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"שמתי לי למטרה
למגר את תופעת
האתרים המתחזים"
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק יוצא בתקיפות כנגד תופעת האתרים
המתחזים שפוגעת במוניטין ובפרנסת סוכני הביטוח ,וכן בציבור
המבוטחים ⋅ "לאחרונה תפסה התופעה תאוצה מחודשת ,בעיקר בתחום
הבריאות ,ואנו נפעל בכל האמצעים על מנת להעלימה" > עמ' 2

הכירו את הנבחרים

טור דעה

יעד חדש

יו"ר ועדת הבריאות ויו"ר
ועדת הצעירים על התוכניות
לקדנציה הנוכחית ⋅ פרויקט
מיוחד > עמ ' 3

סו"ב עופר חורש בטור מיוחד:
האם החברות מוכנות לרפורמת
הסוכן האובייקטיבי?
> עמ' 10

יו"ר מגדל שלמה אליהו הודיע
במפתיע על פרישה ⋅ יחליף אותו
בתפקיד שופט העליון בדימוס חנן
מלצר > עמ' 6
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נשיא הלשכה אייזיק" :נפעל למיגור תופעת
האתרים המתחזים גם בהליכים משפטיים"
לאחרונה התחדשה פעילות האתרים המתחזים לגופי ביטוח ,כשהפעם הם מתמקדים בביטוחי
הבריאות ⋅ רק בסוף השבוע האחרון קיבלו אות אזרחים הודעות פישינג לנייד ⋅ "הלשכה תפעל בכל
האמצעים העומדים לרשותה" > רונית מורגנשטרן

ב

סוף השבוע האחרון עדכן הביטוח
הלאומי כי אזרחים קיבלו לנייד הודעות
עם קוד אישי לכניסה למערכת מידע
אישי באתר הביטוח הלאומי ,על אף שלא ניסו
להיכנס למערכת .לדברי המוסד לביטוח לאומי,
ההודעות לא נשלחו ממנו ,שכן מדובר בהתחזות.
נושא "האתרים/הגופים המתחזים" שמבצעים
למעשה פישינג של לקוחות פוטנציאליים ,בתחום
הביטוח בעיקר ,טופל בשנים האחרונות בלא מעט
הצלחה בידי לשכת סוכני הביטוח ,וזאת בשיתוף
פעולה עם רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
גופים מתחזים הציעו ללקוחות בדיקת פוליסות
וחסכונות פנסיוניים תמורת עמלה ,למרות שניתן
לעשות זאת חינם באתר הר הביטוח או במסלקה.
רשות שוק ההון בשיתוף עם לשכת סוכני הביטוח
ומערך הסייבר יירטה מספר אתרים מתחזים,
והרשות אף פעלה בצעדים משמעתיים ופליליים
נגד אלה שאפילו התהדרו בהצגת לוגו משרד
האוצר ,או רשות שוק ההון ,למרות שמדובר
בגופים פרטיים.
לאחרונה תפסה התופעה תאוצה מחודשת ,עם
התמקדות בביטוחי בריאות; חברות לידים מציעות
בדיקות של ביטוחי בריאות בטענה לתופעה
קיימת כביכול של "כפל ביטוחים" ומבקשות
מהמעוניינים לתת את פרטיהם האישיים.

במסווה של "כתבה מקצועית"

צילומים :גירא קרן

הגדיל לעשות אחד האתרים האלה כשפרסם
השבוע כתבה "מקצועית" כביכול ,שבאה
להזהיר את הציבור מפני "כפל ביטוחים".
הכתבה באתר מצטטת את מחקר רשות התחרות
מלפני יותר משנה ,לפיה קיימת תופעה נרחבת
של כפל ביטוחי בשוק ביטוחי הבריאות .הכתבה
שבאה כביכול לשרת את טובת הציבור ,תוקפת
את חלקם של סוכני הביטוח בתופעת "כפל
הביטוחים" ומציינת כי "החזקת ביטוחים זהים
מצביעה ככל הנראה על חוסר מודעות של
הציבור שגורמת לזריקת כספם לפח ,לסוכני
הביטוח להרוויח עמלות מכירה ולחברות
הביטוח להרוויח מיליארדי שקלים בשנה ללא
סיבה .עצרו את התשלומים היקרים והכפולים:
בחרו את קבוצת גילכם והתחילו בשאלון בדיקת
זכאות להוזלה של אלפי שקלים בביטוחים",
מוצע באתר של חברת הלידים ,שכל מטרתה

ביטוח
ופיננסים

אייזיק ונחמה גולדווסר | צילומים :באדיבות יונט ובאדיבות המצולם

להעביר את פרטי המבוטח לחברות ביטוח
וסוכנויות ביטוח תמורת עמלה.

"מכפישים את הסוכנים"

בתגובה מסרה יו"ר ועדת הבריאות בלשכה
סו"ב נחמה גולדווסר" :מצער מאוד לראות
כתבה מגמתית שמציגה תמונה חסרה ולא נכונה
לגבי מצב ביטוחי הבריאות .בשנים האחרונות
חל שינוי משמעותי בקרב סוכני הביטוח בעיקר
בעקבות כניסתו של הר הביטוח ,השינוי מאפשר
לסוכן להציג למבוטח תמונה כוללת על מצב
תיק הביטוח שלו והתאמת הצרכים הביטוחים של
המבוטח ומשפחתו בהתאם לפוליסות הקיימות.
"הנתונים שמפורסמים בכתבה מטעים; שינוי של
פוליסת בריאות קיימת ,אם מתבצעת ,מתרחשת
רק לאחר בירור צרכי הביטוח של המבוטח ,השוואת
הכיסויים הקיימים בהיבט היקף הכיסוי הביטוחי,
תשלום התביעות של חברת הביטוח המוצעת וגם
בהיבט הפרמיה החודשים שישלם המבוטח.
"לאחר השוואת כל הנתונים מוצגת תמונת מצב
למבוטח שביחד עם סוכן ביטוח מקצועי מחליט
על ביצוע שינוי כזה או אחר ,וכמובן בהתאם
לשינויים במצבו הבריאותי.
"התמונה שמוצגת בכתבה מנסה להוציא את
סוכני הביטוח כרמאים והמצב הוא ההפך הגמור -
סוכן ביטוח הוא הנציג של המבוטח אל מול חברת
הביטוח; סוכן ביטוח יבחר את חברת הביטוח

שאיתה עובד בעיקר בזכות רמת השירות שיוכל
להעניק ללקוחות שלו ולא בעקבות העמלה.
"חשוב לציין שהעמלה שמוצגת בכתבה
כפירמידה זוהי עמלת שירות שמשולמת לסוכן
לצורך מתן שירות מקצועי וזמין ולא המתנה כל
הקו בשעות ספציפיות של חברות הביטוח ,מתוך
הבנה שחברת הביטוח לא יודעת ולא יכולה לתת
שירות מקצועי וזמין כמו סוכן ביטוח שמלווה את
הלקוח במשך שנים.
"בנוסף ,מצער מאוד לראות שהכתבה בסופו
של דבר ממומנת על ידי חברת לידים שמטרתה,
בשורה התחתונה ,להעביר הפניות לאותם סוכנים
שמכפישים את שמם הטוב במשך כל הכתבה.
סוכני הביטוח נותנים וימשיכו לתת מענה ושירות
אמין ללקוחותיהם בכל תחומי הביטוח ובפרט
בתחום כל כך חשוב כמו בריאות המבוטחים".

לפעול יחד

נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק הוסיף:
"הנהגת הלשכה בראשותי שמה לה למטרה למגר
את תופעת האתרים המתחזים .אנחנו נפעל בכל
האמצעים הלגיטימיים על מנת להעלים את
התופעה ,כולל בהליכים משפטיים .אני קורא
לחברות הביטוח ולראשי רשות שוק ההון לפעול
ביחד איתנו בנושא זה ובדחיפות למען מיגור
התופעה שפוגעת בכולנו ובעיקר באזרחי המדינה.
אין סוף ליצירתיות של המתחזים".

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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פרויקט מיוחד :נבחרי לשכת סוכני הביטוח
החדשים חושפים את התוכניות לקדנציה
בכל שבוע נארח שניים מהנבחרים לתפקידי יו"רים בלשכה ,שיספרו על עצמם ועל תוכניותיהם
במסגרת תפקידם החדש ⋅ והשבוע – משיתוף מומחים בתחום הבריאות ועד גיוס מאות סוכנים
צעירים ⋅ יו"ר ועדת הבריאות סו"ב נחמה גולדווסר ויו"ר ועדת צעירים סו"ב ענר אדרי > רונית מורגנשטרן

סו"ב נחמה גולדווסר ,יו"ר
ועדת הבריאות
"חשוב שיותר סוכנים יידעו את חשיבות
ביטוח הבריאות ,התאמת הכיסויים ואופן
מימושם"
נשואה 3 +
תואר שני במדעי ההתנהגות
סוכנת ביטוח עצמאית משנת ,2005
חברת לשכה
רישיון חיים ואלמנטרי ,מתמחה
בביטוחי בריאות וסיעוד
בעלת תאגיד ביטוחי צמרת סוכנות
לביטוח ,תל אביב־יפו

"דרכי המקצועית החלה כבנקאית בבנק לאומי
בו עבדתי מספר שנים ,במהלכן למדתי לתואר
ראשון באוניברסיטה הפתוחה ,במקביל ללימודי
ביטוח .עם סיום לימודיי ,עבדתי באיחוד סוכנות
לביטוח מבית בנק לאומי כמנהלת ולאחר מכן
כמפקחת רכישה בכלל חברה לביטוח.
"בשנת  2000בעלי הקים את 'צמרת סוכנות
לביטוח בע"מ' .בשנת  2005עזבתי את חברת
כלל והצטרפתי אליו .כיום אני הבעלים

צילום :באדיבות המצולמים

נחמה" :אני מאמינה במוצרי
הבריאות השונים ולא פעם
נוכחתי לראות מבוטחים אשר
מבטלים את פוליסות הבריאות
שלהם ולאחר מכן נקלעו למצב
בריאותי מסוכן"

ומנכ"לית הסוכנות מעסיקה כ־ 8עובדים.
"בתחום הביטוח אני בעלת ניסיון רב גם
כשכירה וגם כעצמאית ומכירה את מוצרי
הבריאות על שלל מהדורותיהם .כמו כן,
בין השנים 2015־ 2018למדתי  M.Aבמדעי
ההתנהגות.
"במסגרת הלשכה  -הצטרפתי לאחרונה אך
ידי עוד נטויה .אני מאוד מאמינה במוצרי
הבריאות השונים ולא פעם נוכחתי לראות
בדרכי המקצועית מבוטחים אשר מבטלים את
פוליסות הבריאות שלהם ולאחר מכן נקלעו
למצב בריאותי מסוכן.
"כסוכנת לקחתי על עצמי למנוע מצבים
שכאלה ולהסביר לכל לקוח ולקוח כמה חשוב
להשקיע כל חודש סכום כסף על מנת לא
לקרוס כלכלית ממשברים רפואיים".
מה הבשורה שאת שואפת להביא בתפקיד
החדש?
"שיתוף מומחים בתחומי הידע וטכנולוגיות
חדשות ומתקדמות אשר לא משולמות על ידי
חברות הביטוח כתוצאה מחוסר ידע של חברות,
סוכנים או מידע חסר של הרופאים ברפואה
הציבורית .תשלום תביעות בריאות למנותחי
חו"ל".
מה תחשב בעינייך הצלחה בתפקיד?
"הצלחה מבחינתי היא אם יותר סוכנים ידעו
את חשיבות ביטוח הבריאות ,אופן מימוש מלוא
הכיסויים והתאמת הכיסויים ללקוח לפי צרכיו
ומצבו הכלכלי".

סו"ב ענר אדרי ,יו"ר ועדת
צעירים
"אני מקווה להביא לגידול של עשרות אחו־
זים בגיוס סוכנים צעירים ללשכה"
בן  ,39נשוי ואב לתאומים בנים.
סוכן ביטוח משנת  ,2005דור שני ,חבר
לשכה משנת 2005
חבר ועדה אלמנטארית בקדנציה
האחרונה
סוכנות "כרמים" ,סניף רמת גן

"לעולם הביטוח נחשפתי עוד מילדות; מגיל
צעיר עבדתי בכל מיני עבודות במשרד של אבי.

לאחר השחרור מהצבא (לוחם בגדוד  202של
הצנחנים) התחלתי את לימודי במכללת נתניה
בתחום הביטוח במטרה להיכנס לעסק עם אבי
שממוקם בבאר שבע .אני מנהל את סניף רמת
גן שהינו בית סוכנים בתחום האלמנטרי.
"אבי שלח אותי להקים פעילות חדשה בתל
אביב ,שכרתי משרד של  10מ"ר והתחלתי
מאפס .כיום הסניף שבניהולי ברמת גן מעסיק
 12עובדים ונותן שירות לכ־ 80סוכני ביטוח
בתחום האלמנטרי.

ענר" :גיוס דור צעיר לעולם
הביטוח ,שיחבור ללשכה,
באמצעות שיפור תדמית הסוכן
הצעיר ,פרסום והסברה על
יתרונותיו של סוכן ביטוח"
במסגרת תפקידי כיו"ר ועדת הצעירים
אתמקד בשלושה נושאים חשובים:
 .1החשוב ביותר  -לגייס דור צעיר לעולם
הביטוח וחבירה ללשכה באמצעות שיפור
תדמית הסוכן הצעיר ,פרסום והסברה על
יתרונותיו של סוכן ביטוח.
 .2להביא ערך לסוכנים צעירים בתחום
הפיננסים ,שפחות נעזרים בלשכה.
 .3חיזוק התחום המקצועי לסוכנים הצעירים;
לשים דגש על התעמקות בעולמות ביטוח
פחות שגרתיים ,לכוון אותם בקבלת פתרונות
ומענה ללקוחותיהם.
מה ייחשב מבחינתך הצלחה בתפקיד?
"יצירת ערך מוסף עבור סוכנים צעירים
ובתחילת דרכם מטעם הלשכה .גידול של
עשרות אחוזים בגיוס סוכנים צעירים ללשכה".
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“גמאני נולדתי לנצח”
חברת הלשכה ,סו”ב אילנה גלבוע ,מספרת על מקרים בהם סייעה כמתנדבת במיזם
הייחודי של הלשכה ועל הערך המוסף שההתנדבות מעניקה לה > רונית מורגנשטרן

ח

צילום :באדיבות המצולמים

ברת הלשכה סו”ב אילנה גלבוע היא
אחת המתנדבות במיזם המשותף של
במקרה נוסף ,ממש לפני שבועיים ,טיפלתי בתיק
לשכת סוכני הביטוח “גמאני נולדתי
של אישה חולת סרטן שסיימה את הטיפולים והחלה
לנצח” עם העמותות “גמאני” ו”נולדת לנצח”.
“סוכן הביטוח יכול להעניק ערך מוסף מאוד
גלבוע סוכנת ותיקה ,כ־ 30שנה בענף ,ובבעלותה לעבוד במקום עבודה חדש במשכורת גבוהה יותר.
סוכנות “אלומה” בירושלים .היא מספרת כי הסוכן מטעם החברה הודיע לה שכנראה יחריגו לה משמעותי לחולים קשים ומשפחותיהם בהכוונה
ובמציאת פתרונות בזכות הידע המקצועי
הצטרפה למיזם הלשכה מכיוון שהרגישה שזו את הסרטן בביטוח המנהלים ,כי היא צריכה
שלו .מדובר באנשים בשעות הקשות
שליחות לסייע לחולות ולמשפחות ילדים חולים ,למלא הצהרת בריאות חדשה .הוא לא היה
ביותר שלהם ,שאין להם את הכוחות
שאינם מתמצאים בזכויות הביטוחיות שלהם ,מודע לסעיף בפוליסה שמייתר הצהרת
הפיזיים והנפשיים להתעסק
ומשתפת בשלושה מקרים בהם טיפלה במסגרת בריאות חדשה בהגדלת שכר אוטומטית
בפרוצדורות מנהליות ובירוקרטיה,
של  10%לשנה .יידעתי את בעלה
התנדבותה במיזם:
מה עוד שאינם בקיאים בהן”,
על סעיף זה ,והם הודו לי על
“בתיק הראשון זו הייתה אישה ,עובדת
מסכמת גלבוע.
כך מאוד.
משרד החינוך ,שהוצאה לחל”ת בעקבות
סו”ב מושיק בן פורת ,יו”ר מחוז
במקרה השלישי מדובר
מחלת סרטן בה לקתה .במשרד החינוך
השרון בלשכה ,היוזם ומוביל המיזם,
היה בילד שחלה בסרטן,
המליצו לה על פרישה .בשלב ראשון
מושיק בן פורת
מוסיף“ :אילנה היא אחת המתנדבות
ואני בקשר עם ההורים שלו.
בדקתי את הכיסויים הביטוחיים שיש
לטובתם ביצעתי בדיקה בהר הביטוח הבולטות במיזם; גם אליי הגיעו הוקרות תודה
לה; לא היו לה כיסויים רבים ,אבל
של כל הביטוחים שיש לבני המשפחה ,רבות של המשפחות בהן היא מטפלת ,שמעלות
היו לה זכויות ,כולל פנסיה תקציבית.
ומצאתי כי מגיעות לילד ולבני משפחתו אותה על נס .זה רק ממחיש את הערך הרב שסוכני
מאחר שעלו היבטים משפטיים בנושא
אילנה גלבוע
הביטוח יכולים להביא לאותם חולים שזקוקים בעת
זכויות ביטוחיות כולל בגין מחלה קשה.
נעזרתי בעו”ד ליאור קן דרור ,שגם
הוקרות התודה של המשפחות והחולים ממש מצוקתם לאיש מקצוע שיכוון אותם ויעזור להם
הוא מתנדב במיזם ,והוא נתן לה סיוע משפטי.
בעקבות החיבור ביניהם ,המליץ עו”ד קן דרור על מרגשות; הן מספרות על כך שמדובר ממש בחמצן בבירוקרטיה מול חברות הביטוח והביטוח הלאומי.
שהבאתי להם .אפילו אם מקצועית העזרה שלי נשמח לעוד מתנדבים ומתנדבות כדי שאפשר יהיה
פרישה ומיצוי זכויותיה הפנסיוניות.
היא לא תמיד קריטית ,החולות מודות כל כך על להגדיל את כמות המקרים שנעניק להם סיוע”.

“גב מקצועי”

האכפתיות ועל הרצון לסייע להן ,וכמובן על הגב
המקצועי שמוענק להן.

“איש מקצוע שיכוון”

כשנותנים מעל-

%

חוצים את רף ה-

מיליארד

₪

מתרגשים לשתף שהגענו
לשיא בנכסים המנוהלים
בקרן הפנסיה שלנו .בזכות
עבודה קשה ,בסיס לקוחות
נאמן וסוכנים מוכשרים ,אנחנו
ממשיכים אתכם בדרך למעלה

ולא מתכוונים לעצור!
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שלמה אליהו" :בשלה העת לסיום כהונתי"
יו"ר קבוצת מגדל הודיע במפתיע כי הוא פורש מתפקידו ⋅ בעקבות המלצתו של
אליהו ימונה במקומו השופט בדימוס חנן מלצר > רונית מורגנשטרן

ש

למה אליהו ,בעל השליטה במגדל
אחזקות ומגדל ביטוח ,הודיע
במפתיע ביום ג' לדירקטוריון
מגדל אחזקות על פרישתו מתפקידו כיו"ר
החברה .מגדל אחזקות היא החברה הציבורית
מחזיקה במלוא המניות של חברת מגדל ביטוח
הפרטית.
על פי דיווח החברה ,אליהו ביקש
מהדירקטוריון כינוס של "אסיפה כללית
מיוחדת שעל סדר יומה מינויו של שופט בית
המשפט העליון בדימוס חנן מלצר ,לכהונה
כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה ,נוכח
כישוריו ,מומחיותו וניסיונו הרב גם בתחום
העסקי ובתחום הממשל התאגידי" .אליהו
עצמו לא מתנתק מהקבוצה וימשיך לכהן
כדירקטור בחברה.
עוד מסרה החברה ,כי פרישתו של אליהו
מתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה תיכנס
לתוקף עם מינויו של השופט בדימוס מלצר
לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה
בידי האסיפה הכללית המיוחדת שתתכנס
בימים הקרובים.
הודעת הפרישה של אליהו הפתיעה במיוחד
לאור היאחזותו התקיפה במעמדו בחברה הן
מול הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה
ברקת והן מול בכירים בחברה .מקורבים
לאליהו אמרו ,כי מדובר בעייפות של בעל

למשפחת מגדל ,ולסייע לה בכל האתגרים
שבפניה.
אני בטוח כי השופט בדימוס מלצר ,יחד עם
דירקטוריון מגדל אחזקות שאני אמשיך להיות
חלק ממנו ,וכן עם המנכ"ל המיועד של מגדל
אחזקות ועם האורגנים של מגדל ביטוח ומגדל
שוקי הון ,נדע להוביל את קבוצת מגדל לעבר
יעדים חדשים" ,אמר אליהו שדבריו מרמזים
על כך שימשיך להיות מעורב בחברה.

"שליחות ציבורית"

שלמה אליהו | צילום :סיון פרג'

השליטה והבנה שהמאבקים שניהל בשנתיים
האחרונות לא הועילו למגדל.

"יעדים חדשים"

חנן מלצר | צילום :מאתר בית המשפט

אליהו ,שחגג השבוע יום הולדת  ,86מסר
בעקבות הודעתו כי" :מגדל אחזקות היא הנכס
המשמעותי ביותר שלי ,ורכישתו הייתה גם ציון
דרך מבחינתי שכן את עבודתי התחלתי כנער
שליח בחברת מגדל ורכישת השליטה בחברה
לפני כעשר שנים הייתה מעין סגירת מעגל
עבורי .בכל התקופה מאז שרכשתי את השליטה
בחברה ,כל פעולה שעשיתי – כוונה לטובת כלל
מחזיקי העניין במגדל ביטוח ובמגדל אחזקות,
ובכלל זה לטובת משקיעיה של מגדל אחזקות ,וכן
של המבוטחים והעמיתים במגדל ביטוח".
עוד אמר כי "לאור מכלול האירועים בשנתיים
האחרונות הגעתי למסקנה כי בשלה העת לסיים
את כהונתי ,ולכן הודעתי היום על פרישתי
הצפויה כיו"ר מגדל אחזקות .אני שמח וגאה מאד
שחנן מלצר ,שופט עליון בדימוס ,בעל שיעור
קומה ,עם מומחיות וניסיון גם בתחום העסקי
ובתחום הממשל התאגידי ,נענה לבקשה להצטרף

השופט מלצר מסר" :אני שמח שהתבקשתי
להצטרף לשורותיה של קבוצת מגדל ועל
האמון שמר שלמה אליהו והדירקטוריון היו
נכונים לתת בי .עבורי זו זכות ובמידה מסוימת
אף שליחות ציבורית לכהן כיו"ר הדירקטוריון
של מגדל אחזקות ,שהיא מספינות הדגל של
עולם הביטוח והפיננסים ,ולסייע לה להגשים
את כל האתגרים שבפניה ולהמשיך להוביל
את תחום הביטוח וההשקעות".
לדבריו ,הוא מכיר את אליהו שנים רבות
וייצג את חברת אליהו בעבר בעליון" :אני
מוקיר את מומחיותו הרבה בענף הביטוח
וסבור כי פעילותו ,לרבות בקשתו לסיים
את כהונתו כיו"ר מתוך רצון להבטיח שקט
תעשייתי ויציבות בקבוצה ,הן בגדר של
התנהלות אצילית ממש" ,אמר מלצר" .אליהו
שם לנגד עיניו את טובת הקבוצה שאני יודע
שחשובה לו מאוד .קבוצת מגדל איננה חברה של
איש אחד ,אלא מקבץ גדול של מנהלים ועובדים,
כולם מומחים בתחומם ,בעלי ידע וניסיון ,ואני
בטוח שבסיועו של הדירקטוריון לצידי ,המנכ"ל
המיועד ,והאורגנים של חברות הקבוצה ,נדע
להצעיד את הקבוצה קדימה .זה המקום להודות
לאליהו ,שהחל כנער שליח בחברת מגדל והגיע
עד הלום ,ומשמש בעיניי דוגמה לסיפור הצלחה
ציוני וישראלי מופלא שאני בטוח כי עוד יסופר
בו רבות בהזדמנויות אחרות נוספות".

מנכ"ל זמני

דירקטוריון החברה החליט בנוסף על מינויו
של ד"ר גבי פיקר לתפקיד מנכ"ל מגדל אחזקות
באופן זמני עד לכניסת רו"ח יוסי בן ברוך
לתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות ב 1-ביולי .2022
עוד שינוי השבוע במגדל  -ענת אטלס תמונה
למנהלת החטיבה לפיתוח עסקי ,דאטה ודיגיטל
במגדל ביטוח ותחליף את ערן צימרמן שהודיע
לאחרונה למנכ"ל החברה ,שגיא יוגב ,על רצונו
לסיים את תפקידו .צימרמן כיהן בתפקיד מאז
אוקטובר .2019
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פיצוץ במו"מ בין הנהלת כלל ביטוח לעובדיה
ועד העובדים מאיים בסכסוך עבודה ומאשים את החברה ב"הטלת גזירות על העובדים בשעה שהיא
מרוויחה מיליארדי שקלים" > רונית מורגנשטרן

ו

עד עובדי כלל ביטוח פוצץ את המשא ומתן
שהוא מנהל עם הנהלת החברה על הסכם קיבוצי
חדש .הוועד מזהיר כי יודיע על סכסוך עבודה
בימים הקרובים.
לטענת ועד העובדים" ,בישיבת המשא והמתן
האחרונה הוצגה בפני ועד העובדים רשימת
דרישות של ההנהלה כלפי העובדים ובהן :ביטול
יום המחלה הראשון ,סירוב לחלק בונוסים לפי
רווחי החברה בשנת שיא ,פיטורי עובדים במקביל
לגיוס מנהלים נוספים ,ביטול משכורת  13וביטול
עבודה מהבית".
יו"ר ועד עובדי כלל רוני רז מזהיר" :לא ניתן
להנהלת כלל להטיל גזירות על העובדים .חברה
אשר הרוויחה בזכות עובדיה למעלה ממיליארד
שקל בשנה האחרונה החליטה להעניש את העובדים
על הצלחותיהם ולהפיל עלינו תוכנית גזירות.
בזכות העבודה הקשה שלנו החברה הגיעה לרווחי
שיא ,ובזמן שמנהליה הבכירים מקבלים בונוסים
במיליונים ומשכורות עתק  -מחלקים לעובדים
פירורים ומאיימים עלינו בפיטורים  -זה לא יקרה.

כפי שהוכחנו זאת בעבר ,אם נדרש נדע גם להיאבק
וגם לנצח .החלטנו להפסיק את המשא ומתן באופן
מיידי ובימים הקרובים נחליט על סכסוך עבודה
בכל החברה".

שנים מאתגרות

בתגובה ,שלח מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה ,איגרת
לעובדי החברה בה כתב" :הבוקר פרסם ועד עובדי
החברה מכתב חריף ,בנוגע למשא ומתן המתקיים
בימים אלה ,לחידוש ההסכם הקיבוצי .לא נגיב
כאן למשפטים שנכתבו ,רק חשוב לי להדגיש ,כי
ההנהלה ואנוכי מחויבים לרווחתכם ועושים את
כל שנדרש כדי להגיע להסכמות במסגרתן תוכלו
ליהנות ממענק מוגדל או נופש מיוחד בגין שנת
.2021
"חשוב לנו להביע את הערכתנו הרבה לעשייה
החשובה שלכם ,בשנה של שיא בתוצאות החברה,
ואנו נעשה זאת.
"בנוסף ,מתקיים משא ומתן לשנים הבאות אשר
צפויות להיות מאתגרות מאוד ומחייבות את כולנו

רוני רז | צילום :באדיבות המצולם

לנהוג באחריות .עם זאת ,בכוונתנו להגיע להסכמות
במסגרתן בשנים של תוצאות כספיות טובות ,אתם
העובדים ,תקבלו הטבות משמעותיות מעבר להסכם
הנוכחי.
"אני קורא לוועד החברה שלא להיגרר לפרסומים
מסוג זה ,ולהמשיך לסכם את הדברים בצורה מכובדת
סביב שולחן הדיונים".

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
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בהילוך גבוה
מרתון פגישות של ראשי הלשכה עם חברי כנסת לקידום נושאים חשובים שעל
הפרק ויצירת שיתופי פעולה חדשים לטובת הסוכנים > רונית מורגנשטרן

ב

מאגר מידע פיננסי

המשך לפגישתו של נשיא
עוד נפגשו נשיא הלשכה שלמה
הלשכה סו"ב שלמה אייזיק
אייזק ועו"ד יניב מאיר עם ח"כ
עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו),
אלכס קושניר (ישראל ביתנו) ,נפגשו
חברת משלחת הכנסת ל־OECD
השבוע נציגי הלשכה – אייזיק,
אשר הגישה את הצעת חוק הקמת
יו"ר הועדה האלמנטרית סו"ב שי
מאגר מידע פיננסי  -מטרת הצעת
שדה ,יו"ר ועדת ההיגוי במגזר הלא
החוק היא לאגד תחת תקרה אחת
יהודי סו"ב עדאל מחאג׳נה ,היועץ
את כלל המידע הפיננסי השייך
המקצועי עו״ד יניב מאיר ולוביסט
לכל לקוח בקרנות הפנסיה,
הלשכה לירן בן הרוש עם חברי ועדת
קופות הגמל ,קרנות ההשתלמות
הכספים בכנסת ח״כ עופר כסיף וח"כ
ומוצרי הביטוח השונים .הצורך
אחמד טיבי מהרשימה המשותפת.
לאגד את המידע הפיננסי של כל
הם דנו בהצעת החוק ביוזמת הלשכה
לקוח באופן נגיש ,עולה כתוצאה
 הצ"ח פקודת ביטוח רכב מנועי,המפגש בכנסת .מימין:
שדה ,אייזיק ,ח"כ אחמד טיבי ,מחאג'נה ומאיר | צילום :לירן בן הרוש ,מחובת החיסכון הפנסיוני החלה
חיוב שיווק פוליסה התשפ"ב 2022
באדיבות לשכת סוכני הביטוח
בישראל ,וכן מכך שמעבר ממקום
ובנושא חיוב מכירת מוצרי ביטוח על
ידי סוכנים בעלי רשיון בלבד וביטול המכירה נפגשו נציגי הלשכה שוב עם ח"כ אוסאמה סעדי עבודה אחד למשנהו ,לרוב ,מחייב פתיחת קרן
על ידי מוכרנים לא מורשים לאלתר .נושא נוסף מהרשימה המשותפת ,שלושת חברי הכנסת פנסיה חדשה ,דבר אשר מייצר ריבוי קופות
על הפרק שהובא לידיעת חברי הכנסת הוא כפל נרתמו לנושאים שעל הפרק והבטיחו שיתוף וחשבונות חדשים ומקשה על המעקב אחר
הקופות והקרנות השונות.
ביטוחי הבריאות והאתרים המתחזים .כמו כן ,פעולה עתידי.

סמנכ"ל השיווק בלשכה,
שי שמש ,מסיים את
תפקידו לאחר  7שנים
> רונית מורגנשטרן

ש

י שמש ,סמנכ"ל השיווק והמכירות של לשכת סוכני הביטוח ,הודיע
על סיום תפקידו ב־ ,1.02.2022לאחר שבע שנים בתפקיד.
במסגרת תפקידו ,היה שמש אחראי על הקמת מחלקת השיווק
בלשכה וניהל את כל מערך הכנסים וההתקשרויות עם חברות הביטוח ,בתי
ההשקעות והחברות המפרסמות ,פיתח את אפשרויות הפרסום והגדיל את כמות
שיתופי הפעולה במהלך תקופתו.
סו"ב שלמה אייזיק ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ,ציין" :אני מכיר את שי שמש
הרבה שנים ומקבל בהבנה את רצונו להתפתח ולהתקדם לאתגר הבא .תרומתו
ללשכת סוכני הביטוח הניבה פירות רבים והורגשה במהלך שנות עבודתו .שי היה
מנהל מסור אשר הקדיש את כל מרצו ומאמציו למען חיזוק מעמד הלשכה וסוכני
הביטוח בישראל .אני מאחל לשי המון הצלחה בהמשך דרכו".
שי שמש מסר" :אני רוצה להודות לכל הנשיאים ,המנכ"לים ,יו"ר הסניפים,
המחוזות ,הוועדות ,עובדי הלשכה והחברות המפרסמות ,שליוו אותי במהלך
התקופה שלי בלשכה ועזרו לי לצמוח יחד איתם .לשכת סוכני הביטוח תמיד
תישאר בלב שלי .אני מאחל לשלמה אייזיק המון הצלחה .תמיד ראיתי לנגד עיניי
את טובת הלשכה והצלחתה .אני אעמוד לרשות נשיא הלשכה וההנהגה החדשה
בכל עת שאתבקש".

שי שמש | צילום :גיא קרן
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"סוכני הביטוח הוכיחו שהם בחזית הטיפול
באזרחים במשבר הקורונה"
בנייר עמדה של הלשכה דורש הנשיא אייזיק לאפשר למבוטח שהפסיק לשלם פרמיה עקב משבר
הקורונה לחזור לביטוח בתוך חצי שנה ללא הוכחת מצב רפואי/סקר רכוש ⋅ כמו כן ,להאריך הוראת
השעה בנושא הריסק הזמני > רונית מורגנשטרן
במקרה שמבוטח מפסיק לשלם את הפרמיה
כתוצאה מהמשבר הכלכלי ,יש לאפשר לו
לחזור לביטוח ללא הוכחת מצב רפואי או
עריכת סקר רכוש תוך חצי שנה מיום הפסקת
התשלום" .כך דורשת לשכת סוכני הביטוח,
במסגרת נייר עמדה שפרסמה לקראת דיון של
ועדת הכלכלה של הכנסת שעסק בפגיעה של
הקורונה בכלכלה .על נייר העמדה חתום נשיא
הלשכה סו"ב שלמה אייזיק .הדיון שהתקיים
ביום ב' השבוע לא הסתיים ויימשך במועד אחר.
הלשכה הוזמנה להשתתף בדיון.
נייר העמדה עוסק בהשפעת נגיף האומיקרון
על עולם הביטוח בכלל וסוכני הביטוח בפרט
וכולל ,בין היתר:

"

בהתייחס לחיתום רפואי בעת הצטרפות לביטוח,
עולה השאלה האם יחולו בעתיד סייגים לגבי מי
שחלה בנגיף והאם הדבר ישפיע על אופן תמחורו.
 .3התערבות רגולטורית  -יש לבחון התערבות
רגולטורית המונעת מצב בו מבוטח הנקלע למשבר
מקומי/עולמי נאלץ בעל כורחו לוותר על הכיסוי
הביטוחי נוכח אותו משבר קיצוני ובשים לב כי

נדרשים להתמודד עם מצבים בהם משפחות איבדו את
מקור פרנסתם ואין להם את היכולת הכלכלית לשלם
את הפרמיות לביטוחים חשובים.
אנו דורשים במקרה של הפסקת תשלומי
פרמיות כתוצאה מהמשבר הכלכלי כי לא תבוטל
האפשרות לאזרחים לרכוש את הכיסוי הביטוחי
בשנית ,ללא צורך בהוכחת מצב בריאות ו/או סקר

השפעה ברמת האזרחים

 .1ירידה בפרמיה הנגבית/פניית אזרחים
לביטול כיסויים ביטוחיים – דוגמאות:
 הגבלות התקהלות ,סגירת עסקים שמהוויםאת מקור לחמם של הסוכנים נפגע עקב מגבלות
המשבר והוביל ,בין היתר ,להוצאת עובדים
שכירים לחל"ת ו/או פיטורי עובדים ,כמו גם
להפחתה בפרמיה הנגבית ממעסיקים הן באפיקים
הפנסיוניים והן בכיסויים הביטוחים לעובדים.
 בהקשר לעזיבות עבודה נוכח המשבר נדרשתהתערבות רגולטורית לאור העובדה כי ההסדרים
הפנסיוניים הקיימים לא נתנו מענה למצבי קיצון
דוגמת היעדרות ממושכת מעבודה ,הגדרת מבחני
הכנסה תואמי מצבי קיצון ודרישה לחיתום מחדש.
יש להאריך את הוראת השעה בנושא הריסק הזמני)
כיסוי זמני במקרה של עזיבת עבודה ,או חל"ת ללא
מעסיק חדש .בחודש מרץ  22נעמוד על שנתיים
לתוך מגפת הקורנה .כמו כן ,הוראת השעה בגין
משיכת כספי קרנות השתלמות שאינן נזילות עד
סכום של  7,500שקל הסתיימה כבר ביולי 2021
ויש לחדשה לפחות לרבעון  1של שנת .2022
 ירידה בנסועה של הלקוחות שגורמת לביטולפוליסות ביטוח מקיף או לצמצם את הביטוח -
מבחינת המדינה כאשר בעלי כלי רכב מבטלים
את הפוליסה שלהם ,הכוללת בתוכה גם את
הכיסוי לביטוח חובה (מכוח חוק הפלת"ד) ,החשיפה
לנזקים לתושבי המדינה עולה ואף ההשפעה על
קרנית שתאלץ לשלם תביעות במקרה בו לנהג
הרכב הפוגע לא היה ביטוח בתוקף.
 .2חוסר ודאות לגבי תנאי ההצטרפות
העתידיים לביטוחים שונים  -כך למשל,

עיסוקו של סוכן הביטוח חיוני לפעילות השוטפת של המשק והמענה הראשוני לאזרחים | צילוםshutterstock :

המשבר עלול להוביל לפגיעה במצבו הבריאותי
של המבוטח – מצב בו הוא נדרש לעשות שימוש
בכיסוי הביטוחי.

מקצוע חיוני

 .4סוכני הביטוח בחזית הטיפול לטובת
האזרחים  -מתוך ניסיון מגלי הקורונה הראשונים
נוכחנו לגלות כי עיסוקו של סוכן הביטוח חיוני
לפעילות השוטפת של המשק והמענה הראשוני
לאזרחים ,בין אם מדובר על קביעת ניתוח חרום
ללקוח ,בין אם בתיאום טיפול מציל חיים (השתלות
בחו"ל ,תרופות שאינן בסל הבריאות וטיפול
בתביעות רכוש למיניהם) .ומשכך ,יש לוודא
כי ככל ובעתיד המשק יידרש לסגרים הרי שיש
להמשיך ולהציב את סוכן הביטוח תחת המקצועות
החיוניים לפעילות המשק בשעת משבר.
סוכני הביטוח ,כמו שאר העצמאים במדינת ישראל,
נפגעים גם מהגל החמישי של הקורונה .סוכני הביטוח

רכוש וזאת עד  6חודשים מיום ביטול הפוליסה
עקב אי תשלום.
דוגמאות נוספות ,ספציפיות ,לפגיעה ישירה
בסוכן הביטוח:
 במקרה של מעסיקים הנאלצים לצמצםפעילותם העסקית תוך הוצאת עובדים לחל"ת
או פיטורין מוצא עצמו סוכן הביטוח ממשיך לתת
שירות על אף שאינו מתוגמל (שהרי ההפקדות
אינן נמשכות) .עבודת הסוכן במקרים אלו גוברת
לאור העובדה כי הוא נדרש ליתן שירות במקביל
למספר עובדים נוכח עזיבות עבודה ו/או יציאה
לחל"ת בתדירות גבוהה יותר.
 ימי הבידוד האינטנסיביים פוגעים בסוכניהביטוח העצמאיים בהיותם מעסיקים – עובדים
רבים נעדרים מהעבודה ,לא אחת היעדרות
העובד מקורה בבידוד ילדיו הקטנים .הדבר מוביל
למעמסה כבדה על משרדיהם של סוכני הביטוח
העובדים בהיקף מצומצם של כוח האדם.

10
02

דעה |

|  20בינואר 2022

על מכירות ישירות ורפורמת
הסוכן האובייקטיבי
האם חברות הביטוח מוכנות לרפורמת הסוכן האובייקטיבי? סו"ב עופר חורש מסביר את חשיבות
הרפורמה ,ומדוע יש להסדיר לפני ביצועה כי מכירת ביטוח תעשה רק על ידי סוכן בעל רישיון

ל

פני כשנתיים קיבלתי הודעה מחברת
ביטוח שנתקבלה בקשה מלקוח לביטול
שתי פוליסות בריאות של ילדיו,
פוליסות בנות כשנתיים .יצרתי קשר עם הלקוח,
הוא סיפר שהתקשרה אליו בחורה שמייצגת
חברת ביטוח והציעה לו פוליסה עם כיסויים
טובים יותר וזולה יותר עבור שני הילדים .הוא
שלח אלי את המסמכים עליהם החתימו אותו ואת
הפוליסה החדשה.
בדקתי את הפוליסה החדשה ומתברר
שהמוקדנית "שיפרה" את הכיסוי כשמכרה כיסוי
למשלים שב"ן במקום ניתוחים משקל ראשון
והגדילה לעשות כשמכרה פוליסת תרופות
בסיסית ללא תרופות בהתאמה אישית שהיו
בפוליסה שאני דאגתי למבוטחים.
בנוסף ,מכרה לילדים פוליסת מחלות קשות עם
תוספת של  25%מכיוון שאמא שלהם חלתה לפני
כשנה בסרטן ,למותר לציין שבפוליסה אצלי לא
הייתה תוספת .אם נסכם  -כיסויים פחות טובים
ובמחיר גבוה יותר .לאחר שהסברתי ללקוח מה
עשו לו ,ובעיקר מי יטפל בו בזמן תביעה -
מוקדנית שהידע שלה מוגבל או סוכן מקצועי -
הוא כמובן ביטל את הפוליסה.

ביטוח מורכב

צילום :ראובן רפ

השאלה שעולה :איך מאפשרת המדינה,
באמצעות רשות שוק ההון ,למוקדנים עם הכשרה
מוגבלת לעשות נזק ללקוחות מבלי שהם מבינים?
מי היה דואג לילדים האלה אם בעוד מספר שנים
אחד מהם היה זקוק לתרופה בהתאמה אישית
שהמוקדנית דאגה לבטל?.
לפני מספר חודשים הציג יואב יונש ,סגן בכיר
ואחראי על ביטוחי בריאות וסיעוד ברשות שוק
ההון ,את עקרונות הרפורמה החדשה בביטוחי
הבריאות .משפט הפתיחה היה "ביטוח בריאות
הוא ביטוח מאד מורכב" .אני בהחלט מסכים איתו.
אבל ,אני שואל :כיצד אתם מאפשרים למוקדנים
עם ידע מאוד מוגבל למכור ולעשות שינויים
בפוליסות בריאות? רישיון למכור ביטוח חשוב
ומורכב צריך להיות חובה .אם חברות הביטוח
רוצות למכור באופן ישיר חובה עליהן להעסיק
במחלקת המכירות רק סוכנים בעלי רישיון.
מתברר שחברות הביטוח מעדיפות מכירות
ישירות על ידי מוקדנים .האם כדי לחסוך את
עמלת הסוכן? אז יש לי הפתעה  -הם משלמות
הרבה כסף לאותם מוקדנים .לפני כשבועיים
פגשתי מוכרן של חברת ביטוח שסיפר לי כמה

סוכן אובייקטיבי יחייב את כולם לרישיון מתאים – גם את המוכרנים במוקדים הישירים | צילוםshutterstock :

הוא מרוויח ,התברר לי שיש סוכנים לא מעטים
שלא מגיעים לרמת ההכנסה שלו .מעבר לעמלות
מכירה ותנאים סוציאליים הוא גם נסע מספר
פעמים לנסיעות פרס עם החברה.

חוסכות על חשבונכם
לפני מספר שבועות לקוחה פוטנציאלית אמרה
לי שיש לה הצעה זולה יותר לביטוח בריאות
מביטוח ישיר .אמרתי לה שאני יכול לחסוך לה
יותר ושהיא לא תשלם בכלל .זה מאוד פשוט,
אל תעשי ביטוח ,כי ביטוח עושים למקרה שתהיי
בצרה ואז תפני אלי ואדאג לך ,ולא אצל מוכרן
בביטוח ישיר ,שישאיר אותך ללא עזרה ותמיכה.
אם ברצונך לחסוך בתשלום אל תרכשי ביטוח.
היא הבינה ורכשה ביטוח בריאות דרכי.
זו הנקודה שבה חוסכות חברות הביטוח .סוכן
תמיד ינסה לעזור ללקוח למצוא כיסויי מתאים,
להילחם ולעמוד לצידו של הלקוח ומשפחתו.
לפעמים לסוכן נודע שיש ללקוח בעיה רפואית
והלקוח כלל לא ידע שהוא יכול לקבל פיצוי או
שיפוי מחברת הביטוח .וכשאין סוכן ,הלקוח איננו
יודע מהן זכויותיו ,איננו יודע האם יש לו ביטוח
שהוא יכול לתבוע .זו גם הסיבה שבפרסומים של
הרשות רמת תשלומי התביעות בישיר גבוהה
יותר – כי תובעים פחות ויודעים פחות.
בפיקוח עובדים בימים אלה על רפורמת "הסוכן
האובייקטיבי" – כאילו שכל הסוכנים "עובדים"

על הלקוחות .סוכן ביטוח יבדוק מה מתאים
ללקוח ,הוא מכיר את הלקוח וגם ינסה למצוא
עבורו את המחיר הטוב ביותר.

תנאים שווים
איזה אובייקטיביות יש למוכרן של חברת ביטוח
שמקבל מהחברה רשימה של יתרונות אבל אין לו
מושג על החסרונות של אותה חברה מול החברות
האחרות.
אין לי בעיה עם סוכן אובייקטיבי ,אבל כדי
שהרפורמה הזאת תצא לפועל על הרשות לדאוג
להיווצרות תנאים מתאימים ושווים .אז סוכן
אובייקטיבי יחייב את כולם לרישיון מתאים
ותקף ואם חובה להציג הצעות של מספר חברות
 אז כולם ,כולל המוכרנים.לפני שעל הסוכנים תחול הרפורמה ,הרשות צריכה
לבדוק :האם חברות הביטוח ערוכות לרפורמת
הסוכן האובייקטיבי? האם החברות נותנות את
השרות והטיפול המתאים לכל סוכן? האם ברשות
יודעים שיש חברות שלא מוכנות אפילו לפתוח
מספר סוכן אם לא יתחייב ליעדי מינימום? שלא
לדבר על אלה שדורשות מהסוכן בלעדיות.
לסיכום ,רפורמות לרוב חשובות ,אבל לפני כן
חובה לתקן ולקבוע חד משמעית – מכירת ביטוח
– רק על ידי סוכן בעל רישיון.
הכותב הוא יו"ר מחוז ירושלים בלשכת סוכני
הביטוח
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התרשלות ונטילת אחריות :על תריס
שנפל וביטוח דירה
עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי מיוחד על ביטוחי דירה ,החריגים בכיסוי צד שלישי בפוליסה
ואיך הסתיימה תביעה בגין תריס שצנח על רכב חונה בחניון הבניין

ל

בית המשפט בהרצליה הוגשה תביעה של
בעלת רכב אשר רכבה ניזוק עקב תריס
שנפל מחלון דירה בבניין משותף וגרם
נזק לרכבה .מבטחת הדירה דחתה את התביעה
בטענה כי היא אינה אחראית לנזק לאחר שהתברר
כי התריס הותקן מספר ימים קודם לכן על ידי
הקבלן.
יובהר כי בביטוח הדירה נשוא התביעה נאמר
כי היא מכסה עבודה של בעל מקצוע בתנאי
שעבד בדירה עד שבועיים והכיסוי ישלל אם בעל
המקצוע עבד בדירה מעל שבועיים (אחד החריגים
הקיים בכיסוי צד שלישי הקיים בפוליסת דירה־
עב"א) .בעל הדירה טען כי האחריות לנזק היא על
הקבלן אשר התקין את החלונות והתריס בצורה
רשלנית ,דבר אשר הוביל לנפילת התריס ולנזק.
כנגד הקבלן הוגשה הודעת צד שלישי בדבר
אופן עבודתו להתקנת התריס אך הקבלן השיב
כי התריס הותקן כדין ונראה כי יצא מהמסילה
על ידי פעולה אגרסיבית של בעל הדירה ומשכך,
האחריות היא של בעל הדירה בלבד.

"פעל באופן סביר"
ביחס לאחריות הקבלן ,מתקין התריס ,קובע בית
המשפט כי הוא קבע שלבעל הדירה לא הייתה
ידיעה ממשית על הנסיבות שהביאו לאירוע שבו
נגרם נזק.
במקרה זה ,האחריות למצב בו התריס יישאר
במקומו באופן יציב הינה על מי שהתקין אותו,
ואין חולק כי הקבלן הוא לבדו שהתקין את התריס

ההתקנה הראשונית היה על הצד השלישי לוודא
כי התריס מצוי בצורה מאובטחת וכי נסיעתו
חלקה על המסילה.
מכאן ,מוסיף בית המשפט כי מסתבר שהייתה
יותר התרשלות בהתקנת התריס מאשר לא הייתה,
ובעל המקצוע נדרש היה לוודא שהתריס מאובטח
ולא ייצא ממקומו .על כן קובע בית המשפט כי
הנטל על בעל המקצוע להוכיח כי התריס היה
תקין ולא היה ביכולתו למנוע את הנזק ,אך הוא

חובת זהירות נוספת

צילום :באדיבות נמצולם

בית המשפט התייחס לעובדה כי הדירה בוטחה
בפוליסה תקנית אשר נוסחה על פי הוראות הדין.
בהתאם לתנאי הפוליסה מקרה הביטוח המזכה את
הצד השלישי בפיצוי הוא חבות המבוטח או בני
משפחתו ,לרבות עובדי משק ביתו ,לשלם לצד
שלישי על פי פקודת הנזיקין.
בנסיבות המקרה ,התריס נשוא הנזק לא הותקן
על ידי בעל הדירה אלא על ידי צד שלישי,
הקבלן ,ולכן קובע בית המשפט כי לא ניתן לומר
כי המבוטח התרשל .יתרה מכך ,בדיון העיד
המבוטח כי הוא ניסה לפתוח את התריס כדי
להגיע לחבלי הכביסה ,אך התריס היה תקוע,
הוא ניסה למשוך אותו וזה נפל על הרכב בחניון
הבניין .בית המשפט קובע כי מדובר על פעולה
שגרתית ולא מדובר על פעולה אגרסיבית ,חריגה
או רשלנית ולכן הוא דוחה את הטענה כלפיו.
ביחס לבעל המקצוע שהוזמן על ידי בעל הדירה
מוסיף בית המשפט כי על פי פקודת הנזיקין ,מי
שמעסיק קבלן עצמאי לא ישא באחריות שצמחה
ממעשיו של הקבלן ,למעט במקרים חריגים ,וכי
משעה שהבחירה שעשה מזמין העבודה נמצאה
סבירה ,וכל עוד לא התקיים מי מהחריגים בפקודת
הנזיקין ,אין מקום להטיל על מזמין העבודה חובת
פיקוח או חובת זהירות נוספת.

בית המשפט :התרשלות בהתקנת התריס הובילה לנזק שנגרם לרכב | צילוםshutterstock :

ולא הוכח כי הייתה התערבות חיצונית או טיפול
בתריס לאחר ההתקנה .בעדויות בדיון נאמר כי
על ידי הקבלן כי במעמד ההתקנה הסביר לבעל
הדירה שהתריס לא יכול לצאת החוצה והוא לא
יכול להסביר כיצד התריס נפל ,שכן הוא התקין
אותו כפי שצריך ,אלא שבית המשפט קובע כי
בעל הדירה פעל בצורה סבירה ולא חריגה ולא
היה מקום כי התריס יצא ממקומו ויפול.

לא הוכיח את האמור ברמת מאזן ההסתברויות
הנדרש ולכן הקבלן אחראי לפיצוי בעלת הרכב
על נזקיה.
בית המשפט מסכם :התביעה נגד בעל הדירה
וחברת הביטוח שביטחה את הדירה בפוליסת
דירה תקנית נדחתה ואילו הקבלן אשר התקין
את התריס מחויב לשלם לבעלת הרכב את הנזק
במלואו.

התרשלות בהתקנה

בשלב זה לא ידוע אם תוגש בקשת רשות ערעור
על פסק הדין.

בית המשפט מציין כי אף אם התריס תקוע הוא
לא אמור היה לצאת ממקומו עד כדי נפילה ,ובעת

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

הפרלמנט הבריטי
יחקור התנהלות שוק
הביטוח בלונדון

ו
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צילוםshutterstock :

עדה של הפרלמנט הבריטי החליטה השבוע
לחקור את התנהלות שוק הביטוח בלונדון.
במוקד החקירה :רגולציה – האם היא מחזקת
את הפעילות בלויד’ס ואת שוק הביטוח
הלונדוני.
בחקירה ייבחנו את ההשלכות של יציאת
בריטניה מהאיחוד האירופי על שוק הביטוח
הבריטי וכן תבחן הרגולציה על שוק הביטוח
ואיזה שינויים יש לבצע בתקופה הקרובה
כדי להבטיח את האטרקטיביות של השוק זה.
בנוסף ,יבדקו את התפקיד שממלאים בנק אוף
אינגלנד והרגולטור  FCAאשר מפקחים על
שוק הביטוח האנגלי.
עוד נקבע כי הוועדה תבחן את השפעת
הרגולציה על האינטרסים של הצרכנים ותנתח
את מידת התחרותיות של שוק הביטוח.

המבטחים האירופיים :נפסיק לבטח
סיכונים בשל החמרת תקנות ביטוח
חבות המוצר

א

רגון המבטחים האירופיים הזהיר את נציבות האיחוד האירופי לא לבצע שינויים
בתקנות ביטוח מוצר .אם יתבצעו שינויים בתקנות ,אומרים בארגון המבטחים ,זה
יקשה על חברות הביטוח באירופה
להמשיך לבטח סיכונים מסוימים.
האזהרה הזו של ארגון הלובי של
המבטחות באיחוד האירופי נשלח
לנציבות בתגובה לכוונת הנציבות
להתאים את הוראות חבות המוצר
לעידן הדיגיטלי והאינטליגנציה
המלאכותית ,דבר אשר יקשה על
חברות הביטוח.
המבטחים דורשים מהאיחוד האירופי
להימנע משינויים ,זאת כדי לאפשר
להם לבצע חישובים מדויקים של
ביטוח סיכונים .שינוי בתקנות יעורר קושי לעמוד בדרישות השוק סיכונים ולהיענות לדרישות השוק.
הם מוסיפים כי בחינה של תקנות
חדשות ייעשה במקרה שיתגלה פגם בתקנות הקיימות.
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.
קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.
יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד  -שליטה מלאה ביישומי אופיס;
ידע וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

קורות חיים psifas2021@gmail.com :טלפון
086289911
דרוש עו"ד עם ידע נרחב בביטוח אלמנטרי (חיתום
או תביעות) לתחום מעניין .מיקום גיאוגרפי לא משנה
־ העבודה מהבית .פניות בכתב (סודיות מובטחת) ל:
shahr35@hotmail.com
דרוש לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק,
דרוש/ה חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי
הרכב והדירה .דרישות התפקיד :ידע והיכרות עם
מערכות ההפקה של חברות הביטוח ,יחסי אנוש
טובים .משרה מלאה ימים א'־ה' .יש לשלוח קורות חיים
למיילgil@hish :־ins.co.il
דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות וביטוחי
דירות לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה ,דרוש/ה
פקיד/ה לתחום התביעות וביטוחי דירות עבודה
טלפונית ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח.
שעות עבודה מ  09:00ועד  16:30עבודה לטווח ארוך
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים
למיילmoti@edenins.co.il :
לסוכנות ביטוח בירושלים דרוש/ה סוכן/ת משווק/ת
צעיר/ה שמעוניין/ת לעבוד על תיק הלקוחות
של המשרד בתחום הבריאות/חיים/פנסיה/כללי.
העבודה משולבת ,שטח+משרד ,אופציה לשכר
בסיס+עמלות+רכב .יש לשלוח קורות חיים למשרת
סוכן dar21162@gmail.com
למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה
חתמת רכב למשרה מלאה ,מיידית ,ולטווח ארוך .נדרש
ניסיון קודם .תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים
למיילeyal@sos :־ins.co.il

שכירות משנה
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה
בחיפה ,כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים
(אופציה לרכישת ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך),
משרד צמוד ,מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון
050־7727795

להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת גן.
המשרד כולל מטבחון ,שירותים ,פינת ישיבה לעוזר,
פינת המתנה ₪ 2,500 .בחודש .במידת הצורך ניתן
יהיה לשכור גם חניה בבניין .למעוניינים נא לפנות
לראובן כפתורי 052־3586060
משרד מפואר כ  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
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

פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054־.2004455
סודיות מובטחתeran@bar .־ins.co.il
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון
– צור קשר לאפיקי הון – eyal@afikeyhon.co.il,
054־4276891
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט .משלמים מכפיל
גבוה ובמזומן ,ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד
מספר שנים 052־ 3688700מייל303@5052323.co.il :
אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו ,שלא! אצלנו
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם
ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים .אם גם אתה
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש .ליצירת
קשר ותיאום פגישה ,אסף יגר 052־ 4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
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 קרקסוני,
052־2944888

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה צביקה
גופר על פטירת אימו

חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת

https://www.facebook.com/krsmartmoney

רעיה גופר
שלא תדע עוד צער

ז"ל

