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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

היועצת הפנסיונית איילה אבני, המשמשת כיועצת להתאחדות התעשיינים ונשיאות הארגונים 
העסקיים, לפוליסה: מה באמת ייצא מהצעת החוק הזו? נטל על המעסיקים, ועוד נטל על הנוער 
- שעובד קשה כדי להגדיל את דמי הכיס, וממש לא מעניין אותו חיסכון פנסיוני שיפגע לו בנטו

חובת המעסיק להפריש 
לעובדים  פנסיה  כספי 
21 לגברים  תוקדם )מגיל 
16. כך  ו-20 לנשים( לגיל 
מוצע בהצעת חוק שהגיש 
)ליכוד(.  חזן  אורן  ח”כ 
בה  י ח ר מ ק  ו ח ה ת  ע צ ה
בצו  את החובה שנקבעה 

ההרחבה מ-2008. 
להצעה  ההסבר  בדברי 
כי  לקבוע,  “מוצע  נכתב: 
להפריש  המעסיק  חובת 
כספי פנסיה לעובד תחול גם 
על נוער עובד בגילאי 16 עד 
18 שנים ובכך להיטיב עם 
צעירים עובדים ולהבטיח 
את זכויותיהם כבר משנות 

עבודתם הראשונות”.
אולם, בענף הביטוח לא תולים תקוות רבות 
בהצעת החוק. ראשית, מבחינת המוסדיים 
ההכנסות שיירשמו מדמי הניהול שישלמו 
על סכומים  יעמדו  צעירים  אותם חוסכים 
יכסו בעתיד הנראה  וקטנים, שלא  זניחים 
החשבון.  פתיחת  בגין  ההוצאות  את  לעין 
על  לקפוץ  צפויים  לא  הביטוח  סוכני  גם 
ההזדמנות לטפל באותם צעירים, שכן העמלות 

יותר. גם  יהיו קטנות עוד 
באוכלוסייה  מדובר  לא 
שתרכוש ביטוחים נוספים, 
כך שהמוטיבציה של סוכני 
הביטוח לטפל בהם תהיה 

קטנה אף היא. 
העבודה,  אופי  מבחינת 
הרי מרביתם של הצעירים 
וכך  בחופשים,  עובדים 
חצי  של  לוותק  יגיעו  לא 
כה  ז י ש ה  ד ו ב ע ב ה  נ ש
הפקדות  בתחילת  אותם 
ייהנה  פנסיוניות. מי שכן 
מהפקדות פנסיוניות יצבור 
סכום נמוך, אך יאבד את 
עם  הביטוחיות  הזכויות 
גיוסו לצבא. הערכה נוספת 
שאותם  היא,  שנשמעה 
צעירים, שיצברו במקרה הטוב כמה אלפי 
שקלים בחיסכון פנסיוני, ישברו את החיסכון 
לצורך טיול לחו”ל אחרי הצבא – והמדינה 

תרוויח מס של 35% על הסכום שנמשך. 
גורם בכיר בענף אמר, כי האתגר האמיתי 
פנסיוני  הוא להחיל חיסכון  יותר  והחשוב 
בתקופת הצבא, אך המהלך צפוי ליצור התנגדות 
בנטל  בקרב מערכת הביטחון, שכן מדובר 

תקציבי לא מבוטל. 
אולם לצד הנזקים השוליים לגורמי המערכת 
הפנסיונית )סוכנים ומוסדיים( ותועלות שוליות 
לחוסכים עצמם, מי שעשוי להיפגע משמעותית 
מההצעה הם המעסיקים, שייאלצו לשאת בנטל 

של ההפקדות הפנסיוניות.
איילה אבני, יועצת פנסיונית ומנכ”ל סיטרין 
ייעוץ פנסיוני, המשמשת בין היתר כיועצת 
להתאחדות התעשיינים ונשיאות הארגונים 
העסקיים, מסרה לפוליסה: “זו הצעת חוק 
פופוליסטית, ואין מאחוריה מלבד סיסמה - 
‘אורן חזן מיטיב עם הציבור’. המחוקק שכח 
שבגילאים צעירים העובדים פחות מעוניינים 
לחשוב על גיל הפרישה שלהם, ומניסיוני, כמי 
שנושמת את התחום הפנסיוני כבר שני עשורים, 
עובדים צעירים פודים את כספי הפנסיה, למרות 
שגוזרים מהם 35% מס, כיוון שנסיעה ארוכה 
לחו”ל הרבה יותר מעניינת. עובדים קשי יום, 
שמרוויחים שכר מינימום, פודים את הכספים 
מיד עם עזיבת המעסיק. המדינה ‘פותרת’ את 
בעיית החיסכון הפנסיוני, אבל לא את יוקר 
ייצא מהצעת החוק  המחיה. אז מה באמת 
הזו? עוד נטל על המעסיקים, הן תקציבית והן 
תפעולית, ועוד נטל על הנוער עצמו שעובד קשה 
כדי להגדיל את דמי הכיס, וממש לא מעניין 

אותו חיסכון פנסיוני, שיפגע לו בנטו”.

הצעת חוק: חובת ההפרשה 
לפנסיה תוקדם לגיל 16

איילה אבני, מנכ”ל סיטרין ייעוץ פנסיוני
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8 בקשות לייצוגיות נגד חברות הביטוח

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

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

הטענה: חברות הביטוח לא השיבו 
כספים למעסיקים ששילמו למל”ל 
בגין תאונות עבודה ברכב לעובדיהם

שמונה בקשות לאישור תביעות ייצוגיות 
הוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בהיקף 
כל  שקל  מיליון   14.5 של  מוערך  מצרפי 
 ,AIG אליהו,  אחת, כנגד חברות הביטוח: 
מבטחים,  מנורה  ישיר,  ביטוח  שלמה, 
איילון, הפניקס, הפול. זאת, בטענה לפיה 
מחובתן להשיב את כל דמי הפגיעה ששילמו 
מעסיקים למוסד ביטוח לאומי בגין תקופת 
ההשבה(,  )תקופת  הראשונה  הזכאות 
בעקבות תאונות דרכים שנגרמו לעובדיהם 
הוכרו כתאונות  הניזוקים, תאונות אשר 
עבודה על ידי המל”ל. מגדל, מנורה מבטחים, 
הפניקס ואיילון דיווחו על התביעה לבורסה.
לדברי המבקשים, חובה זו של המשיבות 
הוראת  על  נסמכת  להשיב סכומים אלה 
סעיף 328 לחוק המל”ל וכמי שהוציאה את 
)הפוליסות  לכלי הרכב  פוליסות החובה 
המשלמות(. בכתבי הבקשות נאמר, כי חברי 
הקבוצה המיוצגת הם מעסיקים שעובדיהם 

נפגעו בתאונות דרכים שהוכרו על ידי המל”ל 
כתאונות עבודה ושילמו בתקופת ההשבה 
הזכאות  תקופת  בגין  הפגיעה  דמי  את 
הראשונה, כמשמעותה בסיף 94 לחוק המל”ל 
)12 הימים הראשונים של זכות העובד הניזוק 
והינם זכאים לקבל כספים  לדמי פגיעה(, 
אלה מהמשיבות מכוח הוראות חוק המל”ל.

המבקשים מציינים, באמצעות עו”ד סביר 
דרכים  בתאונת  מדובר  כאשר  כי  רבין, 
המהווה גם תאונת עבודה, תבע המל”ל שיפוי 
פוליסות  מחברת הביטוח שהוציאה את 
החובה לרכב בגין הגמלאות ששילם לניזוק, 
רגל  הולך  היה  הניזוק  העובד  כאשר  וכי 
בעת פגיעתו, הוא תובע את חברת הביטוח 
שהוציאה את פוליסת החובה לרכב הפוגע.

המבקשים מדגישים, כי תביעתם מופנית 
כלפי המשיבות שהוציאו את פוליסות ביטוח 
החובה ונתבעו על ידי המל”ל בתביעת שיפוי 
התביעות  וכי   ,328 סעיף  הוראת  מכוח 

מתייחסות רק לתביעות המעבידים מכוח 
בגין דמי הפגיעה  הסעיף האמור לשיפוי 
הזכאות  תקופת  בגין  ידם  על  ששולמו 
בסכומים  מדובר  וכי  בלבד,  הראשונה 

קצובים, ידועים והניתנים לבירור בנקל.
איילון, מגדל )בשם אליהו(, מנורה מבטחים 

והפניקס דיווחו על התביעה לבורסה. 
על  לבורסה  בדיווח  מתייחסת  מגדל 
הייצוגית לרכישת תיק ה-RunOff  של 
יצוין, כי ב-21  חברת אליהו: “בהקשר זה 
רכישת  עסקת  הושלמה   2016 באפריל 
תיק ה-RunOff  בביטוח כללי של אליהו 
להסכם  בהתאם  ביטוח...  מגדל  ידי  על 
2015. החברה תבחן  21 בספטמבר  מיום 
האם התביעה הנ”ל נכללת בתיק הביטוח 
נכללת  וככל שהיא  לעיל,  שנרכש כאמור 
בתיק שנרכש, את הוראות ההסכם בנוגע 
להסדרי ביטוח המשנה והשיפוי הרלוונטיות 

לעניין זה”.

 החברות הנתבעות: אליהו, AIG, שלמה, ביטוח ישיר, מנורה מבטחים, איילון, הפניקס 
והפול  סכום ההשבה הנטען הוא כלל הסכומים ששילמו המעבידים הרגילים, כהחזר דמי 

פגיעה למל”ל בגין תקופת הזכאות הראשונה בגין תאונות דרכים שאירעו לעובדיהם הניזוקים 
ואשר הוכרו כתאונות עבודה ושהמשיבות הוציאו בגין תאונות אלה את הפוליסות המשלמות
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נחתם הסכם קיבוצי חדש 
בחברת כלל ביטוח

ההסכם כולל בין היתר: תוספות שכר, הגדלת בסיס ההפרשות לפנסיה, קליטת כמאה עובדי קבלן להעסקה 
ישירה, העלאה של תקציב הרווחה, השתתפות המעסיק במימון קייטנות, תכנית פרישה מרצון עם תנאים 

מועדפים לעובדים מעל גיל 60,  מענקי יובל לעובדים הוותיקים ומענקי התמדה והצטיינות לעובדים החדשים 

אבי  ההסתדרות  יו”ר 
כלל  קבוצת  מנכ”ל  ניסנקורן, 
ביטוח איזי כהן ונציגי הנהלת 
העובדים  ועד  ויו”ר  הקבוצה, 
היום  חתמו  רז,  רוני  בחברה 
חדש  קיבוצי  הסכם  על  )ג’( 
ההסכם  ביטוח.  כלל  לעובדי 
הוא  שנים,  לארבע  שתוקפו 
ההסכם הקיבוצי השני שנחתם 
של  שורה  כולל  והוא  בחברה, 
העובדים,  בתנאי  שיפורים 
שהושגו בעקבות תהליך מו”מ 
העובדים  נציגות  בין  מורכב 

לבין הנהלת הקבוצה. 
עובדי  כ-3,200  על  שיחול  הנוכחי,  ההסכם 
החברה, ממשיך את הוראות ההסכם הקיבוצי 
שנים  כשלוש  לפני  בחברה  שנחתם  הראשון 

וחצי. 
מההסתדרות נמסר, כי ההסכם מסדיר את 
מנגנון תשלום השכר לעובדים וקובע תוספת 
 ,3%-4% של  ממוצע  בשיעור  שנתית  שכר 
שתהיה מורכבת מתוספת שכר קבועה בגובה 
נוסף  וחלק  הזכאים  העובדים  לכלל   1.5%
שיינתן באופן דיפרנציאלי על פי הקריטריונים 
שנות  ארבע  לאורך  בהסכם.  המפורטים 
תוספות  יקבלו  ביטוח  כלל  עובדי  ההסכם, 
 .12% של  ממוצע  בגובה  מצטברות  שכר 
בנוסף לתוספות השכר, ההסכם נושא בשורה 
חשובה גם לגבי הגדלת ההפרשות הפנסיוניות 
של העובדים. על פי ההסכם, החל ממשכורת 
יולי 2017, סכום הפרשת המעסיק לתגמולים 

יועלה מ-6.5% ל-7.5%. 
עובדי  כמאה  כי  גם  נקבע  מההסכם  כחלק 
באמצעות  בחברה  כיום  המועסקים  קבלן 
חברת קבלן חיצונית ייקלטו להעסקה ישירה.

השנתי  הבונוס  הגדלת  את  קובע  ההסכם 
המחולק לעובדים על פי ביצועי החברה. בכפוף 
2017- השנים  בין  ביעדים,  החברה  לעמידת 

מיוחד  לתשלום  זכאים  יהיו  העובדים   ,2020
במועד תשלום משכורת חודש אפריל. לטובת 
תשלום הבונוס, בשנה שבה הרווח השנתי של 
כלל החזקות יהיה 300 מיליון שקל ומעלה – 
החברה תקצה תקציב של 2.5% מעלות השכר 
ההסכם  חל  שעליהם  העובדים  של  השנתית 
הקיבוצי. בשנה שבה הרווח השנתי יהיה גבוה 
מ-400 מיליון שקל, תקציב הבונוס המחולק 
וככל  השכר,  מעלות   3% על  יעמוד  לעובדים 
שקל,  מיליון  ל-400   300 בין  יהיה  שהרווח 
יגדל התקציב באופן יחסי בטווח שבין 2.5% 
כלל  של  השנתי  הרווח  בו  במקרה  ל-3%. 
החזקות יהיה 300 מיליון שקל ומעלה, החברה 
אופציות  גם  הזכאים  העובדים  לכל  תקצה 
למניות בכלל החזקות, בתקציב של 1%-0.5% 

מעלות השכר השנתית של העובדים. 
ההסכם מתייחס לראשונה גם לשיפור תנאי 
אשר  עובדים  בחברה.  החדשים  העובדים 
לתשלום  זכאים  יהיו   ,2012 מנובמבר  נקלטו 
 2,000 בגובה  שנתי  ומצוינות  התמדה  מענק 
לאורך  שקל   6,000 של  מצטבר  בסכום  שקל, 

תקופת ההסכם.  
של  הגדלה  הוא  ההסכם  של  נוסף  הישג 
שתקצה  הרווחה  בתקציב  אחוזים  עשרות 
מימון  גם  בהן  העובדים,  לפעילויות  החברה 
2020, תקציב  נופש שנתי. על פי ההסכם, עד 
הנטו שתעמיד החברה לטובת פעילות הרווחה 

של העובדים יוכל להגיע ל-53 מיליון שקל. 
ושיפורים  חדשות  הטבות  כולל  ההסכם 
נוספים בתנאי העובדים, בהם: העלאת סכום 
ארוחות  בגין  בתשלום  המעסיק  השתתפות 
מענק  ליום,  שקל  ל-30  שקל  מ-25  הצהריים 
לכל  שישולם  משכורת  בגובה  מיוחד  ותק 
זכאות  בחברה,  עבודה  שנות   25 שיציין  עובד 
לבדיקות סקר רפואי במימון החברה לכל עובד 

מגיל 40 ומעלה שהשלים 5 שנות ותק ועוד. 
התחייבות  את  גם  כולל  ההסכם  לראשונה, 
לילדי  הקיץ  קייטנות  את  לסבסד  החברה 
ומדי   2017 יולי  ממשכורת  החל  העובדים. 
שנה במהלך תקופת ההסכם, החברה תשתתף 

לכל  קייטנות  בגין  בתשלום 
בגילאי  שילדיהם  העובדים 
3-11, בסכומים הבאים: עבור 
לשנה,  שקל  אלף   – אחד  ילד 
עבור שני ילדים – 1,500 שקל 
 – ויותר  ילדים   3 ועבור  לשנה 
כן, על  1,800 שקל לשנה. כמו 
פי ההסכם החדש, עובד הזכאי 
 4 לו  יש  ואשר  חברה  לרכב 
ילדים או יותר יהיה זכאי לרכב 
להחלטת  בהתאם  מתאים, 

החברה ומדיניותה.  
עליו  שהוסכם  נושא  עוד 
בסכום  תשתתף  החברה  כי  קובע  לראשונה, 
של מיליון שקל לשנה לרכישת ביטוחי בריאות 
ושיניים לעובדים. על פי ההסכם הנוכחי, בפני 
ועד העובדים תעמוד אף האפשרות לנצל את 
המימון המוצע על ידי המעסיק לטובת רכישת 
הסדרי ביטוח לעובדים גם מחברות מתחרות. 
כולל  בחברה  הקיבוצי  ההסכם  לראשונה, 
ההסכמות  פי  על  מרצון.  פרישה  תוכנית  גם 
החברה   ,2017 אוגוסט  סוף  עד  הצדדים,  בין 
שעברו  לעובדים  אפשרות  להציע  התחייבה 
בקבוצה  עבודתם  את  לסיים   ,60 גיל  את 
בתנאי פרישה מועדפים. בכלל ביטוח העריכו 

את עלות ההטבה ב-30-45 מיליון שקל.
בנוסף, ההסכם הנוכחי מקבע גם את הישגי 
והן  הארגוני  בהיבט  הן  הקודם,  ההסכם 
זכויות העובדים  כך נשמרות  בהיבט הכלכלי. 
בסוגיות שונות שנוגעות לתהליכי הניוד ואיוש 
המשרות החדשות בחברה, התקופה הנדרשת 
ושקוף  הוגן  פיטורים  לקבלת קביעות, מנגנון 
ומערכת  המספק ביטחון תעסוקתי לעובדים 
כן,  כמו  הצדדים.  בין  דעות  חילוקי  ליישוב 
בהסכם  שהושגו  נוספות  הטבות  נשמרות 
הקודם, בהן: קרן השתלמות, מכסה מיטיבה 
ונושאים  גובה דמי ההבראה  ימי חופשה,  של 

נוספים.

המוסדיים וקופות החולים לא היו 
מוכנים ליישום חוזר ביטוח נח”ל – 

ומועד הכניסה לתוקף נדחה
נסיעות  לביטוח  החדשות  “ההוראות 
לחו”ל ייכנסו לתוקף בספטמבר 2017”,  כך 
נוכח “חוסר  זאת,  נמסר מרשות שוק ההון. 
מוכנותם של חברות הביטוח וקופות החולים 
נסיעות  לביטוח  החדשות  ההוראות  ליישום 
שניתן  הזמן  למרות   ,2017 באוגוסט  לחו”ל 

להם להיערכות מקדימה”.
של  יכולתם  את  להבטיח  מטרה  מתוך 

לחו”ל,  נסיעות  ביטוח  לרכוש  מבוטחים 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  החליטה 
דורית סלינגר, כי ההוראות ייכנסו  וחיסכון, 
במקום   2017 בספטמבר  ב-3  לתוקף 

באוגוסט, כפי שנקבע חוזר. 
שהשכילו  לחברות  מאפשרת  “הרשות 
להיערך בזמן, להפעיל את ההוראות החדשות 

כבר באוגוסט 2017” – מבהירים ברשות.

החתימה על ההסכם הקיבוצי
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בבית משפט השלום בהרצליה נדונה תביעתה 
של ויקטוריה ליטמנוביץ’ )“התובעת”(, שיוצגה 
ווי.סי.אייץ בע”מ  רוזלס, כנגד  על ידי עו”ד 
בראונשטיין.  )“הנתבעת”(, שיוצגה ע”י עו”ד 
פסק הדין ניתן ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופטת יפעת אונגר ביטון.
לפיצוי  עובדות המקרה: מדובר בתביעה 
התובעת בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאת מפגיעת 
רכב בעת כניסה לחניון שבאחריות הנתבעת. 
השימוש ברכב לראשונה אירע חמישה ימים 

לפני קרות התאונה. 
טענות הצדדים: התובעת טענה, כי הנזק נגרם 
כאשר ביקשה להיכנס לחניון הסגור בשער 
בין היתר, לחניית לקוחות  חשמלי, שנועד, 
המסעדה שבבעלות וניהול הנתבעת. לטענתה, 
היא הגיעה ביום שישי בערב ברכב לחגוג אירוע 
משפחתי במסעדה, כאשר שער החניון החל 
להיסגר ופגע באחת הדלתות של הרכב עוד 
בטרם סיימה להיכנס לחניון. התובעת טענה, כי 
החל דין ודברים עם נציגי המסעדה. היא ביקשה 
לצפות בסרטון מצלמות האבטחה של החניות, 
אולם הסרטון לא הועבר לעיונה. לשיטתה, היא 
הופנתה למנהל המרינה בה שוכנת המסעדה, 
והוא צפה בסרטון מבלי לאפשר לה גישה אליו. 

בסופו של דבר קיבלה מענה שלילי לפיצוי.
הנתבעת טענה, כי דין התביעה להידחות, 
מאחר שהדברים אירעו באופן שונה לחלוטין 
והתובעת בסך הכול מנסה להתעשר. לטענתה, 
התובעת היא זו שנהגה בחוסר זהירות ופגעה 
בשער, עת נכנסה לחניון תוך ביצוע פנייה חדה 
ימינה. מבירורים שנערכו עלה, כי השער תקין 
לחלוטין ולא היו כל תלונות, ובסרטון המתעד 
את האירועים לא נמצא כל תיעוד לתאונה 
ידי התובעת. השער נבדק  כפי שתוארה על 
לעיתים קרובות, מטופל באופן שוטף והוא 

תקין לחלוטין.
פסק הדין: בית המשפט בחן את הראיות 
התביעה מסרו  עדי  כל  כי  וציין,  והעדויות 
עדויות עקביות. לפי שלוש העדויות, התובעת 
עצרה לפני קו הכניסה לחניות )הקו המגולם 
במסלול הפתיחה והסגירה של השער החשמלי(. 
היה שומר בצד שמאל של השער, עמו שוחחה 
התובעת, והודיעה שהזמינה מקומות במסעדה 
והוא לחץ על השלט לפתיחת השער. לפי כל 
ראיות התביעה – השער היה פתוח לרווחה 
כאשר התובעת החלה בנסיעה איטית פנימה 
לתוך החניון. התובעת ואמה שמעו רעש של 
מכה והאב הבחין בזווית העין בתנועת השער. 
כל העדים מטעם התביעה העידו שהתובעת 

בלמה, אולם הרכב המשיך בתנועה עד לעצירתו. 
נכנסה בנסיעה ישרה, רכבה מצוי  התובעת 

באמצע קו הכניסה.
בית המשפט דחה את טענת הנתבעת, שטענה 
כי גרסת התובעת אינה מהימנה. כמו כן נדחתה 
הטענה, לפיה בשער מותקנת עינית אלקטרונית 
שגורמת לו להיפתח כאשר הוא מזהה עצם 
כלשהו על המסלול ולכן, לו היה פגם בשער, 
היה הרכב נפגע בחלקו הקדמי ולא האחורי. 
בית המשפט הוסיף, כי איש לא העיד מטעם 
חברת האבטחה בדבר תקינות השער במהלך 
סוף השבוע, לא הובא הסרטון ולא נעשה ניסיון 
רציני להעיד את השומר. לכן ניתן אמון מלא 
בגרסתה של התובעת, לפיה פנתה לשומר שנכח 
בעת קרות הנזק ולא ידע להסבירו. נקבע, כי 
לא הוכח שהשער היה תקין לחלוטין במועד 

התאונה.  
בית המשפט התייחס לשאלה האם התובעת, 
בהיותה נהגת חדשה בעת האירוע )קיבלה את 
הרישיון כחודש וחצי לפני התאונה(, לא שמה 
לב לאופן הפנייה הנכון, מהכיכר לחניון, וגרמה 
לחיכוך הרכב בשער. על פניו, תמונת הנזק 
מצביעה על אפשרות כזו, משום שמדובר בפגיעת 
שפשוף )שריטות(. אולם ממילא גרסאות העדים 
מטעם ההגנה בדבר מיקום השער סתרו זו את 

זו.  מצד אחד נטען, כי השער היה פתוח לרווחה 
ומצד אחר נטען, כי הוא היה בשלבי פתיחה. 

עם זאת, הואיל ומדובר בתובעת שהיא נהגת 
חדשה, אשר רכשה רכב חדש ימים מספר לפני 
האירוע, ששוויו למעלה מ-100 אלף שקל, סביר 
להניח, כי היא תבקש לנהוג בזהירות יתר, מחשש 
לרכבה החדש. העובדה, לפיה התובעת ובני 
משפחתה הגיעו לחגוג אירוע משפחתי, תומכת 
בכך שהיא לא מיהרה לתוך החניון, לא נכנסה 
בנסיעה רציפה, אלא עצרה לשוחח עם השומר 

ולעדכנו בדבר הזמנת המקומות. 
בית המשפט דחה את טענות הנתבעת ביחס 
לגובה הנזק, מאחר שלא הגישה חוות דעת נגדית 
ולא ביקשה לזמן את שמאי התובעת להיחקר 
על חוות דעתו. בנוסף, הואיל ומדובר ברכב יקר 
וחדש, הוראת השמאי על החלפת דלת בדלת 
מקורית חדשה היא סבירה והגיונית וכך גם 

שווי ירידת הערך שקבע.
לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה 
במלואה, חייב את הנתבעת לשלם לתובעת בגין 
הנזקים שנגרמו לרכבה ובצירוף הפרשי הצמדה 
וריבית כדין. עוד נקבע, כי הנתבעת תישא בכל 
הוצאות המשפט וכן בשכר טרחת עו”ד התובעת.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובעת טענה, כי שער החניון החל להיסגר ופגע באחת הדלתות של הרכב 
עוד בטרם סיימה להיכנס לחניון  הנתבעת טענה, כי דין התביעה להידחות, 

כי הדברים אירעו באופן שונה לחלוטין והתובעת בסך הכול מנסה להתעשר

בית המשפט דן במחלוקת 
לגבי שאלת החבות במקרה 

בו שער חניון נסגר על רכב

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך



4  ביולי 2017                                                                                                                   עמוד 5 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 הפיתוח הדיגיטלי יאפשר לעצמאים להצטרף בלחיצת כפתור לתכניות החיסכון הפנסיוני השונות, 
בהתאם לצרכיהם   אמיל וינשל, משנה למנכ”ל: בפני הסוכנים נפתחות הזדמנויות חדשות לטובת 

מיצוי הפוטנציאל העסקי האדיר שטמון בשיתוף הפעולה עם מגדל בתחומי הפנסיה והפיננסיים

מגדל משיקה תהליך הצטרפות דיגיטלי לתכניות 
פנסיה, גמל והשתלמות עבור עצמאיים 

כדאי לדעת

מגדל שירות דיגיטלי  בימים אלה השיקה 
החדש, המאפשר לעצמאיים בישראל להצטרף 
תכניות  למגוון  כפתור,  בלחיצת  און-ליין, 
הפנסיה, הגמל וההשתלמות שמעמידה הקבוצה 

ללקוחותיה.
במגדל מציינים, כי ההצטרפות הדיגיטלית 
לתכניות פנסיה במגדל עושה מעתה לעצמאיים 
את החיים יותר קלים, לנוכח חובת ההפקדה 
לפנסיה שחלה עליהם מינואר השנה. במסגרת 
יוכל העצמאי לבחור להצטרף און-ליין  זו, 
לתכניות של מגדל מקפת, מגדל השתלמות ו/

או לקופות הגמל לתגמולים ופיצויים שמנהלת 
החברה, בהתאם  לצרכיו ולבחירתו האישית. כל 
זאת באופן עצמאי, מכל מקום, בכל זמן ומכל 
מכשיר – אתר אינטרנט, טלפון נייד או טאבלט.

לעצמאיים  הדיגיטלי  תהליך ההצטרפות 
מגיע זמן קצר לאחר שהחברה השיקה  תהליך 
הצטרפות דיגיטלי לתכניות פנסיה עבור ציבור 

השכירים בישראל. 
הפיתוחים  מאחורי  כי  נמסר,  ממגדל 

הדיגיטליים החדשים של מגדל, לשכירים 
ולעצמאיים, עומדת מגדל טכנולוגיות – “חטיבת 
הטכנולוגיות בקבוצה פיתחה את השירות תוך 
שימוש בכלים המשוכללים ביותר, על מנת לספק 
את המוצר הטכנולוגי ברמה הגבוהה ביותר 
בתחום. בתוך כך, ההצטרפות הדיגיטלית היא 
חלק מהמהפכה הדיגיטלית שמובילה מגדל 
בשנים האחרונות. כך, מאות אלפי לקוחות כבר 
הצטרפו למגדל שלי, האזור אישי באתר מגדל, 
ועשרות אלפי לקוחות מבצעים בו מדי חודש 
פעולות רבות און-ליין ובאופן עצמאי - עוברים 
בין מסלולי השקעה, בודקים את מצב התביעה, 
מגישים בקשה לפדיון, מעדכנים כתובת, עוקבים 
אחרי התשואות, מדפיסים הצהרות הון ואישורי 
מס, מחשבים בקלות עלויות ביטוח משכנתה 
או סכום חיסכון צפוי לאורך תקופה מוגדרת, 
מצטרפים אינטרנטית לתכנית החיסכון גמל 

להשקעה ועוד”. 
אמיל וינשל, משנה למנכ”ל ומנהל  לדברי 
במגדל,  ההפצה  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 

“כחברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בישראל, 
מגדל מפתחת ערוצי שירות ומכירה בעלי ערך 
רב, בהתאם לדפוסי ההתנהלות של הלקוחות 
בעידן הדיגיטלי ולצורך הפניית יותר זמן וכלים 
מתקדמים לסוכני הביטוח. בכך נפתחים בפני 
הסוכנים הזדמנויות חדשות לטובת מיצוי 
הפוטנציאל העסקי האדיר שטמון בשיתוף 
הפעולה עם מגדל בתחומי הפנסיה והפיננסיים, 

כמו בשאר תחומי הפעילות המשותפים”.
תומר רובינשטיין, סמנכ”ל שיווק ופיתוח 
עסקי והאחראי על תחום הדיגיטל בקבוצת 
מגדל, מציין כי “מגדל הביאה את הדיגיטל 
לעולם הביטוח וממשיכה לתת מענה דיגיטלי 
מיטיבי ומתקדם לצורכי לקוחותיה, לרבות 
ציבור העצמאיים בעת הצטרפותם לפנסיית 
חובה או למסלול חיסכון פנסיוני המותאם 
זאת, באמצעות פלטפורמות  באופן אישי. 
רב-ערוצית הנותנת דגש רב לקלות, לפשטות 
וליעילות שבתהליכים הניתנים לביצוע באופן 

עצמאי, מכל מקום ובכל זמן”.

מיסודה של “בטיחות אנוש”
40 מומחים פעילים במגוון תחומים: מהנדסים, אקדמאים ומוסמכים בתחומי הבטיחות

תאונות עבודה:
מכונות, ציוד הרמה ושינוע, 

חשמל, אש, כימיה, החלקות 
ונפילות, פגיעות גב, תאונות 
באתרי בנייה, גגות שבירים, 

ציוד מגן אישי ועוד

שירותים ייחודיים:
חוות דעת מומחה בתביעות נזיקין – בשאלת האחריות

ליווי צמוד של כל מומחה על ידי עו”ד נזיקיסט מפורום המומחים
טרום חוות דעת )הערכת סיכון( בעלות מופחתת

עצות וטיפים לחקירה של ממומחה שמנגד

www.betihut-enosh.com
varseg@netvision.net.il יגאל אלון 157 ת”א  |  טלפון 03-6091533  |  פקס 03-6954484  |  דוא”ל

רשות הרבים:
תאונות כביש ומדרכה, החלקות ונפילות 

במבני ציבור, תאונות נופש וספורט, 
מוסדות חינוך, מעליות ודרגנועים, 

מתקני משחקים, חופי רחצה ובריכות 
שחייה, תאונות בטיולים, בעלי חיים.

מחלות מקצוע:
חשיפה לחומרים כימיים, 

ליקויי שמיעה מחשיפה 
לרעש, קרינה, מיקרו 

טראומות, פגיעות מפרקים 
וגידים, מחלות ממאירות

פורום המומחים
6000 חוות דעת והערכות סיכון400 לקוחות מרוצים20 שנות נסיון

מומחה טוב = תיק מנצח
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 הראל קיבלה ציון של 7.4 ומנורה מבטחים דורגה שנייה עם ציון של  7.3 הבעיה 
העיקרית בה נתקלים סוכני הביטוח היא החיתום )66%, לעומת 31% אשתקד(

הראל ומנורה מבטחים מובילות את דירוג 
השירות של הלשכה בתחום הבריאות

דורגו ראשונות  מבטחים  ומנורה  הראל 
בסקר שביעות רצון מחברות הביטוח בתחום 
לשכת סוכני  ב’  ביום  הבריאות שפרסמה 
כנס  במסגרת  התפרסם  הסקר  הביטוח. 
הבריאות של הלשכה בהשתתפות כ-700 

אנשי ביטוח.
הסקר, שבוצע על ידי מכון שריד, דירג את 
פי שביעות  רמת השירות של החברות על 
וכלל  עמן,  העובדים  הסוכנים  של  הרצון 
622 סוכנים. הסקר בוצע בחודש מאי ונערך 
לראשונה באופן אינטרנטי. יש לציין כי נתוני 
ואיילון אינם מוצגים עקב מספר  הכשרה 

המשיבים הקטן.
12 קריטריונים לצורך מדידת  הסקר בחן 
שביעות הרצון של הסוכנים מאיכות השירות 
הטיפול  זמן  משך  הביטוח:  חברות  של 
בתביעות, הוגנות בסילוק תביעות, נכונות 
לתשלום לפנים משורת הדין, קלות ההשגה 
של עובדי החברה, הדרכות, היכולת להיפגש 
בחישוב  שקיפות  בחברה,  מנהלים  עם 
עמלות, הכלים שהחברה מעמידה לרשותך 
החברה  בסוכני  פגיעה  עמלות,  לבדיקת 
בפעילות ישירה, יכולת החברה לתת פתרונות 
רפואיות בעת חיתום,  לבעיות  מותאמים 
על  להמליץ  נכונות  כללית,  רצון  שביעות 

.)NPS( החברה  בפני עמיתים
מתוצאות הסקר עולה, כי הראל הצטיינה 
זמן טיפול בתביעות  ב-5 פרמטרים: משך 
)7.7(, הוגנות בסילוק תביעות )7.6(, נכונות 
לתשלום לפנים משורת הדין )6.7(, שביעות 
רצון כללית )7.5(, נכונות להמליץ על החברה 

בפני עמיתים )36%(.
מנורה מבטחים הצטיינה ב-5 מדדים: קלות 
השגת עובדי החברה )7.4(, היכולת להיפגש 
עם מנהלים בחברה )7.7(, שקיפות בחישוב 
מעמידה  שהחברה  הכלים   ,)5.9( עמלות 
לרשותך לבדיקת עמלות )5.4(, יכולת החברה 

לתת פתרונות מותאמים לבעיות רפואיות 
בעת חיתום )6.2(.

הפוגעת  החברה  כי  מהסקר,  עולה  עוד 
ביותר בסוכניה באמצעות פעילותה הישירה 
הפניקס )5.7(, ולאחריה הראל )5.6(,  היא 
כאשר החברה הכי פחות פוגעת היא מנורה 

מבטחים )3.9(.
בלשכה ציינו, כי כל חברות הביטוח דורגו 
בציונים נמוכים מאוד בפרמטרים של שקיפות 
בעמלות. ירידה ניכרת נרשמה ביכולתן של 
כל החברות לתת פתרונות מותאמים לבעיות 

רפואיות בעת חיתום.

הבעיות העיקריות 

הסקר בדק מה הם הנושאים הכי מטרידים 
עמם מתמודדים הסוכנים בתחום הבריאות, 
מול חברת הביטוח העיקרית עמה הם עובדים. 
מתוצאות הסקר עולה כי הבעיה העיקרית 
החיתום  היא  הביטוח  סוכני  נתקלים  בה 
)66%, לעומת 31% אשתקד(. כמו כן, 25% 
הטיפול  מהירות  על  הצביעו  מהסוכנים 
בתביעות כבעיה עיקרית של החברות, 14% 
 8% תביעות,  בסילוק  הוגנות  על  הצביעו 

מנהלים  עם  להיפגש  היכולת  על  הצביעו 
בחברה, ו-6% הצביעו על מוצרים נחותים 

בהשוואה לחברות אחרות.
לצד הבעיות בקרב חברות הביטוח, הסוכנים 
אותם  המטרידים  הנושאים  מהם  נשאלו 
ביותר בתחום הבריאות וסיעוד בענף הביטוח. 
הנושא המטריד ביותר הוא השיווק הישיר של 
חברות הביטוח )60% לעומת 39% אשתקד(. 
לאחר מכן מדורגים תדמית הסוכנים )34%(, 
 ,)30%( תביעות  בסילוק  החברות  טיפול 
התגמול בגין העיסוק בתחום )29%( והיעדר 

ידע מקצועי מספק )17%(.
עוד בחן הסקר מהם הפרמטרים שלדעת 
הסוכנים מהווים את הערך המוסף שלהם 
ללקוחותיהם. 73% הצביעו על שירות וטיפול 
66% בחרו במקצועיות,  ו-38%  בתביעות, 

הצביעו על נאמנות וליווי לאורך שנים.

ביטוח נסיעות לחו”ל

הסקר מצביע על עלייה בשיעור הסוכנים 
המשווקים ביטוח נסיעות לחו”ל מ-79% 
בשנת 2016 ל-87% השנה. 66% מהסוכנים 
המשווקים ביטוח נסיעות לחו”ל משווקים 
את הביטוח של חברת פספורטכארד, 18% 
משווקים את הראל, 9% את מגדל, 4% את 

הפניקס, ו-3% את מנורה מבטחים.

המחוזות המצטיינים

בכל חברה,  דירוג המחוזות המצטיינים 
וללקוחותיהם  לסוכנים  לשירות  בנוגע 
בביטוח בריאות: מנורה מבטחים – מחוז 
חיפה )7.4(; הראל – מחוזות מרכז וירושלים 
כלל   ;)7.3( )7.0(; הפניקס – מחוז חיפה 
ביטוח – חיפה והצפון )7.1(; מגדל – מחוזות 

סוכנויות וצפון )6.2(.

ציוני השירות של חברות 
הביטוח ב-2016-2017
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אברמוביץ: יש להכיר בהוצאות 
על ביטוח סיעוד כהוצאה מוכרת

שאדם  בהוצאות  להכיר  המדינה  “על 
ובגין פרמיית  בגין תשלומי סיעוד  מוציא 
במסגרת  מוכרת,  כהוצאה  סיעוד  ביטוח 
תקציב שיוגדר, בדרך דומה לנעשה במקרי 
אבדן כושר עבודה”, כך אמר אתמול נשיא 
אברמוביץ,  אריה  הביטוח,  סוכני  לשכת 
והסיעוד שערכה הלשכה.  בכנס הבריאות 
פרטיים  מבוטחים  תעודד  כזאת  “הכרה 
כחלק  סיעוד  ביטוחי  לרכוש  ומעסיקים 
למבוטח  הכוללת  הסוציאלית  ההגנה  מן 

ולמשפחתו”, אמר.
עוד התייחס אברמוביץ למהלכי רשות שוק 
ההון ואמר: “בשנה האחרונה התמודדנו עם 
שנכשלו  הבריאות  בתחום  רפורמות  שתי 
המבוטחים.  בציבור  פוגעות  ולצערנו, 
הראשונה היא פוליסת הבריאות האחידה. 
רפורמת הבריאות, שמטרתה הייתה להוזיל 

את הפרמיה למבוטחים – נכשלה”. 
לדבריו, הוזלת פוליסות ביטוחי הבריאות 
לא נרשמה עד כה, ובפועל המהלך יצר מצב 
לפיו הן ילדים קטנים והן אנשים מבוגרים 
למרות  ביטוחי,  מוצר  אותו  את  רוכשים 

שלכל אחד מהם נתונים 
רפואיים שונים. 

השנייה  “הרפורמה 
בי  ת כ ת  מ ר ו פ ר א  י ה
השירות. כתבי השירות 
נמכרו ללא צורך בחיתום 
רפואי והיוו אלטרנטיבה 
ראויה לכל אותם אנשים 
וש  כ ר ל ו  ל כ י א  ל ש
פוליסת בריאות. כעת, 
הרפורמה  כניסת  עם 
ור  ב י צ ה  , ף ק ו ת ל
יך  ש מ מ י  ל א ר ש י ה
לרכוש את אותם כתבי 
ות  ל ע ב ך  א ת  ו ר י ש
אני  יותר.  יקרה הרבה 
מקווה כי המפקחת על 
הביטוח תסיק מסקנות 
מהשלכות הרפורמה על 
והציבור  הביטוח  ענף 

כולו, ותיסוג מהן בהתאם”.

זיו: נתקלנו בחומה 
בצורה של חוסר הגיון

יואל  בלשכה  ביטוח הסיעוד  ועדת  יו”ר 
לרפורמה  הוא  אף  בנאומו  התייחס  זיו 
בענף  תחרות  יצרה  לא  “הרפורמה  ואמר: 
ביטוחי הבריאות ולא מנעה את תופעת כפל 
הביטוחים, להיפך, הרפורמה יוצרת במידה 
נמצאה  שלא  מפני  ביטוח  כפל  מסוימת  
דרכה האפשרות להוסיף כיסויים חיוניים 
וטכנולוגיות חדישות,  ניתוח  כגון מחליפי 

לפוליסות הישנות הקיימות”.
לצד הביקורת, מצא זיו נכון לציין גם את 
נקודות הזכות של הרפורמה: “אנחנו יודעים 
להגיד גם שהפוליסה האחידה הנה מקיפה 
ביותר בהגדרותיה, מאפשרת למבוטח להיות 

מכוסה על כל רכיבי הניתוח, מחליפי ניתוח, 
טכנולוגיה מתקדמת ושקיפותה מאפשרת 
למבוטח להיות מעורב יותר בכיסויים אשר 
ברצונו לרכוש, בנוסף לפוליסת הניתוחים.

“לצערנו, לא הצלחנו לשכנע את הפיקוח 
כתבי  של  שיווקם  את  ולקטוע  להפסיק 
יזמנו אין ספור פגישות, אילצנו  השירות. 
ועדת הבריאות של  בפני  אותם להתייצב 
את  הסברנו  בהם  כנסים  יזמנו  הכנסת, 
חשיבותם של כתבי השרות לציבור הרחב, 
אך לצערי, נתקלנו בחומה בצורה של חוסר 
מאות  נפגעו  זה,  ממהלך  כתוצאה  הגיון. 
בודדים,  שקלים  שעבור  מבוטחים  אלפי 
קנו לעצמם כיסויים שמישים וזמינים, ללא 
הצהרת בריאות, לטובתם ולטובת משפחתם.
“עדיין לא מאוחר, אני קורא לחברי בפיקוח, 
הגיע הזמן לבחינה מחדש. ציבור גדול של 

מבוטחים יודה לכם על כך” – אמר זיו.

 עוד אמר אברמוביץ: שתי הרפורמות בתחום הבריאות נכשלו  יו”ר ועדת ביטוח הסיעוד 
יואל זיו: לצערנו, לא הצלחנו לשכנע את הפיקוח להפסיק ולקטוע את שיווקם של כתבי השירות

כנס הבריאות 2017

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ומנכ”ל הדסה פרופ’ זאב רוטשטיין

יואל זיו, יו”ר ועדת ביטוח הסיעוד, בכנס

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח



4  ביולי 2017                                                                                                                   עמוד 8 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

דני אנגל, מנכ”ל מדיקל סנטר:

רופאים לא נכנסו לרשימות ההסדר 
של השב”נים - ועברו לחברות הביטוח
 מנכ”ל הדסה פרופ’ זאב רוטשטיין ברב-שיח שנערך בכנס הלשכה: שורש הבעיה בממשק בין חברות הביטוח 
ללקוחות - הגדרות לא מספיק טובות. מזל שיש סוכני ביטוח  נאוה ניב-סרודיו מנהלת אגף ביטוח בריאות 

באיילון: אנחנו צריכים להשלים את הפער בין מה שיש במערכת הציבורית לבין מה שעולם הרפואה יודע להציע
ה  מ ר ו פ ר ה
במערכת הבריאות 
ות  י בתכנ פגעה 
השב”ן של קופות 
החולים - רופאים 
לא נכנסו לרשימות 
ל  ש ר  ד ס ה ה
ועברו  השב”נים, 
הביטוח  לחברות 
– כך אמר אתמול 
מנכ”ל  אנגל,  דני 
מדיקל סנטר, ברב 
שיח “פרטי, ציבורי 
ורגולציה – ביחד 

לטובת הציבור”, שנערך אתמול )יום ב’( 
לשכת  שערכה  הבריאות  כנס  במסגרת 

סוכני הביטוח.   
מנכ”ל  אנגל,  לצד  השתתפו,  בפאנל 
יונש  יואב  זאב רוטשטיין,  הדסה פרופ’ 
מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ונאוה 
ניב-סרודיו – מנהלת אגף ביטוח בריאות 
באיילון. הנחה את הפאנל יואל זיו – יו”ר 
ועדת ביטוחי הבריאות והסיעוד בלשכה. 
ביטוחי  לרפורמת  התייחס  רוטשטיין 
הבריאות ואמר: “הייתה דעה שהשירותים 
הפרטיים הם אלו שמחוללים את המשבר 
וכדי לטפל בה צריך  ברפואה הציבורית, 
וברפואה  הפרטיים  בביטוחים  לפגוע 
הפרטית. הפריחה של הרפואה הפרטית 
היא תולדה של המשבר בציבורי. מישהו 
החליט להפעיל לחץ על הרפואה הפרטית 
זו הציבורית. אנחנו  על מנת לשפר את 
כבר תקופה לאחר רפורמת הבריאות של 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והמשבר 
ברפואה הציבורית לא נעלם. הדסה פשטה 
את הרגל, את זה כבר ראינו. בתי החולים 
שמוזרם  הכסף  למרות  הממשלתיים, 
אליהם, ממשיכים להיות בגירעון. בעיית 

הרפואה הציבורית לא נפתרה”. 
רוטשטיין לממשק שבין  עוד התייחס 
כי  ואמר  והלקוחות  הביטוח  חברות 
שורש הבעיה טמון בהגדרות: “ההגדרות 
ויש להשקיע בטיובן,  לא מספיק טובות 
כולל הגדרת מחליף ניתוח, שהיא מאוד 
בעייתית”. עוד אמר רוטשטיין: “מזל שיש 
סוכני ביטוח, אני מוצא את המעורבות 
שלהם במכירה והתביעה כעוזרים וחשובים 

מאוד”. 
אנגל התייחס לרפורמה ואמר, כי היא 
נועדה לפגוע במערכת הבריאות הפרטית 

באמצעות פגיעה במקורות המימון שלה 
– הביטוחים הפרטיים והשב”ן. הפגיעה 
בשב”ן על ידי יצירת רשימות רופאי הסדר 
גרמה לרופאים לעבור לרשימות של חברות 

הביטוח. 
עוד התייחס אנגל לתכנית לקיצור תורים 
ואמר כי מדובר בבלוף לאומי: “לא יקוצר 
ניתוח שיירד מהשב”ן  כל  על  שום תור. 
ויעבור לציבורי, תינתן הטבה מהממשלה. 
אבל המערכת הציבורית לא נערכה לכך, 
והחולה עדיין רוצה לבחור את הרופא שלו. 
כלומר, תהיה ריצה לביטוחים הפרטיים. אי 
אפשר למנוע מהחולה לבחור את הרופא”. 
על  זיו  של  לביקורת  התייחס  יונש 
הרפורמה שערכה הרשות ואמר: “השונות 
את  שירתה  לא  המוצרים  בין  הגדולה 
המבוטחים. הפוליסה האחידה נערכה על 
בסיס הפוליסות הקיימות בשוק. בסופו 
של דבר – היום מבוטח יכול להיות שקט 
ויודע שהתנאים שלו טובים”. עוד התייחס 
יונש לרפורמה בכתבי השירות והסביר: 
“הרציונל היה בהתאם לשאלת המפתח 
– מהו ביטוח. כתב שירות שהשלים את 

עסקת הביטוח – נשאר. כתב שירות שלא 
קשור לביטוח – יצא”.

זיו  ניב-סרודיו התייחסה לטענתו של 
לפיה חברות הביטוח מקשות על מימוש 
הזכאות לטיפולים מחליפי ניתוח ואמרה, 
כי מי שמחליט האם טיפול הוא “מחליף 
חברת  אנשי  ולא  הרופאים  הם  ניתוח” 
ניב-סרודיו  התייחסה  עוד  הביטוח. 
לטענתו של יונש, לפיה הפוליסות הישנות 
היו סטטיות. לדבריה, במסגרת התחרות, 
חברות הביטוח היו מפתחות ריידרים והן 

עמדו בחזית הטכנולוגיה הרפואית. 
ניב-סרודיו התייחסה לאמירתו של אנגל 
כי לאיילון  על רשימות ההסדר, ואמרה 
יש אפשרות להציע למבוטח לבחור בכל 
ולכן החשש מרשימה מצומצמת  רופא, 
לבסוף,  איילון.  רלוונטי למבוטחי  אינו 
האמיתי  “החשש  ניב-סרודיו:  אמרה 
הוא שלא יהיה כסף במערכת הציבורית. 
אנחנו צריכים להשלים את הפער בין מה 
שיש במערכת הציבורית לבין מה שעולם 
יודע להציע – ולתת יתרון למי  הרפואה 

שמחזיק בביטוח פרטי”. 

כנס הבריאות 2017

לתיאום פגישה: עו”ד שמואל גייזלר

סוכני ביטוח, מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח, 
מנהלי תביעות בחברות בעלות ציי רכב ומבוטחים פרטיים

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

073-7051480

משרדנו מעניק ייצוג בתביעות נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
בהצלחה רבה לרבות גביית הכספים בפועל.

משתתפי הפאנל: מימין – יואל זיו, פרופ’ זאב רוטשטיין, דני אנגל, יואב יונש ונאוה ניב-סרודיו

יה
גל

ל 
יי

 א
ם:

לו
צי
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שרי ממשלת בריטניה הוזהרו לגבי תקנות 
וזאת  במבנים  לאש  בקשר  תוקפן  שפג 
 Grenfell-ב השריפה  פרוץ  לפני  כחודש 
Tower. התקנות כשלו בכך שלא כפו שימוש 
התקנה  לרבות  מתקדמות,  בנייה  בשיטות 

של חיפוי המכיל אלמנטים שיכולים לבעור. 
אלמנטים  של  גדולה  בכמות  מבנים  חיפוי 
ההסתברות  את  מגדילים  בעירים  שחלקם 
כלכליים.  לנזקים  שתגרום  אש  לפרוץ 
את  לחקור  שמונתה  בריטניה,  משטרת 

60 בניינים גבוהים ב-25  האירוע, מצאה כי 
אתרים שונים ברחבי אנגליה נכשלו במבחני 

בטיחות אש. 
את  לבדוק  יש  המשטרה  של  דוח  פי  על 

בטיחות האש ב-600 מבנים נוספים. 

ואניות  המכולות  אניות  )חברת  מארסק 
 )1996 שנת  מאז  בעולם  הגדולה  אספקה 
עיבוד  מערך  כי  השנה,  ביוני  ב-30  הודיעה 
התאוששות  בתהליך  נמצא  שלה  הנתונים 
יש  כזו  סייבר  להתקפת  סייבר.  מהתקפת 
במערך  עולמי  לשיבוש  הפוטנציאל  את 

שינוע המכולות. 
 the TOC כנס  במהלך  נמסר  המידע 
הנערך   Europe Container Supply Chain
הסייבר,  התקפת  כי  הודגש  באמסטרדם. 
הסייבר  )בהתקפת   2017 ביוני  ב-27  שהחלה 
העולמית בה נעשו ניסיונות להחדיר את וירוס 
 Petya או בשמו האחר GoldenEye  המחשב
הגיעה  החברה(,  של  המחשוב  מערך  לשיתוק 
את  המפעילה  ולחברה  החברה  ללקוחות  גם 
 A.P. Moller Maersk  שלה הטרמינלים 

.Terminals

באמצעות  נעשה  בעולם  מהמסחר   90%
והמטענים  האניות  בתנועת  שיבוש  ימי.  שינוע 
תנועת  בתחום  עולמי  ובוהו  לתוהו  לגרום  יכול 
והאניות  המטענים  תנועת  והמסחר.  המטענים 
מושתתת על מערכות מחשוב רבות ומשולבות 
להשפיע  עלול  אחת  במערכת  שכשל  ומידע 

מידית על מערכות אחרות. 
החברות  את  הכוללת   ,Maersk קבוצת 
 Maersk Line , Safmarine, Seago, MCC
מהסחר   18% מהווה   Sealand-ו  Transport
משנעת  הקבוצה  מכולות.  באמצעות  העולמי 

של  והכנסה  פעילות  בשעה  מכולות   3,300
התקפת  לחברה.  לשעה  דולר  מיליון   2.7
הסייבר השפיעה על תנועת 82,500 מכולות 
הפגיעה  דולר.  מיליון   67.5 של  והכנסה 
חברות  על  השפיעה  וברישומים  במידע 
באמצעות  שלהם  המכולות  את  שמשנעות 
פי  על  נעשה  המכולות  שחרור  כי  מארסק, 
אחרים  מובילים  ממארסק.  המתקבל  מידע 
ידי  על  המנוהלים  בטרמינלים  שמשתמשים 
ספרד  הודו,  )בארה”ב,   APM Terminals
והולנד( לא יוכלו לשנע את המכולות שלהם עקב 
ההשפעה   .AMP אצל  שנמצא  במידע  שיבוש 
או  במאות  לפגוע  יכולה  זו  סייבר  התקפת  של 
 Mediterranean אלפי חברות. חברת הספנות
)השנייה   Shipping Company - MSC
בגודלה בעולם( הודיעה כי היא תסייע בכל דרך 
להעברת מידע בין שתי החברות בכל התחומים.

המבטחים הזהירו את הממשלה 
הבריטית בקשר לסיכוני אש במבנים

Maersk התקפת סייבר על ענק ההובלה הימית

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד
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דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח 
חיים )2006( הגישה לבית המשפט המחוזי בתל 
אביב בקשה לביטול פסק הבורר רו”ח שמואל 
א.ד. אבידן  רוזנבלום בסכסוך שבינה לבין 

ביטוחים סוכנות לביטוח )1990( מתל אביב.
בבקשה נטען, כי פסק הבורר ניתן תוך חריגה 
טעמים  ממספר  וזאת  מסמכות  מובהקת 
מהותיים, אשר כל אחד מהם בנפרד, לא כל שכן 
משקל כולם יחדיו, מחייבים את המסקנה לפיה 
דין פסק הבורר הינו בטלות. לדברי המבקשת, 
פסק הבוררות ניתן יותר מ-4 שנים לאחר המועד 
בו נקבע בהסכם מכוחו מונה הבורר כי עליו לתת 
את הכרעתו, והציפיה הסבירה ביותר שלה מן 
הבחינות משפטית, מסחרית, וכספית, הייתה 
כי הצדדים ייפרדו בהתאם למוסכם בטווח זמן 
כפי שהוסכם עליו ולא ארבע שנים לאחר מכן.

לדברי המבקשת, בהסכם מכוחו מונה הבורר 
נקבע מפורשות כי עליו להכריע בסוגיות שעל 
הפרק עד ל-24 במרץ 2013 - כחודשיים לאחר 
מועד החתימה על ההסכם בין הצדדים. ואולם 
חרף האמור, הבורר פנה ראשונה לצדדים בפועל 
כשנתיים וחצי לאחר מועד זה, החל את הבירור 
כארבע שנים לאחר מועד זה, ונתן את פסק 
הבורר למעלה מארבע  שנים לאחר המועד 
כאמור. זאת, תוך התעלמות בוטה ממסגרת 
הזמנים המוסכמת והמפורשת הקבועה בהסכם, 
ואף לא את  זו,  ובלי שטרח לנמק הכרעתו 
הסיבות לחריגתו מסמכותו לפחות בכל הנוגע 
ללוחות הזמנים שעמדו בבסיס ההסכמה בין 

הצדדים לפנות אליו ולהסמיכו.

עוד טוענת המבקשת, כי פסק הבורר מנוסח 
באופן תמציתי ולקוני, ללא כל נימוק, שלא 
ולדרישות  ככלל  הדין  לדרישות  בהתאם 
ניתן  ההסכם בפרט. לחלופין, פסק הבורר 
על סמך טענותיה ומסמכיה של א.ד. אבידן 
ביטוחים סוכנות לביטוח בלבד ובלי שניתנה 
לה ההזדמנות הבסיסית להשיג על הסעד 

שנקבע בו.
בחודש מאי 2010 חתמו הצדדים על הסכם 
שותפות, לפיו הם בעלי זכויות שוות במיזם 
משותף הכולל גם את תחום החיים והחיסכון. 
מאחר שהצדדים היו מעוניינים להביא את 
היחסים ביניהם לכדי סיום, נחתם ביניהם 
במחצית חודש ינואר 2013 הסכם במסגרתו 
רכשה המבקשת מ-א.ד. אבידן את מלוא 
רוזנבלום  רו”ח  זכויותיה במיזם המשותף. 
מונה על ידי הצדדים לצורך בדיקת הרישום 
החשבונאי הכספי של המיזם המשותף בתחום 
החיים והחיסכון ובתחום האלמנטרי. רו”ח 
רוזנבלום קבע במחצית חודש מאי שנה זו באופן 
תמציתי, כי על המבקשת לשלם לא.ד. אבידן 
ביטוחים סך של 100 אלף שקל בתוך שבוע ימים.
לטענת המבקשת, באמצעות עוה”ד יואב רזין 
ועמית מור, הבורר לא נימק ולו נימוק אחד 
שיש בו כדי לבסס את סכום התשלום שעליה 
לשלם, והוא הסתפק בסכום פיצוי שרירותי, 
ללא צידוק, ביסוס או שמץ של הנמקה, והסכום 
העגול שבו נקב דווקא מחזק עמדה זו. לטענת 
המבקשת, היה והכרעת הבורר לא תבוטל, יגרם 

לה עיוות דין ניכר.

בדוידוף הסדרים פנסיוניים, מגישת התביעה, 
בחרו לא להתייחס. מהבורר רו”ח רוזנבלום 

נמסר כי הוא אינו רשאי להתייחס לדברים. 
צבי  עו”ד  ד. אבידן, באמצעות  תגובת א. 
כהנא: “מרשתי הורתה לי להגיש תגובה לבקשת 
הביטול הנ”ל, ובה ייאמר, בין היתר, כי הבקשה 
נגועה בחוסר תום לב חמור ובהסתרת עובדות 
מהותיות מבית המשפט: ראשית, מדובר בפסק 
100 אלף שקל  ביניים – המתייחס לתשלום 
מתוך תביעה של כ-1.5 מיליון שקל  - ולא 
מדובר  בפסק דין סופי, כפי שנטען בבקשה. 
טיבו של פסק ביניים כספי שהוא יכול לגדול 

או לקטון, במסגרת פסק הדין הסופי.
“שנית ועיקר, המבקשת )דוידוף( ‘שכחה’ 
לציין בבקשה את העובדה שהיא עשתה דין 
לעצמה, ובמשך כשנה וחצי )!( היא בחרה  שלא 
להתייצב לדיונים שקבע הבורר הנכבד, רו”ח 
רוזנבלום, ושאליהם זומנה כדין, פעם אחר פעם. 
חרף התנהגותה המזלזלת של דוידוף נהג עמה 
רו”ח רוזנבלום בסובלנות רבה - אפילו מופרזת, 
לטעמנו - כאשר לא שעה לבקשות חוזרות של 
מרשתי לפסוק נגד דוידוף עקב אי התייצבותה 
לדיונים, ונתן לה הזדמנויות נוספות להתייצב 
לדיונים, תוך שהבהיר כי לא יהיה בהתייצבותה 
כדי לגרוע מטענה כלשהי שלה – לרבות במיוחד 
כפירתה בסמכותו. דוידוף בחרה להמשיך בקו 
של עשיית דין עצמית, תוך התעלמות מהחלטות 
הבורר שהומצאו לה, ורק משחלפה כשנה וחצי 
ממועד הדיון הראשון, אליו לא התייצבה, ניתן 

פסק הביניים, שאינו סופי, כאמור”.

דוידוף הסדרים פנסיוניים מבקשת לבטל 
פסק בוררות בסכסוך עם א.ד. אבידן ביטוחים

 בבקשה נטען, כי פסק הבורר ניתן תוך חריגה מובהקת מסמכות  תגובת א. ד. אבידן: הבקשה נגועה 
בחוסר תום לב חמור ובהסתרת עובדות מהותיות מבית המשפט - מדובר בפסק ביניים – המתייחס 

לתשלום 100 אלף שקל מתוך תביעה של כ-1.5 מיליון שקל  - ולא מדובר  בפסק דין סופי, כפי שנטען בבקשה

http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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יחליף אותו מי שהיה הסמנכ”ל, שמוליק תורג’מן

 המרכז החדש נפתח לפני כחודש ונותן מענה שוטף ללקוחות, סוכנים ועובדי החברה 
באזור  סגן השר ציין, כי החלטתה האסטרטגית של מגדל להרחיב משמעותית את 

מוקדי פעילותה מעבר לגוש דן היא החלטה שכל חברה עסקית צריכה לאמץ 

מבטחים ומבוטחים

סגן שר האוצר, ח”כ 
יצחק כהן, ביקר בראשית 
השבוע  במרכז הפעילות 
ל  ד ג מ ל  ש ש  ד ח ה
באשקלון. אל סגן השר 
נלוו בביקור יוחנן דנינו 
יו”ר דירקטוריון מגדל, 
סמנכ״ל  רביב  ליאור 
התפעול  מערך  ומנהל 
רוית שטיין  והשירות, 
ב- כירה במערך התפעול 
והשירות חיסכון ארוך 
ובריאות במגדל,  טווח 
חבר  לשעבר  דיין  אלי 
עיריית  וראש  כנסת 
קרן  אשקלון וכיום יו”ר 
חיים  ופרופ’  אשקלון, 
היחידה  מנהל  יוספי, 

לקרדיולוגיה לא פולשנית במרכז הרפואי 
ברזילי באשקלון .

בית מגדל באשקלון נחנך באופן רשמי בחודש 
שעבר ומהווה את מרכז התפעול והשירות 
הגדול ביותר של החברה אחרי פתח תקווה 
ומהגדולים בענף הביטוח והפיננסיים. המוקד, 

שמציע שירות לקוחות, תפעול ושירות פרונטלי 
לתושבי הדרום, כבר נותן מענה שוטף ללקוחות, 

סוכנים ועובדי החברה באזור. 
מגדל מעסיקה במסגרתו בהעסקה ישירה 
220 עובדים, שהיו לפני כן עובדי קבלן. בנוסף 
קלטה החברה יותר מ-100 עובדים חדשים, 

כך שבמרכז מועסקים 
בסך הכל כ-320 שכירים 

מאשקלון ומהדרום. 
השר,  סגן  כי  נמסר 
תושב אשקלון, התרשם 
בביקורו מהחיבור של 
מגדל לפריפריה, הן ביחס 
לתחומי הליבה העסקיים 
ביחס  והן  החברה  של 
הכלכלית  לתמיכתה 
שך  מ ה ל ת  י ת ר ב ח ה ו
יר  ע ה ל  ש ה  ת ח י מ צ
בנוסף,  כולו.  והדרום 
ביקש ח”כ כהן לציין כי 
החלטתה האסטרטגית 
יב  ח ר ה ל ל  ד ג מ ל  ש
משמעותית את מוקדי 
פעילותה מעבר לגוש דן 
היא החלטה שכל חברה עסקית צריכה לאמץ 
לטובת חיזוק המשק הישראלי וביסוס איתנותו. 
פעילותה הביטוחית של מגדל באשקלון אף 
משתלבת עם תרומה ענפה למען הקהילה. 
מגדל מעורבת בחמש תכניות חברתיות בעיר, 
שחלקן כבר מתקיימות וחלקן בשלבי התנעה. 

די  ו ד
ג  ר ו ב ז נ י ג
קנט  מנכ”ל 
)קרן לביטוח 
בע  ט י  ק ז נ
בחקלאות( 
את  ם  י י ס
דו  י ק פ ת
”ל  כ נ מ כ
רש  ו פ ו
ות  א ל מ ג ל
 4 0 ר  ח א ל
בקרן.  שנה 
יחליף אותו 
יה  ה ש י  מ
שהצטרף  תורג’מן,  שמוליק  הסמנכ”ל, 
לקנט ב-1994 ומילא בה שורה ארוכה של 

תפקידים.

בכנס הלקוחות של קנט שהתקיים לאחרונה 
אמר תורג’מן, מנכ”ל קנט בפועל, כי חזונה 
של קנט מדבר על קיום חקלאות מצליחה, 
בת קיימא ושמירה על חקלאי ישראל.  “אני 
רואה את תפקידי, ותפקיד קנט, לעשות ככל 

הניתן על מנת לאפשר לחקלאים הישראלים 
הכלכלי  הגב  ולהיות  עבודתם  את  לבצע 
שמאפשר להם לעמוד בחוד החנית העולמית 
בתחום החקלאות, ויחד עם משרדי הממשלה 

והחקלאות נפעל כדי לקדם מטרות אלה”.

סגן שר האוצר יצחק כהן ביקר 
במרכז  הפעילות של מגדל באשקלון 

והתרשם מהחיבור לפריפריה

דודי גינזבורג מנכ”ל קנט פורש

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

דודי גינזבורג

”צ
יח

ם: 
לו

צי

מימין: ליאור רביב, אלי דיין, פרופ’ חיים יוספי, סגן השר יצחק כהן ויוחנן דנינו
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מוטי דהרי בתגובה לסקרים שפרסמו רוזנפלד וצפריר:

יוסי אנגלמן מונה 
לראש מטה הבחירות 

של אורי צפריר

הזדמנות שווה והוגנת

סגנו של אנגלמן יהיה אבשלום מוסקוביץ

המירוץ לנשיאות הלשכה

מוטי דהרי

אורי צפריר, סגן נשיא הלשכה וממלא המקום, מינה את יוסי אנגלמן, 
יו”ר סניף נתניה ובעלים של סוכנות אנגלמן ובניו כמנהל מטה הבחירות 
שלו להתמודדות על נשיאות הלשכה. לסגן ראש המטה מונה סוכן 

הביטוח אבשלום מוסקוביץ.
מעבר להיותו פעיל בלשכה, אנגלמן יזם וקידם שני תהליכים שהטביעו 
את חותמם על סוכני הלשכה ועל חברים צעירים שהחליטו לעשות 
מכללת הלשכה  תואר ורישיון בביטוח: הוא פעל למען שילוב בין 
על מנת להעלות את סף הדרישות ולהכין  והמרכז האקדמי נתניה 
סוכנים חדשים לעמידה בסטנדרטים מקצועיים איכותיים. בעקבות 
יוזמה זו, סוכנים חדשים נכנסים לענף כאשר ברשותם תואר בביטוח 
ורישיון לאחר שעברו שלוש שנות לימודים, הכוללות גם סטאז’ מעשי. 
התהליך השני אותו יזם אנגלמן הוא פרויקט הסניורים, שמטרתו 
שילוב סוכנים צעירים עם ותיקים. הנתונים כיום מראים כי 60% מחברי 
הלשכה הם מעל גיל 55. כמו כן, יש כ-1,200 סוכנות וסוכנים צעירים 
40. נתונים אלו עמדו בסיס היוזמה לשלב בין שני הדורות.  עד גיל 
לצורך כך, הוקם מועדון הסניורים הכולל סדנאות “פריצת דרך” בהן 
מקבל הסוכן הוותיק כלים להתמודדות. הסוכן הצעיר מצטרף לוותיק 
וביחד הם מעצימים את הסוכנות על מנת לבנות אפשרות של העברת 

המקל בעתיד. 
אנגלמן הוא בן ממשיך לאביו מרדכי ז”ל, שהחל לעסוק במקצוע 
MDRT. בניו  40 שנה וחבר בארגון  ב-1951. הוא סוכן ביטוח כבר 

הצטרפו אף הם לעסק ומהווים דור שלישי של סוכני ביטוח. 
מינוי נוסף של  אורי צפריר הוא סגן ראש המטה, אותו ימלא סוכן 
הביטוח אבשלום מוסקוביץ, חבר ועד MDRT ישראל וסא”ל במילואים.
“אני גאה שיוסי ואבשלום הסכימו לקבל את המינוי  אורי צפריר: 
המביא אתו אחריות גדולה. הניסיון הרב שלהם בתחום, יחד עם 
הדאגה לדור הצעיר, הם דוגמה מצוינת לסוג סוכני הביטוח שאנו 
צריכים כחברי לשכה. עברם העשיר עומד לצד דאגתם לעתיד. שירותם 
הצבאי ופעילותם רבת השנים כסוכני ביטוח הם עדות מוכחת לנורמות 
ולערכים לפיהם הם פועלים ואני מאושר שהם עובדים יחד אתי למען 

עתיד הסוכנים ועתיד פרנסתם”.

רוזנפלד פרסם סקר 
לפיו הוא מוביל 

ב-7% על פני צפריר 

ג’(  ליאור רוזנפלד פרסם היום )יום  המועמד לנשיאות הלשכה 
סקר לפיו הוא מוביל ב-7% על פני אורי צפריר, המתמודד אף הוא 
לנשיאות הלשכה. על פי הסקר, שבוצע באמצעות מערכת הסקרים 
 50% זוכה לתמיכת  רוזנפלד   ,Cellact Communication של 
מהמצביעים, צפריר – 43% ומוטי דהרי – 7%. זאת – מבין חברי 
53% מבין  הלשכה שהחליטו כבר במי הם יבחרו. על פי הסקר – 
המשיבים טרם החליטו במי יבחרו בבחירות לתפקיד נשיא הלשכה. 
הסקר נערך בין התאריכים 28 ליוני  ל-2 ביולי, וכלל 475 משיבים, 

סוכנות וסוכני ביטוח חברי לשכה. 
בסקר נשאלו המשיבים מהם הנושאים המרכזיים שעל הלשכה 
לטפל בהם באופן מיידי. נמצא כי מעמד הסוכן הוא הנושא הבוער 
ביותר )36%( ולאחריו - עמלות הסוכן )30%( ויחסי הלשכה מול 

הרגולציה וחברות הביטוח )17% כל אחד(. 
בעקבות התוצאות אמר רוזנפלד בכנס פעילים: “התוצאות מעודדות 
ומבטאות את התמיכה ההולכת ומתעצמת בהנהגה החדשה שתוביל 
את הלשכה. הנהגה נמרצת, דינמית ואחראית, השקופה לכולם וכוללת 
סוכני ביטוח שצמחו מהשטח, מכירים לעומק את עבודת הסוכן 
ומשלבת בין כוחות חדשים לוותיקים. ברור מאליו כי לא ננוח על זרי 
הדפנה ומתוך עוצמה ונחישות, נמשיך ונביא את בשורת החדשנות 

שלנו  לכל סוכנת וסוכן, בכל נקודה בארץ”.
צפריר התייחס לתוצאות הסקר ואמר: “לפני שבוע נערך סקר על ידי 
מכון המחקר רפי סמית בקרב 450 סוכנים חברי לשכה, אשר קבע כי 
אני זוכה ברוב ברור של 54% בקרב חברי הלשכה בעוד  שרוזנפלד יצא 
הרחק מאחור עם 40%. סקרים כמו ביטוח אינם משחק ילדים. רק 
סקר מקצועי במכון מוכח ומנוסה יכול לתת אומדן אמיתי לתמיכה 
בשטח. השאלון הדיגיטלי נערך בחברה העוסקת בשליחת מסרונים 
ואינה מוכרת כמכון מחקר. בשליחת מסרונים גם מי שאינו סוכן או 
חבר לשכה יכול להשתתף וברור לכל אדם סביר כי אינו כלי מקצועי 
ואינו רלוונטי. אני מודה לכל הסוכנות והסוכנים שמביעים בי אמון 
ותמיכה ומתחייב להמשיך באותה המסירות והנחישות עד הניצחון”.

על פי תוצאות הסקר: רוזנפלד זוכה ל-50% 
מהמצביעים, צפריר – 43% ומוטי דהרי 7%

בהתחשב בחשיפה הנמוכה שאני מקבל – 6% זה הישג עצום

מוטי דהרי, המתמודד לנשיאות לשכת סוכני 
הביטוח, מסר לפוליסה בתגובה לסקרים 
רוזנפלד,  וליאור  צפריר  אורי  שפרסמו 
המתמודדים לנשיאות לשכת סוכני הביטוח: 
6% תמיכה מפעילות בת חודש וחצי ובנסיבות 
האמורות זה הישג עצום, בהתחשב בכך שלא 
קיבלתי מיקרופון, לא קיבלתי חשיפה על במות 
וללא אפשרות התמודדות  ועיתון הלשכה 

שווה והוגנת. 
“בעוד חבריי המתמודדים לנשיאות הלשכה, 
צפריר סגן נשיא ומ”מ, ורוזנפלד יו”ר סניף 
חשיפה  וניצלו  נהנו  והצפון,  חיפה  ומחוז 
)עד עתה(  וחצי  מקדימה בת שלוש שנים 

במה  בכל  מועמדותם,  לקידום 
ועיתון, בפייסבוק ובכל מדיה של 

הלשכה ומחוצה לה.
ממשיכים  המועמדים  “חבריי 
ואירועים  בניצול  במות  ליהנות 
לחרוג  ואף  תפקידם  מתוקף 
ליאור  ומהמוסכם,  מאיסורים 
בכנס מחוז חיפה והצפון ואורי בכנס 
מחוז השרון. פניתי ללשכה ובקשתי 
לאפשר למתמודדים לחשוף עצמם 

בצורה שוויונית והוגנת בכל פעילות הלשכה 
ופרסומיה. קראתי לכך שבמפגשים והאירועים 
יוזמנו המתמודדים להציג את משנתם ולענות 

על שאלות חברינו הסוכנים. למרות 
פניותיי נעניתי בשלילה ולאחרונה, 
ירושלים  כשביקשתי בכנס מחוז 
ששלושת המועמדים יישאו דברים, 
נשיא הלשכה התנגד. לדבריו, עד 
ויאושרו המועמדים  יוגשו  שלא 
חודשים   3 ( הבחירות,  בוועדת 
אין  עוד  בעיניו  הבחירות(  לפני 

מתמודדים פורמליים.
“אני קורא לכם, חבריי הסוכנים, 
לי.  לי חשיפה שהלשכה לא מאפשרת  תנו 
הזמינו אותי להגיע לכינוסים ומפגשים לשאת 

דברים”.


