
C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

 העורך: אריה לביא / סגן עורך: אורי לביא-פלג / עריכה: עמית קרטס-בנין, עו”ד רומן סלזברג / ניו מדיה: נעמן פרנקל / גרפיקה: מיכל הראל 
www.polisa.news / E-mail: news@polisa.news  / 03-5407884 .המו"ל: תקשורת כלכלית  בע"מ / נחשון 14 רמה"ש 47301 /  טל

2271 מס'  גיליון   XXIII שנה   ISSN 0793-4750 תשע"ז  בסיון  כ”ו   ,2017 ביוני   20 ג',  יום 

הפיקוח על הביטוח דחה את הצעת 
את  להשוות  הביטוח  סוכני  לשכת 
הרגולציה המוטלת על הסוכנים וחברות 
ועדת  יו”ר  התפעול. בעקבות כך שלח 
משה גפני, את הצדדים  הכספים, ח”כ 

להתדיינות נוספת.
בדיון שקיימה הוועדה על כניסתן של 
חברות התפעול הפרטיות לעולם התפעול 
אריה  הלשכה,  נשיא  אמר  הפנסיוני 
אברמוביץ: אנחנו מבקשים עזרה בפתרון 
הכאוס שנוצר. יש מקום לבטל את החוק 

שעבר, כיוון שכבר אין בו צורך יותר”. 
יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני, יובל ארנון, 
הציג את המתווה שגיבשה הלשכה, ואמר: 
“אנחנו מבקשים להשוות את התנאים בין 

המתפעלים לסוכנים”. עיקר המודל של הלשכה 
ולחברת  זהה לסוכן המתפעל  רגולציה  הוא 
התפעול הפרטית, ותעריף זהה בדמי התפעול”. 
יו”ר פורום מנהלי ההסדרים, עקיבא קלימן, 
אמר כי המנגנון הרצוי הוא תשלום אחיד של 0.6% 
וביטול מנגנון הקיזוז, בין היתר כיוון שחברות 

הביטוח לא ערוכות ליישם את המודל. 
הראל שרעבי, סגן בכיר למפקחת על הביטוח, 
דחה את ההצעה של הלשכה ואמר, כי הוא לא 
יקבל מתווה של פשרה שפוגע במבוטחים. הוא 

הדגיש כי הרשות לא מפקחת על הליך התפעול 
אלא על בעלי רישיון ועל מעסיקים, במעמד 
ההפקדה של הכספים הפנסיוניים. שרעבי 
הבהיר, כי לא נכון להחיל את תעריפי המינימום 
על מתפעלים במצב בו מחיר השוק עשוי להיות 
נמוך יותר, וכי החובה שהוטלה על הסוכנים 
לגבות סכום זה נועדה לנטרל את המצב בו העובד 
נושא בעלויות התפעול הפנסיוני של המעסיק, 
שמגולמות בדמי הניהול שקובע סוכן הביטוח. 
ביטן הביעו  ודוד  מיקי זוהר  חברי הכנסת 

תמיכה בסוכני הביטוח, וגם יו”ר הוועדה גפני 
אמר כי הוא רואה בסוכני הביטוח גורם שדואג 
לאזרחים. לדבריו, אם הלשכה והפיקוח לא 
יגיעו להבנות – האופציה היחידה שעומדת בפני 
הוועדה היא לבטל את החוק באמצעות הצעת 
חוק פרטית. גפני גם הוסיף ואמר, כי הוא מודע 
לכך שאם תוגש הצעה פרטית – היא לא תיתמך 

על ידי משרד האוצר. 
כאמור, גפני הפציר בצדדים לנסות להגיע 

להבנות והעניק להם שבוע נוסף לדון בנושא. 
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  יו”ר הוועדה הפנסיונית יובל ארנון: אנחנו מבקשים להשוות את התנאים בין המתפעלים לסוכנים
 סגן בכיר לממונה הראל שרעבי: לא אקבל מתווה של פשרה שפוגע במבוטחים  יו”ר הוועדה ח”כ 

משה גפני שלח את הצדדים לשבוע נוסף של התדיינות במטרה להגיע להסכם המקובל על שני הצדדים

מימין: יובל ארנון, משה גפני, אריה אברמוביץ והראל שרעבי



20  ביוני 2017                                                                                                                   עמוד 2 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

הצעת חוק חדשה שהונחה אתמול )יום ב’( על 
שולחן הכנסת מציבה יעדים חדשים למערכת 
הבריאות בישראל. ההצעה מבקשת לקבוע 
פרק זמן מקסימלי לקבלת שירותי הבריאות 
יום,   30 שבסל - קבלה לניתוח דחוף בתוך 
קבלה לניתוח שאינו דחוף בתוך 45 יום, בדיקת 
סריקות וצילומים בתוך 30 יום ובדיקת רופא 

מומחה בתוך 45 יום. 
היוזמים הם ח”כ רויטל סויד )המחנה הציוני(, 
איציק  עמיר פרץ )המחנה הציוני(, ח”כ  ח”כ 
שמולי )המחנה הציוני(, ח”כ נחמן שי )המחנה 
הציוני(, ח”כ אכרם חסון )כולנו(, ח”כ עליזה 

לביא )יש עתיד(.  
יוזמי ההצעה מסבירים, כי הצורך בהצעת 
שפורסמו  הנתונים  לנוכח  התברר  החוק 
לאחרונה בדבר פרק הזמן שבו נאלצים אזרחים 
להמתין עד לקבלת טיפול רפואי. לדבריהם, 
גורמת  רפואי  לטיפול  הארוכה  ההמתנה 

במקרים רבים, מעבר לתחושת אי הוודאות 
והכאב הכרוכים במצב זה, גם לגילוי מאוחר של 
המחלה ולהחמרה במצבו הרפואי של המטופל 

ולצמצום אפשרויות הטיפול. 
בהצעה מצוין, כי סעיף 3 לחוק ביטוח בריאות 
ממלכתי קובע כי שירותי הבריאות יינתנו תוך 
“זמן סביר”. זהו מונח שנתון לפרשנות ולא 
קיימת הגבלה על פרק הזמן שבו יש לספק 
לתושב ישראל את הטיפול הרפואי לו הוא 
התושב  זכות  נפגעת  מכך,  כתוצאה  זקוק. 
לקבלת טיפול רפואי נאות, זכות הנתונה לו 

לפי הסעיף האמור ולפי חוק זכויות החולה. 
עוד נאמר, כי שירותי הבריאות באזור המרכז 
הם בעלי זמינות גבוהה יותר יחסית לפריפריה 
ולכן מצוקת ההמתנה לטיפול רפואי בולטת 
יותר בפריפריה. הצעת החוק נועדה לצמצם 
את הפער בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה.

יוזמי ההצעה אומרים, כי לנוכח ההמתנה 

רפואי, החלו להתפתח  הממושכת לטיפול 
שירותי רפואה פרטיים שונים שמאפשרים 
רפואיים  יותר לטיפולים  זמן המתנה קצר 
בתמורה לתשלום כספי. כך נוצר מצב בו כדי 
ליהנות מטיפול רפואי תוך פרק זמן סביר, נדרש 
תשלום של סכומים בלתי מבוטלים, דבר שאינו 
בהישג ידן של השכבות החלשות. לכן מוצע 
לקבוע בחוק מהו זמן סביר שבו יינתנו שירותי 
הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות. כך 
תובטח אספקת שירותים רפואיים במסגרת 
שירותי הבריאות הבסיסיים לכל התושבים 
בפרק זמן סביר, וכן יצומצמו הפערים בשירותי 
הרפואה בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה.
יצוין כי זמני ההמתנה הממושכים לטיפולים 
במערכת הבריאות הציבורית הם הגורם המרכזי 
שמניע את הציבור לרכישת ביטוחי בריאות 
פרטיים, המציעים בין היתר שירותי אבחון 
מהירים וקבלה מהירה לניתוחים בארץ ובחו”ל. 

 הצעת חוק: ניתוח דחוף תוך 30 
יום, ניתוח שאינו דחוף תוך 45 יום 

ובדיקת רופא מומחה תוך 45
 יוזמי הצעת החוק שהוגשה אתמול: לנוכח ההמתנה הממושכת לטיפול רפואי, החלו להתפתח 

שירותי רפואה פרטיים, שמאפשרים זמן המתנה קצר יותר  ההצעה באה לתקן מצב קיים לפיו נקבע 
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי כי שירותי הבריאות יינתנו תוך “זמן סביר” - מונח שנתון לפרשנות 

www.oren-ins.co.ilשמים אותך במרכז!

ההצעה המשתלמת ביותר ללקוח בביטוח ריסק!
nir@oren-ins.co.il | 050-3613610 | להתנסות במערכת ולפרטים נוספים  <<  ניר עובדיה
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 ההצעה הוגשה לאחר שהמפקחת אסרה על סוכני הנסיעות למכור ביטוחי נסיעות לחו”ל 
 על פי ההצעה סוכני נסיעות יוכלו לשווק ולמכור ביטוחי נסיעות שאינם דורשים חיתום

הצעת חוק: לאפשר 
לסוכני נסיעות למכור 
ביטוחי נסיעות לחו”ל

הצעת חוק חדשה שהונחה על שולחן הכנסת 
מציעה לאפשר לסוכני הנסיעות לשווק ולמכור 
ביטוחי נסיעות לחו”ל שאינם דורשים חיתום 

רפואי.
רוברט אילטוב  ידי  על  ההצעה שהוגשה 
)המחנה  שמולי  ואיציק  ביתנו(  )ישראל 
הציוני(, מגיעה לאחר שב-2014 פרסמה 
האוסרים  חוזרים  הביטוח  על  המפקחת 
על סוכני הנסיעות למכור ביטוחי נסיעות, 
ולאחר שבעתירה לבג”ץ שהוגשה על ידי סוכני 
הנסיעות הוחלט לדחות  את תחולת החוזרים.

יוזמי ההצעה, החוזרים המבטלים  לדברי 
את יכולתם של סוכני הנסיעות למכור ביטוח 
למרות שלא נרשמו  נסיעות לחו”ל הוצאו 
תלונות או כשלים במכירת ביטוחי הנסיעות 

על ידי משרדי הנסיעות.  
עוד אמרו היוזמים, כי במסגרת העתירה 
ציינה הנשיאה השופטת מרים נאור כי העיקרון 
המנחה אותה הוא טובת הצרכן וכי ההוראה 
מסבכת את הצרכן יתר על המידה, וזאת ללא 

כל הצדקה.
היוזמים מציעים לעגן את הנוהג לטובת 
ביטוח  ולקנות  כך שיוכל להמשיך  הצרכן, 
נסיעות לחו”ל בעת רכישת חבילת תיור ולקבוע 
24 לחוק הפיקוח על שירותים  חריג לסעיף 
פיננסיים, הקובע כי רק מי שיש בידו רישיון 
כל  בין  ביטוח  לעניין  יכול לעסוק בתיווך 
אדם לבין מבטח. יצוין כי במסגרת המאבק 
הפוליטי הצפוי על הצעת החוק, נמצאת כעת 
לשכת סוכני הביטוח בעמדה פחות טובה 
מהתאחדות סוכני הנסיעות. הלוביסטית 
של הלשכה, עו”ד יעל גויסקי, משמשת גם 
כלוביסטית של התאחדות סוכני הנסיעות, 
וכפי שפורסם לראשונה בפוליסה – במצב 
זה של ניגוד עניינים תייצג עו”ד גויסקי את 
האינטרסים של סוכני הנסיעות, ולשכת סוכני 

הביטוח תלחם בהצעת החוק ללא לוביסט.
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח, 
זמן  מספיק  היה  הנסיעות  “לסוכני  אמר: 
להתארגן לעניין ולהיערך לפשרה עליה הוסכם 
של העברת הלידים. אנחנו נמשיך להתעקש על 
שמירת המבוטחים ועל מכירת הביטוח על ידי 
אנשי מקצוע שמכירים את הנושא. אני בטוח 
שחברי הכנסת יבינו מי בעד הציבור ומהי טובת 
הצרכן ואין לסוכני הנסיעות סיבה להלך אימים 
על הציבור. יש מעל 7,000 סוכנים עצמאים 
וחברות ביטוח שיידעו להיכנס לוואקום שהם 
טוענים לו. אני סמוך ובטוח שסוכני הביטוח 
והנסיעות יוכלו לפעול יחד בהרמוניה לטובת 
יש  על הביטוח  הציבור, אך את האחריות 

להשאיר בידי אנשי מקצוע”.

התאחדות משרדי  חני סובול, מנכ”לית 
הנסיעות, אמרה בשיחה עם פוליסה, כי כשם 
שבאירופה אישרו לסוכני הנסיעות לשווק 
ביטוח על מנת לוודא כי אזרחי המדינה לא 
יוצאים לחו”ל ללא ביטוח – כך גם נכון לעשות 
בישראל. לדבריה, בג”ץ היה מחויב לחוק, 
ולכן פועלת ההתאחדות בראשותה לתקן את 
החוק ולהתאימו למצב ששרר ב-40 השנים 

האחרונות.
בתשובה לטענות של סוכני הביטוח, לפיהן 
ביטוח הנסיעות הוא מוצר מורכב שדורש 
מכירה וטיפול של איש מקצוע, טוענת סובול 
כי המוצר הינו קצר טווח ופשוט, וכי סוכני 
הנסיעות עורכים השתלמויות על מנת להכיר 

את הפוליסות השונות. עוד הוסיפה, כי סוכני 
הנסיעות מודעים לאופי הנסיעה ולכן יודעים 
להתאים את הכיסוי הביטוחי הנדרש בהתאם 
למאפייני הנסיעה )היעד, אופי הפעילות הצפוי 
וכיו”ב(. מוסכם על סובול כי במקרים בהם 
נדרש חיתום רפואי מיוחד – מן הראוי שבעל 

רישיון יבצע אותו. 
פספורטכארד, מסר  יואל אמיר, מנכ”ל 
לפוליסה: “הפשרה שהתקבלה במסגרת הדיון 
בבג”ץ היא פשרה שניתן לחיות איתה. זו תהיה 
בכייה לדורות אם הכנסת תעביר חוק שמאפשר 
למי שאינו בעל רישיון למכור ביטוח. מדובר 
בהצעת חוק שמחזירה אותנו לאחור בכל 
הקשור לסוגיה של מי רשאי למכור ביטוח”.   

אריה אברמוביץ,
נשיא לשכת סוכני הביטוח

יואל אמיר, מנכ”ל פספורטכארד חני סובול, מנכ”לית התאחדות 
משרדי הנסיעות

http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%91/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%91/
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נדונה  בבית המשפט המחוזי בתל אביב 
ידי  על  )“התובע”(, שיוצג  מ’  תביעתו של 
כלל חברה לביטוח בע”מ  נגד  שליט,  עו”ד 
מרדכי גנות  ידי עו”ד  )“כלל”(, שיוצגה על 
ממשרד עורכי הדין גנות-עמיקם, נגד עמותת 
בני ציון בת ים )“הישיבה”( ומעיין החינוך 
התורני )“מעיין החינוך”(, שיוצגו יחדיו על ידי 
עו”ד גלס, ונגד מדינת ישראל-משרד החינוך 
)“המדינה”(, שיוצגה על ידי עו”ד צור. פסק 
הדין ניתן במאי 2017, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופטת ארנה לוי.
עובדות המקרה: מדובר במקרה טראגי 
מה-23 ביוני 2005, של ילד בן 15 שהתמוטט 
בישיבה תיכונית בבת ים ועבר דום לב, לאחר 
מריבה עם תלמיד אחר )“האירוע”(. המריבה 
כללה בעיטה קלה ברגלי החבר על ידי התובע 
10 דקות  עצמו, במהלך הפסקה קצרה בת 
כי התובע  בחדר מנוחה. בדיעבד התברר, 
היה חולה במחלת לב מולדת )“המחלה”(. 
מומחה שמונה מטעם בית המשפט אישר, 
כי המריבה הקלה זירזה את פרוץ המחלה. 
עקב האירוע נקבעה לתובע נכות בשיעור של 
100%. התובע הגיש את התביעה, בין היתר, 
נגד כלל ביטוח, מכוח פוליסת ביטוח תלמידים 
יתר הנתבעים  נגד  )“הפוליסה”(. התביעה 

הוגשה בעילה נזיקית. 
טענות הצדדים: התובע טען, כי משהאירוע 
הלבבי גרם לנזק מוחי הרי שבכל מקרה קיימת 
נכות מתאונה. לטענתו מדובר במחלה רדומה 
והאירוע  שהייתה עשויה להישאר רדומה, 
הוביל להתפרצותה ואף גרם לפגיעה חדשה 
- נוירולוגית. כלל ביטוח טענה, כי היא אינה 
חבה בתשלום תגמולי ביטוח, הואיל והתובע 
לא היה מבוטח על פי הפוליסה כי במועד 
האירוע הישיבה לא הייתה מוסד הנתון לפיקוח 
המדינה. לפיכך, יש לדחות התביעה על הסף. 
עוד נטען, כי אין מדובר ב”תאונה” כהגדרת 
מונח זה בפוליסה. זה אינו אירוע “פיזי, חיצוני”, 
אין מדובר במקרה “בלתי צפוי”. כמו כן, אין 
מדובר בתאונה, אלא במחלה וגם אם מדובר 
בתאונה הרי שתאונה הנגרמת ממחלה מוחרגת 
על פי תנאי הפוליסה ובכל מקרה לא מתקיים 

קשר סיבתי בין האירוע לבין דום הלב.
פסק הדין: בית המשפט המחוזי דן בפוליסה 
לביטוח תאונות אישיות – “ביטוח תאונה” 
חוזה  לחוק   53 סעיף  להוראות  בהתאם 
הביטוח )“החוק”(, לפיו מקרה הביטוח הוא 
“תאונה שקרתה למבוטח או לזולתו”, להבדיל 
מ”ביטוח מחלה”, שאז מקרה הביטוח הוא 

“מחלה שחלה בה”.

תחילה נקבע, כי לא הוכחה התרשלות מטעם 
הישיבה ולא היה מקום לנקוט אמצעי זהירות 
נוספים אשר שלא ננקטו על ידה. התביעה 
הנזיקית נגד הישיבה נדחתה, תוך קביעה כי 
מדובר בתלמידים בני 15 ששהו בחדר מנוחה 
בעת הפסקה קצרה. פעילות זו נעדרת  סיכון 
נועדה לספק זמן  מיוחד. להיפך, הפעילות 
ושחרור, בו ההימנעות מפיקוח צמוד של מורים 
אינה רק סבירה אלא גם רצויה. כמו כן, אחד 
המורים שהה במסדרון בקרבת מקום וטיפל 
בהחייאה ובעזרה הרפואית, ולפיכך נקבע, כי 

לא הוכחה התרשלות מטעם הישיבה.
היה  לא  האירוע  במועד  כי  נקבע,  עוד 
לישיבה רישיון מהמדינה והפעילות שלה לא 
הייתה נתונה לפיקוחה, ולכן התביעה נגדה 
נדחתה. בית המשפט דחה גם את התביעה 
מדובר  אין  כי  שטענה,  ביטוח,  כלל  נגד 
בתאונה כהגדרתה בפוליסה, ולמעשה מדובר 
במחלה, שאינה מכוסה באמצעות הפוליסה. 
בית המשפט הוסיף, כי גישת הפסיקה היא, 
שכאשר מדובר באירוע הבא על רקע מחלה 
קיימת, הפורצת לאחר אירוע חריג, רק אז 
לייחס את התפרצות המחלה לאותו  ניתן 
אירוע דווקא ולא לראות זאת כהתפתחות 

טבעית של המחלה.
בית המשפט ציין, כי ככל שבגוף המבוטח 

)התובע במקרה דנן( קיננה מחלה בעוצמה 
והציפיות לכך הינה  קשה, אשר הסבירות 
שהייתה מתפרצת ממילא גם בקשר לאירוע 
בהתאמה  תידרש  ופעוט,  שגרתי  סתמי 
גם עוצמת האירוע שגרם לפריצת המחלה 
וחריגותו תהיה גבוהה מאוד. אם לא כן יהיה 
בכך הפיכת מבטח בתאונות אישיות למבטח 
ויהא בזה משום ביטול  מפני סיכון מחלה, 
הדרישה, כי הסיכון המבוטח יהיה בלתי צפוי. 
במקרה שלפנינו, מדובר בתסמונת תורשתית 
על רקע גנטי, כשגם אמו, דודו וסבו של התובע 
נפטרו ממנה, וניתן לומר, כי התובע היה בעצם 
“פצצה מתקתקת” שעלולה הייתה להתפוצץ 
בכל רגע נתון. בנסיבות אלו נקבע, כי על מנת 
שדום הלב יוכר כאירוע תאונתי, נדרש “זרז” 
ומחולל חריג וקיצוני, אולם במקרה שלנו היה 
מדובר בהשתובבות בלבד וללא כל מאמץ גופני 
מיוחד וללא כל דחק חריג. לאור האמור נקבע, 
כי לא ניתן לראות בדום הלב כאירוע תאונתי 

והתביעה נגד כלל ביטוח נדחתה. 
לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה נגד 
כל הנתבעים. עוד נקבע, כי התובע יישא ביתרת 
אגרת בית המשפט וכל צד יישא בהוצאותיו 

בנסיבות העניין.
עד למועד כתיבת שורות אלה לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: גישת הפסיקה היא, שכאשר מדובר באירוע הבא על רקע מחלה קיימת, הפורצת לאחר 
אירוע חריג, רק אז ניתן לייחס את התפרצות המחלה לאותו אירוע דווקא ולא לראות זאת כהתפתחות 
טבעית של המחלה  נקבע, כי על מנת שדום הלב יוכר כאירוע תאונתי, נדרש “זרז” ומחולל חריג וקיצוני

המחוזי דחה תביעה לפיצויים בגין 
רשלנות נזיקית של בי”ס וזכאות על פי 
פוליסת תלמידים שהוגשה נגד מבטחת

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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http://insurance.org.il/Article.aspx?Item=1172&ln=he

3.7.2017 | היכל התרבות חבל מודיעין איירפורט סיטי

כנס בריאות 2017
הבריאותהעיקר

בעידן החדש
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הוגשה  בהרצליה  השלום  המשפט  בבית 
תביעה בסך של כ-130 אלף שקל על ידי בכירה 
לשעבר במערך התביעות במגדל, בטענה כי 
האחרונה דחתה המשך תשלום תגמולי אובדן 

כושר עבודה. 
בכיר  ניהולי  בתפקיד  שעבדה  התובעת, 
כי איבדה  2015, טוענת  בחברה עד אפריל 
באופן מלא את כושרה לעבוד. זאת, לאחר 
כי היא  וכן  2015 לקתה בלבה  שבאוגוסט 

סובלת מבעיות נפשיות כתוצאה מהאירוע. 

לדבריה, מגדל אישרה לה תשלום תגמולי 
ביטוח בגין אובדן כושר עבודה מלא מה-5 
וכן  2015 ועד ל-31 ביולי 2016  בספטמבר 
 .2016 בנובמבר  ל-1  עד  תגמולים מלאים 
לטענתה, לאחר המועד האחרון כאמור, חדלה 
מגדל לשלם תגמולים וזאת למרות שמצבה 

לא השתפר. 
לתובעת  מגדל  ששלחה  הדחייה  במכתב 
מאחר  תביעתה  את  דוחה  היא  כי  נכתב, 
אינה מצויה  כי  שפסיכיאטר מטעמה קבע 

באובדן כושר עבודה לעיסוק בשיעור העולה 
על 25%, זאת לתקופה שמיום ה-1 בנובמבר 

כאמור. 
יעקב  עו”ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
זכאית  היא  כי  דוידוביץ’ טוענת התובעת, 
פרמיות  מתשלום  ושחרור  פרמיות  להחזר 
עד מועד פסק הדין וכן דורשת כי יינתן סעד 

הצהרתי עד מועד סיום הפוליסה. 
ממגדל נמסר: מגדל תתייחס לתביעה בבית 

המשפט ולא באמצעי המדיה השונים.

מועד  על  לערער  יפה  עלה  שלא  ניסיון 
ההתיישנות הקבוע בחוק חוזה ביטוח. 

רכב התובעת, אלגל חברה לרכב, היה מעורב 
בתאונה בחודש ספטמבר 2012. על פי הערכות 
מנורה  על המבטחת,  היה  שמאי התובעת, 
מבטחים, לשלם לתובעת עלות תיקון נזק בגובה 
כ-15 אלף שקל וסכומים נוספים לירידת ערך. 
מנורה מבטחים הכירה בכיסוי הביטוחי, אך 
לא קיבלה את הערכותיו של שמאי התובעת. 
2013 היא הודיעה לתובעת  בחודש אפריל 
כי תשלם לה 6,233 שקל בלבד לאחר ניכוי 

השתתפות עצמית. 
התביעה הנוכחית נגד מנורה הוגשה ביוני 
2016 בבית משפט השלום בראשון לציון על 
ההפרש בין מה ששולם לתובעת לבין מה שמגיע 

לה, לשיטתה.
מנורה מבטחים, שיוצגה על ידי עו”ד אמיתי 
התיישנות  טענת  בתגובה  העלתה  סביון, 
31 לחוק חוזה הביטוח, לפיו  בהתאם לסעיף 
התיישנות של תביעת ביטוח הינה שלוש שנים 

מיום מקרה הביטוח.
התובעת העלתה שתי טענות כדי להתגונן 
מפני טענת ההתיישנות:  האחת – כי מרוץ 
ההתיישנות לא התחיל כל עוד התקיים משא 
ומתן בין סוכנות הביטוח של התובעת לבין 
הנתבעת;  הטענה השנייה נשענה על הוראות 

סעיף 70 לחוק חוזה ביטוח, הקובע כי תביעה 
לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא 

התיישנה תביעת צד ג’ נגד המבוטחת. 
הנתבעת טענה מנגד, כי סעיף 70 אינו רלוונטי 
לענייננו, אלא רק לתביעת אחריות לנזקי צד 

שלישי.
בית המשפט לא קיבל בפסק הדין את טענת 
התביעה לגבי דחיית מרוץ ההתיישנות והפנה 
לחוק חוזה ביטוח, הקובע במפורש כי המרוץ 
של שלוש השנים מתחיל מהיום בו אירע מקרה 
הביטוח. בית המשפט העיר, כי חלפה תקופת 
ההתיישנות גם מהמועד בו השיבה הנתבעת 

לתובעת באפריל 2013.
בית המשפט דחה גם את הטענה השנייה, 

העוסקת ברלוונטיות של סעיף 70 לתביעה זו. 
בית המשפט קבע כי הסעיף מתייחס ל”ביטוח 
אחריות”, כלומר, לכיסוי ביטוחי של חבות 
כספית של המבוטח כלפי צד ג’, בעוד התביעה 
שבפנינו היא בגין “ביטוח נכסים”, היינו - כיסוי 

של נזק שנגרם למבוטח עצמו. 
כי חלה  אבי סתיו, שקבע  לדברי השופט 
במקרה זה התיישנות: “למותר להוסיף, כי אילו 
הייתה מתקבלת עמדת התובעת,  המשמעות 
היא שבכל תביעה לתגמולי ביטוח בגין אירוע 
בו היה מעורב גם צד שלישי... הייתה מוארכת 
זו הייתה  וברי כי לא  תקופת ההתיישנות... 

עמדת המחוקק”.
התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.

 התובעת, שעבדה בתפקיד ניהולי בכיר בחברה, טוענת כי איבדה באופן מלא את כושרה לעבוד 
לאחר שלקתה בלבה  במכתב הדחייה ששלחה מגדל לתובעת נכתב, כי היא דוחה את התביעה 

מאחר שפסיכיאטר מטעמה קבע כי אינה מצויה באובדן כושר עבודה לעיסוק בשיעור העולה על 25% 

 טענות התובעת נשענו, בין השאר, על הוראות סעיף 70 לחוק חוזה ביטוח, הקובע כי תביעה 
 לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת צד ג’ נגד התובעת-המבוטחת

 הנתבעת טענה מנגד, כי סעיף 70 אינו רלוונטי לענייננו, אלא רק לתביעת אחריות לנזקי צד ג’ וכי 
במקרה זה חל סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, לפיו מרוץ ההתיישנות מתחיל מיום מקרה הביטוח

בכירה לשעבר במערך התביעות 
במגדל תובעת את החברה עקב 

דחיית תגמולי אובדן כושר עבודה 

בית המשפט דחה בקשה 
לקבוע כי לא חלה התיישנות 
על תביעה נגד מנורה מבטחים

אחת מלקוחותינו, סוכנות ביטוח מובילה בתחומה,
מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח )חיים ואלמנטארי( ו/או תאגידי ביטוח

קן דרור & הראל, 
משרד עו”ד ומגשרים

ניתן לפנות בעניין לעו”ד ניצן הראל
טל. 03-6229000 |  04-9112112  |  054-6108770

nitzan@kdh-law.co.il :או בדוא”ל
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על  בבריטניה  שנערך  בסקר 
הטרור  מתקפת  ידי  YouGov)לפני 
הסייבר  התקפת  ולפני  בלונדון  האחרונה 
מהעסקים  ש-40%  נמצא   ,) WannaCry
חוו איום אבטחה בשנתיים האחרונות, 60% 
ו-51%  כופר  דרישת  עם  להתמודד  מצפים 
מצפים להתקפת סייבר עם דרישת כופר וזאת 

בתקופה של 12 עד 18 החודשים הקרובים.

8% מהעסקים הגדולים בבריטניה דיווחו על 
החודשים  ב-24  טרור  מקרה  עם  התמודדות 
הגדולים  מהעסקים   22% לסקר.  שקדמו 
החודשים   12-18 ב  טרור  מסיכוני  חושש 
השקיעו  שנדגמו  העסקים  רוב  הקרובים. 
בכלים שיסייעו להם להישרד לאחר מתקפה 
 24% רק  וכדומה(.  משברים  ניהול  )ביטוח, 
רמת  עם  בקשר  בטוחים  אינם  או  מודאגים 

העמידות שלהם. 
שהם  סוברים   76% הגדולים,  העסקים  בין 
של  מחצית  רק  כאלו.  לסיכונים  עמידים 
מערכות  את  בפועל  בחנו  שנדגמו  העסקים 
האחרונים  החודשים  בששת  לאסון  התגובה 
החשיפה  עם  בקשר  מודלים  בנו  לא  ו-20% 
שלהם  המוכנות  את  לוודא  כדי  שלהם 

להתמודדות עם הסיכונים. 

את  השעתה  טוקיו  של  ערך  לניירות  הבורסה 
 Takata הרכב  אביזרי  יצרן  של  במניות  המסחר 
שייצר כריות אוויר פגומות. היצרן עומד בפני חובה 
מכוניות  מיליון  מ-100  יותר  של  חזרה  לקריאה 
לצורך החלפת כריות האוויר - מהלך שאמור לעלות 

לחברה מיליארד דולר.
לתהליך  יכנס  התאגיד  המתגבש,  המתווה  פי  על 
של כינוס נכסים וימכור את פעילותו ומפעליו ליצרן 
המתחרה Key Safety Systems הממוקם במישיגן 

הסינית  החברה  של  בשליטה  והנמצא  )ארה”ב( 
.Ningbo Joyson Electronic Corporation

Key Safety ישלם עבור העסקה כ-1.6 מיליארד 
של  החבויות  לכיסוי  שישמשו  כספים  דולר, 

 .Takata
כריות האוויר הפגומות של Takata גרמו עד כה 
16 מקרי מוות וכ-180 פציעות, דבר שכפה על יצרני 
מיליוני  בעשרות  האוויר  כריות  את  להחליף  הרכב 

מכוניות.

עסקים בריטיים מודאגים מיכולת 
העמידות שלהם במשברים

היצרן היפני של כריות אוויר ברכב 
Takata בסכנת התמוטטות

מכלית נפט טבעה 
מול חופי מלזיה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

על פי סקר של YouGov, 40% מהעסקים חוו איום אבטחה בשנתיים האחרונות ו-60% מצפים להתמודד עם דרישת כופר

היצרן עומד בפני חובה לקריאה חזרה של יותר 
מ-100 מיליון מכוניות לצורך החלפת כריות

לאחר  כנעדרים  דווחו  ספנים   
וטבעה  התפוצצה  נפט  שמכלית 
של  במרחק  השנה,  ביוני  ב-15 
 Tanjung 4.6 מייל ימי  מחופי
)מלזיה(.   Pengelih, Johor
 MT Putri באונייה  מדובר 
גינאה(  דגל  )הפליגה תחת   Sea
אינדונזים.  היו  שמלחיה 
 Malaysian Maritime
Enforcement Agency קיבלה 
ממשטרת  האירוע  על  הודעה 

החופים של סינגפור.
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שלמה ביטוח יוצאת במהלך 
חדשני בענף הביטוח. החברה 
“שבוע  יולי  בחודש  תקיים 
סוכן”, במסגרתו יצאו כל חברי 
מנכ”ל  כולל  שלמה,  הנהלת 
אורי אומיד, למשרדי  החברה 
שלם  יום  ובמשך  הסוכנים, 
יעבדו אצל סוכן הביטוח כפקידי 

ביטוח.  
המטרה, הסביר אומיד בשיחה 
פוליסה, היא לתת שירות  עם 
טוב יותר לסוכני הביטוח שלנו, 
וללמוד מה הצרכים שלהם”. 

עבודה במשרד הסוכן  יום  לדבריו, לאחר 
יוכלו המנהלים לתאר את החברה מהצד של 

סוכני הביטוח – “אם המנהלים 
ידעו ממקור ראשון כיצד נראית 
החברה, אני משוכנע כי הם ידעו 
לתת שירות טוב יותר לסוכנים 

בעתיד”, כך אומיד. 
“אני ער לעובדה שזהו מהלך 
הביטוח  עולם  בשגרת  שונה 
בישראל, אך אנו בשלמה ביטוח, 
מרגישים מחויבות  כל יום מחדש 
לבחון את רמת השירות שאנו 
מעניקים לשותפינו הסוכנים, 
יותר  טוב  אין  כי  ומאמינים 
מלימוד בשטח עצמו”, כך כותב 
הזמין אותם  בו  לסוכנים,  במכתב  אומיד 
להשתתף בפרויקט.  עד כה, מדווחים בשלמה, 

סוכנים רבים נענו בחיוב ליוזמה.  
 2017 “שנת  לסוכנים:  אומיד  כתב  עוד 
רואים  אנו  בה  שנה  הינה  ביטוח  בשלמה 
תוצאות לפעילותנו המשותפת במהלך השנים 
האחרונות. פעילותנו הכוללת גדלה הרבה 
אף מעבר לתכניותינו האופטימיות ביותר, 
רווחיות  על  אנו שומרים  כאשר במקביל, 
הולכת ועולה ותשואה להון מהגבוהות בענף 
הביטוח. כל זה לא היה אפשרי, ללא תמיכתם 
של סוכני הביטוח בכלל וחברי מועדון ה-100 
בפרט, שהינם שותפים עסקיים מהותיים לכל 

פעילותנו”. 
על  במחשבה  כימים  לילות  עושים  “אנו 
השבחת השירות לשותפינו הסוכנים”, הסביר 

אומיד את הרקע למהלך.

הראל מעדכנת את רמות המיגון בפוליסות 
3.5 טון ומוסיפה את  רכב פרטי ומסחרי עד 

רמת מיגון י’. 
החל מה-1 ביולי 2017 תתווסף לרמות המיגון 
התעריפים  בחוברת  המפורטות  הקיימות, 
החודשית ובטופס “מיגון הרכב בפני גניבתו”, 

רמת מיגון חדשה התקפה לכלי רכב שערכם 
מ-700 אלף שקל ויותר. הדרישה היא למערכת 
איתור פעילה, המנוטרלת באמצעות קוד אישי 
סודי וכוללת ניתוק מתנע וגלאי גרירה/תקיפה. 
בנוסף, אם קיימת אפשרות טכנית, יותקן חיבור 
לדלתות וגלאי המתריע למוקד האכיפה על פריצה 

לרכב. כמו כן, יותקנו שלוש מערכות איתור זעירות 
נוספות לגיבוי. מערכות המיגון יכללו שימוש 

 .)GPRS-ו RF( בשתי טכנולוגיות שידור
לפוליסות  תקפה  החדשה  המיגון  דרישת 
חדשות בלבד ולא תידרש במקרה של חידוש 

פוליסה קיימת. 

הנהלת שלמה יוצאת לעבוד במשרדי הסוכן

הראל מעדכנת את רמות המיגון בפוליסות רכב

מנכ”ל שלמה אורי אומיד: אם המנהלים ידעו ממקור ראשון כיצד נראית 
החברה, אני משוכנע כי הם ידעו לתת שירות טוב יותר לסוכנים בעתיד

רמת המיגון החדשה, רמה י’, תקפה לכלי רכב שערכם מ-700 אלף שקל ויותר בפוליסות חדשות

מבטחים ומבוטחים

כדאי לדעת

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884

.(   )     ,   "        ,

______________:  ___________: _________:
________________________________ .____________________'

____________________. _____________________ "    

  . ___________  "      "
.2014  28 ,     

  |     |    |    |            

______________________    _____________________  '
_____________                                            _____________________ .     __________________________ "

."(  )    " !  
     ,        ,   "     
   ,      ,  .     ,   

.     ,     ,   ,  ,  

 :

. "    400 " "            . "   ,  450 :  

אורי אומיד, מנכ”ל שלמה
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שי סימקין מנכ”ל ברוקר הביטוח האודן 
ישראל נבחר לאיש השנה בתחום סיכוני סייבר

השביתה בכלל ביטוח 
נכנסה ליומה השלישי

הושקה עמדת שירות 
 PassportCard של

בטרמינל 1

 , ן י ק מ י ס י  ש
קר  ו ר ב ל  ” כ נ מ
האודן  הביטוח 
ומוביל  ישראל 
בר  י י ס ה ם  ו ח ת
בהאודן העולמית, 
קיבל בסוף השבוע 
בניו יורק את פרס 
איש השנה העולמי 
ני  סיכו בתחום 
סייבר. סימקין מוביל את הפעילות הגלובלית 
והקים  של ברוקר הביטוח בתחומי סייבר 
מכללה בינלאומית ללימוד סיכוני סייבר, בה 
משתלמים מדי שנה עשרות מומחים מכל 

רחבי העולם. 
בין הזוכים הנוספים בפרסים בקטגוריות 
ופיננסיים  ביטוח  ענקי  נמצאים  אחרות 
 ,XL ,בינלאומיים מובילים כמו וואלס פארגו

סימנטק, ביזלי ומיוניק רי.
הפרס היוקרתי ניתן על ידי מערכת המגזין 

Advisen ובהצבעות השתתפו מומחי סייבר 
ואנשי מקצוע מובילים מארגונים גלובליים. 

 ,Advisen רבקה בול, עורכת ראשית של 
ציינה כי בחברה הופתעו מהיקף העניין סביב 
מספר  נרשם  כאשר  הסייבר,  סיכוני  פרס 
שיא של מועמדים, עלייה של 40% במספר 
ועניין של מדינות חדשות רבות  ההצבעות 

במועמדות ובהצבעה. 

לדברי סימקין, “אני שמח וגאה על הזכיה 
בפרס היוקרתי. העלייה הדרמטית בסיכוני 
הסייבר ברחבי העולם מלווה בהתפתחות 
בתחום ניהול הסיכונים. האודן מובילה את 
ויחד עם עשרות לקוחות  התחום בישראל 
יוצרת שורת מוצרים חדשים שזוכים לעניין 
גדול בשווקים בינלאומיים ובקרב ארגונים 

גלובליים”.

כ-4,000 עובדי כלל ביטוח ממשיכים גם 
היום )ג’( להשבית את החברה באופן מלא, 
זה היום השלישי. על פי הודעת ההסתדרות, 
בחודש מרץ הושגו מספר הסכמות ביניים 
בין נציגות העובדים להנהלת כלל ביטוח, 
שלאחריהן היו הצדדים אמורים לחזור 
להידברות אינטנסיבית לקראת הסכם 
קיבוצי מלא. עם זאת, לא הושגה מאז 
התקדמות בנושאי הליבה שבמחלוקת, 

למרות נכונותו של הוועד. 
יו”ר ועד עובדי כלל ביטוח, רוני רז, ציין: 
להפגין  ביטוח ממשיכים  כלל  “עובדי 
וכתוצאה מכך משרדי  מלאה  אחדות 
החברה ריקים לגמרי. השביתה תימשך 
כל עוד הנהלת כלל תמשיך בהתנהלותה 
המחפירה והמזלזלת כלפי עובדיה. אנו 
קוראים לה לחזור בהקדם לשולחן המו”מ 

לטובת כל הצדדים”.
מההסתדרות נמסר, כי מושבתת כליל 
כל פעילותה של קבוצת כלל ביטוח: לא 
מתבצעים קבלות קהל וטיפול בפניות 
באמצעות מוקדי שירות הלקוחות; לא ניתן 
שירות למעסיקים; לא נשלחים דוחות, 

ומסמכים אל הלקוחות; לא  מכתבים 
מבוצעות פעולות השקעה הקשורות לכספי 
יכולים להנפיק  העמיתים; סוכנים לא 
ולא מתאפשרים  פוליסות של החברה 

פדיונות של כספי פנסיה.
נתמכת  בשביתה  לפתוח  ההחלטה 
ביטוח  בסכסוך עבודה שהוכרז בכלל 
בחודש נובמבר שחלף, בשל טענות כי 
הנהלת החברה גררה רגליים במשא ומתן 
להסכם קיבוצי חדש )פוליסה, גיליון 2269 

מה-14 ביוני(.
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “הנהלת כלל 
ביטוח מנהלת את המו”מ מתוך מחויבות 
ואחריות רבה להמשך חוסנה ויציבותה 
של החברה, סוכניה ועובדיה. אנו מצרים 
על החלטת ועד העובדים לנקוט בצעד 
אגרסיבי ומיותר וקוראים לו לחזור אל 
שולחן הדיונים, על מנת להגיע להסכמות 
ולחתימה על הסכם קיבוצי חדש. יודגש כי 
במהלך השביתה תמשיך החברה בפעילות 
השקעת כספי העמיתים ותפעל במתכונת 
מצומצמת, לרבות בטיפול בפניות דחופות 
של לקוחות ובכפוף למגבלות השביתה”.

מבטחים ומבוטחים

 סימקין מוביל את הפעילות הגלובלית של ברוקר הביטוח בתחומי סייבר והקים מכללה 
בינלאומית ללימוד סיכוני סייבר, בה משתלמים מדי שנה עשרות מומחים  הפרס ניתן 

על ידי מערכת המגזין Advisen ובהצבעות השתתפו מומחי סייבר מארגונים גלובליים

 יו”ר הוועד רוני רז: עובדי כלל ביטוח ממשיכים להפגין אחדות 
מלאה ומשרדי החברה ריקים לגמרי  כלל ביטוח: ההנהלה מנהלת את 

המו”מ מתוך מחויבות ואחריות להמשך חוסנה ויציבותה של החברה
העמדה תאויש בכל שעות הפעילות של הטרמינל

חברת PassportCard השיקה ביום ב’ השבוע את עמדת 
1. העמדה  - הפעם בטרמינל  השירות השנייה בנתב”ג 
מאפשרת למבוטחי החברה לקבל שירות מלא מנציג שירות 
בכל שעות פעילות הטרמינל ולהנפיק את הכרטיס הנטען 

 .PassportCard של
לפני כחודשיים השיקה PassportCard מכונה אוטומטית 
להנפקת הכרטיס הנטען בטרמינל 3, ועכשיו, כחלק משדרוג 
טרמינל 1 והפיכתו לטרמינל “מסלול נוסע מלא”, השיקה 
PassportCard את עמדת השירות, שתמוקם באולם 
הנוסעים בין השערים 37-38. בנוסף, כך נמסר, החברה 
ממשיכה בתהליך פריסת מכונות אוטומטיות בשדות תעופה 
נוספים בישראל, במטרה לשפר את חווית השירות ללקוחות. 
PassportCard: “כחלק מחוויית  יואל  אמיר, מנכ”ל 
PassportCard הוספנו  והנוחה של  השירות המהירה 

השירות  עמדת  את 
העמדה   .1 בטרמינל 
ור  ב י צ ל ת  ר ש פ א מ
המבוטחים שלנו לקבל 
הנטען,  את הכרטיס 
לקבל מענה על שאלות 
עה  י ס נ ה ת  א ר ק ל
ולרכוש פוליסה לאלו 
זאת  ששכחו לעשות 
לפני הגעתם לנתב”ג”.

דרושים סוכנים/ות
לאמנה סוכנות לביטוח

בעלי רשיון לפגישות מתואמות איכותיות 
עדיפות לדוברי רוסית

amanabth@gmail.com 03-95099899

העמדה החדשה בטרמינל 1

שי סימקין, מנכ”ל האודן ישראל
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

חברת ביטוח נוספת מתאגדת בהסתדרות:

עובדי ביטוח חקלאי מבקשים להסדיר 
את תנאי העסקתם בהסכם קיבוצי

יו”ר ועדת האתיקה בלשכה 
חוה פרידמן-וינרב תתמודד 

על קדנציה נוספת

זאב פרלשטיין הודיע 
על תמיכתו בצפריר 

לנשיאות הלשכה

כ-150 עובדי חברת ביטוח חקלאי השלימו 
היום )ג’( את התארגנותם בהסתדרות. מהלך 
וגידים לאור רצונם  ההתארגנות קרם עור 
העסקתם  תנאי  את  לשפר  העובדים  של 
ולהבטיח את ביטחונם התעסוקתי, כך נמסר 

מההסתדרות.  
להנהלת  מההסתדרות  שנשלח  במכתב 

יותר היום נקראו מנהליה  החברה מוקדם 
נציגות העובדים לשם פתיחה  להיפגש עם 
במשא ומתן להסדרת תנאי ההעסקה בחברה 

בהסכם קיבוצי.
מהלך ההתארגנות, שהושלם בחברה בתוך 
זמן קצר, לווה על ידי נציגי האגף להתאגדות 
עובדים בהסתדרות, בראשות עמיחי סטינגר.

נמסר:  ההתארגנות  של  הפעולה  מוועד 
“החלטנו להתאגד בהסתדרות, כי הגיע הזמן 
שקולנו יישמע ונוכל לפעול כמקשה אחת למען 
עתידנו ועתיד החברה. אנחנו רוצים להמשיך 
לתרום ולהיות שותפים להצלחה של ביטוח 
ומקווים שהנהלת החברה תראה  חקלאי, 
בהתאגדות הזדמנות לדיאלוג שיתרום לכולנו”.

זאב  סוכן הביטוח 
פרלשטיין הודיע על 
תמיכתו באורי צפריר 
לנשיאות לשכת סוכני 
הביטוח. לדבריו: “אני 
מאמין ובטוח כי אורי 
יכול להיות נשיא אשר 
זכויות  ויגן על  יפעל 

הסוכן קטן כגדול.
ביושרו  ידוע  אורי 
חסרת  ובמלחמתו 
זכויות  על  הפשרות 
הסוכנים. הוא מכיר 

את עבודת הסוכן גם בהיותו סוכן עצמאי וגם כמנכ”ל 
בחברות ביטוח, דבר שאין לאף מתמודד אחר. אורי ידוע 
בכך כי הוא עומד כחומה בצורה ומסייע לכל סוכן וסוכן 
בעת הצורך. הוא רואה את עבודה סוכן הביטוח  כדרך 
חיים וזה בדיוק מה שאנו צריכים. מסיבות אלו אני תומך 

בו כנשיא הבא של הלשכה”. 

יו”ר ועדת האתיקה בלשכת סוכני הביטוח - 
חוה פרידמן-וינרב, צפויה בבחירות הקרובות 
להתמודד פעם נוספת לתפקיד. פרידמן-וינרב, 
שכיהנה בעברה כחברת ועדת התקנון בלשכה, 
הודיעה כי היא מצטרפת להבעת האמון בכוורת 

ההנהגה המתגבשת סביב ליאור רוזנפלד. 
הכוורת  על  מברכת  “אני  פרידמן-וינרב: 
המגוונת בראשות ר רוזנפלד, הכוללת ותיקים 
וצעירים, ואני גאה להשתייך אליה. כבר שנים 
רבות לא פגשתי אנשים חדורי מוטיבציה כאלו 
זו  שמבקשים להחזיר את הגאווה לסוכנים. 
העת לתת אמון בכוחות עולים אשר בשילוב עם 
פעילים ותיקים יסללו יחד את הדרך לחיזוק 
מעמד הסוכן והעצמתו, במציאות המורכבת והמאתגרת שעמה אנו מתמודדים”.

רוזנפלד: “רק הנהגת לשכה חדשנית ונמרצת, עם נכונות אמיתית וכנה לפעול 
בשילוב ידיים, תביא לתוצאות ממשיות לטובת הסוכנים”.

ליאור הורנצ’יק: “הבשורה שאנו מביאים עמנו הופכת ליותר ויותר מוחשית, 
כאשר גם אשת חיל כמו חוה רואה בנו את התלכיד הנכון והמתאים להובלת 

סוכני הביטוח”.  

מבטחים ומבוטחים

 כ-150 עובדי חברת הביטוח התארגנו בהסתדרות על רקע רצונם לשפר את תנאי 
העסקתם  ועד הפעולה: רוצים להמשיך לתרום ולהיות שותפים להצלחת החברה, 

ומקווים שהנהלת החברה תראה בהתאגדות הזדמנות לדיאלוג שיתרום לכולנו

פרלשטיין: צפריר מכיר את עבודת הסוכן 
גם בהיותו סוכן עצמאי וגם כמנכ”ל בחברות 

ביטוח, דבר שאין לאף מתמודד אחר

בנוסף הודיעה פרידמן-וינרב כי היא מצטרפת להבעת 
האמון בכוורת ההנהגה המתגבשת סביב ליאור רוזנפלד: 
זו העת לתת אמון בכוחות עולים, שבשילוב עם פעילים 

ותיקים יסללו יחד את הדרך לחיזוק מעמד הסוכן והעצמתו 

חוה פרידמן-וינרב, יו”ר ועדת 
האתיקה בלשכת סוכני הביטוח

סוכן הביטוח זאב פרלשטיין

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/
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