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רשות  לאחר המהלך הראשון שערכה 
אגף שוק ההון במשרד  שוק ההון )אז 
האוצר( לאחד את החשבונות הפנסיוניים 
הלא פעילים עם החשבונות הפעילים 
ולהביא לצמצום מספר החשבונות הלא 
פעילים, רשות שוק ההון מנצלת את חלון 
ההזדמנויות, שפתוח עד סוף מרץ 2018, 
וחוזרת על המבצע. הנחיות לכך פורסמו 
במסגרת העדכון הרגולטורי לחודש 

אוגוסט 2017. 
בטיוטת החוזר מוסבר, כי לאחר המבצע 
הראשון )נכון למועד זה(, עדיין קיימים 
כ-2 מיליון חשבונות לא פעילים. זאת, 
לאחר שעם צאת הרפורמה לדרך היו 
1.8 מיליון חשבונות לא פעילים – על פי 

נתוני האוצר דאז )פוליסה, גיליון 2004 מה-24 
בספטמבר 2015(.

נשאלת השאלה - מדוע מספר החשבונות 
הלא פעילים לא רק שלא קטן, אלא גם גדל? 

על פי נתוני האוצר, מאות אלפי חשבונות 
אוחדו במהלך המבצע הראשון – מה שהופך 
אותו להצלחה, אם לא מלאה – אז חלקית. 
באוצר מצביעים על כך שחשבונות חדשים 
נפתחים כל הזמן, ובהתאם, חשבונות קיימים 

הופכים ללא פעילים. 
סיבה נוספת עליה מצביעים גורמים רבים 

בענף היא שחברות ביטוח דירבנו את הסוכנים 
לייעץ לעמיתים לא לאפשר את העברת הפרטים, 
ולמנוע את איחוד החשבונות. האוצר התייחס 
אז לתופעה וקבע כי המלצה זו חייבת להיעשות 
במסגרת ייעוץ פנסיוני, הכולל מסמך הנמקה. 
סיבה נוספת לכך שעמיתים לא פעילים רבים 
לא נוידו טמונה באופן הגדרת עמית לא פעיל.

סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות  אייל 
אלדובי, הסביר לפוליסה:  ואכיפה בהלמן 
"השינוי העיקרי בין הוראת השעה הקיימת כיום 
לטיוטה החדשה היא לעניין תכולת האוכלוסייה. 

פי הוראת השעה הקיימת, עמית  על 
הופקדו  שלא  ככזה  הוגדר  פעיל  לא 
עבורו כספים ב-12 החודשים שקדמו 
בטיוטה  ההגדרה   .2016 לספטמבר 
החדשה היא עמית ללא הפקדות ב-12 
החודשים שלפני דצמבר 2017. בנוסף, 
פעיל'". 'עמית   קיים הבדל בהגדרת 
לאור האמור, באוצר מצפים כי אוכלוסייה 
שונה תעבור בסט ההעברות הנוכחי, 
ותצטרף לאוכלוסייה שנוידה בסיבוב 

הראשון.  
עוד מסביר סיאני את אופן הפעולה 

שנדרש כעת מקרנות הפנסיה:
שלב א' – קרן הפנסיה תשלח לעמיתיה 
מידע על הכוונה להעביר את פרטיהם 
+60 ועמיתים  לרשות שוק ההון )למעט בני 
שסירבו להעברת פרטים בסבב הקודם(. העמית 

יוכל לסרב להעברת המידע בתוך 45 ימים. 
שלב ב' - שליחת המידע לרשות שוק ההון 

לצורך ניתוח הנתונים וקבלת היזון חוזר.
על  לעמיתים  הודעות  ג' – שליחת  שלב 
אודות הכוונה להעביר לחשבונות הפעילים את 
הכספים מהחשבונות הלא פעילים. העמית יוכל 

לסרב בתוך 45 ימים. 
שלב ד' - שליחת בקשה להעברת כספים בין 

האוצר משלים את מבצע "עקוב אחרי פנסיוני" – 
כיוון שעדיין קיימים כ-2 מיליון חשבונות לא פעילים

 טרם הרפורמה היו 1.8 מיליון חשבונות לא פעילים  בין הסיבות לגידול במספר החשבונות 
הלא פעילים: הגדרה מצומצמת לעמית פעיל ובעיות בשיוך כספים בחלק מהתקופה, שגרמו 
לכך שעמיתים פעילים נחשבו באותה תקופה לעמיתים לא פעילים  בנוסף, חלק מחברות 

הביטוח דירבנו את הסוכנים להנחות את החוסכים לסרב להעברת המידע 
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס.
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בשנה האחרונה )07/16-06/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )07/14-06/17( 
ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות )07/12-06/17(

קרן י' של הפניקס במקום הראשון

במקום הראשון בתשואות
שוב ושוב ושוב

על פי הנתונים ב"ביטוח נט" באתר האוצר קרן י' של הפניקס במקום הראשון בתשואות בשנה האחרונה )07/16-06/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )07/14-06/17( ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות 
)07/12-06/17( מבין כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' )1992-2003( של כלל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו 
בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 

של כל אדם. מספר גוף מוסדי 520023185. קוד אוצר: 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

טדי לין, מנכ"ל חברת 
הפנסיה והגמל של מיטב דש

אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה 
ציות ואכיפה בהלמן אלדובי

http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2017/
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הוגשה  בבית המשפט המחוזי בתל אביב 
בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף של כ-18 
כלל ביטוח, בטענה לפיה היא  מיליון שקל נגד 
נוהגת להשיב החזר חלקי בגין תשלומים ששולמו 
להתייעצות לפני ניתוח, בהסתמך על תקרת החזר 

שלא פורסמה בפוליסה או במחירוניה. 
לטענת המבקש, בינו לבין כלל ביטוח נקשר 
2002 הסכם ביטוח בקשר עם פוליסה  בשנת 
הידועה בשם "פרופיל אחריות מורחבת 466". 
על פי הפוליסה התחייבה  כלל ביטוח כי בקרות 
מקרה ביטוח היא תשפה את המבוטח, בין היתר, 
בהוצאות הממשיות בהן נשא לשם התייעצות 
לפני ניתוח עד לסכום המשולם למנתח עבור 

התייעצויות.
לדברי המבקש, לקראת ניתוח אותו אמור היה 
לעבור הוא פנה להתייעצות עם מומחה בתחום 
הרלוונטי, ובעבור ההתייעצות שילם לו סך של 800 
שקל. לדבריו, לאחר שהגיש תביעת החזר מכוח 
הפוליסה, השיבה לו כלל ביטוח סך של 500 שקל 
בלבד. המבקש מציין, כי כלל ביטוח נימקה את 
חלקיות ההחזר במדיניותה לקבוע תקרת תשלום 

החזר בגין ייעוץ לפני ניתוח בסך של 500 שקל.
לטענת המבקש, לא זו בלבד שמדיניות כלל 
ביטוח אינה תואמת את התעריפים המקובלים 

בשוק, אלא שהיא גם אינה מפורסמת על ידה, 
לא בפוליסה ולא במחירונים המפורסמים על ידה. 
אורי פלד, כי  המבקש מציין, באמצעות עו"ד 
מן התשובות אותן קיבל במענה לפניותיו עולה 
כי ההתנהלות המתוארת על ידו בבקשה אינה 
מעידה חד פעמית שאירעה בעניינו בלבד, אלא 
במדיניות החלה בעניינו של כל מי שהיה מבוטח 
בשבע השנים האחרונות ולכל הפחות בשלוש 

השנים האחרונות. 
לדבריו, מדובר בפוליסות אותן שיווקה כלל 
אשר  כאמור,  שיפוי  סעיף  הכוללות  ביטוח, 
בהתאם לו מתחייבת החברה לשפות את המבוטח 

בהוצאותיו הממשיות בגין התייעצות לפני ניתוח, 
ואשר השיפוי שהתקבל בעקבות תביעתם הוגבל 
לנוכח מדיניותה של כלל ביטוח שלא פורסמה 

בפוליסה או במחירון המפורסם על ידה.
בית המשפט מתבקש להצהיר, כי מדיניותה 
של כלל ביטוח מהווה, בין היתר, הפרת חוזה 
ולחייב אותה לפצות את מבוטחיה בהוצאותיהם 
הממשיות בגין התייעצות לפני ניתוח ואשר להם 
העניקה שיפוי המוגבל בסכום שרירותי שאינו 
מפורסם בפוליסה או במחירון המפורסם על ידה.

תגובת כלל ביטוח לא התקבלה עד לסגירת 
הגיליון.

ייצוגית בסך של כ-18 מיליון שקל: כלל 
ביטוח משיבה החזר חלקי עבור תשלומים 

ששולמו להתייעצות לפני ניתוח

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 

קרנות הפנסיה – המהלך צפוי להתבצע ב-2 
פעימות ולהסתיים במרץ 2018. 

טדי לין, מנכ"ל חברת הפנסיה והגמל של 
מיטב דש, התייחס למהלך ואמר לפוליסה כי לא 
ניתן לצפות כי 100% מהחשבונות יהיו פעילים. 
לדבריו, הרבה עמיתים מחזיקים בחשבונות 
לא פעילים מסיבות מוצדקות. הוא התייחס 
למספר הקטן יחסית של חשבונות לא פעילים 

שנסגרו וציין כי ייתכן שאחת הסיבות לכך היא 
שתקנות תשלומים נכנסו לתוקף במועד זה, 
וגרמו לכך שהרבה חשבונות פעילים לא זוהו 
כפעילים, בגלל הבעיות בשיוך הכספים שהיו 

באותה תקופה. 
לין הצדיק את הצורך בסיבוב נוסף ואמר כי 
מדובר בהצלחה חלקית של מהלך חשוב ונכון, 
ושהיה מקום לבצעו שוב על מנת לצמצם עוד 

יותר את מספר החשבונות הלא-פעילים. 

)המשך מעמוד קודם(
האוצר משלים את מבצע "עקוב אחרי פנסיוני"
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 היקף העסקה: כ-6 מיליון שקל  הראל: הרכישה התבצעה במסגרת האסטרטגיה להרחבת השירות למבוטחים

 לטענת התובעת, בביצוע הפחתה זו פועלת איילון שלא כדין וכי הפחתה בגין אשם 
תורם חייבת להתבסס על נסיבות המקרה הספציפי ולא באופן שיטתי  בנוסף נטען כי 

בהתנהלותה פועלת החברה גם בניגוד להוראות חוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הראל רוכשת 20% ממניות 
המרכז לרפואת עיניים עין טל

תביעה ייצוגית: איילון מפחיתה 15% 
מתגמולי צד שלישי בעת תאונה בצומת

רוכשת  ופיננסים  ביטוח  הראל  קבוצת 
20% מהבעלות על עין טל - המרכז הכירורגי 
האמבולטורי הגדול בישראל ברפואת עיניים. 
הרכישה נעשתה תמורה כ-6 מיליון שקל. בנוסף, 
נוספים   30% ניתנה להראל אופציה לרכוש 
ממניות החברה בתום פרק זמן של חמש שנים. 
מרכז עין טל הינו בבעלות פרטית של פרופ' 
אהוד אסיה, המנהל הרפואי של המרכז, המכהן 
1994 כמנהל מחלקת העיניים במרכז  משנת 
הרפואי מאיר, ושל חיליק אסיה, מנכ"ל החברה 
ולשעבר מנכ"ל מכון הייצוא. מרכז עין טל הוקם 
בשנת 1984 על ידי פרופ' מיכאל בלומנטל ז"ל, 

שהיה מחלוצי הרפואה הפרטית בארץ. 
בעין טל, הפועל ברמת החייל שבתל-אביב, 
מנתחים ומטפלים יותר מ-50 מרופאי העיניים 
בישראל, המבצעים מדי שנה אלפי ניתוחים 
בכל תחומי רפואת העין - קטרקט, גלאוקומה, 

רשתית, קרנית ופלסטיקה של 
העין. 

במכרז פועלים ארבעה חדרי 
לניתוחי  המותאמים  ניתוח 
ייעודי  חדר  גם  כמו  עיניים, 
לקטרקט בלייזר, חדרי טיפולי 
והדמיות  לייזר, מכון בדיקות 
התומך  אופטומטריה  ומערך 
ניהול  הרופאים.  במרפאות 
ימשיך  היבטיו  כל  על  המרכז 
ידי  על  מלא  באופן  להתנהל 

האחים אסיה. 
מהראל נמסר, כי "רכישת אחזקות במרכז 
הרפואי עין טל בישראל היא חלק מאסטרטגיית 
פוטנציאל  הקבוצה לבצע השקעות בעלות 
צמיחה עתידית, אשר משיקות לליבת העסקים 
של הראל". בהראל הוסיפו עוד, כי "בעלות 

רפואיים איכותיים  על מרכזים 
ומקצועיים תואמת לאסטרטגיית 
במצוינות,  הדוגלת  הקבוצה 
בשירות מוביל ומקצועיות רבה". 
"השותפות  נמסר:  טל  מעין 
מנוף  מהווה  הראל  קבוצת  עם 
טל,  עין  עבור  חשוב  אסטרטגי 
אשר יאפשר לה לפתח, להשקיע 
ולהוביל את תחום רפואת העיניים 
הפרטית בישראל, ובכך להמשיך 
להעמיד לקהל לקוחותיה את מיטב 
הרופאים, הטכנולוגיות והשירותים  
בתחום זה. חזונה של עין טל הוא להעמיד עבור 
הציבור הרחב, הנשען בישראל על תשתית ביטוח 
רפואי רחב ומקצועי, הן של חברות הביטוח 
הפרטיות והן של קופות החולים, את רפואת 

העיניים הטובה והמתקדמת ביותר.
להנגיש  שואפת  טל  "עין 
רפואי  שירות  ללקוחותיה 
כולל  איכותי,  אמבולטורי 
בחירת רופא מנתח, לוח זמנים 
באתר  ניתוחים  וביצוע  קצר 
רפואי מודרני ומתקדם. כל זאת 
במחירים שווים לכל נפש ותוך 
חשיפה של טכנולוגיות ופתרונות 
בתחום  מתקדמים.  רפואיים 
בישראל  הקטרקט מתבצעים 
כ-60 אלף ניתוחים בשנה, למעלה 
ממחציתם במגזר הפרטי. כרבע 

מהם נעשים כיום בעין טל".

בבית המשפט המחוזי בלוד הוגשה בקשה 
איילון בטענה  נגד  ייצוגית  לאישור תביעה 
כי במקרים בהם מתרחשת תאונה בצומת 
מפחיתה החברה באופן אוטומטי שיעור מסוים 

מתגמולי ביטוח להם זכאי צד שלישי. 
שיעור ההפחתה בגין רשלנות תורמת נקבע 
כי  למבקשת  נמסר  וכך  שרירותי,  באופן 

"בתאונה בצומת אנו מקזזים תמיד 15%".
בבקשה נטען, כי בביצוע הפחתה זו פועלת 
איילון שלא כדין, וכי הפחתה בגין אשם תורם, 
נסיבות  על  חייבת להתבסס  מעצם טיבה, 
המקרה הספציפי, כלומר על מידת האשם של 
הצד השלישי ולא באופן שיטתי ושרירותי. 
לטענת המבקשת, איילון מפחיתה את תגמולי 
הביטוח מבלי לבדוק את הנסיבות של כל 
מקרה, ולשיטתה של החברה כל שנדרש לשם 
ביצוע ההפחתה הוא שהתאונה תתרחש בצומת.

לדברי המבקשת, מאחר שאיילון פועלת 

באופן שרירותי, אין באפשרותה להצדיק את 
ההפחתה והיא אפילו לא מנסה לנמקה. בבקשה 
נאמר, כי בהתנהלותה זו פועלת איילון גם בניגוד 
להוראות חוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח 
המחייבים חברות ביטוח הדוחות  וחיסכון, 
תביעה המופנית כלפיהן או מקבלות אותה 
באופן חלקי למסור הודעה מנומקת בכתב על 
כך. ההודעה חייבת לכלול פירוט של העובדות 
שבגינן נדחתה התביעה וכן את תנאי הפוליסה 

או הוראות הדין שביסוד הדחייה.
בבקשה נאמר, כי חלק גדול מחברי הקבוצה 
המיוצגת, שהופחתו להם שיעורי הפיצויים 
בגין תאונה שהתרחשה בצומת דרכים ובשל 
רשלנות תורמת, בכלל לא מודעים להתנהלותה 

זו של איילון. 
לדברי המבקשת, באמצעות עוה"ד גיל רון, 
ויעקב אביעד,  יעל שחר,  אהרון רבינוביץ, 
ההפחתה השרירותית של תגמולי הביטוח 

בשל קרות התאונה בצומת הפכה לפרקטיקה 
נוהגת ורווחית ביותר אצל חברות הביטוח, 

לרבות איילון.
איילון  את  לחייב  מתבקש  המשפט  בית 
להשיב לחברי הקבוצה המיוצגת את הסכומים 
שהופחתו מתשלומי הפיצויים בגין רשלנות 
תורמת ובשל העובדה שהתאונה אירעה בצומת 
דרכים. בנוסף מתבקש בית המשפט להטיל על 
איילון איסור להפחית בעתיד את הפיצויים 
לצדדים שלישיים בטענה כי התאונה אירעה 
בצומת, אלא אם היא מנמקת את החלטתה, 
כולל תיאור מפורט של הרשלנות התורמת 
וקובעת את שיעור האשם התורם בהתאם 

להנמקה.
תגובת איילון: "מסמכי התביעה והבקשה 
הגיעו רק לאחרונה למשרדי החברה. החברה 
תלמד את המסמכים שהתקבלו אצלה ותגיב 

כנדרש בבית המשפט".

פרופ' אהוד אסיה )מימין( וחיליק אסיה

כל
תה
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ם:
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צי

מנכ"ל הראל מישל סיבוני
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המחוזי: תשובה לא מלאה וכנה בעניין 
מהותי )גילוי עבר פלילי( היא כוונת מרמה 

שפוטרת את חברת הביטוח מתשלום

בבית משפט המחוזי בתל אביב נדון ערעורה 
של שומרה חברה לביטוח בע"מ )"שומרה" – 
"המערערת"( על ידי עו"ד אמיר כץ ואתי עטייה, 
נגד פלוני )"המשיב"( על ידי עו"ד באסם חתו. 
פסק הדין ניתן במאי 2017, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופטת רות לבהר שרון.
עובדות המקרה: מדובר בערעור על פסק דין 
של בית משפט השלום בתל אביב, שקיבל את 
תביעת המשיב לקבלת תגמולי ביטוח משומרה 
בגין גניבת רכבו. רכבו של המשיב נגנב בעת היה 
בשימוש דודו. אין מחלוקת שפוליסת הביטוח 
המקיף לרכב הייתה בתוקף, וכי המבוטחים 
הם המשיב והדוד )"המבוטחים"(. בית משפט 
השלום קבע, כי הטענה היחידה הרלבנטית 
למשפט הינה "חוסר גילוי נאות של עבר פלילי 
מצד המבוטחים בשיחה שהתקיימה עם הסוכן", 
וכי לגבי התשובה השלילית שניתנה, וסומנה על 
ידי הסוכן, כי אין למבוטחים עבר פלילי )אף 
שהיה למשיב עבר בתחום גניבת רכב, ולדוד 
עבר בתחום הסמים( - "תשובה זו אינה מלאה 

ואינה כנה", וכי מדובר בעניין מהותי.
טענות הצדדים: שומרה טענה, כי המבוטחים 
מסרו מידע כוזב לגבי עברם הפלילי בעת עריכת 
הצעת הביטוח, טרם כריתת חוזה הביטוח, 
בכוונת מרמה. לטענתה, מבטח סביר לא היה 
מתקשר באותו חוזה אף לא בגין דמי פוליסה 
ידע את המצב לאמיתו.  יותר, אילו  גבוהים 
לטענתה, שגה בית משפט השלום כאשר קיבל 
את התביעה וקבע כי יש לשלם למשיב תגמולי 
כי אין להתערב  ביטוח. מנגד טען המשיב, 
בפסק דינו של השלום, שקבע כי לא הוכחה 

כוונת מרמה.
פסק הדין: בית המשפט המחוזי קיבל את 
הערעור ופסק, כי בנסיבות המקרה, די בכך 
שתשובת המבוטח לפיה אין לו עבר פלילי לא 
הייתה מלאה וכנה, ושמדובר בעניין מהותי, כדי 
לקבוע שהדבר נעשה בכוונת מרמה, במטרה 
להסתיר את העובדות הרלבנטיות. בית המשפט 
ציין, כי הערעור נסוב על שתי שאלות עיקריות: 
האם הוכחה בנסיבות המקרה כוונת מרמה מצד 
המבוטחים, והאם הוכח, כי מבטח סביר לא היה 
מבטח לו ידע את עברו הפלילי של הדוד. בית 
המשפט קיבל את טענת שומרה, לפיה בנסיבות 
המקרה, די היה בכך שבית משפט השלום קבע 
שתשובת הדוד לפיה אין לו עבר פלילי לא הייתה 
מלאה וכנה, וכי מדובר בעניין מהותי, כדי לקבוע 

שהדבר נעשה בכוונת מרמה.
הדברים מקבלים משנה תוקף לאור קביעות 
בית המשפט שדחה את גרסת המשיב וקבע 
כי עדותו ועדות עדיו – אינה מהימנה, ועדות 

השקר של המשיב והדוד באשר לנסיבות המקרה 
מלמדת על כוונת המרמה. 

בית המשפט קיבל את טענת שומרה, כי אין 
בעובדה שהמבוטחים סיפרו לחוקר מטעמה 
כוונת מרמה  כדי לשלול  על עברם הפלילי 
מלכתחילה. בית המשפט סקר את חובת הגילוי 
המוטלת על המבוטח טרם כריתת חוזה הביטוח, 
שקבועה בסעיף 6 לחוק חוזה ביטוח, וקובעת 
חובה המוטלת על המבוטח להשיב תשובות 
מלאות וכנות לשאלות שהמציג בפניו המבטח 
לפני כריתת החוזה בעניין מהותי. דהיינו, עניין 
נכונותו של מבטח  שיש בו כדי להשפיע על 
סביר לכרות את החוזה בכלל או בתנאים שבו. 
6)ג( לחוק מרחיב את החובה לענות  סעיף 
תשובות מלאות וכנות לשאלות המבטח ומטיל 
על המבוטח את החובה שלא להסתיר מידע 
בעניין שהמבוטח  בכוונת מרמה  מהמבטח 
יודע, כי הוא עניין מהותי עבור המבטח, ופורש 
בפסיקה, כמטיל חובה על המבוטח ליזום מסירת 

מידע מהותי. 
בית המשפט ציין, כי אומנם, כאשר מדובר 
נדרשת רמת הוכחה  כוונת מרמה  בהוכחת 
מוגברת, אולם בעניין זה הוא סבר, כי די בקביעה 
כי עדות המשיב ועדיו אינה מהימנה, והעובדה 
שגרסתם נדחתה על ידי בית משפט השלום. 
משקבע זה כי אינו מאמין לגרסת המשיב, וכי 

עדות הדוד אינה אמינה, כאשר הדוד הוא שדיבר 
עם הסוכן ולא מסר תשובה מלאה וכנה באשר 
לעברו הפלילי, ומנגד מצא את עדות הסוכן 
אמינה – הרי שהמסקנה המתבקשת הינה כי 
הדברים נעשו מצד המבוטחים בכוונת מרמה, 

כדי להסתיר את העובדות הרלבנטיות.
כי מדובר בהצהרות  בית המשפט הדגיש, 
והן לדוד,  כוזבות שהן מהותיות. הן למשיב 
לא מדובר  היו הרשעות קודמות.  לשניהם 
בעבירות שאין להן קשר לחידוש פוליסת הביטוח 
לרכב, ואין ספק, שהם ידעו היטב שגילוי האמת 
במקרה זה עלול להשפיע על החלטת המבטחים, 
ואין לתת בהם אמון ושכל אשר עשו – נעשה 
בכוונת מרמה. די בכל אלה כדי לקבוע ששומרה 
עמדה בנטל להוכחת כוונת מרמה במקרה זה. 
אין ספק, שהמבוטחים ידעו היטב שגילוי האמת 
במקרה זה עלול להשפיע על החלטת המבטחים. 
לפיכך סבר בית המשפט, כי במקרה זה הוכחה 
כוונת מרמה באופן שפוטר את שומרה מחובתה 
לשלם למשיב את תגמולי הבטוח בהתאם לסעיף 

7)ג()1( לחוק חוזה ביטוח.
לסיכום: בית המשפט קיבל את הערעור וחייב 
את המשיב לשלם לשומרה הוצאות משפט ושכר 
טרחת עו"ד בסך 15 אלף שקל בתוספת מע"מ.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

 בית המשפט: כאשר מדובר בהוכחת כוונת מרמה נדרשת רמת הוכחה מוגברת, 
ואולם בענייננו די בקביעה כי עדות המשיב ועדיו אינה מהימנה והעובדה שגרסתם 

נדחתה על ידי בית המשפט השלום  הודגש כי מדובר בהצהרות כוזבות שהן מהותיות
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גישה כלכלית הוליסטית 
לבדיקת נזק ביטוחי

המאמר מציג באמצעות פסק דין שניתן ב-2004, כיצד יש לגשת בגישה 
כלכלית הוליסטית לצורך קביעה אם נגרם או לא נגרם נזק באירוע ביטוחי 

פוליסה מארח

במאמר זה אציג, 
באמצעות פסק דין 
שניתן בשנת 2004, 
לגשת  ש  י ד  צ י כ
ית  ל לכ כ ה  ש גי ב
לצורך  הוליסטית 
נגרם  אם  קביעה 
נזק  נגרם  לא  או 
ביטוחי.  באירוע 
מוניתי במשפט זה 
כמומחה מטעם בית המשפט והשופטת קיבלה 
את חוות דעתי. למרות שפסק הדין חוגג "בר 

מצוה", אין זה פוגם ברלבנטיות שלו, לטעמי.
סכו  לקראת סוף המאה הקודמת החליטה 
קאר, יבואנית המותג סקודה, לייבא לארץ כלי 

רכב מונעים בדיזל עבור שוק המוניות.
עמיל המכס של היבואן, עמית בע"מ, סיווגה 
את המוניות אשר יובאו על ידי סכו קאר תחת 
פרט מכס פטור ממכס, בעוד שהסיווג הנכון 
למוניות אלו היה צריך להיות מחויב במכס 

בשיעור של 7%.
280 מוניות מהמכס, התברר  לאחר שחרור 
לעמיל המכס כי שחרר את המוניות בסיווג שגוי, 
ולפיכך לא שולם בגין המוניות מכס בשיעור 7%.
עם גילוי הטעות, פנה עמיל המכס ליבואן 
והמליץ לו לשלם לאלתר את סכומי המכס שלא 
שולמו, על מנת למזער את הנזק ולמנוע חיוב 

בקנסות הפרשי הצמדה וריבית.
עמיל המכס הודיע על הטעות גם לגובה המכס 
וימים מספר  ושילם את סכום המס החסר, 
לאחר התשלום מסר הודעה לחברת הביטוח 

בה היה מבוטח בפוליסת ביטוח מסוג אחריות 
מקצועית על האירוע. 

כמה ימים לאחר התשלום והדיווח לחברת 
הביטוח הודיעה סכו קאר לעמיל המכס, כי היא 
רואה בו אחראי לסיווג השגוי ולנזק שנגרם לה 

בסכום המס ששולם.
על יסוד הודעה זו קיזזה סכו קאר את סכום 
המכס אשר שולם, מתוך תשלומים שוטפים 

אותם הייתה חייבת לשלם לעמיל המכס.
בגין קיזוז סכומים אלה הגיש עמיל המכס 

תביעה נגד סכו קאר.

האם נגרם נזק?

בית המשפט מינה אותי כמומחה מטעמו, 
והשאלה הראשונה והעיקרית שבה נתבקשתי 
לחוות דעה היא האם נגרם לסכו קאר נזק 

כתוצאה מהסיווג השגוי.
בחוות הדעת התייחסתי לאותן 280 מוניות 
ששוחררו תוך כדי טעות בסיווג המכס הנדרש 
בגינן. טענתי כי בשוק תחרותי, שיש בו מספר 
ספקים, מחיר המכירה של כל מוצר נקבע לפי 
תנאי השוק וכל פירמה שואפת למקסם את 
רווחיה. הפירמות הפועלות באותו שוק אינן 
יכולות לקבוע את מחיר המכירה בשיטת 
העלות פלוס. עקרון זה נכון גם באשר למוניות 
נשוא חוות הדעת. הפניתי לאמירות היבואן, על 
פיהן לא יכול היה להעלות את מחירי המוניות 
באופן פתאומי לאחר גילוי הסיווג השגוי, לאור 
התחרות הקיימת בענף ולנוכח העובדה שהוא 

נאלץ להיכנע לאותה תחרות.

קבעתי שתי מסקנות:
•  קביעת מחיר המונית תלויה בתנאי השוק.
• היבואן לא הפסיד ממכירת המוניות בשוק 
המוניות בתקופה השנייה, לאחר גילוי הטעות, 

שכן אם היה הפסד הייתה המכירה מפסיקה.
היבואן,  מרווח  כי  הנחתי  דעתי  בחוות 
המחושב באחוזים ממחיר המכירה, אינו צריך 
להיות שונה בהתייחס לאותה מכונית )במקרה 
הנוכחי: אוקטביה(, הן בהיותה רכב פרטי והן 

בשוק המוניות.
בעקבות פגישה עם מנהלים של היבואן הועבר 
לי מסמך העמדה, בו פורטו לראשונה הנחות 
עליהן נבנו עיקרי תכנית היבואן עם כניסתו 

לתחום המוניות.
ההנחות על פי המסמך:

• מחיר המכירה של האוקטביה כמונית יהיה 
גבוה בכ-2,500 שקל לעומת הרכב המתחרה, 
הסיטרואן קסרה. קיים שוק פוטנציאלי גדול 

למונית מדגם אוקטביה.
• המרווח אשר נצפה למכונית מסוג זה אשר 
גבוה  זה  16%. שיעור  הינו  כמונית  תימכר 
מהמרווח בשוק הפרטי וזאת כפיצוי על הסיכונים 

המוגדלים בשוק המוניות.
לא תוכננה באותה תקופה מכירה של אוקטביה 
כרכב פרטי בגין המרווח הנמוך שעלה מהחישוב 

בשיעור של 8%.
סכו קאר פרטה במסגרת מסמך העמדה את 
הסיכונים המוגדלים הקיימים לדבריה בשוק 
המוניות, כגון: יכולת נמוכה להעלות מחירים 
ביחס למתחרים בהשוואה למכונית פרטית; 

מאת רו"ח בועז יפעת

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

)המשך בעמוד הבא(
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החדרת המותג כרוכה בשיווק אגרסיבי; שיעור 
העמלות המשולמות לסוכנים גבוהה יחסית; 
המונית פועלת בבלאי גבוה בהשוואה למכונית 
רגילה; נהגי המוניות מתאפיינים בדרישות 
תובעניות והקשר ביניהם מביא לזרימת מידע 

מהירה.
לא נמסרו לידיי כל מסמכים אשר נערכו על 
ידי סכו קאר בעת היבוא או בעת ההחלטה על 

הכניסה לשוק המוניות.
בחוות דעתי התייחסתי לטענת סכו קאר 
במסמך העמדה, על פיה מחיר המכירה יהיה 
הרכב  ממחיר  שקל  ב-2,500  גבוה  כאמור 
המתחרה וכי היכולת להעלות מחירים ביחס 
למתחרים נמוכה מאוד בהשוואה למכונית 

פרטית.
בחוות דעתי ציינתי כי זו נקודת ההנחה ועל 
פיה יש לבחון את טענות הנזק אשר הועלו על 

ידי סכו קאר.
נתונים מתוך  בחוות הדעת הצגתי טבלת 

התמחיר שנמסר לי על ידי  סכו קאר.
 98 מאותם נתונים עולה, כי בין אוקטובר 
של  המכירה  במחיר  הירידה   98 לדצמבר 
בעלות,  מהירידה  יותר  גדולה  האוקטביה 

והמרווח ירד מ-16% ל-13.8%.
ההסבר היחיד לירידה במחיר המכירה, שהוא 

גבוה יותר מהירידה בעלות, הינו תנאי השוק.
מחיר הקסרה באותה תקופה ירד ב-6% ואילו 
מחיר האוקטביה ירד ב-3% בלבד. לאור שערי 
המטבע הזר שבו נקובים שני הרכבים, לא חל 
שינוי  משמעותי  ופער המחירים הושג כתוצאה 
מהחלטה שיווקית של היבואן, באמצעותה הוא 
מייצב את האוקטביה יחסית לקסרה, כפי שצוין 
במסמך העמדה - כאשר ההפרש של 2,500 
שקל מעל מחיר הסיטרואן קסרה הינו חסם 

עליון במחיר.
אותו שינוי יחסי במחיר האוקטביה לעומת 
ידוע ליבואן  הקסרה מוכיח כי גם אם היה 

בתחילת היבוא כי המכונית חייבת במכס, לא 
ניתן היה להוסיף את הסכום, מאחר שהמחיר 
אשר היה מתקבל היה מעבר לתנאים שהשוק 

מאפשר.
מחיר  את  הורידה  קאר  סכו  כי  העובדה 
האוקטביה בחודשים שצוינו לעיל, בסכום הגבוה 
יותר מאשר הירידה בעלות, מוכיחה את טענת 
היסוד כי מחיר המונית לא נקבע בשיטת עלות 

פלוס אלא על פי תנאי השוק.
סכו קאר טענה במסמך העמדה כי אילו ידעה 
על החיוב במכס, הייתה יכולה לפנות ליצרן על 
מנת להפחית את המחיר הבסיסי. דחיתי טענה 
זו, שכן בעקבות גילוי הסיווג השגוי לא נעשתה 

כל פנייה מעין זו.
לאור כל האמור לעיל קבעתי כי לא נגרם 

לסכו קאר כל נזק.
בדקתי גם את טענות סכו קאר, כפי שהועלו 
על ידה במסמך העמדה, לגבי המרווח ושיעורו 

ממחיר המכירה.
הנתבעת טענה כאמור, כי בתחילת הפעילות 
16% לפני הוצאות  הניחה שיעור מרווח של 
ישירות נוספות וכי מרווח זה אמור היה להיות 
מלכתחילה גבוה מהמרווח ברכבים פרטיים, 
שם קיים ממוצע של 15% לפני הוצאות ישירות, 

וזאת בשל הסיכון הגבוה יותר בענף המוניות.
לא קיבלתי את הטענה בדבר סיכון מיוחד 

בענף המוניות.
בבדיקה אשר ערכתי באשר למרווח שהיה 
לסכו קאר לפני גילוי הסיווג השגוי עלה, כי 
המרווח היה 23.2% עם תחילת היבוא וחודשיים 

לאחר מכן ירד המרווח ל-20.8%.
באשר לנזק העתידי ביחס לתקופה הנוספת, 
קבעתי כי כשם שלא ניתן היה להעלות את 
המחיר בסכום המכס בשל התחרות בשוק, בגין 
המוניות אשר יובאו לפני גילוי הסיווג השגוי - לא 
ניתן היה לבצע את אותה העלאה גם לאחר מכן 

בגין תנאי השוק.
2000 מהווה  יתרה מזאת, המרווח בשנת 

כ-23% ממחיר המכירה.
המסקנה הסופית היא, כי מחיר האוקטביה 
אשר נמכרה כמונית נקבע תוך התחשבות 
במחירי מתחרים בשוק ובעיקר מכירה של 
סיטרואן קסרה. לכן, בכל מקרה לא ניתן היה 

להעלות את המחיר בסכום המכס.

דיון והכרעה בין חוות הדעת:

השופטת קבעה כי מקובלת עליה לחלוטין 
חוות דעתי )כמומחה מטעם בית המשפט( על 
פיה לא נגרם לנתבעת כל נזק בגין הטעות בסיווג 

על ידי התובעת.
השופטת קבעה: "הנחת היסוד ממנה יצא 
המומחה מטעם בית המשפט, בדבר קביעת 
המחיר תוך התחשבות במחירי המתחרים 
בשוק, הינה הנחה הגיונית ונתמכת כאמור בדברי 
הנתבעת )סכו קאר( עצמה, הן בכתבי הטענות 

והן במסמך העמדה אשר הוצג על ידה".
כמו כן קבעה השופטת, כי מקובלת עליה גם  
מסקנתי על פיה לא היה מקום להערכת רווח 
גבוה יותר בשוק המוניות, שכן לא הוכח כל 
סיכון מיוחד בענף זה. מסקנה זו עולה גם בקנה 
אחד עם קביעתה של סכו קאר במסמך העמדה, 
על פיה צפתה מרווח של 16% במוניות, לעומת 
15% ברכבים הפרטיים. על פי החישובים אותם 

הצגתי - נשמר מרווח זה.
השופטת קבעה עוד,כי עדויות של עדי סכו קאר 
תומכים במסקנתי כי לתובעת לא נגרם למעשה 
כל נזק, שכן השיקול המנחה בקביעת המחיר היה 
התחרות והתחשבות במחירי המתחרים בשוק.
לסיכום כתבה השופטת: מכל האמור לעיל 
חוות הדעת מטעם  יש לקבל את  כי  עולה 
המומחה של בית המשפט, אשר קבע כי לא 

נגרם נזק לנתבעת.

חקירתית  בביקורת  מומחה  הוא  הכותב 
ובחשבונאות וכלכלה משפטית.

)המשך מעמוד קודם(

גישה כלכלית הוליסטית לבדיקת נזק ביטוחי
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בשלב הראשון יירכשו 49% מהאחזקות תמורת 500 מיליון ליש"ט ובשנת 2019 ירכוש 
Allianz י29% נוספים תמורת 213 מיליון ליש"ט, כך ששיעור האחזקות יגיע ל-78%

נראה שהוראות אלו ישפיעו על תכניות של רכישת מבטחים וקרנות פנסיה על ידי גורמים סיניים

רכישת LV על ידי Allianz תיצור את 
המבטח השלישי בגודלו בבריטניה

הפיקוח בסין מתכוון להקשות על 
ביצוע השקעות מחוץ למדינה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

ממשלת סין מתכונת להדק את הפיקוח על 
ההשקעות של תאגידים סיניים מחוץ לסין, וכן 
על תחום האשראי בקשר לרכישות כאלו. כמו 
של  המסחריים  ההיבטים  בקפידה  ייבחנו  כן 
 The National Development .העסקאות
 and Reform Commission - NDRC
 Ministry of Commerce - MOFCOM-ו

בוחנים את הסכמי העסקאות שנעשו. 

מחברות  לדרוש  החלו  הגופים  שני 
המבקשות לרכוש נכסים מחוץ לסין הצדקה 
פרמיית  מטרה,  מחיר  המתגבשת,  לעסקה 
רכישה והסכמים כספיים. צעדים אלו הקטינו 
את היקף העסקאות לסך של 64.2 מיליארד 
לעומת   ,2017 שנת  של  הראשון  בחציון  דולר 

221 מיליארד דולר בשנת 2016. 
הצטרפו  נוספים  ממשלתיים  גופים  שני 

 the State Administration זו:   למגמה 
 of Foreign Exchange  - SAFE
 the China Banking Regulatory-ו
פעילותם  כאשר   Commission - CBRC
והביטחונות.  המימון  בתחום  בעיקר  היא 
תכניות  על  ישפיעו  אלו  שהוראות  נראה 
ידי  על  פנסיה  וקרנות  מבטחים  רכישת  של 

גורמים סיניים.
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  המועמד לנשיאות הלשכה אורי צפריר פרסם את תכנית הפעולה האופרטיבית שלו כנשיא הלשכה
 בראש סדר העדיפויות: שיפור מעמד הסוכן והגדלת הכנסתו, הצערת הענף  והסרת המגבלות על הלשכה

 רוזנפלד הציג בכנס פעילים את תכניות העבודה, לרבות הקמת תחומי פעילות חדשים 
במסגרת ועדות הלשכה הקיימות והקמת ועדות חדשות  רוזנפלד: המצע גובש ונקבע 
לאחר תהליך ממושך של סיעור מוחות, שיתוף פעולה וניתוח עמדות של מאות סוכנים

צפריר יפעל לביטול הסעיף האוסר על גביית שכ"ט 
במקביל לעמלה ולביטול ההנחה על חשבון עמלה

רוזנפלד: עלינו להחזיר את מערכות היחסים עם הפיקוח 
וחברות הביטוח למסלולם, מתוך עוצמה ונחישות 

סגן ומ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח אורי 
צפריר, המתמודד בבחירות לנשיאות הלשכה, 
האופרטיביות  הפעולות  כלל  את  פרסם 
שבכוונתו לבצע עם היבחרו לתפקיד. נמסר כי 
הוועד המנהל יידרש לאשר את הפעולות. עוד 
נמסר, כי הפעולות כוללות טיפול במעמד הסוכן 
בדגש על הגדלת הכנסתו, שינוי מעמד הלשכה 
והדרכות ופרויקטים מקצועיים עבור הסוכנים.

צפריר יפעל לאשר מיידית את ביטולן של  שתי 
תופעות מרכזיות: הנחה על חשבון עמלת הסוכן 
וביטול של סעיף 19א' האוסר על הסוכן לגבות 
שכר טרחה מהלקוח בנוסף לתגמול מהיצרן. 
על פי צפריר, ביטול סעיפים אלו הכרחי לשיפור 

ההכנסות והעמלות של  הסוכנים. 
דגש  הוא  אף  מקבל  הסוכן  מעמד  נושא 
אצל צפריר. לדבריו, יקדם מול הוועד המנהל 
תכנית פעולה בשיתוף חברות הביטוח, שתביא 
משרדו  פעילות  הסוכן,  בעבודת  לשינויים 
וחזרתו למרכז הבמה. מטרת התכנית היא 
להגיע להסכמות הוגנות, שיעלו את מעמד 

הסוכן ויועילו ליחסים בין הסוכנים 
לחברות. בנוסף לכך יפעל צפריר 
על מנת למתג את הסוכן "כמנטור 
משפחתי". כלומר, להפוך את הסוכן 
בני  לגורם מוסמך, אליו מגיעים 
הבית על מנת לקבל ייעוץ בתחומי 

הסיכונים, הבריאות והפיננסים. 
תכניות  לאשר  מתכוון   צפריר 
ופרויקטים אשר ייעלו את עבודת 
הענף.  את  ויצעירו  הסוכנים 
יכללו, בין היתר, שילוב   התכניות 
בין טכנולוגית החברות ובתי התכונה 

לצרכים של הסוכן, הן ברמת תפעול משרד 
הסוכן והן מבחינת שירותים ופרסומים מול 
לקוחות, דרך אתרי מידע ומדיות חברתיות. 
בנוסף לכך, צפריר יפעל להוציא לפועל תכנית 
להעמקה ודחיפה של המיזם להצערת הענף 

והלשכה והמשך השילוב הבין דורי. 
כמו כן, יפעל לראשונה לשלב סוכנים צעירים 
העוסקים בפיננסים עם סוכני ביטוח ותיקים, על 

מנת לגוון ולהגדיל את מקורות 
הכנסותיהם של שני הצדדים.

עוד יפעל צפריר להפוך את 
הלשכה לסטטוטורית וזאת על 
בסיס עבודה ובדיקה משותפת 
של גורמים משפטיים, פוליטיים 
לובי  ובשיתוף של  וציבוריים 
הלשכה בכנסת. צעד זה נועד 
לבטל את  הסרת המגבלות 
ביניהן,  השלכה,  על  החלות 

מספר החברים בה ומעמדה. 
צפריר: “ישנם נושאים רבים 
לאחר  לטפל  מתכוון  אני  בהם  הפרק  על 
שאכנס ללשכת נשיא הלשכה. תכנית העבודה 
שפרסמתי כוללת תהליכים שלוקחים זמן וגם 
נקודות בהן ניתן לטפל מידית. את אותן נקודות 
שמפורטות לעיל, אני מתכוון להביא לאישור 
מידיי בוועד המנהל וזאת על מנת להתחיל 
תהליך מהר ככל האפשר בנושאים המשפיעים 

ישירות על הסוכנים ופרנסתם”.

סוכנים,  כ-300  בהשתתפות  שעבר,  בשבוע 
השיק ליאור רוזנפלד וכוורת ההנהגה שעמו 

את מצע הבחירות ללשכה.   
בפתח דבריו, בכנס שנערך בכפר המכביה, 
הדגיש רוזנפלד כי, "המצע גובש ונקבע לאחר 
תהליך ממושך של סיעור מוחות, שיתוף פעולה 
וניתוח עמדות של מאות סוכנים, ומבקש לצקת 
תוכן ממשי - דרכי פעולה שבכוונתנו להוביל 

באופן מעשי". 
רוזנפלד הציג את תכניות העבודה, לרבות 
הקמת תחומי פעילות חדשים במסגרת ועדות 
ועדות  והקמת  וחיזוקן  הקיימות  הלשכה 
חדשות. לדוגמה, הקמת ועדה לגיבוי ולייצוג 
הסוכן במערכת היחסים עם חברות הביטוח, 
שתעסוק בבוררות מול היצרנים - פנייה וייצוג 
זכויות  הסוכן, מתן כלים משפטיים לבירור 
הסוכן, ייצוג משפטי בחינם מול היצרנים לאחר 
מיצוי כל האפשרויות האחרות ואף הקמת 
מיזם לבדיקת עמלות רטרואקטיבית לסוכנים 
בכל ענפי הביטוח, בדגש על סוכנים קטנים. 
עוד ביקש רוזנפלד להדגיש, כי "סוכני המגזר 
הערבי לא יהיו החצר האחורית של הלשכה". 
בהקשר למערכת היחסים עם חברות הביטוח 
והרגולציה, ציין רוזנפלד, כי "עלינו להחזיר 
מיד את מערכות היחסים עם הפיקוח וחברות 

ונחישות,  הביטוח למסלולם, מתוך עוצמה 
מתוך אמונה בצדקת הדרך".  בתוך כך ציין, כי 
בכוונתו ליזום שולחנות עגולים אחת לשלושה 
חודשים עם הנהלות החברות, בשילוב סוכנים 
בעלי ערך מוסף מול כל חברה, ויצירת מתווה 
והכרה  הוגנות   על אמון,  עבודה המבוסס 
בחשיבות הסוכנים, ללא הדלפות מהדיונים 

המתקיימים. 
גם אל מול הרגולציה מבקש רוזנפלד, בין 
השאר, לקיים שולחן עגול תקופתי, בהשתתפות 
סוכנים ומבוטחים גם יחד, ולמנות סגני נשיא 
ובכירים נוספים אשר יגבו את ראשי הוועדות 
בהתמודדותם עם תהליכי ההסדרה השונים. 
עוד התייחס רוזנפלד לצורך בעיבוי הלובי 
הפוליטי של הלשכה, לטובת קידום תהליכי 
חקיקה לרבות ביטול חוק משווק/מתפעל 
וביטול סעיף 19א' המונע מהסוכן לקבל תגמול 

מהיצרן ומהלקוח בו-זמנית.
בהקשר למעמד הסוכן, הדגיש רוזנפלד את 
חשיבות שילובם של סוכנים רבים באמצעי 
והובלת מדיניות של תקשורת  התקשורת 
היום הציבורי  על סדר  יוזמת, אשר מעלה 
ערכם  את  המעצימות  ביטוחיות  סוגיות 
"די כבר רק  המקצועי של סוכני הביטוח.  
להגיב ולנסות להצטדק כל הזמן. עלינו בפירוש 
ליזום ולבנות יחסים פוריים גם עם התקשורת, 

לטובת האינטרס הציבורי הכולל". 
גם לפעילות המחוזות וסניפי הלשכה התייחס 
רוזנפלד במצעו והדגיש את כוונתו להבטיח 
ממשק שוטף והדוק בין הנהלת הלשכה לבין 
"ליבת  שהם  והסניפים,  המחוזות  הנהלות 

פעילות הלשכה בשטח", לדבריו. 

אורי צפריר

רוזנפלד נואם בכנס

המרוץ לנשיאות הלשכה


