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 האנשים שצריכים 
לכפר על מעשיהם 
בענף הביטוח

מפקידי האוצר
ועד לביטוח ישיר –

יום הכיפורים הוא יום החתימה, שבו נחתם דינו של אדם ושל 
העולם לשנה הבאה. זהו זמן מצוין לחשבון נפש גם בענף 

הביטוח – ממי צריך לבקש סליחה ולמי חשוב לסלוח. ביקשנו 
מכם, הסוכנים, לערוך חשבון נפש קצרצר בענף הביטוח ואלה 

התובנות שהגיעו מכם:
יו"ר סניף טבריה, מיכה אדוני:

"מי צריך לבקש סליחה מאתנו: הפוליטיקאים, שלא פועלים 
עניינית ומשאירים את זירת הביטוח לפקידים תאבי פרסום 

ורייטינג; הרגולטור, שמתיש את הענף בחוזרים שונים ומשונים 
חדשות לבקרים, המאיימים על עצם קיומו של הענף הכה 

חשוב; המבקרים, העיתונאים מטעם, המאשימים את סוכני 
הביטוח בכל תחלואי ענף הביטוח; שני כהן שתמורת בצע 

כסף לא רואה בעיניים ומכפישה ציבור שלם; חברות ביטוח, 
בגלל הנצחת הקולקטיבים המפסידים, המהווים 51% מהענף, 
תוך ש-49% מהציבור מממן אותם; רשות ניירות ערך המקשה 

בבחינות.
"סוכני הביטוח צריכים לבקש סליחה: מכל מבקשי רעתנו, על 

שאנו שורדים; על שאנו מקבלים תמורה על עבודתנו; על שאנו 
מקבלים תמריצים; מאנשים צעירים שלא מצטרפים לענף; 

ממבוטחים שלא תמיד אנו עונים על ציפיותיהם; על כך שיש 
דמי ניהול שלא תמיד בשליטתנו".
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יו"ר סניף בני ברק, חיים אורגל:
"הסוכנים שמתחרים בסוכנים אחרים באמצעים לא הוגנים צריכים 

לבקש סליחה. כמו למשל, הקטנת פרמיה על חשבון עמלת 
הסוכן, גם כשהעמלה היא 0, העיקר להעביר את הפוליסה אליהם. 
כמו כן סוכנים שמתחרים בסוכנים אחרים באמצעות הקטנת דמים 
בבתי עסק, שכידוע פוגעת גם בעמלת הסוכן. זה אולי כשר, אבל 
ברור שמסריח. ועל כך נאמר 'מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו'. אני 

לא מתנגד לתחרות, אבל תחרות צריכה להיות הוגנת".
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, יובל ארנון:

"סליחה צריך לבקש מאתנו הביטוח הישיר, שמכפיש את 
מקצוע הסוכן; סליחה צריכים לבקש מאיתנו עיתונאים רבים 
שלא פונים לקבל את תגובתנו לפני פרסום כתבות מוטעות 

ומטעות. גם חטא ההתערבות במערכת היחסים המסחריים בין 
חברת ביטוח לסוכן על ידי הרגולטור דורש כפרה".

יו"ר ועדת הכספים, אבי ברוך:
"אני בטוח כי על ציבור סוכני הביטוח לבקש סליחה ומחילה 

מחברות הביטוח. סליחה, על כי אנו מתעקשים עבור לקוחותינו, 
בחיתום, בתביעות ובהתנהלות השוטפת. מחילה, על כי בדאגתנו 

ללקוחות אנו לעתים קרובות שמים רק את הלקוח בראש מעיינינו.
"עוד עלינו לבקש סליחה וגם מחילה מציבור הלקוחות הנאמנים 

שלנו, כי למרות הקמפיין של ביטוח ישיר כל אחד מאיתנו גאה 
להיות שוקה, כי מגיע לנו בזכות ולא בחסד על האמונה בצדקת 

דרכנו, למען ורק למען לקוחותינו שסומכים עלינו, לשאת את 
"אות הקין" שניסו להטביע על מצחנו. אז להיות שוקה זה לנצח. 

שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולנו".
יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד, יואל זיו:

"המפקחת על הביטוח צריכה לבקש סליחה ממאות אלפי 
המבוטחים המבוגרים והקשישים הפנסיונרים, שהיו מבוטחים 

בביטוחי הסיעוד הקולקטיבי, וחלקם מצאו את עצמם אחרי 
עשרות שנים של תשלומי פרמיה, ללא ביטוח לעת זקנה. אחרים 

ימצאו את עצמם באותו מצב בתום השנה, רק בגלל שעד 
עתה לא מצאה המפקחת מתווה מתאים שיאפשר להם להיות 

מבוטחים לעת זקנה בביטוח סיעודי באופן מכובד".
חבר המועצה הארצית אלון חיון:

"אנחנו צריכים לבקש סליחה מהלקוחות, בעיקר עבור זמנם 
המבוזבז לחינם, שבסופו תביעותיהם לא משולמות על ידי 

חברות הביטוח"
חבר המועצה הארצית טולי טייטלבאום:

"אני צריך לבקש סליחה מכל סוכני הביטוח, מכיוון שאני חבר 
במועצה הארצית בלשכה ואני לא מצליח לקדם את נושא 

העמלות הנמוכות לסוכנים: להגדיל לפחות ב- 5% את העמלות 
נטו ובפרט בביטוחי חובה של הפול שאין בהם עמלה כלל. אנו 
עובדים בחינם עבור הפול הישראלי. סליחה מכל הלב ומקווה 

להצליח יותר בשנה הבאה".
סגנית נשיא הלשכה, שוש כהן:

בוויקפדיה מוגדרת סליחה כ'תהליך שכלי רגשי או רוחני, שבו חדל 
אדם מלחוש עלבון או כעס כנגד אדם אחר על מעשה שהוא ראה 

בו כפגיעה, מחלוקת או שגיאה'. אני אומרת שסליחה היא מלה 
ענקית: יש לה משמעות כבירה, היא עצומה, היא מנחמת, היא 
הפתרון. בכל מריבה קטנה כגדולה, ולבל נשכח שעלינו ללמוד 

גם למחול לעצמנו. אהבתי במיוחד את הציטוט הבא: הסליחה לא 
משנה את העבר אך מרחיבה את העתיד )פול בוסה(".

יו"ר המכללה, אשר סייפר:
"חברות הביטוח הטוענות שהן 'חברות סוכנים' צריכות לבקש 

סליחה מכלל סוכני הביטוח בארץ, היות שלא פעלו ביוזמתן 

בקמפיין פרסומי רחב עם תקציב משותף לכל 'חברות סוכנים', 
שתפקידו לחזק את מעמד סוכן הביטוח והוא מסביר לציבור 

הרחב את היתרון של קיום סוכן ביטוח כמשרת ציבור, ולא רק 
כפי שהוא מוצג שלא בצדק בתקשורת ובפרסומים המגמתיים.

"פקידי משרד האוצר צריכים לבקש סליחה על יוהרתם. הם 
מעולם לא ישבו מול לקוח והבינו את מצוקותיו וצורכיו כפי 
שעושים סוכני הביטוח בעבודה היום-יומית שלהם, ולמרות 

זאת, במקום לחזק את מעמד סוכן הביטוח כנותן שירות לציבור 
הם מחלישים את מעמדו, פוגעים בבעלי מקצוע ובטווח הארוך 

גורמים להקטנת התחרות ולגידול הריכוזיות בענף. בכך גם 
גורמים נזק לציבור שאינו ניתן לתיקון".

מ"מ נשיא הלשכה, אורי צפריר:
"המפקחת צריכה לבקש סליחה מהמבוטחים בביטוח מנהלים 
עם מקדם מובטח, הכלואים ואינם יכולים להתמקח על הורדת 
דמי הניהול הגבוהים שלהם, עקב החלטתה לא לאפשר ניוד. 

חברות הביטוח צריכות לבקש סליחה מהסוכנים על אי השקיפות 
בתשלומי העמלות המגיעות לסוכנים על פי ההסכמים שלהם. 
הסוכנים צריכים להתנצל בפני הלשכה כי לא האמינו בתחילה 
שתביא את השינויים המיוחלים. הלשכה צריכה להתנצל בפני 
הסוכנים על שלא הצליחה, תוך 10 חודשים, להבריא את כל 

תחלואי הענף שהצטברו בעשר השנים האחרונות.
"נשיא הלשכה, ממלא מקומו, סגניתו, ראשי הוועדות, יו"רי 

הסניפים בכל הארץ והפעילים האחרים צריכים להתנצל על 
שהקדישו לעבודת הלשכה רק 40% מיום העבודה ולא 100%, כך 

שלא היה נותר להם זמן לעבוד לפרנסתם. ואני מבקש סליחה 
מכולם, מפני שתמיד אפשר לעשות יותר לכולם וכל הזמן".

יו"ר מחוז חיפה והצפון, ליאור רוזנפלד:
"סליחה אישית אני יותר מצריך לבקש משני בניי המקסימים. 
מתברר שפעילות ציבורית, בוודאי בלשכה דינמית כמו שלנו, 

שואבת אותך לשעות רבות של עשייה. עשייה שכזאת באה בין 
היתר על חשבון שעות איכות עם המשפחה.

"סליחה גדולה אנחנו צריכים לקבל מאגף הרגולציה באוצר: לעתים 
נדמה שיושבים שם אנשים שפשוט מחפשים חדשות לבקרים היכן 

להקשות על ציבור מקצועי, שירותי ונאמן של סוכני ביטוח".
יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים, דביר רפ:

"על רביב צולר, מנכ"ל ביטוח ישיר, לבקש סליחה מכל סוכני/
סוכנות הביטוח, עובדיהם ועובדותיהם ובני משפחותיהם, על 
הפגיעה, ההשמצה הקשה והעלבון שהוא גורם להם מדי יום 

כבר כמה שנים".
יו"ר הוועדה לטכנולוגיה, ראובן רפ:

"לפני יום הכיפורים הזה, כמו לפני כל יום כיפורים, אני נדרש 
בראש ובראשונה לחשבון נפש עם עצמי ועם המקורבים אלי. 

מה לא עשיתי בסדר? מה עלי לתקן? ממי עלי לבקש סליחה? 
ברור שממשפחתי הקרובה. השעות הרבות שבהן אני משקיע 

בעבודה ולא עם אשתי, ילדיי ונכדיי, לא ישובו. מדי שנה אני 
מחליט לעשות שינוי ולהקדיש יותר זמן למשפחה ופחות 

לניירת ולמשרד. נקווה שהשנה זה יצליח.
"ובתחום המקצועי, סליחה מאותם לקוחות שלא התעקשתי 

מספיק ולא הצלחתי לשכנע אותם לרכוש את הביטוח הכל כך 
חשוב להם, והאירוע הביטוחי אכן התרחש. סליחה מאותה אלמנה 

צעירה )ומשלושת ילדיה( שהתקשרה אלי ושאלה אותי, "האם 
בסופו של דבר, בעלי הסכים לערוך את הביטוח?", והשבתי לה, 

בצער רב, בשלילה. אני מקווה שהשנה אצליח לעמוד במשימותיי 
ואגיע אל יותר לקוחות ובעיקר אל אלה שלא יוכלו לעמוד בנטל 

הכלכלי הכבד, ללא ביטוח מתאים. שנה טובה וגמר חתימה טובה".
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המהפך: חצר בית הספר בקרית שמונה 
נהפכה תוך יומיים לקפיטריה מושקעת

עשרות סוכנים, חברי לשכה וחברי MDRT, ועובדי איתוראן 
התייצבו בשני ובשלישי השבוע ליומיים של עבודה מפרכת, 

כדי לבנות קפיטריה עבור תלמידי בית הספר ברנקו וייס 
בקריית שמונה.

לדברי יו"ר הוועדה לפעילות ולקשרי קהילה מיכל וינצר, 
"חצר בית הספר היתה מוזנחת מאוד. בעצם הפכנו אותה 

לקפיטריה ברמה של בית קפה יוקרתי. לבניית הקפיטריה היו 
שתי מטרות: האחת היא שלתלמידים יהיה מקום לשבת בכיף 
ולאכול, והשנייה היא לאפשר להם לקנות אוכל במחיר עלות, 

במקום להסתובב ברחובות. הרווחים הנמוכים שכן ייעשו 
מהקפיטריה יוזרמו לטובת פעילויות לילדים. התלמידים היו 

בהלם מהעזרה. הם שאלו מדוע אנחנו פה ולא האמינו שאנחנו 
לא מקבלים כסף עבור ההתנדבות. הם לא האמינו שעושים 

משהו טוב בשבילם.
"ברנקו וייס הוא בית ספר תיכון לנערים ולנערות שנפלטו 

ממסגרות רגילות, מקריית שמונה ומיישובי הסביבה. במהלך 
הבנייה הגיעו חלק מהתלמידים לעזור לנו. שוחחתי עם כמה 
מהילדים שסיפרו כי היו מעדיפים להישאר בבית הספר ולא 
לחזור הביתה מכיוון שהמצב שם לא טוב. אם לא היה קיים 
בית הספר הזה, כנראה שהם היו ברחוב. הם כל כך אוהבים 

את בית הספר ומקבלים בו את החום והאהבה שחסרים להם 
בבית. צוות בית הספר משמש כאמא ואבא עבור הילדים. בית 

הספר הזה מאפשר להם לסיים 12 שנות לימוד, לעתים גם 
עם תעודת בגרות ולהשתלב בחברה ובצה"ל".

אין זו הפעם הראשונה שבה לשכת סוכני הביטוח ואיתוראן 
מסייעים לברנקו וייס: ב-2009, כשנשיא הלשכה אריה 
אברמוביץ שימש כיו"ר מחוז צפון, הם בנו חדר מוזיקה 

וספרייה בבית הספר. "היה מרגש לראות כי גם חמש שנים 
לאחר מכן, חדר המוזיקה נראה חדש לגמרי", מציינת וינצר. 

"הם שומרים על המקום, אוהבים את מה שעשו שם ומטפחים 
אותו".

וינצר מדגישה כי על אף שההתנדבות נערכה בסוף החודש, 
הימים הכי עמוסים עבור סוכני הביטוח, רבים מהם נרתמו 
ברצון. "רוב הסוכנים הגיעו מהמרכז. גם אברמוביץ הגיע 

ביום הראשון ועבד יחד עם בנו. מהמתנדבים לא התייחס לכך 
שהוא מפסיד ימי עבודה, אף סוכן לא קיטר. נהפוך הוא, הכל 
נעשה בחיוך ובכיף. השכר הכי טוב שיכולנו לקבל הוא החיוך 

והשמחה של הילדים. הוועדה שלי היא בעצם חלון הראווה של 

סוכני הביטוח בפני הציבור. היא מראה את שוקה האמיתי ואין 
כמו מראה עיניים ומשמע אוזניים".

היא אף מציינת לטובה את שיתוף הפעולה המבורך עם 
איתוראן, שהביאה אנשי מקצוע מטעמה שהצליחו להעמיד 

ביומיים עבודה של כמה שבועות לפחות. "אני רואה באיתוראן 
שותפים נאמנים לפעילויות שלנו למען הקהילה".

לדברי יו"ר MDRT ישראל יוסי מנור, "זו היתה הנאה בלתי 
 ,MDRT-רגילה לפגוש מחדש אנשים, בקרב חברי הלשכה וה

שמתגייסים לתרומה לקהילה בצורה יוצאת דופן, עוזבים הכל 
ועובדים מהבוקר עד הערב בשביל לתרום לצעירים, במקום 

שאחרים לא עושים זאת. המפגש עם ילדים החזיר אותנו לגיל 
הנעורים, וזו חדווה בלתי רגילה להבין שהילדים הולכים לקבל 

משהו שהם יודעים להעריך ויודעים מי עשה זאת עבורם. 
לאור התרגשות הנערים, הבנו שאנו עושים דבר שהוא מעבר 
למשלוח חבילה או לתרומה כספית. המגע האישי עם הילדים 

ובית הספר המיוחד נותנים סיפוק יוצא דופן. כשזה הסתיים 
וראינו מה הצלחנו ליצור ביומיים של עבודה מטורפת, הרגשנו 

כאילו שאראלה ממפעל הפיס התקשרה אלינו. אתה מקבל 
הרבה יותר ממה שאתה נותן".

חבר הוועדה לפעילות ולקשרי קהילה אורי פיינה מספר כי 
היומיים האלה היו מרגשים ומהנים. "הגענו לחצר אחורית של 
בית ספר שהיתה די מוזנחת והבנו שתוך יומיים צריך להעמיד 
קפיטריה. היומיים האלה כללו עבודה קשה, אבל מאוד מהנה, 

עם אנשים טובים מהלשכה, שלא עצרו לרגע. היה מרגש 
לראות את כל החברים שמתייצבים ועובדים למען מטרה 
טובה: סוחבים, חותכים, גוזמים, מדביקים וצובעים למען 

הילדים".
פיינה מציין לטובה גם את התכנון והציוד של אנשי איתוראן 

ובעלי המקצוע שהביאו עמם. "כעבור יומיים העמדנו קפיטריה 
ברמה גבוהה מאוד. בזמן העבודה התלמידים בבית הספר 

ראו מה עשינו וחלק נכבד מהם הפשילו שרוולים וסייעו, 
בעיקר בעבודות צבע. הסיום היה מאוד מרגש. כולם התאספו 

בקפיטריה: סגל המורים, התלמידים, אנשי עירייה. ההתרגשות 
שאחזה בהם חיממה את הלב. מתן לקהילה זה דבר אדיר ואני 

חושב שסוכני הביטוח מתברכים במהלך הזה".
נציג הצעירים וחבר הוועדה לפעילות ולקשרי קהילה מאור 
כהן מציין כי מדובר באחד הפרויקטים היפים יותר שזכורים 

המשך בעמוד 5
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לו. "עשינו את העבודה מהצד של צביעת הקרשים ופינוי 
הזבל בעיקר. איתוראן הביאו אנשי מקצוע וגם כמה מהסוכנים 
שיודעים להשתמש בידיים עשו את העבודות היותר מסובכות 

ובנו קפיטריה ופרגולה עם כל הציוד. זו היתה עבודה של 
שבוע שנערכה ביומיים. חזרתי למשרד אחרי יומיים והיום 
בעבודה המשרדית שלי אין לי פקידים ואני מטפל בעצמי 
בהחלפת רכב ובשתי תביעות ואני חש יותר מותש מאשר 
בקריית שמונה. מה שעשינו שם לא יכול להתיש כי אתה 

עושה הכל מתוך תחושת שליחות".
גם הסוכנת סיגל אדמון נטשה משרד לטובת הפרויקט. 

"כשהתקשרו אלי התלבטתי אם לבוא, מכיוון שסוף חודש 
הוא בעייתי, במיוחד לסוכנים שעוסקים באלמנטרי. ההחלטה 
לא היתה פשוטה, אבל אני שמחה שעליתי צפונה. הגיעו אלי 

טלפונים לפה והיה לי גם גיבוי מהפקידה 
שלי. ככה הצלחנו לשרוד את היומיים מחוץ למשרד".

"אחרי שראינו את מה שיצא מהעבודה שלנו וכמה הנערים 
נרגשים – ידענו שזו היתה החלטה נכונה. רואים כמה שהם 
זקוקים שיעשו משהו למענם. ברגע שנותנים למישהו אחר, 

זה עושה הרגשה טובה. היומיים האלה לא היו קלים, אבל אני 
מאמינה שחייהם קשים יותר משלנו, אז אם הצלחנו לשמח 

אותם זה היה שווה את זה - גם בסוף חודש".
יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד מסר כי "מרגש 

לראות סוכנים שעזבו משרדים ממוזגים ובאו לעבוד כאן 
במשך יומיים בעבודה פיזית לא קלה. אני מקווה לראות 

בשנה הבאה יותר סוכנים דווקא מקרית שמונה ומהיישובים 
הסמוכים".

המשך מעמוד 4

ב-8 בדצמבר יתקיים יום עיון ארצי בתחום הפיננסים במוזיאון 
ארץ ישראל, תל אביב. לדברי יו"ר תת הוועדה לפיננסים ארז 
גוטמן, "החלטנו שאנחנו רוצים ליצור מסורת חדשה. בדומה 

לכנסי האלמנטרי והפנסיוני ויום העיון בנושא 
בריאות שנערכים מדי שנה באותה התקופה, 

אנחנו רוצים למסד גם יום עיון פיננסי קבוע מדי 
שנה. על כן, מצאנו לנכון לערוך את יום העיון 

בתקופה שבין הכנס האלמנטרי לפנסיוני".
בכנס הארצי שמיועד לכלל הסוכנים יובאו 
מרצים מבתי השקעות ומחברות הביטוח, 

שיעשירו את ידע הסוכנים בצורת ניהול הכספים 
של החוסכים. "אנחנו רוצים להביא גם מרצים 

מהפיקוח ומרשות ניירות ערך, שייתנו לסוכנים 
כלים כדי שיידעו מה מותר ומה אסור בשיחה 

עם הלקוח בתחום הפיננסים. אנחנו מעוניינים שהסוכנים 
יתמקצעו ויכירו את החוקים הנהוגים בשוק הזה. במסגרת 

יום העיון נציג גם סיפור הצלחה של סוכן שעוסק בתחום 
הפיננסים, שיראה את הפוטנציאל שבבניית תיק פיננסי 

מניב".
לדבריו, "תחום הפיננסים עוסק בשלל 

החסכונות הפיננסיים והפנסיוניים של המשפחה. 
אנחנו מצפים להשתתפות גדולה של סוכנים, 

גם של אלו שעוסקים בתחום וגם של אלה 
שעוד לא נכנסו אליו ורוצים ללמוד. אנחנו 

בהחלט מצפים שזה ייהפך למסורת. יום העיון 
הזה מצטרף להרצאות שניתן בימי עיון מחוזיים 

במהלך השנה.
"כיום אין סוכנים רבים שעוסקים בתחום 

הפיננסים. אנחנו יודעים שלא נצליח להביא את 
כולם, אבל ככל שיותר סוכנים יצטרפו לתחום, 

כך נעצים את דמות הסוכן - זה גם חלק מהמאבק על תדמית 
הסוכן".

בכנס ארצי לסוכני הביטוח ובנות זוגם שהתקיים השבוע 
בסינמה סיטי בצומת גלילות אמר מנכ"ל שומרה ביטוח 

דן יצחקי כי "סוכני הביטוח לא יהיו ערוץ המכירה העיקרי 
שלנו, אלא ערוץ המכירה הבלעדי שלנו. אנחנו מתייחסים 

לסקר הלשכה שייתפרסם באילת בנובמבר במלוא הרצינות 
הראויה".

יו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד שהשתתף בארוע אמר כי 
"דברי מנכ"ל שומרה מוכיחים שוב כי לשכת סוכני הביטוח 
נהפכה לפקטור רציני שכל השחקנים בענף מתחשבים בו. 

העובדה כי מנכ"ל חברה שמתכונן שנה שלמה לתוצאות סקר 
הלשכה מעידה על כוחנו".

הלשכה תקיים יום עיון ראשון מסוגו 
בתחום הפיננסים

מנכ"ל שומרה ביטוח:
אנחנו מכירים רק סוכני ביטוח

ליאור רוזנפלד )מימין( ודן יצחקי

ביום ב, ה-6.10, בין השעות 09:00-13:00, יקיימו ועדת 
בריאות והוועדה לסוכנים צעירים יום השתלמות בנושא 

חיתום, כיסויים ונספחים, וטיפול בתביעות בביטוחי בריאות 
וסיעוד, בבניין כפיר קשת, קומה 2, רחוב המלאכה 26, חיפה



AL הגנה מתאונה
ביטוח תאונות אישיות 

בפרמיה קבועה לכל החיים, 
גם לילדים!

היי טק 
ביטוח אחריות מקצועית

וחבות המוצר
לענף ההיי טק

ג’+
מסלול חדשני לביטוח צד 

שלישי לרכב פרטי 

ביטוח מערכות
פוטו וולטאיות

ביטוח למערך יצור אנרגיה 
סולארית ירוקה 

הכל בה למשרד
תכנית מודולרית לביטוח 

המשרד, על בסיס
כל הסיכונים

הכל בה לקניונית
תכנית לביטוח עסקים וחנויות 
בקניון, על בסיס כל הסיכונים 

צימרים
תכנית רחבה ומקיפה לביטוח 

צימרים

prestige אוטו
מסלול חיתום מהיר

לרכבי יוקרה

מבצר איילון 
תכנית ביטוח לבונה ולמשפץ 

הפרטי

מדעי החיים 
פוליסת חבויות לחברות מדעי 

החיים

B ביוטי
פוליסה ייחודית, לענפי 

הספרות ומכוני היופי

בס”ד, תשרי תשע”ה, אוקטובר 2014

איילון, הביטחון של סוכני הביטוח!

איילון, בעלת שיעורי הצמיחה
הגבוהים ביותר בענף הביטוח בישראל, 

מזמינה אותך להצטרף להצלחה!
הנך מוזמן להכיר את המוצרים שיסייעו, גם לך,

להגדיל את פעילותך העסקית בענף

deal אוטו
פוליסת רכב הכוללת חבילת 
כיסויים רחבה ללא תוספת 

תשלום

איילון מדיקל
ביטוח אחריות מקצועית 
לרופאים ולרופאי שיניים

חדש!

ג’ בריבוע 
מסלול חדשני לביטוח צד 
שלישי + גניבה לרכב פרטי

פרא רפואי
אחריות מקצועית למקצועות

הפרא-רפואה

אחריות מקצועית
לסוכני ביטוח, מהנדסים, 

אדריכלים ועוד

חדש!
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עדיף, בשיתוף לשכת סוכני הביטוח, מצדיעים לסוכני הביטוח 
בישראל: במסגרת ועידת עדיף ה-14 יוענק, לראשונה, אות 
הוקרה לסוכני השנה - קטגוריה חדשה בדירוג נבחרי השנה 

של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים.
מכל מחוז יקבל סוכן אחד את אות סוכן השנה והוא ייבחן 

על בסיס קשת רחבה של פרמטרים מקצועיים, לרבות 
השתלמויות והכשרות, מאמרים פרי עטו, עדכון שוטף 

בחדשות ומידע, פעילות ציבורית, פעילות התנדבותית ועוד.
האות יוענק לסוכן הביטוח שייבחר על ידי ועדה מקצועית, 

שבה יהיו חברים ד"ר זיו רייך, דיקאן בית הספר לביטוח 
במכללה האקדמית נתניה; אודי כץ, לשעבר נשיא לשכת 

סוכני הביטוח ועופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף.
"אנחנו רואים חשיבות רבה בהכרזה על סוכן השנה", אומר 

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח. "סוכני הביטוח 
פועלים במהלך כל השנה לטובת מבוטחיהם, ופועלם ראוי 

לציון. אני קורא לחברי הלשכה להשתתף ולהגיש את 
מועמדותם".

לדברי נוריאל, סוכני הביטוח הם נדבך מרכזי בתעשייה, הראוי 
להערכה. "אנו שמחים לפתוח במסורת הוקרה לסוכן הביטוח 
של השנה ומשוכנעים כי המהלך יסייע לחיזוק הידע המקצועי 

של ציבור הסוכנים".
טקס ההכרזה על הזוכים ייערך במסגרת יום הדיונים של 

ועידת עדיף, שתתקיים ב-9 בדצמבר 2014 באווניו, קרית 
שדה התעופה. סוכני הביטוח מוזמנים להגיש את מועמדותם 

עד ל-26 באוקטובר 2014.

עדיף, בשיתוף לשכת סוכני הביטוח, 
מכריזים על קטגוריה חדשה בדירוג 

נבחרי השנה: "סוכן הביטוח של השנה"

הוועידה ה-14
2014, אווניו, קרית שדה התעופה 9-8 בדצמבר 

התעשייה מצדיעה לסוכני הביטוח
עדיף בשיתוף לשכת סוכני ביטוח בוחרת, לראשונה, את "סוכן הביטוח של השנה"

אות ההוקרה יוענק על ידי ועדה מקצועית, במסגרת יום הדיונים של ועידת עדיף, שיתקיים ב-9 בדצמבר 2014 באווניו, קרית שדה התעופה.
מכל מחוז של הלשכה ייבחר סוכן אחד שיזכה באות.

סוכני הביטוח מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-26 באוקטובר 2014 

news@anet.co.il לקבלת פרטים נוספים ולהגשת מועמדות יש לפנות בטלפון 03-9076000 או במייל

שנה
סוכן ה

2014
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לבין הדין האזורי לעבודה בחיפה הוגשה בשבוע שעבר 
תביעה ייצוגית נגד קרנות הפנסיה הוותיקות מבטחים וקג"מ, 

בדרישה לפיצוי בסך 114 מיליון שקל. לטענת התובעים, 
הנתבעים – מבטחים וקג"מ - מונעים מהם לקבל כספים 

השייכים להם, משך חודשים רבים, שלא כדין.
לדברי עו"ד רות צביאל, שהגישה את התביעה, "התביעה 

הוגשה ביחס לעמיתי מבטחים ועמיתי קג"מ שהגישו 
בקשה למשיכת כספים שלא על דרך קצבה בשבע השנים 

האחרונות, והיא דורשת פיצויים הן בגין העיכוב בהעברת 
הכספים מעבר לזמן הסביר, הן בגין הטעיית העמיתים 

באמנת השירות באשר למשך הזמן הצפוי והן בגין הסירוב 
למסור לעמיתים מהו משך הזמן הצפוי לטיפול בבקשה. על 
פי חוות דעת אקטוארית של האקטואר גד שפירא, שצורפה 
לבקשה לאישור התובענה, סך הפיצוי המוערך הוא בשיעור 

של כ-114 מיליון שקל. בנוסף, בין היתר, נתבקשו צווי עשה 
ביחס לעמיתים, למבטחים ולקג"מ, המורים להם להעביר את 

הכספים לעמיתים המבקשים זאת תוך 4 ימי עסקים".
בכתב התביעה נכתב כי "בין חברי הקבוצה אנשים שנקלעו 

למצוקה כלכלית ו/או רפואית ו/או אישית- משפחתית גדולה, 
ועל כן, הם פונים לשחרור הכספים שנצברו לזכותם, בהתאם 

לחריג חוקי מיוחד המאפשר שחרור הכספים לפני הגעה לגיל 
מבוגר. עוד בין חברי הקבוצה אנשים שהגיעו לגיל מבוגר, 
מתוך הסתמכות על כך שלכשיתבקש זאת על ידם, יהיו 

רשאים למשוך את הכספים שהצטברו בחסכונותיהם. המדובר 
בין היתר בחסכונות ששיעורם אינו גבוה דיו לצורך מתן קצבה 
חודשית, ולכן זכאים העמיתים לפדיונם הכספי, על פי נוסחת 

הפדיון שנקבעה בתקנון.
"סביר להניח כי דרך התנהלותם הפסולה של הנתבעים 

מביאה חלק מחברי הקבוצה למצוקה אמיתית, ומנגד מביאה 
אחרים להתייאש ולוותר על קבלת כספיהם, וייתכן כי 

חלק מהעמיתים לא זוכים עוד ליהנות מהכספים האמורים 
בחייהם".

לדברי צביאל, "התביעה נוגעת בסוגיה של משיכת כספים 
שלא דרך קצבה מקופת גמל לקצבה. בניגוד למשיכת כספים 

מקופות גמל שהן לא לקצבה, לגבי קופות גמל לקצבה 
אין בתקנות מס הכנסה הוראה שקובעת תוך כמה זמן על 
הקופה לטפל בבקשה למשיכת כספים. בעמיתים מנצלים 
את הלקונה הזו, ומעכבים במשך חודשים רבים כספים של 

עמיתים שמבקשים משיכת כספים שלא על דרך קצבה.
"בנוסף, באמנת השירות שלה, עמיתים טוענת שהטיפול 

בבקשה למשיכת כספים יהיה תוך 45 יום לכל היותר. בפועל, 
לאחר שמוגשת בקשה, מסרבים בעמיתים למסור כל צפי 

באשר למשך הטיפול הצפוי, והטיפול בבקשה נמשך זמן רב 
הרבה יותר מעבר ל-45 ימים. הסיטואציה הזאת יוצרת מצוקה 

אמיתית אצל העמיתים שמבקשים למשוך כספים מקרנות 
הפנסיה הוותיקות, ולמעשה התובענה הייצוגית נולדה 

מאוזלת היד וחוסר האונים שהרגישה התובעת הייצוגית מול 
הקרן ומההתעלמות שלה ממנה".

במסגרת התובענה, מסבירה צביאל, נטען שקופת גמל 
מחויבת לטפל בבקשה למשיכת כספים שלא על דרך קצבה 
בתוך זמן סביר ובמהירות הראויה. "עוד נטען כי הזמן הסביר 

והמהירות הראויה לטיפול בבקשה למשיכת כספים הוא 
ארבעה ימי עסקים, כמו ביחס לקופת גמל שלא לקצבה. זאת 

בין היתר בשים לב לכך שהתנאים למשיכת כספים בקופות 
גמל שלא לקצבה ובקופות גמל לקצבה הם הלכה למעשה 

זהים".
התובעת המייצגת היא עירית אבישי-צביאל, ילידת 1953, 

מורה ואם לארבעה ילדים, פנסיונרית של משרד החינוך 
שממשיכה לעבוד כמורה גם בימים אלה ברשת אורט ביקנעם 
וכמנחה לספרות באוניברסיטה הפתוחה. לאבישי-צביאל היו 

צבורים כספים לזכותה במבטחים ובקג"מ. חברי הקבוצה 
הם עמיתים של מבטחים ושל קג"מ שבשבע השנים שקדמו 

להגשת תביעה זו פנו לנתבעים בבקשה למשיכת כספים 
שלא על דרך קצבה.

לאחר שהגיעה אבישי-צביאל לגיל 60, שבו היתה זכאית 
למשוך את הכספים שנצברו לזכותה במבטחים ובקג"מ, היא 

פנתה לעמיתים קרנות הפנסיה לצורך הגשת בקשה למשיכת 
הכספים. ביוני 2013 היא התייצבה במשרדי עמיתים קרנות 

םנסיה בחיפה והגישה בקשה למשיכת כספי הפיצויים וכספי 
הפנסיה שנצברו לזכותה. שם נמסר לה כי הכספים יועברו 
אליה תוך 60 יום. בסמוך למועד שהיתה אמורה לקבל את 

הכספים נמסר לה כי בקשתה בטיפול אך בשל עומס פניות 
שהתקבלו בעקבות הממשק האינטרנטי לאיתור זכויות 

שפורסם על ידי משרד האוצר, צפוי עיכוב במועד ביצוע 
התשלום. בסופו של דבר היא קיבלה את כספה ממבטחים 
למעלה מארבעה חודשים מבקשתה ואת הכספים מקג"מ 

למעלה משישה חודשים לאחר שהגישה את הבקשה.

תביעה ייצוגית בסך 114 מיליון שקל נגד קרנות 
פנסיה ותיקות בגין עיכוב בהעברת כספי מבוטחים

אלפי סוכנים כבר הצטרפו 
למסלקה הפנסיונית 

ומה אתך? 

סוכנים אלה מקבלים את כל תמונת 
הלקוח בלחיצת כפתור, חוסכים זמן 
ומייעלים את תהליכי העבודה שלהם.

כחבר לשכת סוכני הביטוח יש לך הזדמנות 
להצטרף בתנאים מיוחדים, עד סוף נובמבר. 

חייג: 076-8020400  
*נא הזדהה כחבר לשכה 
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ב-1 באוגוסט 2014 נכנס לתוקפו נוהל מספר 23 שפירסם 
משרד התחבורה לעניין חובת רישום הערה ברישיון רכב, 

כאשר לכלי רכב נגרם נזק בטיחותי במקומות שנקבעו על פי 
תקנה 309.

חשוב שאנחנו, סוכני הביטוח העוסקים בביטוח רכב, נכיר את 
הנוהל ונדע להסבירו ללקוחותינו במידת הצורך.

להלן הסבר על הנוהל והתקנה:
משרד התחבורה דוגל בשקיפות מלאה בכל הקשור ברישום 

הנתונים לטובת כלל אזרחי המדינה, וזאת מבלי לפגוע 
בפרטיותם של בעלי כלי הרכב במטרה לסייע לרוכש הרכב 

הפוטנציאלי העתידי לקבל החלטה מושכלת בעת רכישת כלי 
הרכב.

במסגרת זו, החל ב-1 באוגוסט מחייב משרד התחבורה - 
במקרים שבהם ניזוק כלי רכב בתאונה ועבר בדיקה בהתאם 

לתקנה 309 ונקבע על ידי שמאי או המנהל המקצועי של 
המוסך כי לכלי רכב נגרם נזק בטיחותי – לציין ברישיון הרכב 

שכלי הרכב עבר "נזק בטיחותי תוקן ונבדק".
נזק בטיחותי הוא "נזק שנגרם לעיוות, להסטה, לסדק או 

לשבר מהותיים באחד מעמודי המרכב, במסגרת גג המרכב, 
באחת מקורות השלדה הקדמית או האחורית שבין ציר 

הגלגלים הקדמיים והאחוריים ולפגיעה במרכב הרכב שגרמה 
לעיוות או שינוי במבנה הגיאומטרי של רפת המרכב, למעט 
נזק לחלקים הניתנים לפירוק והחלפה באמצעות ברגים ולא 

באמצעות ריתוך".
האחריות לדיווח על נזק בטיחותי למשרד התחבורה חלה על 
שמאי הרכב שבדק את כלי הרכב ועל המנהל המקצועי של 

המוסך המתקן במקרים שבהם תוקן כלי הרכב ללא ליווי של 
שמאי רכב. חשוב לציין כי הנוהל בא להסדיר גם את אותם 
מקרים שבהם בתיקון כלי הרכב לא מעורבת חברת ביטוח 

ושמאי רכב והיה חשש כי נזק בטיחותי לא ידווח )לדוגמה ציי 
רכב וכלי רכב המבוטחים בצד שלישי או בחובה בלבד(.

סביר מאוד להניח שערכם המסחרי של 
כלי רכב, שקיבלו או צפויים לקבל הערה 

ברישיון שעברו נזק בטיחותי ותוקנו, יירד 
משמעותית ולכן כדאיות תיקון כלי רכב 

המבוטח בביטוח מקיף בחברת ביטוח 
תהיה לא כלכלית לחברת הביטוח. 

ההערכה היא כי אותם כלי רכב יוכרזו 
כאובדן מוחלט ושרידיהם יפורקו וימכרו 
כחלקי חילוף. הם לא יוכרזו "כאובדן 

להלכה" ולא ישוקמו, מחוסר 
כדאיות כלכלית.

ההערכה היא שהתקנה 

לא תגרום לזעזועים רציניים בהיקפי התביעות, שכן ברוב 
בתאונות שבהן צפוי להיקבע נזק בטיחותי בין כה וכה עלויות 

התיקון גבוהות ועוברות את סף 50% משווי כלי הרכב והגידול 
בתביעות יהיה בשוליים.

חברות הביטוח יצטרכו גם להיערך מבחינת החיתום בקבלה 
לביטוח של כלי רכב שברישיונו מופיעה הערה לגבי נזק 

בטיחותי, הן בביטוח החובה והן בביטוח המקיף.
לסוכני הביטוח מומלץ להכיר את הנוהל והתקנה של משרד 
התחבורה ולעדכן את צוות המשרד בתוכנו ובהשלכותיו על 

ציבור מבוטחינו.

חובת רישום נזק בטיחותי ברישיון הרכב – 
מה משמעותה עבור מבוטחינו?

מאת דותן ויגודסקי, חבר הוועדה לביטוח כללי

לכלי רכב נגרם נזק בטיחותי ותוקן במקומות 
שנקבעו בתקנה 309, למעט מערכת הבלמים או 

ההיגוי, או כריות אוויר בלבד

מוסך מתקן
לאחר התיקון:

 אישור תיקון )הכולל החלטה על הצורך ברישום . 1
הערה ברישיון הרכב(

הנפקת חשבונית. 2
מוודא ביצוע הבדיקה על פי תקנה 309. 3

מוסך בודק ומדווח
בדיקת כלי הרכב. 1
הנפקת תעודת בדיקה. 2
 הטבעת חותמת על . 3

רישיון הרכב
 דיווח לאמ"מ באמצעות . 4

כרטיס חכם

שמאי רכב
בדיקת כלי הרכב. 1
 קביעת הצורך בבדיקת . 2

כלי הרכב על פי תקנה 
309

 הטבעת חותמת על . 3
רישיון הרכב

 דיווח לאמ"מ באמצעות . 4
הכרטיס החכם

או

הליך תיקון רכב

לשכת סוכני ביטוח
מאחלת לסוכניה

ולכל בית ישראל

גמר חתימה טובה
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עסקים רבותיי, עסקים
שואלים אותי "מהו הרגע הכי מאושר ומספק בעבודתך?"

עבורי, ללא ספק, אחד הרגעים המספקים הוא מעמד מסירת 
התשלום למבוטח, לאחר מקרה ביטוחי שנגרם לו. הידיעה 
שברגע האמת עמדתי לצדו וניתחתי בצורה הטובה ביותר 

את הסיכונים שהמבוטח היה חשוף אליהם 
מרגשת אותי כל פעם מחדש. אני בטוח שכל 

סוכן מכיר את הרגע הזה מקרוב.
מנגד, לצערי הרב, אותו רגע אושר יכול 

ליהפך בשנייה לרגע של שפל, במקרה שבו 
חברת הביטוח דוחה את התביעה, עקב 

אירוע לא מכוסה.
תחום שמצאתי בו עניין רב הינו תחום ביטוח 

העסקים. זהו תחום מגוון מאוד ולכל עסק 
יש שונות ייחודיות בתחום עיסוקו ובדרך 

התנהלותו. לכן, ישנם כמה דגשים שיש לתת 
עליהם את הדעת ולהתייחס אליהם לפני 

ובעת ביצוע עריכת ביטוח העסק.
א. מלבד החריגים הכללים הרגילים הקיימים 

בפוליסה חשוב לשים דגש על החריגים וההתניות הרשומות 
"בדף הרשימה". זאת במיוחד מכיוון שכל חברה מנסחת את 

ההתניה בצורה שונה.
ב. ההתניות הרשומות בדף הרשימה הם תנאי מקדים לכיסוי 
הביטוחי של החברה והן מהוות סעיף מהותי בפוליסה. מספר 
לא מבוטל של תביעות נדחות כל שנה עקב אי הקפדה יתרה 

על סעיפים אלו.
עיקר הפספוס נמצא בסעיפים הקטנים, שהחברה לא דורשת 

עבורם את הצגת האישור עצמו. כמה דוגמאות: "אישור 
אמצעי כיבוי אש יומצא למבטח לפי דרישה", ניקויי עשבייה, 
תיקון מפגעים כאלו ואחרים, דרישה שסחורה תימצא בגובה 

מסוים מעל הרצפה ועוד. חלק מהסעיפים האלה פשוט 
נשכחים עם השנים.

ג. יש לדאוג להוסיף ולהתאים את כל ההרחבות הנדרשות 

לעסק ולהתאימם לפי אופי פעילותו. למשל, אם מבטחים 
פיצרייה כיסוי חבות צד שלישי, הקיים ברוב הפוליסות 
הסטנדרטיות, כיסוי זה אינו מספק וחלקי בלבד, מכיוון 

שהכיסוי תקף רק בחצרות העסק.
בעסק שכזה, אני דואג להוסיף הרחבה 

למקרה של הרעלת מזון ושתייה. לצורך 
כיסוי להרעלה מחוץ לבית העסק או כל נזק 

אחר כתוצאה מפגם במזון עצמו ישנו צורך 
בהרחבה/פוליסה נפרדת "לחבות מוצר" .

כמו כן, כדי לכסות נזק ששליח הפיצה עלול 
לגרום, נדרשת הרחבה "לעבודות חוץ". 

במידה שהשליח אינו עובד המבוטח אלא 
פרילנס, נדרשת בנוסף גם הרחבה "לאחריות 

צולבת" בכיסוי עבור קבלני משנה ועובדיו.
ד. מומלץ לעבוד עם מגוון רחב של חברות 
ביטוח. לכל חברה יש את הקולקטיב שלה, 

שבה התעריף זול יותר משמעותית מחברות 
אחרות. לכל חברה יש פוליסות ייעודיות 
המותאמות עבור אותו תחום עיסוק. לרוב הן כוללות את 

רוב הכיסויים וההרחבות כמו מכון יופי, בית כנסת, משרדים, 
מספרות, צימרים ואפילו סייבר.

ה. בפוליסות לעסקים גדולים מומלץ תמיד לבקש להכפיף 
את תנאי הפוליסה לפוליסת אש מורחבת, כגון תנאי ביט 
)תנאי מפעל - תנאים משופרים בעמלות ללקוח(/ אשכול 

וכדומה.
אם כן, חשיבה מקדימה, למידת העסק, צורכיו ואופי פעילותו 

הכרחיים מאוד. הכל תלוי בשלב החיתום המקדים. יש צורך 
להעלות כמה שיותר סיכונים ובמידה שהמבוטח דורש לוותר 

על חלקם חשוב מאוד להחתימו, מכיוון שבמקרה נזק לא יהיה 
כיסוי ביטוחי.

מאחל לכולנו ליהנות מהרבה רגעים מאושרים במהלך 
עבודתנו.

מאת יניב חכים, חבר הוועדה לסוכנים צעירים

המאגר הישראלי לביטוחי רכב )"הפול"(
הזמנה לקבל הצעות

המאגר הישראלי לביטוחי רכב )"הפול"( מבקש לקבל מסוכנויות 
וסוכני ביטוח הצעות לפתיחה וניהול סניף תל אביב וסניף בבאר 

שבע לשם הנפקת תעודות ביטוח רכב חובה בשם המאגר. 

ההצעה צריכה להיות מוגשת עד ליום 30.10.14 לפי פרטים אשר 
ניתן לקבל בעקבות פניה בכתב בלבד לפקס 03-9424348.

בכל מקרה, אין המאגר מחוייב לקבל הצעה כלשהי והוא יהיה חופשי לנהל משא ומתן עם מי 
מהמציעים מבלי לנהל משא ומתן עם יתר המציעים, ומבלי להודיע על כך לשאר המציעים.
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מה הוא אירוע תאונתי?
באחרונה אנו נתקלים ביותר ויותר מקרים שבהם דוחים 

מבטחים תביעות של מבוטחים בטענה שהאירוע שבו נגרם 
הנזק אינו אירוע תאונתי ולכן הוא אינו מכוסה.

לפיכך, ננסה להגדיר בקצרה מהו אירוע תאונתי או תאונה, איך 
מתייחסת לכך הפסיקה ואיך יש להתייחס לכך בענף הביטוח, 

שאכן משתמש במושג זה בתדירות גבוהה. ראשית, יש להבדיל 
בין אירוע תאונתי לבין נזק תאונתי. אחת הטעויות הרווחות היא 

להתייחס לשני המושגים כשווים. כלומר, כאילו נזק תאונתי 
ואירוע תאונתי חד הם - אך לא כך הדבר. 
אירוע תאונתי הוא מהלך נסיבות שעשוי 

לגרום או שלא לגרום לנזק ואם אכן נגרם נזק 
כתוצאה מאירוע תאונתי, הרי שאפשר לכנות 

אותו נזק תאונתי.
אם כן, מהו אירוע תאונתי? ההגדרה המקובלת 

בענף קובעת, כי תאונה היא "אירוע בלתי 
מתוכנן, בלתי צפוי, ישיר, הקורה בפתאומיות, 

במקום מוגדר". בלתי צפוי או בלתי מתוכנן 
נותן לנו את המסגרת של "מקריות האירוע", 
כך על פי יעקב קיהל בספרו "ביטוח חבויות 

בישראל", "במונח מקריות אנו מבינים כי האירוע לא היה 
מתוכנן על ידי המבוטח וכי לא ניתן היה לצפות את קרותו או 

את תוצאותיו". כלומר, כדי שאירוע יהיה תאונתי צריך להתקיים 
מצב שבו המבוטח לא צפה את קרות האירוע וכן כי האירוע 

הוא תוצאה ודאית של הנסיבות שהיו. אם התשובה היא חיובית 
לשתי השאלות הרי שאין מדובר באירוע תאונתי. ואולם כדי 

להגדיר את האירוע כתאונתי עלינו להביא בחשבון גורם נוסף 
- "פתאומיות". בספרו, התייחס קיהל גם למושג הפתאומיות: 
"במונח פתאומיות אנו מבהירים את חד פעמיותו של האירוע, 

את היותו נובע מהתפתחות יוצאת דופן של הנסיבות ואת 
העובדה שאינו הדרגתי". כלומר, כדי שנוכל להגדיר אירוע 

כתאונתי, האירוע צריך להיות בלתי צפוי מצד המבוטח, חד 

פעמי, שתוצאותיו ודאיות.
בפרשת נווה גן ציין בית המשפט העליון כי הגדרת המונח 

"תאונה" אינה אחידה ויש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו. בית 
המשפט קבע כי במקרה הספציפי אין להכליל בהגדרת המונח 
"תאונה", המופיע בפוליסת הביטוח, גם יסוד של פתאומיות או 
מיידיות. נזקים לרכוש הנגרמים במהלך ביצוע עבודות קבלניות 

יכולים לקרות גם בדרך שאינה פתאומית, חדה ומיידית. יש 
לפרש את הטקסט באופן המיטיב עם המבוטח. בית המשפט 

קבע כי הקמת המבנה במקום שגוי הינו "נזק 
תאונתי בלתי צפוי". אמנם בסופו של דבר 
דחה בית המשפט את התביעה, אך בפסק 

הדין התקבלה הלכה חשובה, שהגמישה את 
הגדרת יסוד הפתאומיות.

שאלה אחרת, ספציפית יותר, היא כיצד עלינו 
להתייחס לטעות או לשגיאה של המבוטח, או 

לרשלנות של המבוטח?
בנושא "רשלנות המבוטח" המגמה בפסיקה 
היא ברורה. רשלנות של המבוטח מכוסה על 
פי הפוליסה ואין ברשלנות של המבוטח כדי 

לקבוע שאין מדובר באירוע תאונתי. כך לדוגמה נקבע בפרשת 
סלע: "רשלנותו של המבוטח אינה שוללת את היותו של הנזק 

פרי אירוע תאונתי ואינה הופכת את הנזק לודאות..."
בית המשפט אף הרחיב את הסוגיה בפרשת אלבז וקבע, כי 
גם טעות או שגיאה של מבוטח אינה עילה לקביעה כי אירוע 

מסוים אינו אירוע תאונתי. "אשת התובע, עשתה מעשה שיגרתי 
וביקשה למלא כלי רכבה בדלק כדי להמשיך בנסיעתה. היא לא 

תיכננה למלא כלי רכבה בסוג דלק שגוי ולא צפתה זאת. גם 
אם יכולה היתה אשת התובע לצפות שבעת היא מתדלקת את 
כלי רכבה, המיועד לדלק מסוג סולר, בבנזין, עלול להתקלקל 

המנוע, אין בטעותה זו כדי לשלול את היות האירוע תאונה".

מאת עו"ד ג'ון גבע , יועץ משפטי לחברי הלשכה וגדעון ארמן, יועץ לניהול סיכונים
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מהיום ניתן לצפות בסטטוס
בקשה למימוש זכויות )תביעות(
של לקוחותיכם בביטוח בריאות

ובביטוח נסיעות לחו"ל

On-line מערכת מימוש זכויות
מידע בקלות, שירות בקלות
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 

אפשרות לליווי. כולל משרדים. אזור המרכז. 
השפלה וירושלים.

מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת 
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.

סודיות מובטחת. 052-8741331.
michaele@b4-u.co.il מייל

מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם

גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח. 
טלפון: 09-8821888

אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד, 
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטורונים, רכבי השכרה, ביטוחים לתקופות 

קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות 
בעייתיים", שלא נעשה בחברת הביטוח שלך, אנו 
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד 
אחר, תוך 24 שעות, ביטוח חובה - לא משולם, 

בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה

משרד. "הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666 

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

דרושים
לסוכנות ביטוח גדולה דרוש/ה חתם/ת עסקי/ 

nava@gabay-ins.co.il :קבלני. שליחת קו"ח ל

באשקלון: סוכן אלמנטר עם בן ממשיך )בלימודי 
רישוי(, מעוניין בשותף פעיל )רצוי עם דור המשך( 

ואפשרות לאיחוד משרדים.
montiuri@gmail.com :בהצעות

באשקלון: עוזרת מקצועית / פקידת אלמנטר / 
חיים, לניהול טיפול ומתן הצעות מחיר, תביעות 
שיווק והפקת ביטוחי פרט. נדרש ניסיון קודם. 

montiuri@gmail.com

למשרד סוכן ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה 
פקיד/ה לניהול תיק ביטוח חיים ואלמנטארי 

במשרה מלאה/חלקית, ניסיון קודם חובה.
קו"ח: פקס: 03-9208330 נייד: 050-6791591

moshe3386@013.net-מייל

פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ, 
בעלת ניסיון, הכרת מערכות כלל, איילון, 

שומרה, מגדל.
oi1252@outlook.co.il – לחזור ל

השכרה ושכירות משנה
 להשכרה: ברחוב אפעל בפתח תקווה

משרדים בגדלים שונים.
לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
2 חדרים מרוהטים, 2500 ₪ לחדר

המחיר כולל: חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי: 054-4590024

להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול + )מטבח 
משותף( במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב צמוד 

 לרחוב זבוטינסקי במחיר 1300 ש"ח
)כולל ארנונה(. טלפון 052-2502053 ישראל.

משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל 
140 מטרים + חניה + ריהוט.

ישנם 4 חדרים + 2 עמדות מזכירות.
ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד 126 מטרים.

למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

החשיבות המרבית שיש למושג "אירוע תאונתי" היא בפוליסות 
שהן במתכונת כל הסיכונים, שכן בפוליסות אלה אין סיכונים 

מוגדרים הנכללים בכיסוי, אלא הפוליסה מכסה כל נזק שהוא 
תוצאה של אירוע תאונתי. ואולם ברוב המקרים הפוליסות 

אינן מגדירות במפורש מהו אירוע תאונתי, דבר שפותח פתח 
לפרשנויות שונות ומיותרות. לכן, חשוב ביותר שהמושג "אירוע 

תאונתי" יהיה ברור, חד וחלק, ולא יאפשר פרשנויות שנוחות 
למבטחים בהתאם לנסיבות.

לכן הבה נפנים ונזכור כי אירוע תאונתי הוא אירוע בלתי צפוי, 
מקרי וחד פעמי. כאשר חשוב להביא בחשבון שרשלנות ו/או 

טעות ו/או שגיאה של מבוטח הם כשלעצמם אירוע תאונתי לכל 
דבר ועניין.
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חוזר לקוחות 208:
מענק פטור ממס לפני קבלת קצבה

לאור שאלות חוזרות בנושא שבנדון ברצוני להבהיר כדלקמן: 
ידוע כי בנוסחת השילוב הקבועה בסעיף 9א לפקודה, אין לכלול 

מענק פרישה פטור ממס ששולם בתקופה שהינה לפחות 15 
שנה לפני מועד תחילת קבלת הקצבה.

אם מענק הפרישה הפטור ממס שולם בין השנה השישית לשנה 
ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה, יש להפחיתו ב-10% לשנה, 

מהשנה השישית ועד לשנה ה-15 בהתאם. דהיינו, המבחן לאי 
הכללתו של מענק פרישה פטור ממס בנוסחת השילוב הוא פער 

הזמן שחלף ממועד קבלתו למועד תחילת קבלת הקצבה, ללא 
כל קשר לגילו של מקבל הקצבה.

יוצא מכך כי אם אדם פרש בגיל 52 בפרישה מוקדמת, החל 
לקבל פנסיה מוקדמת ומשך במועד הפרישה מענק פרישה פטור 

ממס, מלוא מענק הפרישה הפטור ממס ייכלל בנוסחת השילוב 
והפגיעה בפטור ממס לפנסיה עלולה להיות משמעותית ביותר.

המשמעות היא כי גם כשהאדם יגיע לגיל פרישה )67( וייערך לו 

לראשונה חישוב לפי נוסחת השילוב לצורך קביעת הפטור ממס 
לפנסיה, מלוא המענק הפטור ממס שמשך לפני 15 שנה ייכלל 

בנוסחת השילוב, על כל המשתמע מכך.
מכאן שאין זה נכון לומר בגיל 67 שמכיוון שקיבל את מענק 

הפרישה הפטור ממס לפני 15 שנים אין לכלול אותו בנוסחת 
השילוב שהרי הבחינה כאמור הנה ביחס למועד תחילת קבלת 

הקצבה )גיל 52( ולא ביחס לגיל פרישה )67(.
אדגיש כי הנחיה זו רלוונטית הן לנוסחת השילוב הישנה לפני 

תיקון 190 והן לחדשה בעקבות תיקון 190, מכיוון שבתיקון 190 
נקבע שמענק פטור ממס שלא היה נכלל בנוסחת השילוב הישנה 

לא ייכלל גם בחדשה ולכן המבחן הנו זהה בשני המקרים.
הדברים האמורים מתייחסים אך ורק למענקים פטורים ממס 
ששולמו עד 31.12.2011. כל מענק פטור ממס ששולם מה-

01.01.2012 ייכנס במלואו לנוסחת השילוב החדשה, כל עוד הוא 
נכלל במניין ה-32 שנה שקדמו לגיל הזכאות הקבוע בחוק.

מאת רו"ח צביקה משבנק

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה
של חברת הלשכה טליה נוימן

על פטירת אביה יצחק רענן ז״ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של מנכ"ל איילון ביטוח אמיל וינשל

על פטירת אביו


