395811 :טל: 03-6395820, פקס

www.hamichlala-bf.org.il

נמשכת ההרשמה
לכל מגוון קורסי ההכשרה

אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר!

היקפי הקורסים ואחוזי הצלחה גדולים במיוחד 9
סגל הוראה מקצועי ומיומן 9
הנחות גדולות לחברי לשכת סוכני ביטוח 9

קורסי ההכשרה לבחינות ביסודות

קורסי ההכשרה
מועדי פתיחה

ירושלייםחיפהתל-אביב
אחה"צאחה"צבוקראחה"צ

22.04.201420.05.201423.04.201401.05.2014יסודות ודיני ביטוח

09.07.201407.01.201508.07.201408.07.2014חשבונאות
13.07.201404.01.201510.07.201410.07.2014כלכלה

14.07.201421.08.201429.01.201503.02.2015סטטיסטיקה ומימון

קורסי ההכשרה לבחינות גמר

קורסי הכשרההענף
מועדי פתיחה

חיפהתל-אביב

ביטוח פנסיוני
ניתוח נ"ע 

06.03.201421.08.201404.03.201423.08.2014)מקצועית א'(

11.08.201424.04.201413.08.201423.04.2014ביטוח פנסיוני

ביטוח כללי
10.08.201412.05.2014ביטוח רכוש

01.05.201414.08.2014ביטוח תאונות

---25.08.2014ביטוח ימיביטוח ימי



לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות 
דרושים לשנת 2014, 

מתבקשים לפנות בכתב 
באמצעות כתובת המייל:

 // lishka@insurance.org.il
הפרסום מוגבל ל-3 שבועות
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח בירושלים, דרושה פקידה עם 
ניסיון בענף ביטוח הרכב למשרה בין השעות:
9.00 - 15.30. נא לשלוח קורות חיים למייל: 

ybittan@gmail.com טלפון נייד: 0549456939

סוכנות ביטוח מהגדולות בארץ הממוקמת 
בכמה סניפים מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים 
ובכל גודל ובכל סוג בתנאים מעולים, סודיות 

מובטחת. לאבי-0505234664

3 שנות ניסיון בחברת ביטוח  בתחום החיים 
מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.  

נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות. 
ליצירת קשר: מלכי 0526764441

סוכן  ביטוח  מהצפון  מעוניין  לרכוש  תיק  
ביטוח  איכותי

בתחום  חיים  ו/או  אלמנטרי.
נייד -  052-3987609 מוטי 

a1a@zahav.net.il

עקב פרישה דרוש סוכן ביטוח למיזם משותף 
על תיק ביטוח פנסיוני גדול רצוי צעיר עצמאי 

מאזור הצפון עם ידע רחב ויכולת מוכחת
amirinsu456@gmail.com :קו"ח למיל

להשכרה חדר  ברח' יצחק שדה 34 ת"א
צמוד למשרד קיים. אפשרות לשיתוף פעולה 

טל: 050-7614476 דודי

הצעת חוק: להאריך בשנה את 
ביטוח הסיעוד הקבוצתי

הצעת חוק שיזם ח"כ איציק שמולי 
)העבודה(, יחד עם ח"כים נוספים 

מהקואליציה והאופוזיציה כאחד, מבקשת 
לחייב את חברות הביטוח להאריך 

בשנה את ביטוח הסיעוד הקבוצתי של 
מבוטחיהן בתנאים הקיימים. ההצעה 

הועלתה בשל הרפורמה שמוביל אגף 
שוק ההון באוצר, המורה על ביטול 

ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים מינואר 2015.
התיקון להצעת החוק לפיקוח על 

השירותים הפיננסיים שיזם שמולי קובע 
כי חברות הביטוח יאפשרו למבוטחיהן 
להאריך בשנה את הפוליסה הקיימת 
בתנאים הנוכחים. בתקופה זו, תוכל 

המפקחת על הביטוח להגיע להסדר 
חלופי עם חברות הביטוח, בעלויות 

שציבור המבוטחים יכול לשאת. בנוסף, 
קובעת ההצעה כי חברות 

הביטוח יחדשו את הביטוח 
למבוטחים קיימים במידה 
שפקע במהלך תקופה זו. 

לדברי שמולי, "למה שעשו 
חברות הביטוח במשך שנים 

קוראים בעברית 'הטעיה', 
וזו בלשון המעטה. וגם 

הרגולטור לא היה שם בזמן 
כדי למנוע את זה. במשך 

שנים מכרו לאנשים ביטוח סיעודי שלא 
היה מאחוריו כיסוי אמיתי. העובדה 

שחברות הביטוח השאירו עשרות אלפי 
קשישים וניצולי שואה ששילמו במשך 

שנים את דמי הביטוח  ללא כיסוי, זו 
פשוט הטעיה. הצעת החוק שלי ושל 
חברי כנסת נוספים מהקואליציה וגם 
מהאופוזיציה באה לפתור את המצב 

הזה, ולפני כל שיקול פוליטי אחר 
ההצעה הזאת מונחת לפתחו של שר 

האוצר. במקום לתמוך בחברות הביטוח, 
לתמוך ב-200 אלף גמלאים שלא 

מבקשים ממנו טובה, אלא מבקשים ממנו 
לדאוג לכך שחברות הביטוח יקיימו את 

מה שהבטיחו למבוטחיהן". 
ההחלטה על ביטול ביטוחי הסיעוד 

הקבוצתיים התקבלה כבר באפריל 2011 
על ידי הממונה הקודם, פרופ' עודד 

שריג, שאסר על חברות הביטוח להעניק 
ביטוח סיעוד קבוצתי לחברות וארגונים 
החל מינואר 2014 והיא הוארכה בשנה 

על ידי מחליפתו בתפקיד, דורית סלינגר.
הצעת החוק של שמולי מחייבת 

את חברות הביטוח להמשיך ולתת 
למבוטחים את אותו הכיסוי באותו 

המחיר ובאותם התנאים במקום לשלוח 
אותם לממן ביטוחים פרטיים שעולים 

אלפי שקלים מקצבאות הזקנה שלהם. 
"האוצר חייב לתמוך בהצעה, זה 

המינימום הנדרש לאחר שנרדמו שם 
 בשמירה", הוא אומר.

"במהלך התקופה שבין 
ההודעה הראשונה להודעה 

השנייה, בחרו חלק מחברות 
הביטוח שלא לחדש הסדרי 

ביטוח שפקע תוקפם, או 
לחילופין להציע למבוטחים 

פוליסות ביטוח סיעודי 
פרטיות, שעלותן גדלה 

ככל שהמבוטח מבוגר יותר. 
לפיכך, בעבור אוכלוסיה מבוגרת עשויה 

להיות לכך השלכה שהיא לא פחות 
מהרסנית: דווקא בעת שהיא זקוקה 
לביטוח הסיעודי יותר מתמיד, היא 

נדרשת לשלם עליו מחיר שאינה יכולה 
לעמוד בו. מעבר לכך, מדובר בשירות 
שעליו שילמו המבוטחים במשך שנים 

רבות, לעתים עשורים, בהתאם לפוליסה 
המתחדשת על ידי החברה או הארגון 

מדי שלוש שנים, מתוך כוונה שביום שבו 
יזדקקו לו הוא יוכל לעמוד לרשותם. 
ספק רב אם מי מהמבוטחים היה ער 

להסדר, שניתן לבטלו דווקא כשיזקקו 
לו", טוען שמולי

גם בלשכת סוכני הביטוח מנסה 
ועדת הבריאות והסיעוד למצוא פתרון 

לרפורמה, כדי שלא יימצאו קשישים 
שייפלו בין הכיסאות. לדברי יו"ר הוועדה 
יואל זיו, "במסגרת ביטול הקולקטיבים 

שעליו החליט המפקח, האוכלוסיה 
הבוגרת עלולה למצוא את עצמה ללא 

ביטוח סיעודי, לאחר ששילמו פרמיה 
במשך שנים. אנחנו מנסים לגבש 

אפשרות שתאפשר להעביר אנשים 
לפוליסות פרטיות, שהם יוכלו ולעמוד 

בתשלומים שלה".
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