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"הצעת ההיטל של האוצר
על ביטוחי הבריאות תכביד
את הנטל על האזרחים"

סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה ,וגורמים בכירים בענף,
הגיבו בחריפות להודעת משרד האוצר על כוונתו להטיל מס על ביטוחי הבריאות
הפרטיים " ‰ביטוחי הבריאות הם השלמה טובה ואיכותית למערכת הציבורית,
האם הפגיעה בהם תשפר אותה במשהו?" > עמ' 2

סוכנות וסוכנים יקרים ,ביטוח ופיננסים מזמין
אתכם להשתתף במדור חדש  -לספר על טיפול
בתביעות מול חברות הביטוח ולשתף האם
הייתם מרוצים/לא מרוצים מהשירות/חוויה.
inf@rbmedia.co.il

אפקט קורונה

יוצאות לדרך

בשל העלייה בתחלואה:
הממונה ברקת האריך את היתר
הבנקים למתן ייעוץ פנסיוני
טלפוני ודיגיטלי > עמ' 5

הראל רוכשת את שירביט,
שמחזיקה ביותר מ־100
אלף מבוטחים ,תמורת 102
מיליון שקל > עמ' 8
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"מיסוי הביטוח הפרטי יקטין את
כמות המבוטחים"
יו"ר ועדת הבריאות בלשכה ,סו"ב איגור מורי ,מתייחס לכוונת האוצר להטיל היטלי מס בשיעור של
20%־ 40%על ביטוחי הבריאות הפרטיים  ‰תגובות חריפות בענף הביטוח נגד כוונת האוצר" :מיסוי
יגדיל את העומסים על המערכת הציבורית"

ה

צעת המיסוי העודף על ביטוחי הבריאות
שבאה ממשרד האוצר אינה חדשה ,היא
חוזרת מדי פעם יחד עם ההצעות למיסוי
קרנות ההשתלמות והצעות נוספות שמעוררות
סערה בענף .כך מסביר איגור מורי ,יו"ר ועדת
הבריאות והסיעוד של לשכת סוכני הביטוח
בהתייחס להצעת משרד האוצר כפי שהתפרסמה
השבוע בכלכליסט.
על פי ההצעה שהובאה בחלקים החדשים של
טיוטת חוק ההסדרים שטרם פורסמו ,עולה כי
ביטוחי הבריאות הפרטיים מטעם חברות הביטוח
יישאו בהיטל של 20%־ 40%על פעילותם וכך גם
ביטוחי שב"ן של קופות החולים .על פי הפרסום
האוצר טרם קבע אם הספק יישא בהיטל או
המבטח.
בנוסף ,על פי הטיוטה ,נקבע כי ההכנסות
שייגבו לאור ההיטל החדש יימסרו למשרד
הבריאות עבור סל הבריאות .זאת ועוד ,ההיטל
ייגבה מדי חודש ויהיה כפוף להוראות המיסים,
כך שניתן יהיה להפעיל את רשויות המדינה
כנגד מי שלא שילם לרבות עיקולים והוצאה
לפועל .בכדי שלא להגדיל את תשלום דמי החבר
של קופות החולים בשל ההיטל החדש ,מאפשר
תיקון החוק לשר הבריאות להורות לקופות
החולים לתקן את תוכניות שירותי הבריאות
הנוספים כך שיוסרו מהם רכיבים שאינם בעלי
יעילות רפואית גבוהה.

ביטוח בריאות פרטי .הטלת המס תכביד עוד יותר על כיסי האזרחים ׀ צילומים ,shutterstock :גיא קרן

הזדמנות לדון בבעיה עצמה

לדברי מורי ,מדובר בהצעה ישנה המועלת
לעיתים במסגרות כאלו ואחרות ,אך זוהי הזדמנות
לדון בבעיה עצמה ובפתרונות השגויים לדבריו,
המוצעים פעם אחר פעם" :הבעיה היא ייבוש
אכזרי של מערכת הבריאות הציבורית ,ניצול
חסר של משאבי בתי החולים ,אי הכנסה לסל
של התרופות החדשות וטכנולוגיות הרפואיות
הנדרשות" .מסביר מורי ומדגיש" ,את הבעיה הזו
יש לפתור על ידי שיפור המימון והניצולת של
המערכת הציבורית ולא על ידי דיכוי המערכות
הפרטיות שדווקא מורידות עומס ממנה ומפנות

ביטוח
ופיננסים

מורי" .מקווה שבמשרד האוצר יבינו שיש להגדיל את סל
הבריאות מחד והיקף הביטוחים הפרטיים מאידך"

משאבים לטיפול בשכבות החלשות .פגיעה
בביטוחי הבריאות הפרטיים לא תרפא אף חולה
ולא תציל אף גוסס ממותו ,אבל תשאב כספים
מכיסי האזרחים תוך הגדלת נטל המס שגם כך
חונק.
"הטלת המס על ביטוחי הבריאות תהווה בעצם
כפל מס על הציבור העובד והיצרני שעובד
לפרנסתו ,משלם מיסי עתק ומעוניין לרכוש
שירותי בריאות במיטב כספו ללא תלות במערכות
הציבוריות הקורסות מעומס .ביטוחי הבריאות הם
השלמה טובה ואיכותית למערכת הציבורית ,האם
הפגיעה בהם תשפר אותה במשהו?”.
לסיום ,מדגיש מורי" ,אני מקווה שבמשרד
האוצר יבינו שיש להגדיל את סל הבריאות מחד
והיקף הביטוחים הפרטיים מאידך לטובת הציבור
ולא לחפש מקורות הכנסה שיפגעו באוכלוסיות
החלשות".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | | כתיבה :רונית מורגנשטרן,
מערכת "ביטוח פיננסים" | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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"לשכת סוכני הביטוח בה אני חבר ושותף
היא המייצג של סוכני הביטוח בישראל"
בעקבות פוסט שפירסם לפני כנס  EFPAשנערך השבוע ועורר הדים בענף ובלשכה ,מבהיר סו"ב
ראובן טיטוטני ,בעל סוכנות "תלפיות" ,את הדברים שפורסמו וטוען כי הוצאו מהקשרם  ‰סו"ב
אודי אביטל ,חבר הוועד המנהל ונשיא  EFPAלשעבר" :אלה דברים שגויים שנאמרו ללא ידיעתי.
אין צורך בלשכה נוספת – יש לנו לשכה חזקה ואני חלק ממנה" > מערכת ביטוח ופיננסים

אנגלמן ,טיטואני ואביטל

ב

כנס ה־ EFPAשנערך השבוע ,יצאו
בהצהרות שעשויות להשתמע לשתי
פנים ,חלקן ,אומרים בלשכה ,פוגעות
בלשכה ובחבריה .בין הדברים שפורסמו :פניה
לממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת לצורך
הקמת ארגון מקביל ללשכה.
סו"ב ראובן טיטואני ,בעל סוכנות תלפיות
שהעניקה חסות לכנס ו־ 25סוכנים שלה אף חברים
בארגון ,אמר לביטוח ופיננסים כי "הכנס נערך
לצורך קבלת תעודות ופרידה מסו"ב אודי אביטל,
חבר הוועד המנהל בלשכה ,שהקים את הארגון.
הכנס היה בחסות מספר חברות ,בינהן תלפיות.
"לשכת סוכני הביטוח בה אני חבר ושותף היא
הגוף הבלעדי המייצג של סוכני הביטוח בישראל.
גם אם לפעמים יש מחלוקות ,ועם ראשי הלשכה
הנוכחיים אין מחלוקת ,צריך לאפשר ללשכה
נבחרת להתנהל מול הממונה על שוק ההון.

צילומים :באדיבות המצולם ,עמית ימין ,גיא קרן

"אין תחליף ללשכה"

"ידידי נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן עושה
זאת מול הרשות בשכל,במתינות ובדרכי נועם וזו
גם דרכי.
"ארגון  EFPAישראל ,שהוקם לפני כשלוש
שנים ,אינו בא להחליף אל הלשכה ,אלא ללמד,
לגדל את דור העתיד של ענף המתכננים
הפיננסיים ומנהלי פמילי אופיס .המיקוד של
הארגון הוא בתחום הפיננסים והתכנון הפיננסי
ואכן יש המון מה לשפר בתחום זה גם בנושא

תגמול המתכנן הפיננסי.
"כארגון שיכלול  1,000מתכננים פיננסים
נפעל ביחד עם לשכת סוכני הביטוח לרווחת ענף
הפיננסים בישראל" ,סיכם טיטואני.

"נאמר מאחורי גבי"

"בזמן כהונתי ביו"ר ועדת הפיננסים בלשכה
הקמתי את ארגון ה־ EFPAבישראל בתיאום
וכחלק משיחות שנערכו לפניכן עם הלשכה
ועם להב .חשבתי שמיתוג וחיבור לאירופה לא
יזיק ללשכה ,כמו השותפות המוצלחת עם ארגון
 ,"MDRTמסביר סו"ב אודי אביטל" ,הוא הוקם
כגוף מאגד לעו"ד ,רו"ח ,יועצי מס וסוכני ביטוח

סו"ב אודי אביטל ,חבר הוועד
המנהל ונשיא  EFPAלשעבר" :אלה
דברים שגויים שנאמרו ללא ידיעתי.
אין צורך בלשכה נוספת – יש לנו
לשכה חזקה ואני חלק ממנה"
– ככה שאין לו שום אפשרות להתחרות בלשכה.
"לפני  7חודשים ,בשל חילוקי דעות עם הארגון
באירופה ,הודעתי על התפטרותי מתפקיד היו"ר.
השבוע נערך כנס פרידה ממני ובו ,בין היתר,
הדגשתי כי הלשכה היא הגוף המייצג של סוכני
הביטוח וכי למי שאין רישיון בביטוח ולא עשה

את כל הקורסים הרלוונטים – הוא אינו בעל
מקצוע.
"לא היה יו"ר ועדה כמוני שדאג לפן הכספי,
לכנסים ,לספקים ויצרנים חדשים וכל דבר שנאמר
בפוסט שפורסם על ידי טיטוטני אינו משקף את
עמדתי ונאמר מאחורי גבי .זו לא הדרך להעביר את
הדברים".

להלן הפוסט כפי שפורסם לפני הכנס:
"בוקר טוב ל־ 750מנהלי פמילי אופיס בתלפיות,
הקהילה הגדולה והמשפיעה בשוק ההון .היום
בכפר המכביה מתחילה היסטוריה  -הקמת ארגון
מקביל ללשכת סוכני הביטוח ,ארגון .FPA
ארגון המתכננים הפיננסיים ומנהלי פמילי אופיס
בינלאומי.
 .1כבר הכנו נייר עמדה לממונה ברקת .אנחנו
ניפגש איתו ונדאג לעתידנו (רמז  -נרוויח הרבה
יותר נפרעים).
 .2ענף הסיכונים והאלמנטרי בסוף דרכו  -אני
כבר כותב את זה שנתיים .אתם חייבים להפנים
אלו החודשים האחרונים לעמלות ההיקף בבריאות
וריסק.
 .3מי שהענף הזה (פמילי אופיס  -פיננסים פנסיה
כלכלת משפחה) חשוב לו כדאי שיגיע היום לכפר
המכביה.
 .4אנחנו נגיע ל־ 1,000חברים  -קורס של 16
שעות לבעלי רשיון .ונדאג לעתיד הענף הפיננסי
והפנסיוני".
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כלל והראל ברשימת החברות המובילות
בישראל בתחום האחריות התאגידית
 160חברות ישראליות משתתפות מדי שנה בדירוג ארגון "מעלה" ,וחברות הביטוח קוטפות את
התואר הגבוה ביותר" ,פלטינה  ,"+כבר מספר שנים ברציפות > מערכת "ביטוח ופיננסים"

כ

לל ביטוח ופיננסים וקבוצת הראל ביטוח
ופיננסים זכו השבוע בציון הגבוה ביותר
בדירוג ארגון "מעלה" לשנת - 2020
פלטינה ,+הניתן בקבוצת החברות העסקיות
המובילות בישראל בתחום האחריות התאגידית.
על בסיס דירוג זה מתפרסם גם מדד "מעלה"
בבורסה לניירות ערך המאפשר למשקיעים לשלב
בין ביצועים כספיים ואחריות חברתית .ביצועי
מדד זה לאורך עשר השנים האחרונות הינם
מהטובים בבורסה הישראלית.
"כלל ביטוח ופיננסים פועלת באופן משמעותי
בתחום האחריות התאגידית בשנים האחרונות,
והתוצאות לכך ניכרות – זוהי השנה השנייה
ברציפות בה אנו זוכים בדירוג הגבוה ביותר" ,אמר
יורם נוה ,מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים" .זכייה זו

חדשות הלשכה

יורם נוה ,מנכ"ל כלל ומישל סיבוני מנכ"ל הראל |

מהווה ביטוי למחויבות שרוחשת החברה לחיזוק
והטמעת עקרונות אחריות תאגידית וקיימות
בחברה ,מתוך הבנת החשיבות הן עבור הפעילות
העסקית של החברה ותוצאותיה ,והן בניית החוסן
של כל מחזיקי העניין שלה".

"המחויבות לתחום האחריות התאגידית ולקידום
הקהילה הפך לחלק בלתי נפרד מה־DNA
הארגוני המאפיין את הקבוצה שנות פעילותה",
אמרו בהראל" .מהותה של האחריות התאגידית
וחשיבותה מוטמעים בחזון ,בעשייה העסקית,
ובערכיה של הראל .גם במהלך שנה מאתגרת
במיוחד כמו שנת הקורונה ,במהלכה התמודדנו עם
אתגרים שלא הכרנו לפני בכל התחומים ,המשיכה
הקבוצה לפעול למען סביבה שוויונית וטובה
יותר .מגמה זו המשיכה להוביל אותנו גם בשנת
 2021במהלכה עלינו בקמפיין פרסומי הקורא לכל
אזרחי ישראל לחיות בדו־קיום ולהימנע מאלימות
מכל סוג שהוא .אנו גאים להיות מדורגים זו השנה
השביעית ברציפות בדירוג הגבוה ביותר ומקווים
להמשיך ולהצטיין בתחום תמיד".

|

עשרות סוכנות וסוכנים בהשתלמות
מחוז השרון שנערכה השבוע
קרוב ל־ 100סוכנים לקחו חלק בכנס הפרונטלי של מחוז השרון במכללת  BDOונהנו מעדכונים
שוטפים ,הרצאות מקצועיות ,וסקירות בנושאי סייבר והשבחת תיק הלקוח > מערכת ביטוח ופיננסים

ה
צילומים :צילומים :סיון פרג' ויונתן זיידל  -פלאש  ,90גיא קרן

שתתפות שיא של קרוב ל־ 100סוכנות,
סוכנים ואורחים נוספים במפגש מרגש
ופרונטלי בהשתלמות מחוז השרון
שנערכה במכללת קונטק בנתניה השייכת
לקבוצת  .BDOאת המפגש המוצלח ארגן יורם
פנש ,יו"ר סניף נתניה.
"הייתה התרגשות שיא של הסוכנות והסוכנים
מהמפגש וזאת לאחר כשנה וחצי מאז המפגש
האחרון שנערך בפברואר  ,"2020אמר סו"ב דני
קסלמן ,יו"ר מחוז השרון בלשכה.
בדברי הפתיחה ציין קסלמן את הפעילות של
הלשכה מול סוכנים שנפגעו בפרנסתם ,וטיפול
במשפחות סוכנים שחלו ו/או נפטרו" .כמו כן,
הסוכנים עודכנו על מינוי חברי ועד מנהל חדשים,
מנוי מנכל"ית חדשה ללשכה ,בשמת כרמון
והאני מאמין שלי עד תום הקדנציה המסתיימת
בסוף השנה".
נשיא הלשכה ,סו"ב יוסי אנגלמן ,אמר כי הכנס
היה מצוין וכלל הרצאות מקצועיות" ,שאפו ענק
ליו"ר סניף נתניה ויו"ר מחוז השרון על הארגון
המהיר (מהחלטה לביצוע פחות משבועיים) .אין

כנס מחוז השרון .משמאל :דני קסלמן

ספק ששלוחות  BDOבכל הארץ יהיו
פתרון יעיל ונגיש לטובת התמקצעות
הסוכנים".

הרצאות מקצועיות
עו"ד עדי בן אברהם היועץ המשפטי של הלשכה
שמתמחה בתביעות ביטוח העביר הרצאה ממוקדת
אשר חידדה את ההבדלים והחידושים בנושא
ההתיישנות בענפי הביטוח השונים ,לאור התיקון

לחוק חוזה הביטוח והתקנון האחיד של קרנות
הפנסיה.
ד"ר אודי פרישמן בהרצאה מקצועית מעולה
סיפר על חידושי הטכנולוגיות הרפואיות החדשות,
לרבות ההתמודדות עם מגפת הקורונה ,ובנוסף,
הבהיר כיצד ניתן כיום להתמודד עם תביעות
ביטוח בגינן.
עו"ד טובי פארי ממשרד עו"ד קן
דרור ,הראל ,היועצים המשפטיים של
מחוז השרון ,בסקירה עניינית על
הפתרונות כיצד להלחם במלחמות
הסייבר שתוקפות אותנו סוכני
וחברות הביטוח ,וכדוגמה ציינו את
חברת שירביט ושתי סוכנויות ביטוח
גדולות.
אבי רוזנבאום ,יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח,
העניק טיפים לסוכנים בכל הנוגע להשבחת תיק
הלקוחות הקיים על ידי מכירת מוצרים פיננסים
ופנסיוניים נוספים ,בהתאם למאפייני הלקוח ,תוך
מקסום הטבות המס מחד והגדלת מקורות ההכנסה
של הסוכן מאידך.
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הוארך ההיתר למתן ייעוץ פנסיוני של הבנקים
באופן טלפוני או דיגיטלי
בשל המלצות צמצום מגעים חברתיים ובשל העלייה בתחלואה האריך הממונה
ברקת בשלושה חודשים את ההיתר שניתן בעבר לבנקים > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות המשך מגבלות הקורונה ,הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה
ברקת ,הודיע על הארכת ההיתר שניתן
לבנקים לייעוץ פנסיוני ללקוחותיהם גם מחוץ
לסניפי הבנק בשלושה חודשים.
בנייר עמדה שפרסם כותב ד"ר ברקת" :בשים
לב למצב המורכב שבו מדינת ישראל מצויה,
במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים
הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני ,ולאור כוונת
משרד האוצר לקדם תיקון לחוק הייעוץ הפנסיוני
במסגרת חוק ההסדרים הקרוב ,יובהר כי הרשות
לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים
אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי
או באמצעות הטלפון ,ללקוחות קיימים בתחום
הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו .זאת ,בין היתר,
נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים,
וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי
הבנקים ללקוחות הקיימים ,בהתאם להוראות חוק
הייעוץ הפנסיוני".

עקב הקורונה
מדובר בהארכה שמשכה שלושה חודשים של
עמדת הממונה שפורסמה בדצמבר  2020בעקבות
פניות של תאגידים בנקאיים בבקשה לאפשר
לעסוק בייעוץ פנסיוני שלא בסניפי הבנק ,לאור
המגבלות על קיום פגישות ייעוץ פרונטאלי עקב
הקורונה .חוק הייעוץ הפנסיוני קובע ,כי תאגידים
בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק ,ולא
יהיה באפשרותם להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ
לכותלי הסניפים הקבועים.
בדברי ההסבר להארכת ההיתר ,נכתב על ידי
הממונה כי "בחודשים האחרונים הוסרו מרבית
הגבלות והמלצות שונות הנוגעות לתנועה
במרחב הציבורי .לצד זאת ,גם כיום ישנן הגבלות
מסוימות המוטלות על תנועה במרחב הציבורי
והמלצות לגבי אוכלוסייה מבוגרת ואנשים
בסיכון לפיהן עליהם לצמצם מגעים חברתיים
במידת האפשר .כמו כן ,בעת האחרונה חלה עלייה

ברקת ׀ צילום :רמי זרנגר

בשיעור התחלואה בקורונה שהביאה להטלת
מגבלות מחדש על הציבור ובחינת הטלת מגבלות
נוספות".

מצטרפים עכשיו למערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע
ונהנים ממגוון שירותים מתקדמים
 8סניפים
בפריסה ארצית

מערכת אונליין
לצפייה ובקרה
מערך
הסדרי צד ג'
התייעלות
וחסכון משמעותי
בהוצאות השוטפות

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

ניהול
תביעות
צד ג'

052-6366154

ofirha@drpz.co.il

סיוע בתביעה
משפטית
טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה
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"הסוכנים לא צריכים לחשוש"

סו"ב קובי צרפתי ,יו"ר ועדת אלמנטר בלשכה ,מתייחס לכניסתה של ישראכרט לענף הביטוח " ‰אין
לנו אפשרות לעצור תהליכים .הפעילות דומה לזו של החברות הישירות" > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ל

אחר שרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
אישרה השבוע את ההתקשרות של
ישראכרט סוכנות לביטוח עם חמש
חברות ביטוח על פי מודל 'הסוכן האובייקטיבי'
 בלשכת סוכני הביטוח מצהירים כי הם אינםחוששים מכניסתה לתחום הביטוח.
ההסכמים עם הפניקס ,כלל ביטוח,AIG ,
וביטוח חקלאי נכנסו לתוקף ,אך הפעילות לשיווק
פוליסות הביטוח בתחום האלמנטרי תתחיל
בהמשך השנה ,אומרים בישראכרט.
סו"ב קובי צרפתי ,יו"ר הוועדה לביטוח
אלמנטרי בלשכה ,אמר כי ההתייחסות שלו
לישראכרט היא כמו ההתייחסות שלו לכל
הביטוחים הישירים" .מדובר על סוכנות שעובדת
ישירות מול הלקוחות באמצעות מוקדנים .אין
כאן סוכן שדואג ללקוח ,שיתקשר אליו בלילה
אחרי שהיה מעורב בתאונה והוא נתקל בבעיה עם
שירותי גרירה" ,הסביר צרפתי.
"אנחנו לא מוכרים את אותו מוצר .המוצר
שסוכן מוכר זה מוצר של טיפול בתביעות ,יחס
אישי ,אנחנו עומדים לרשות המבוטח  .24/7זה לא
יקרה בישראכרט ולא יקרה בביטוחים הישירים”.

באשר להשפעה שתהיה על הסוכנים מהפעילות
של ישראכרט ,אמר צרפתי "אני לא חושב
שאנחנו כסוכנים צריכים לחשוש מהפעילות של
ישראכרט .קיימות גם ההוראות שאוסרות להעביר
מידע על לקוחות לסוכנות של ישראכרט ,ובקשר
ללידים  -צריך לקבל את הסכמת הלקוח לפני
שמתקשרים אליו .הלשכה תקפיד על כל זה,
שהדברים מתנהלים בהתאם לתקנות של הרשות.
מעבר לזה אין לנו אפשרות לעצור תהליכים".

"ערך מוסף"

״ישראכרט ממשיכה להתקדם לקראת הגשמת
היעדים שקבענו לעצמנו – להיות קבוצת פיננסים
דיגיטלית מתקדמת" ,אמר משנה למנכ״ל
ישראכרט ,אורי אלון ,שהוביל את הכניסה של
החברה לעולם הביטוח ,לאחר קבלת אישור
ההתקשרות עם חברות הביטוח" .המטרה שלנו
היא להציע למיליוני לקוחותינו את המוצרים
הטובים והרלוונטיים ביותר ,בצורה דיגיטלית,
פשוטה וזמינה .היכולת שלנו לנתח את צורכי
הלקוח ולהציג בפניו את האפשרויות הטובות לו
ביותר תבטיח כי נוכל להביא ללקוחותינו ערך

לא ארזנו
את זה לבד.
אתם עזרתם לנו.

קובי צרפתי | צילום :באדיבות המצולם

מוסף אמיתי גם כספק של מוצרי ביטוח״.
מהלשכה נמסר כי הם שוקלים את המשך
ההתקשרות העסקית עם ישראכרט והעניין יובא
לדיון בוועד המנהל.

תודה לכם שעזרתם לנו להיבחר לטובים ביותר.
"המבחן של המדינה" * קבע:
ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל ,הטוב והמשתלם ביותר.
כולם יודעים שביטוח נסיעות לחו"ל הוא למעשה ביטוח בריאות
וביטוח בריאות ,זה הראל.

34%
24.4%

פספורט

A.I.G

12.8%
7.8%

הסקר בוצע על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה עבור חברת "המבחן של
המדינה" יולי 2021

34127.6

הפניקס
כלל

20.8%

ודאו
שהלקוחות
שלכם יודעים
איפה הפנסיה
שלהם
דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב 5-השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*
*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית
ברוטו מצטברת לתקופה שמיום  1.6.2016ועד ליום ( 31.5.2021כולה) של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בשוק בתקופה
זו .אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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העסקה נחתמה :הראל ביטוח רוכשת את
שירביט ביותר מ־ 100מיליון שקל
הראל רוכשת את כל הפעילות הביטוחית של שירביט ,שמחזיקה ביותר מ־ 100אלף לקוחות ,תמורת
 102מיליון שקל  ‰השלמת העסקה כפופה לאישורים הרגולטוריים של רשות שוק ההון ורשות התחרות
> מערכת ביטוח ופיננסים

ה

ראל השקעות דיווחה הבוקר לבורסה
כי נחתמה עסקת רכישת שירביט על
ידי החברה הבת ,קבוצת הראל ביטוח
ופיננסים ,בהמשך לדיווח על כך מחודש מאי
 .2021הראל רוכשת את כל הפעילות הביטוחית
של שירביט תמורת  102מיליון שקל.
שירביט ,שמתמחה בעיקר בביטוחי פרט,
לרבות ביטוחי רכב ,ביטוחי דירות ,נסיעות
לחו"ל וביטוחים הנדסיים ,מחזיקה ביותר
מ־ 100אלף לקוחות ומערך סוכנים רחב ,לצד
פעילות ישירה .כל אלה ,ייקלטו בקבוצת הראל
ביטוח.
מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ,מישל
סיבוני ,מסר בתגובה לעסקה כי מדובר ב"שלב
נוסף באסטרטגיה של הקבוצה להרחבת
פעילותה הביטוחית וביסוסה כקבוצת הביטוח
המובילה בישראל".
מנכ"ל שירביט ,צביקה ליבושור ,הוסיף כי

צביקה ליבושור ומישל סיבוני ׀ צילומים :באדיבות לשכת סוכני הביטוח ,ורדי כהנא

"ההצטרפות לקבוצת הראל תעניק לסוכנינו
ולמבוטחינו ערכים מוספים ,טכנולוגיות
מתקדמות ,ומוצרים חדשניים ,לצד חוסן פיננסי
מהמעלה הראשונה".

השלמת העסקה שנחתמה אמש כפופה
לאישורים הרגולטוריים של רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,של רשות התחרות ולאישורים
נוספים.
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השתתפות עצמית

| רונית מורגנשטרן

משכן חדש
השבוע חנכה סוכנות "שיר שי" את
משכנה החדש בבית התעשייה בתל אביב.
את טקס ההשקה כיבדו בנוכחותם בכירים
בענף הביטוח ,ביניהם :יגאל רבנוף  -מייסד
שירביט חברה לביטוח ,מוטי מור  -משנה
למנכ"ל הפניקס ,שלמה מילר  -סמנכ"ל בכיר
בהפניקס ,אלון מעברי  -סמנכ"ל פיתוח עסקי
וערוצי הפצה בחברת פספורטכארד ,חני
אסלן  -סמנכ”לית בכירה במנורה מבטחים,
בני שמעוני  -סמנכ”ל בכיר בהראל ,עינת
חדש  -ראש מערך ביטוחי הפרט בהכשרה,
יוסי גולדהמר  -עוזר מנכ”ל ומנהל פרויקטים
ווישור ,רן ברעם  -מנהל מרחב ירושלים
והדרום בכלל ביטוח ורבים נוספים.
הסוכנות ,בבעלותם של שי שרעבי המייסד
וחברת פיטים אחזקות ,שנכנסה כשותפה
לסוכנות ומביאה איתה תפיסה דיגיטלית
שיתופית לעולם הסוכנים ,מספקת לסוכני
ביטוח פתרונות ביטוחיים בכל התחומים,
עוסקת ברכישת תיקי ביטוח וצמיחה
דיגיטלית לעולם חדש.
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חילופים בהנהגת ארגון
 MDRTישראל
סו”ב אבשלום מושקוביץ )CFP, COT( ,נבחר
ע”י ארגון ה־ MDRTהעולמי לכהן כיו”ר
 MDRTישראל
2021־ ,2022וייכנס לתפקידו ב־ 1בספטמבר.
הוא יחליף את סו”ב ועו”ד פיני חג’ג’CLU( ,
.)TOT
נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן" :אני מבקש
לברך את אבשלום על היבחרו ליושב ראש
 MDRTישראל .אין לי ספק אבשלום שאתה,
עם היכולות שלך ,תצעיד את הארגון היוקרתי
הזה לשיאים חדשים ואנו בלשכה נעשה הכל
על מנת לסייע לך ולהצלחתך".
קרויטורו ׀ צילום :אולפני דדיס

קארין קרויטורו ,מנכ"לית הסוכנות:
"המשרדים החדשים שהושקו מהווים בית
מקצועי לסוכני ביטוח הנהנים ממעטפת
שירותים ופתרונות ביטוח מתקדמים".

מושקוביץ ׀ צילום :באדיבות המצולם

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
דורה חדשה וקב קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מה ספרו של יע ישראל״
חבויות ב
ל
ח
ו
ט
י
ב
״
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

השתלמות
פרונטאלית

השתלמות מקצועית מחוז ירושלים
בנושא בריאות
 10:00–09:00התכנסות וכיבוד
 10:15–10:00דברי פתיחה
סו"ב שמואל אשורי ,יו"ר מחוז ירושלים
סו"ב יוסי אנגלמן ,נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
עו"ד בשמת כרמון ,מנכ"לית לשכת סוכני הביטוח בישראל
 11:00–10:15העצמת סוכן הביטוח עבור לקוחותיו באמצעות שירות ייחודי
בהדסה
מר יורם פרדינרו ,מנהל אגף כלכלה במרכז הרפואי הדסה
 11:20–11:00הגדרת מחלות קשות למול החלטת בית המשפט העליון
עו"ד עדי בן אברהם ,יועמ"ש לשכת סוכני הביטוח
 11:40–11:20הפסקה
 12:15–11:40על חשיבות ביטוח תרופות
סו"ב עופר חורש ,מנהל תחום הכשרה ,ועדת הבריאות והסיעוד
 12:50–12:15הרפורמה בבריאות ,המשמעות לסוכן וללקוח
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

מועד :יום שני |  | 26.07.21שעות12:50-09:00 :
בית ההארחה "בית וגן"
רחוב הפסגה  8ירושלים
בכניסה לרחוב הפסגה ליד תחנת המוניות לפנות ימינה,
מיד לאחר מכן ניתן להיכנס לחניון התת קרקעי של המקום
(לציין באינטרקום שמשתתפים בהשתלמות של לשכת סוכני הביטוח)

לפרטים והרשמה  -לחצו כאן

ליצירת קשר:

*5823

מספר מקומות מוגבל | כל הקודם זוכה!
ההשתתפות בהרשמה מראש ועבור חברי לשכת סוכני הביטוח מחוז ירושלים בלבד
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דיגיטציה בביטוח :על אתיקה
דיגיטלית בבינה מלאכותית
הרשות האירופית לביטוח פרסמה דוח הכולל שישה עקרונות לשימוש בבינה מלאכותית
בתחום הביטוח  ‰הדוח מתמקד בטיפול באנשים במצבים פגיעים > סו"ב יוסי מנור

ק

צילום :ורדי כהנא ובאדיבות אלטשולר

בוצת המומחים לאתיקה
דיגיטלית של
(הרשות האירופית לביטוח
ופנסיה תעסוקתית) פרסמה את
הדוח שלה על בינה מלאכותית
( )AIהקובע עקרונות ממשל לבינה
מלאכותית אתית ואמינה בתחום
הביטוח .הדוח מספק הדרכה לא
מחייבת לחברות ביטוח ,לרבות
מתווכים בתחום הביטוח ,כיצד
ליישם הוגנות ואי־אפליה ,שקיפות
ויכולת הסבר ,פיקוח אנושי ,פיקוח
על נתונים וחוסן באופן מבוסס
סיכון ומידתי EIOPA .מברכת על
| צילום shutterstock :ובאדיבות המצולם
הדוח כנקודת התחלה בעלת ערך
לשימוש הולם בבינה מלאכותית
מלאכותית כדי להגן על השימוש הקולי בבינה
בביטוח.
הדוח מפתח שישה עקרונות :עקרון הערכת מלאכותית.
ההשפעה של מידתיות; עקרון ההוגנות ואי־
האפליה; עקרון השקיפות וההסברה; עקרון
המונח "חברות ביטוח" משמש בדוח לכסות
הפיקוח האנושי; עקרון ממשל הנתונים ושמירת
התחייבויות של חברות ביטוח והן מתווכים
הרשומות; עקרון החוסן והביצועים.
הדוח בחן במיוחד את האתגרים להגינות עם בביטוח .ההנחיה הניתנת בדוח הנוכחי מופנית
הופעתן של טכנולוגיות חדשות ,ובמיוחד בטיפול אפוא הן להתחייבויות ביטוחית והן למתווכים
באנשים במצבים פגיעים פחות או יותר .הוא גם בעת שימוש בבינה מלאכותית בתחומים השונים
התווה כלים בשקיפות ובהסבר כדי לסייע בזיהוי של שרשרת הערך הביטוחית שבהם הם מעורבים.
אזורים שבהם איום על ההגינות .ניתנו גם הצעות עם זאת ,לעתים נעשית הבחנה בין מתווכים
כיצד יש לארגן את המשילות של השימוש בבינה בביטוחים לבין התחייבויות ביטוחית ,כאשר
EIOPA

בין מתווכים לחברות

בשל אופיו של מקרה שימוש ספציפי
בבינה מלאכותית ,התחייבויות ביטוח
ומתווכים ממלאים תפקיד אחר או
מעורבים ביישומם באופן שונה.
קיימת מסגרת חקיקה מקיפה העומדת
ביסוד פעילותן של חברות הביטוח,
החלה גם על השימוש בבינה מלאכותית
בארגונים שלהן .זהו ,במיוחד ,המקרה
של הוראת כושר פירעון ,הוראת
הפצת הביטוח ( ,)IDDהתקנה הכללית
להגנה על נתונים ( )GDPRודירקטיבת
הפרטיות האלקטרונית הקרובה (.)ePD
אבל פיסות החקיקה השונות צריכות
להיות מיושמות באופן שיטתי ולדרוש
הבהרה כדי לסייע לארגונים להבין
למה הם מתכוונים בהקשר של בינה
מלאכותית.
הדוח קובע שיש להשתמש בנתונים רגישים,
כגון נתוני בריאות כדי לספק שירותים יקרי ערך
לצרכנים ,ואין להשתמש בהם למטרות אחרות
מאלה שעבורן הם נאספו ונגד האינטרסים של
הצרכן .באופן דומה ,יש להימנע מנתוני מדיה
חברתית כאשר נתונים כאלה אינם יציבים,
ניתנים למניפולציה ועלולים להוביל לפרשנויות
שגויות או לא יציבות.
הכותב הוא חבר ועדת ההיגוי של לשכות
הביטוח באירופה ,יו"ר מטה אירופה
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עשה ואל תעשה בהעסקת עובדים
בעלי סוכנויות ביטוח מוצאים עצמם פעמים רבות כמעסיקים ,ונדרשים לעסוק
בסוגיות רבות הקשורות בניהול העסק  ‰יועץ הלשכה ,עו"ד משה סרנגה ,עם טיפים
חשובים למעסיקים

נ

יהול והעסקת עובדים הינו אחד מהמרכיבים
החשובים ,אם לא החשוב שבהם ,בניהול
העסק ובהצלחתו .מניסיוני רב השנים
בהעסקת עובדים הגעתי למסקנה כי העובדים
מהוווים שותפים עסקיים ,יש להתייחס אליהם
בגישה מכבדת ,מתגמלת ומעודדת.
במאמר זה אציין מספר מרכיבים המאפיינים
את תהליך העסקה ,מרגע פרסום המודעה לגיוס
עובדים ,דרך ראיון העבודה ,הליך הסכם העבודה,
דוח הודעה לעובד ,כתובת המייל של העובדים,
דוחות הערכה תקופתיים ,העסקת נשים,
התייחסות לנשים בהריון ובטיפולי פוריות ,הליך
סיום העסקה ,שימוע ,גיל הפרישה וסיום העסקה.

הראיון

מודעת גיוס העובדים חייבת להיות מנוסחת
עבור שני המינים ,ועבור כל המגזרים .פרסום
באינטרנט ששולל העסקת עובדים ערבים ,גרר
אחריו סנקציה בבית דין שעלותה  40אלף שקל.
לאחר ראיון העבודה יש להגיב לחיוב או
לשלילה תוך  14יום מקיום הראיון ,בין אם
התקבלו העובדים ובין אם לאו.
אם לארבעה לא התקבלה לעבודה בשל היותה
אם לארבעה .ההחלטה של המעסיק כי לא תוכל
למלא את תפקידה הסתיימה בהליך משפטי בבית
הדין בעלות של  50אלף שקל; מועמדת לקבלה
לעבודה שעטתה חיג'אב סורבה רק בגלל עטיית
הסממן הדתי .היא תבעה את המעסיק המראיין
וזכתה בפיצוי בסך של  40אלף שקל; מעסיק
שטען כי המשרה אינה מתאימה לאישה ,כי היא
כוללת משמרות ,נתבע בבית הדין ושילם סך של
 50אלף שקל ,כשהעובדת לא עבדה ולו דקה אחת.
לסיכום הליך ראיון העבודה מחייב את המראיין
לנהוג בזהירות יתרה ,לא לשאול שאלות
חודרניות ,לא לפסול על רקע מין ,דת ,מגדר,
ילדים ועוד.

הקבלה לעבודה

צילום ראש :באדיבות המצולם

לאחר שהעובדים התקבלו לעבודה ,יש לערוך
הסכם המכיל את הפרטים האישיים ,תנאי העסקה,
התפקיד ,שכר ותנאים סוציאליים ומשך ההודעה
מראש בסיום העסקה.
בתוך  30יום מתחילת העסקה יש להגיש לעובד
דוח הודעה לעובד .דוח זה הינו חשוב ויהיה מפורט
על תנאי העסקה ,הממונים ,תחומים ותפקידים בהם
יעסוק העובד או יתבקש לבצעם בהמשך העסקה.
דוח הודעה לעובד מפורט ימנע חיכוכים בעתיד,
טענות אפשריות להרעת תנאים (באם צוין

יש להגיב לחיוב או לשלילה תוך  14יום ממועד קיום הראיון | צילוםshutterstock :

בפירוש) ,עוגמת נפש ,תסכול ,ירידה בתפוקה
והחשוב ביותר  -עובד ממורמר אינו עובד.
מעסיק ששינה מתכונת עבודה של עובדת רק
משום שהיא הרה נדרש לשלם סך של  35אלף
שקל בתביעה שהוגשה נגדו.

חדירה לפרטיות

נושא שקיבל ביטוי בפסקי דין רבים וכן בהלכה
של בית הדין הארצי לעבודה הוא השימוש בתיבת
הדואר האלקטרוני של העובד .חל איסור בכניסה
לתיבה זו ,גם אם המעסיק אפשר במסגרת העבודה
לפתוח כתובת מייל פרטית לעובד ו/או שימוש
בכתובת המייל של המעסיק לתכתובת פרטית.
עם זאת ,מעסיק שכבר בדוח ההודעה לעובד
אסר או אישר לעובד להשתמש בכתובת המייל

נושא שקיבל ביטוי בפסקי דין
רבים וכן בהלכה של בית הדין
הארצי לעבודה הוא השימוש
בתיבת הדואר האלקטרוני של
העובד .חל איסור על הכניסה
של המעסיק לתיבה זו

העסקית או הפרטית ,והודיע לעובד כי התנאי
לשימוש במייל היא שהמעסיק יוכל מעת לעת
לצפות בתכתובות.

הליך סיום העסקה

הליך הפיטורין מתחיל בשימוע ,שימוע הינו
יציר הפסיקה ,אם זאת יש להקפיד על עריכתו
באופן שלא יחשוף את המעסיק לתביעה.
ההליך מתחיל במשלוח הודעה בכתב לעובד,
מתן שהות של מספר ימים להופעתו של העובד,
אפשרות לצרוף נציג מטעם העובד ,עו"ד ,נציג
ועד ,או כל אדם אחר וסיבת הזימון לשימוע.
במהלך פגישת השימוע יש להציג בפני העובד
את הטענות בדבר סיום העסקתו ,כן יש להציג
את הערכות התקופתיות שנערכו יחד עם העובד
או בלעדיו ,אם לא נערכו – זה יקשה על המעסיק
לטעון לחוסר שביעות רצון מהעסקתו.
לעובד תינתן ההזדמנות לומר את דברו ו/או
לסתור את טענות המעסיק ,ירשם פרוטוקול אותו
יקבל גם העובד בסיום ההליך .לא יינתן מכתב
סיום העסקה באותו מעמד ,טעות נפוצה היא
לערוך את שני ההליכים באותו מעמד.
אירוע שטופל במשרדנו :מורה שהועסקה על ידי
רשות מקומית פוטרה ללא עריכת שימוע ,טענת
העירייה בבית המשפט היתה כי המורה נכשלה
בתפקודה מול התלמידים ולכן לא הוארכה
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משרתה .בבית הדין הצגנו את הערכות מנהלת
בית הספר מדי שנה .הערכות היו חיוביות והיא
אף קודמה .בית הדין חייב את הרשות המקומית
בסך של  42אלף שקל ,למרות שהמורה עוסקה רק
שנתיים והיתה זו משרה חלקית שנייה.
לעיתים מעסיקים/מנהלים/ממונים ,מאבדים את
סבלנותם כאשר עובד/ת שגה במהלך עבודתו ,הם
"עושים משפט שדה" ,שולחים הודעה ב־,SMS
או טלפונית ושולחים את העובד לביתו ואז
מתחרטים.
החרטה מפיטורין חייבת להיות בהסכמת שני
הצדדים" .אל תאמרו דברים שאחר כך מצטערים
עליהם" ,בכלל בחיים וגם נגד עובדים.
מקרה נוסף שטופל במשרדנו :עובדת במסעדת
המבורגרים ברמת השרון שימשה כאחראית
משמרת .נהוג היה כי עם סגירת המסעדה
העובדים יושבים לסעוד בטרם סיום המשמרת.
באחד הערבים התקשר הבעלים למנהלת
המשמרת ,עת צפה במצלמות המותקנות במסעדה
ומשודרות לביתו והתלונן על הישיבה בחברותה
במסעדה ,חמת הזעם של הבעלים הסתיים במשפט
"תשאירי את המפתחות ועופי משם" .העובדת
שפניה הולבנו ניסתה להסביר ללא הועיל ,ועזבה
את המקום לביתה .העובדת היא אדם אחראי
שעבדה שנים רבות במסעדה .היא שלחה הודעה
למעסיק כי יש לה משמרת נוספת ביום שלמחרת,
אך הבעלים לא השיב לה.
המקרה הגיע לפתחו של בית הדין לעבודה,
שם טען המעסיק כי היא לא פוטרה אלא עזבה
מרצונה .בית הדין התרשם כי המעסיק פעל שלא
כדין ,ופסק סך של  62אלף שקל לטובת העובדת.

פיטורין

דוגמאות נוספות מתוך הליכים משפטיים
שהתקיימו בבתי הדין לעבודה :פיטורין של נהג
משאבת בטון במסרון  ,SMSבבית הדין הוצגו
טענות נוספות בדבר ליקויים בתשלום השכר -
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סה"כ פיצוי לעובד  166אלף שקל.
פיטורי עובדת בהריון צריכים להיערך על פי
הקבוע בחוק ,לאחר שישה חודשי העסקה יש צורך
באישור הממונה .בעניין זה יש להתייחס לטיפולי
פוריות ,שמירת הריון ,פיטורי עובדת לאחר
חופשת לידה ועוד.
יש להתייחס בחשיבות עליונה לכללים ולפעול
בהתאם ,יעוץ משפטי ימנע סיטואציות לא
נעימות.
תביעה שהתבררה בבית הדין הארצי לעבודה
בדבר פיטורי עובדת שלא גילתה במהלך ראיון
עבודה שהיא בהריון ,נקבעה סנקציה בסך של 35
אלף שקל נגד המעסיק.

המעסיק לשלם את זכויותיה הפנסיוניות.

הטרדה מינית

נושא ההטרדה המינית הוא בעל חשיבות עליונה,
ויש לטפל באופן מיידי בכל תלונה של עובד/ת
על הטרדה ,ניסיון ו /או ניסיונות חוזרים .הצעות
חוזרות ונשנות במקום העבודה מצד ממונה קיבלו
ביטוי בבית הדין ,והושת על המעסיק פיצוי בסך
של  30אלף שקל לעובד.
פגיעה בשמו הטוב של העובד ,הינו ערך נוסף
שבית הדין לעבודה נותן דעתו .כבוד השופטת
שטיין פסקה פיצוי בסך של  50אלף שקל בגין
לשון הרע.

גיל הפרישה
נושא ההטרדה המינית הוא
בעל חשיבות עליונה ,ויש
לטפל באופן מיידי בכל תלונה
של עובד/ת על הטרדה ,ניסיון
ו/או ניסיונות חוזרים
עורכת דין שפוטרה לאחר חמישה חודשי
עבודה כשהייתה בהריון .בית הדין הטיל עיצום
כספי על המעסיק ,שהינו משרד עורכי דין ,בסך
של  50אלף שקל ,בגין הפיטורין סך של 7,000
שקל וסך של  28אלף שקל בגין אובדן כושר
השתכרות.
פיטורין בגין נטילת טובין ממקום העבודה:
עובדת בבית חולים שהיתה נוטלת שיירי מזון
מעגלות המזון המפונות ממחלקות האשפוז
ונזרקות לפח האשפה ,זאת כדי להאכיל חתולים,
פוטרה בעת ביצוע שימוע ונשללו ממנה פיצויים
וזכויות פנסיוניות להן היתה זכאית .בתביעה
שהוגשה לבית הדין ,בית המשפט חייב את

גיל הפרישה הינו  67לנשים וגברים .עובד
המעוניין להמשיך ולעבוד לאחר גיל הפרישה -
על המעסיק לזמנו לשיחת שימוע ולנסות לשלבו
במקום העבודה ,גם בתפקיד אחר.
פסק דין וינברגר עסק באופן נרחב בסוגיה,
למרות שהחלטה בדבר גיל פרישה מחייבת
חקיקה ,בית הדין התרשם כי המעסיק לא מילא
את חובתו ופסק נגדו סך של  50אלף שקל בגין
התנהלות לקויה.
במאמר זה ניתנה סקירה חלקית ולא מקיפה
מקוצר היריעה ,לגבי טעויות נפוצות של מעסיקים
והסנקציה הננקטת נגדם.
הוצגו המלצות לעשה ואל תעשה בהעסקת
עובדים .אלה המלצות חלקיות ויש עוד המון.
המאמר מדבר בלשון זכר ונקבה גם אם לא צוין.
האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ,המאמר
מציין מקצת מהמקרים ופסקי דין שפורסמו
וקיימים עוד רבים כמותם.

הכותב הינו מייסד ושותף במשרד עו"ד
והגישור סרנגה־כנר ,משמש כיועץ לשכת
סוכני הביטוח ומרצה בכיר

בדרכים ,שניים זה תמיד ביחד

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

השתלמות
און ליין

עתיד העסק המשפחתי
שאלות ופתרונות בסוגיית המשכיות העסק המשפחתי
ושמירה על הצלחתו
מרצה :מר רוני קרמר ,יעוץ אסטרטגי ,גידור בעסקים והעברה בין דורית
מנחה :סו"ב יוסי אנגלמן ,נשיא הלשכה

מועד :יום שני | 26.07.21
שעה14:00-13:00 :

השתלמויות

ללא
עלות!

ליצירת קשר:

*5823

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

השתלמות
און ליין

הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע
ארגז כלים לאבטחת מידע והגנת פרטיות בסוכנות הביטוח ,עושים סדר בנושא
אבטחת המידע רישום מאגרי מידע -התהליך והמטרה.
תיק נהלי אבטחת מידע והגנת הפרטיות  -תכנים וכלים שימושיים ,חובת סודיות עובדי
סוכנות הביטוח .משמעויות נזיקיות ופליליות בדיני הפרטיות.

מרצים :עו"ד עדי בן אברהם ,עו"ד יעקב עוז
מנחה :סו"ב אניה לוין
השתלמויות

ללא
עלות!

מועד :יום רביעי | 28.07.21
שעה13:30-12:30 :

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

ליצירת קשר:

*5823
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משולחנו של היועמ״ש
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תנאי פוליסה לקבלת תגמולי אובדן
כושר עבודה

עו"ד עדי בן אברהם מדבר על אופן צירוף לביטוח ועל חשיבות הגדרת העיסוק/מקצוע של המבוטח
בפוליסת אובדן כושר עבודה

כ

מנהל תביעות אכ"ע לשעבר ,עולה לא
פעם סוגיית העיסוק או המקצוע של
המבוטח לפני האירוע נשוא התביעה.
השבוע אעסוק בפסק דין שניתן ביחס למבוטח
שהינו בעלים של עסק לשיפוץ ושחזור רהיטים
אשר טען כי בנוסף לעיסוקו כסוחר רהיטים
עתיקים ,הוא גם עוסק בעבודה פיזית הכרוכה
בשיפוץ הרהיטים .המבוטח טען כי הוא מצוי
באובדן כושר עבודה.
חברת הביטוח טענה כי המבוטח ביטל את
הפוליסה על שמו ומשכך אינו זכאי לפיצוי בגין
אכ"ע ,ואף אם יקבע כי הפוליסה בתוקף הוא לא
עומד בתנאי ההגדרה בפוליסה.
בהצעת הביטוח נרשם כי המבוטח הינו "סוחר
רהיטים" וכי הסוכן יהיה שלוחו של המבוטח

בתנאי הפוליסה לעניין הגדרת אובדן כושר
עבודה ,שכן הוא כשיר לעסוק כסוחר רהיטים
כעיסוק סביר אחר.

היפוך שליחויות

בתחילת שנת  2013התבקשה חברת הביטוח לבטל
את הפוליסה ,ובשלהי  2015הגיש המבוטח תביעה
נוספת לתגמולי ביטוח לאחר ניתוח לב שעבר.
חברת הביטוח השיבה כי הפוליסה בוטלה ,וללא
קשר המבוטח לא מצוי באכ"ע על פי תנאי הפוליסה.
המבוטח הגיש תביעה לבית הדין ביחס לשני
האירועים אשר נדחו על ידי חברת הביטוח וטען
שהוא זכאי לתשלום חודשי ביחס למקצועו כמשפץ
רהיטים ואין לבחון את עיסוקו לסוג המקצוע "סוחר
רהיטים" אשר נרשם בהצעה .בנוסף ,טען כי הסוכן

המבוטח הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח וטען שהוא
זכאי לתשלום ביחס למקצועו כמשפץ רהיטים ולא לפי
עיסוקו כ"סוחר רהיטים" כפי שנרשם בהצעה
(היפוך שליחויות) .חברת הביטוח הפיקה למבוטח
פוליסה עם הגדרת אכ"ע של "עיסוק סביר" -
כיסוי לאכ"ע במקצוע או בעיסוק בו עסק עד
לאותה מחלה או תאונה שבעקבותיה נבצר ממנו
לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו,
השכלתו והכשרתו מעבר לתקופת ההמתנה.
מספר שנים לאחר מכן ערך המבוטח פוליסת
אכ"ע נוספת ושם צוין בהצעה כי עיסוקו של
המבוטח הינו" :סוחר רהיטים משומשים וגם עובד
לעתים בשיפוץ".
המבוטח הגיש דרישה לתגמולי ביטוח באמצעות
סוכן הביטוח ,אלא שחברת הביטוח דחתה את
תביעתו בטענה כי המבוטח איחר במועד הדיווח
באופן המכשיל את בירור תביעתו וכן אינו עומד

ידע על עיסוקו בפועל וידיעתו כידיעת חברת
הביטוח.
ביחס להודעת הביטול טען המבוטח כי אין לכך
כל תוקף שכן הביטול מבוסס על הטעיה מצד
הסוכן וחברת הביטוח בנוגע לכיסויים והיכולת
לקבל תגמולי ביטוח.
חברת הביטוח השיבה כי דין התביעה הראשונה
להדחות בגין התיישנות ,וביחס לתביעה השנייה
בגין האירוע הלבבי ,הרי שהיא התרחשה לאחר
ביטול הפוליסה .החברה דחתה את יתר הטענות
ואף ציינה כי המבוטח חתם על היפוך שליחויות
בהצעה ולכן הסוכן אינו שלוח שלה .יתרה מכך,
המבוטח לא עומד בתנאי ההגדרה בפוליסה לעניין
אובדן כושר עבודה.

"להסתמך על ההצעה"
בית הדין דוחה את התביעה הראשונה בגין
התיישנות ופונה לדון בתביעה השנייה .הוא
מדגיש כי בעדותם של המבוטח ואשתו נטען
כי הסוכן הטעה אותם להאמין שהכיסוי לאכ"ע
נבחן רק בהתייחס למקצוע המוצהר בהצעה ,ולכן
הפוליסה בוטלה חרף  20שנות תשלום פרמיה.
חברת הביטוח השיבה כי לעניין הביטול הסוכן
אינו שלוח שלה ולכן הפוליסה מבוטלת .בית הדין
מקבל את עמדת חברת הביטוח ומסביר כי כבר
בפנייה הראשונה טען המבוטח ביחס לעיסוקו
כסוחר רהיטים (מקצוע ועיסוק המפורט בהצעת
הביטוח) ומשכך אין לו להלין על הגדרה זו.
המבוטח ,מוסיף בית הדין ,לא הסביר מדוע לא
פעל להשיב את הפוליסה לתוקף לאחר שהוצע לו
הדבר בתגובה למכתב הביטול.
בית הדין לא דן בסוגיית ההטעיה של סוכן הביטוח
לעניין ביטול הפוליסה מהטעם שהסוכן אינו צד
להליך* ואף לא הובא לעדות ,ומוסיף כי לא נפל
פגם בהתנהלות חברת הביטוח בסילוק הפוליסה על
פי הודעת המבוטח ,ומשכך במועד התביעה השנייה
למבוטח לא הייתה פוליסה בתוקף .בית הדין דוחה
את הטענה כי על חברת הביטוח להסתמך על
עיסוקו בפועל למול עיסוקו בהצעת הביטוח.
התביעה נדחתה ובשלב זה לא ידוע אם יוגש
ערעור לבית הדין הארצי.
*המבוטח צירף את סוכן הביטוח כנתבע בטענה
בין היתר כי הסוכן לא רשם את מקצועו הנכון
של המבוטח (אך התביעה נמחקה הואיל והעילות
כנגדו חרגו מסמכותו של ביה"ד).
הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה

נשיא הלשכה ,הוועד המנהל ,עובדי הלשכה וכל חברי המועצה
מברכים אתכם בברכת חג שמח ומבורך
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ביטוח בעולם
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דוד ליפקין

ההתייקרות הגבוהה
בפרמיות הביטוח ב־20
השנים האחרונות

מ

צילוםshutterstock :

בטחת המשנה הגלובלית סוויס רי צופה את ההתייקרות
הגבוהה בפרמיות הביטוח בשנתיים הקרובות .ההתייקרות
היא תוצאה של חידוש הצמיחה הכלכלית המואצת.
מכון המחקר  SIGMAשל סוויס רי מעריך שבתעשיית
הביטוח העולמית נפח הפרמיות יצמח השנה ב־ ,3.3%ואילו בשנה
הבאה יירשם גידול של  .3.9%ההערכה של חוקרי המכון שהיקף
תעשיית הביטוח בעולם יגיע לכ־ 7טריליון דולר בסוף .2022
עורכי המחקר צופים שהיקף פרמיות הביטוח המסחרי יגדל
ב־ 6%עד סוף  ,2021ובשנה הבאה מחזור הפרמיות יגדל ב־,5%
זאת הודות לעלייה בפרמיות הביטוח וההתאוששות הכלכלית
אחרי שנת הקורונה .מאידך ,בביטוחים האישיים הצמיחה
והריווחיות יהיו איטיים יותר ,כי ביטוח הרכב חוזר להיקף הקודם
לפני מגפת הקורונה ויש עלייה במספר התביעות של מבוטחי
הרכב.
עורכי המחקר מציינים כי עדיין אין סיכומים ברורים לגבי
תביעות מבטחים שנפגעו מהקורונה .האומדנים לגבי התביעות
לפיצויים נעים בין  30ל־ 60מיליארד דולר .רוב ההפסדים
מיוחסים לביטוחי עסקים.

הפסדי המבטחים מהשיטפונות
בגרמניה יגיעו למיליארדי אירו

ח

ברות הביטוח ומבטחי המשנה בגרמניה ובשוויץ מעריכים שהשיטפונות
שפקדו את מדינות האזור בסוף השבוע יסתכמו במיליארדי אירו .אירוע
חמור כזה ,שהביא לקריסת כפרים וקניונים ,אינו זכור מזה שנים.
כמות גשמים ירדה על אזורים שונים בגרמניה וזרמי מים חזקים פקדו כפרים
ועיירות ,תוך שסחפו בתים וכלי רכב .יותר מ־ 180איש נספו בגרמניה .סערות
מזג האוויר ושיטפונות פקדו גם
את בלגיה ,הולנד ושוויץ .אנשי
הביטוח נערכים לעריכת סקרי
הנזקים של הנכסים המבוטחים.
יחלפו כמה שבועות עד שחברות
הביטוח ידאגו לחשב את היקף
נזקי הנכסים המבוטחים .ארגון
המבטחים הגרמני  GDVהעריך
שהשנה הוצאות נזקי מזג האוויר
השטפונות בגרמניה
יהיו גבוהות יותר משנת  2013שבה
היקף נזקי מזג האויר בגרמניה הוערך ב־8־ 9מיליארד יורו.
כבר באמצע חודש יוני היתה סערת ברקים ,ברד וטורנדו שפקדה את אירופה
והסבה נזקים .חברת השמאים הגרמנית  MSKהעריכה שנזקי הסערה הזו יסבו
לחברות הביטוח נזקים בגרמניה ,אוסטריה ושוויץ בהיקף של  2.5מיליארד
יורו.

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל
תיקים שכיר .ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני
 3שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי  -יתרון
מסגרת העסקה א-ה  8:30-14:00נא לשלוח קורות
חיים לsharon@og-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות ,המתמחה בשיווק
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט ,חיים/בריאות,
דרושים :רפרנט/ית שימור לקוחות ,אנשי מכירות
עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח ,מתאמי
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום ,מזכירה
בכירה עם ניסיון ,תנאים וסביבת עבודה מעולים!
לפרטים 054-700072 :חגי".
לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן ,דרוש/ה
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי ,עם נסיון
בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח .עבודה
לטווח ארוך .התחלה מיידית .שעות העבודה בימים
א'-ה'  8:30-16:00יום ו' ,פעם בחודש 9:00-12:00 ,נא
לשלוח קורות חיים למיילcochi@shir-ins.com :
לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה .העבודה מהבית
באופן קבוע .משרה לטווח ארוך .לשלוח קו"ח למייל:
boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם
ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי ,ניהול תיקי
לקוחות ועבודה מול החברות .יש אופציות קידום! שכר
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח
קו"ח למיילtomerinsur@gmail.com :
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח
המשרד וניהול שוטף .לצד פעילות מסורתית ,המשרד
פועל בתחום  -תכנונים פנסיונים ,מיסוי ,תהליכי
פרישה ,גורם מתפעל .קורות חיים/מידע נוסף במייל
ibn1976@gmail.com
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה עובד/ת ביטוח
אלמנטרי (דירות /עסקים/רכב) עבודה בסביבה
נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל-
avi@ashani.co.il

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים
בתחום הביטוח פנסיוני  /אלמנטרי  -שיפור ניכר
בתנאיםRh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -
חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית
ומקצועית באזור roznerbit@walla.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית ,דרוש/ה
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/
סוכנות .ניסיון קודם הכרחי .קורות חיים למייל:
star202118@gmail.com
לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים
עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור  ,כולל אפשרות
לשותפות עתידית israel@di--ins.co.il .נייד -
0544260833
קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים ,פגישות
מתואמות והכשרה .לתיאום פגישה לא מחייבת עם
גביgabin@barak-fin.com 0522759119  :
לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות ,עסקים,
למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול ,שעות
גמישות .עבודה באווירה נעימה ומקצועית ,דרישות
 :יחסי אנוש טובים ורצון להצליח ,מוטיבציה גבוהה
וראש גדול יתרון ,קורות חיים יש לשלוח
MOSHE@BEYAHAD-INS.COM

gil@beyahad-ins.com
נייד  052-4526944משה נייד  052-7703399גיל

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052-2944888
להשכרה  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק

אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח תקוה .החדרים
מרוהטים ,בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת .העלות הנדרשת כולל
חשמל ,ארנונה ,אינטרנט ,ועוד 4,000 :ש"ח  +מע"מ.
לפרטים ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח תקווה .החדר מרוהט
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת .עלות כולל
חשמל ארנונה וכו' 2,000 :ש"ח  +מע"מ .לפרטים,
שמוליק 054-4946290:
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל משה
אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות התפעוליות
הנדרשות אפשרות להתמחות 050-5293836
במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין  156ת”א ,להשכרה
בקומה  20חדר במשרד מפואר .אפשר גם שירותי
משרד .טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה
*חניה בשפע *שירותי משרד  -אופציונלי יש לפנות
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון לציון לפרטים יוסי
סוללר 050-5240011

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות
 /עצמאים  /פרטיים.

אנו מתמחים ביועץ למשכנתה (חדשה  /מיחזור /
איחוד הלוואות  /ועוד) .נשמח לשת"פ עמך על תיק
המבוטחים שלך ,ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא
נפגש לקפה ,שלמה קרקסוני052-2944888 ,
https://www.facebook.com/krsmartmoney

סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק
ביטוחי (אלמנטרי ופנסיוני ) לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ
ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו
ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את
הפתרון הכי מתאים עבורכם .ביחד סוכנות לביטוח
מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים
קיימים .אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי
פעולה שבהם כולם מרוויחים (יש לנו שת"פים
שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים
בדבר וזה בדוק) שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו
רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת
החלטה מושכלת .ניתן לפנות אלינו במייל /בנייד נייד
 052-7703399גיל  052-4526944משה
gil@beyahad-ins.com
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות
חדשים .מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ?
רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח
שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך .אנא
פנו אלינו בנייד  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ( חיים ואלמנטר) יש
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת
וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il

