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סוכנות הביטוח רמות חתמה 
על הסכם שיתוף פעולה 

ותייצג בישראל את ברוקר 
Lockton הביטוח הבינלאומי

 מי שמוביל את המהלך בסוכנות רמות הם שני הדירקטורים קובי ויסברוד ואריאל נוימן, בניהם של 
מייסדי הסוכנות ברוך ויסברוד ויצחק נוימן, ואיתם מובילים את המהלך סמנכ"ל הפיתוח העסקי חגי 
שבי והמנכ"ל תומר לוי  רמות תהיה שותפה בתאגיד זה ותוכל להציע שירותים גלובליים ללקוחותיה

הסכם  על  חתמה  רמות  הביטוח  סוכנות 
את  בישראל  תייצג  והיא  פעולה,  שיתוף 
 .Lockton הבינלאומי  הביטוח  ברוקר 
של  הראשונה  הבלעדית  בנציגות  מדובר 

לוקטון בישראל.
רמות, כך נודע לפוליסה, הצטרפה לרשת 
 – לוקטון  של  הבינלאומית  הברוקרים 
Lockton Global Partnership ותציע 
ללקוחות  גלובלית  בפריסה  שירותים 
לפעילות  בנוסף  לאומית,  רב  פעילות  עם 

השוטפת בשוק המקומי. 
מעשרת  אחד  הוא  לוקטון  הביטוח  ברוקר 
הגדול  והוא  בעולם,  הגדולים  הביטוח  ברוקרי 
ביותר בבעלות פרטית )לא ציבורי, לא בבעלות 
חברת ביטוח(. בדומה לרמות, הבעלות בלוקטון 

היא משפחתית – על ידי משפחת לוקטון. 
הם  רמות  בסוכנות  המהלך  את  שמוביל  מי 
מייסדי  של  בניהם  נוימן,  ואריאל  וויסבורד  קובי 

יחד איתם  נוימן.  ויצחק  וויסבורד  ברוך  הסוכנות 
העסקי  הפיתוח  סמנכ"ל  המהלך  את  מובילים 

חגי שבי ומנכ"ל החברה תומר לוי.  
להציע  ותוכל  זה  בתאגיד  שותפה  תהיה  רמות 
שירותים גלובליים ללקוחותיה כמו גם פתרונות 
ייחודיים עבור עסקים גדולים מקומיים, סיכונים 

מיוחדים, תוכניות בינלאומיות וביטוח משנה.
הביטוח  מסוכנויות  לאחת  נחשבת  רמות 

הגדולה  הידוע  וככל  בישראל,  הגדולות 
הסוכנות  מלאה.  פרטית  שבבעלות  ביותר 
עבודות  גדולים,  תעשייה  בעסקי  פועלת 
וציי  חקלאות  מיוחדים,  סיכונים  קבלניות, 

רכב כבד. 
היקף   – בראדסטריט  אנד  דן  נתוני  פי  על 
פרמיה של הסוכנות נאמד בכ-700 מיליון 
שקל, והיא השישית בגודלה בענף סוכנויות 

הביטוח.
עם החתימה על שיתוף הפעולה עם לוקטון, 
של  מצומצמת  לרשימה  מצטרפת  רמות 
בישראל  המייצגות  ישראליות  ביטוח  סוכנויות 
ישראל,  איאון  בהן  גלובליים,  ביטוח  ברוקרי 
לידרים(,  )לשעבר  ישראל  וויליס  ישראל,  מארש 

האודן ישראל ופלתורס.
בכירי  עבור  כנס  רמות  תקיים  השבוע  בהמשך 
שיתוף  את  שיציג  עסקיים,  ושותפים  הענף 

הפעולה עם לוקטון.

צוות הפרט 
של אורן מזרח 
שמים אתכם 

במרכז!

shivuk@oren-ins.co.il :לפרטים נוספים

כמה מילים על ריקי... 

אני עובד איתה מס' חודשים 

וחייב לשבח את זריזותה, מסירותה 

והמקצועיות והאכפתיות.

אני וצוות המשרד שלי מאוד נהנים 

לעבוד איתה. שמרו עליה! 

אני שמחה לעבוד 

עם עמליה ברטמן וללמוד ממנה.

אשת מקצוע מהשורה הראשונה, 

בקיאה, מבינה בכל סוגי התביעות בכל 

חברות הביטוח, מקצועית, עניינית, 

יצירתית במציאת פתרונות ותמיד 

באווירה טובה ורצון טוב לעזור.

העבודה בצמוד אליה הינה תענוג. 

טוב לדעת שיש אנשי מקצוע איכותיים 

בחברה ושניתן לסמוך עליהם.

שוב תודה על כל העזרה!נכבד בהגדלת התיק.אני חייב לציין שללורן יש חלק 

ברצוני לשבח ולהלל את הגברת 
הנכבדה- מריאנה רוזנסקי, חתמת 

מהלב ומהנשמה.
מסייעת ונרתמת לכל בקשה ועזרה 
בזמן המהיר ביותר שניתן, מדויקת, 

מסודרת ומסבירה פנים.
כך צריכה  להראות ולהיעשות עבודת 

החיתום למען הסוכן ולמען הסוכנות על 
מנת לקדם את העבודה ולהגיע ליעדים.

תודה רבה לכם יקיריי על הבחירה 
המתאימה לי והנכונה לי. הצליח לכם!

אנחנו חיים בעולם סופר בעייתי, דרישות אסדרה 
)רגולציה( מטורפות ואז באו לילך ומיטל, בנעימות, 
שירותיות, מקצועיות, בחיוך, תמיד בנחת, בגישה 
טובה וכל זה לא על חשבון עבודה יסודית ונקיה.

אז תודה לכם שהבאתם לי אותן!

mailto:shivuk%40oren-ins.co.il?subject=
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בתגובה לטיוטה השנייה לתיקון חוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות שפרסמה הרשות, 
העבירה הלשכה הערות בהן היא טוענת, בין היתר, לפגיעה בחופש העיסוק ובזכויות הקניין 
של הסוכנים, ודורשת את מחיקתן של ההוראות בטיוטה המנוגדות, לטענתם, לחוקי יסוד 

לשכת סוכני הביטוח העבירה לרשות שוק ההון 
לתיקון  השנייה  לטיוטה  בתגובה  הערותיה,  את 
חוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות שפרסמה 
חלק  הלשכה,  לטענת  לאחרונה.  הרשות 
של  היסוד  לחוקי  מנוגדות  בטיוטה  מההוראות 
ולכן  הסוכנים,  בזכויות  פוגעות  חלקן  המדינה, 

היא דורשת את מחיקתן.

פגיעה בחופש העיסוק

בין היתר, בסעיף 4)ו(1 לטיוטה צוין: "בעל רישיון 
הפונה ללקוח לשם מתן שירות שאינו במסגרת, 
לא ישלב מכירת מוצר ביטוחי או פנסיוני באותה 
הרישיון  בעל  הלקוח.  עם  הפגישה  או  השיחה 
את  ויתעד  יקבל  אחר  שירות  לתת  המבקש 
לכך  מודע  הוא  כי  הלקוח  של  בכתב  הסכמתו 
מוצרי  שאינם  למוצרים  מתייחס  שהשירות 
ידי  על  המנוהלים  פנסיוניים  מוצרים  או  ביטוח 
רשות  ידי  על  מפוקח  ואינו  המוסדיים  הגופים 

שוק ההון".
כי  בנימוק  זה  סעיף  הסרת  דורשת  הלשכה 
הרשות.  מצד  סמכות  בהיעדר  ניתנה  ההוראה 
יסוד  בחוק  בפגיעה  מדובר  הלשכה,  לטענת 
חופש העיסוק. "היעלה על הדעת שחופש עיסוקו 
של אדם ייפגע רק בגלל שיש ביכולותיו להעניק 
מוצרים  שירותים,  של  קשת  לקוחותיו  לקהל 
ופתרונות? לראיה, הרשות איננה נוקטת פעולה 
בהיותם  מתחזים,  אתרים  כנגד  ישירות  יזומה 
גופים מסחריים המעודדים את הציבור לפדות 
כספי חיסכון או לחלופין מעודדים להפנות את 

פרטיהם לגורם שלישי".
ההוראה  כי  הלשכה,  טוענת  זה  בעניין  עוד 
בעל  לפיו  ושיווק,  ייעוץ  הפיקוח,  לחוק  מנוגדת 
הפנסיוני  השיווק  או  הייעוץ  את  יתאים  רישיון 
לפני בחירת המוצר הפנסיוני. לטענת הלשכה, 
חלופות  הצגת  מחייבת  הלקוח  צרכי  התאמת 
הגדרת  תחת  נכנסות  שהן  שייתכן  נוספות 
"שירות אחר", כמו השקעה כספית אלטרנטיבית 

כחלופה מתאימה ללקוח.

פגיעה בחופש החוזים ובזכות הקניין 

לטיוטת  4א  סעיף  הסרת  גם  דורשת  הלשכה 
החוזר, לפיו על בעל רישיון ליזום פניית שירות 
מעוניין  אינו  הלקוח  ואם  מועבר",  ל"לקוח 
בעל  יקבל  לא  הרישיון,  בעל  של  בשירותיו 
הלקוח  אם  לקוח.  לאותו  ביחס  עמלות  הרישיון 
יחתום  הרישיון,  בעל  בשירותי  מעוניין  המועבר 

על ייפוי כוח לטובת בעל הרישיון.

למעשה  התווספה  מועבר"  "לקוח  ההגדרה 
לחוזר, ומתייחסת למקרים בהם הלקוח לא היה 
לשינוי  מודע  ואינו  הרישיון  בעל  במינוי  מעורב 
בזהותו כתוצאה, בין היתר, מרכישת תיק ביטוח, 
הרישיון  בעל  מינוי  או  סוכנויות  מיזוג  לרבות 

באופן אחר. 
להוביל  עלולה  "ההוראה  כי  טוענת  הלשכה 
להדרת בעל הרישיון וזאת תוך התערבות גסה 
הביטוח  סוכן  בין  המסחרית  היחסים  במערכת 
לבין הגוף המוסדי. למעשה, התערבות הרשות, 
תוך הטלת סנקציה של ממש על בעל הרישיון, 
ובזכות  החוזים  בחופש  קשה  פגיעה  מהווה 
התעלמות  תוך  והכל  הביטוח  סוכן  של  הקניין 
מחוקי יסוד במדינת ישראל ובהם חוק יסוד כבוד 

האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק.
כפתרון, מציעה הלשכה להביא לידיעת "הלקוח 
המועבר" את פרטי בעל הרישיון החדש על ידי 
הגופים המוסדיים להנגיש את פרטי בעל  חיוב 
הרישיון ופרטי ההתקשרות מולו במאגרי המידע 
שפיתחה הרשות דוגמת הר הביטוח והמסלקה 

הפנסיונית.

הטכנולוגיה אינה תחליף לסוכן

 8 סעיף  את  להסיר  הלשכה  מבקשת  עוד 
בטיוטת החוזר, העוסק בגביית תשלום מלקוח 
ובהסכמה  בכתב  מראש  הצעה  באמצעות 
את  לעדכן  עליו  בנוסף,  הלקוח;  של  מראש 
החינמיים  הדיגיטליים  הממשקים  לגבי  הלקוח 

ולתעד את כל פעולותיו.

הלשכה טוענת כי הסעיף מנוגד לחופש החוזים 
אינם  הטכנולוגיים  הכלים  וכי  צדדים,  שני  בין 
תחליף לשירותי הסוכן, וכי בעיות אתיות חריגות 
של סוכנים ממוגרות על ידי ועדת האתיקה של 

הלשכה.

סוכני ביטוח אינם שוטרים

על  שמדבר  החוזר  לטיוטת  8א  סעיף  לגבי 
בידי  נתבעת  הסרתו  שגם  לידים,  רכישת 
הלשכה, נטען כי הנושא עבר הסדרה במסגרת 
שערכה  מביקורת  הרשות,  לפי  הלידים.  חוזר 
עלה, כי לקוחות מקבלים הודעות שבהן מציעים 
אינן  שלרוב  בביטוחים  מיוחדות  הטבות  להם 
את  להשאיר  אותם  מפתים  ובכך  קיימות, 
פרטיהם, בלי שהלקוחות יודעים כי מה שעומד 
מאחורי ההודעות הללו הוא קבלת פרטי הקשר 

שלהם בלבד למטרת מכירתן.
"ככל  הביטוח:  סוכני  לשכת  מסרה  בהודעתה, 
כדין, הרי  לידים אשר פועלים שלא  שיש ספקי 
שעל הרשות למצות מולם את הדין ואם אותם 
ספקים שפועלים לכאורה בניגוד לחוק התקשרו 
עם סוכני ביטוח, שפועלים לכאורה אף הם שלא 
ועד  מכאן  הדין.  את  למצות  יש  מולם  גם  כדין, 
הפיכת סוכני הביטוח ל'שוטרים ובלשים' הדרך 

ארוכה".

סמכות לטפל בסוכנים שעברו על הכללים

סעיף 8ב לטיוטת החוזר מחייב סוכנים פנסיוניים 
הסוכן  של  שמו  ואת  הרישיון  סוג  את  לציין 
בפרסום שירות משיכת כספים ממוצר פנסיוני 
הרשות  פנסיוניים.  מוצרים  איתור  שירות  או 
הציעה זאת לאור פניות שהתקבלו בדבר בעלי 
רישיון המציגים עצמם בשמות שאינם תואמים 
לשם המופיע ברישיונם, כך שנוצרת אי בהירות 
בעל  את  לזהות  קושי  וכן  הרישיון,  לסוג  באשר 

הרישיון.
כל  קודם  לפעול  הרשות  על  הלשכה,  לטענת 
נגד הגופים הלא מפוקחים ושאינם בעלי רישיון 
למי  הפיקוח  שבחוק  הסנקציות  באמצעות 
שעובר על חוק זה. לגבי הסוכנים עצמם, טוענת 
הלשכה כי יש בחוק הביטוח מענה לגבי תיאור 

ופרסום מטעה. 
סמכות  תעניק  הרשות  כי  מציעה  גם  הלשכה 
ולטפל  לדון  הלשכה  של  האתיקה  לוועדת 
8ב  לסעיף  בהתאם  שלא  שפעלו  בסוכנים 
לטיוטת החוזר, ותעביר אליה חומרים שברשותה 

לטובת מיגור המקרים.

לשכת סוכני הביטוח מגיבה 
להוראות רשות שוק ההון: 

פוגעות בזכויות יסוד של הסוכנים

נשיא הלשכה, שלמה אייזיק
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השלום  משפט  בבית 
נדונה  אביב-יפו  בתל 
מנורה  של  תביעתה 
)התובעת(,  מבטחים 
אשר יוצגה על ידי עו"ד 
ששי לב, כנגד הפניקס 
)הנתבעת(, אשר יוצגה 
משה  עו"ד  ידי  על 
הדין  פסק  עובדיה. 
 )14285-02-21 )ת"א 
ניתן בינואר 2022, מפי 

השופט נצר סמארה. 
המשפט  בית  בפני 
ביטוח  תגמולי  בגין  תחלוף  תביעת  הונחה 
נזקי  רקע  על  למבוטחה,  התובעת  ששילמה 
רכוש כתוצאה מתאונת דרכים. ברקע לתביעה, 
כלי  עם  ב-2019,  שהתרחשה  דרכים  תאונת 
על  בוטח  התאונה  שבעת  מחפרון,  מסוג  רכב 
לו  להיגרם  העלולים  נזקים  מפני  התובעת  ידי 
בתקופת הביטוח. בעת התאונה, המחפרון הובל 
על גבי משאית שבוטחה על ידי הפניקס בביטוח 
אחריות לנזקי צד ג'. מעבר לכך, שני כלי הרכב 
היו בבעלות אותו אדם, שביטח אותם אצל שתי 
במשאית  שנהג  מי  כן,  כמו  לעיל.  המבטחות 
שהובילה את המחפרון היה המבוטח - הבעלים 

של שני כלי הרכב.
בגשר  התנגשותו  עקב  נגרם  למחפרון  הנזק 
הסמוך לעיריית תל אביב, כאשר המשאית עברה 
עליה,  הובל  שכאמור  והמחפרון,  לגשר  מתחת 
נפגע על ידי הגשר. בגין הנזק שנגרם למחפרון, 
ביטוח.  תגמולי  למבוטחה  התובעת  שילמה 
בנעלי  לבוא  התובעת  ביקשה  דנן,  בתביעה 
לשפותה  הפניקס  את  לחייב  ועתרה  מבוטחה 
מכוח  וזאת  למבוטחה,  ששילמה  הכספים  בגין 

סעיף 62)א( לחוק חוזה הביטוח )להלן: החוק(.
כיסוי  להיעדר  הפניקס  טענה  הגנתה  בכתב 
נעוץ  הראשון  מרכזיים:  טעמים  משני  ביטוחי 
בשתי  במבוטחים  מוחלטת  זהות  שהייתה  בכך 
את  לתבוע  יכול  לא  שאדם  ומקום  הפוליסות 
עצמו, אין התובעת, הבאה בנעליו של המבוטח, 
המבוטח  כן,  כמו  הפניקס.  את  לתבוע  יכולה 
גם  שהוא  מאחר  ג'  כצד  להיחשב  היה  יכול  לא 
המבוטח אצל התובעת ולכן אין חבות כלפי צד 
ג'. הטעם השני נעוץ בכך שבפוליסה שהנפיקה 
נזק  לעניין  חריג  היה  המשאית,  עבור  הפניקס 

למטען המובל על גבי המשאית.
62)א(  סעיף  על  המשפט  בית  עמד  תחילה, 
בשל  למבוטח  "הייתה  כי  קובע  אשר  לחוק, 
כלפי  שיפוי  או  פיצוי  זכות  גם  הביטוח  מקרה 
עוברת  ביטוח,  חוזה  מכוח  שלא  שלישי,  אדם 
זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח 
זו  חוק  הוראת  ששילם".  התגמולים  וכשיעור 
זכותה של המבטחת לדרוש מצד  מגדירה את 

הביטוח  תגמולי  השבת  את  המזיק,  שלישי, 
ששילמה למבוטח שלה. 

כמו כן, בית המשפט עמד על סעיף 62)ד( לחוק, 
אשר קובע חריג להוראה המנויה בסעיף 62)א( 
מקרה  אם  יחולו  לא  זה  סעיף  "הוראות  לעיל: 
נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח  הביטוח 
סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת 
ועובד  מעביד  של  יחס  או  משפחה  קרבת 

שביניהם".
"בני  החריג  של  התכלית  כי  ציין,  המשפט  בית 
ביתך", המנויה בסעיף 62)ד( לחוק, נועד למנוע 
מצב של פגיעה במרקם התא המשפחתי, מתוך 
את  תובע  היה  לא  סביר  שמבוטח  הרציונל, 
יחסים משפחתיים  לנזק בשל  לו  האדם שגרם 
גם  משכך,  ביניהם.  עובד-מעביד  של  יחסים  או 
בן  את  לתבוע  יכולה  לא  הנפגע  של  מבטחת 
מבוטחה  של  המעביד  או  העובד  או  המשפחה 

אשר גרם לנזק.
מדובר  כאשר  המשפט,  בית  הדגיש  זאת,  עם 
שתובעת  הניזוק  המבוטח  של  ביטוח  בחברת 
או  עובדו  או  ביתו  בן  של  הביטוח  חברת  את 
מעבידו של המבוטח, שלא פעם ישנה זהות בין 
אזי  הרכבים,  של  הפוליסות  בשתי  המבוטחים 
כי חברת הביטוח  אין מניעה  כי  נקבע בפסיקה 
של  הביטוח  חברת  כנגד  תחלוף  תביעת  תגיש 
שמירה  של  שהרציונל  מאחר  זאת,  הפוגע. 
לא  עובד-מעביד  יחסי  או  המשפחתי  התא  על 
חברות  הן  לתביעה  הצדדים  כאשר  מתקיים 

ביטוח.

תחולתו  בעניין  הדיון  כי  קבע,  המשפט  בית 
צריך  לא  לחוק  62)ד(  סעיף  של  תחולתו  אי  או 

להתקיים בנסיבות העניין.
אין לראות בתובעת כמי  כי  בית המשפט קבע, 
בחסרון  שנותרה  כמי  או  מענה  ללא  שנותרה 
בעצם  סיכונים  נוטלת  כמבטחת  התובעת  כיס. 
שאם  סיכון  נטלה  והיא  ביטוחי  כיסוי  הענקת 
המחפרון יינזק על ידי כלי רכב אחר שבבעלותו 
של המבוטח, אשר היה נהוג בידי המבוטח, בין 
הובלתו  במהלך  ובין  רכב  כלי  בין  כהתנגשות 
תזכה  לא  שהיא  הרי  אחר,  רכב  כלי  ידי  על 
בביטוח  והמבוטח  הפוגע  והנהג  הואיל  לשיבוב 
על  המחפרון.  בביטוח  המבוטח  הוא  המשאית 
בסיכון  אם  כי  מוגבר,  בסיכון  מדובר  לא  פניו, 
נמוך המתאים לנסיבות הספציפיות של המקרה 

הנדון. 
עצמה  התובעת  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
שאם  כך  דומה,  הוראה  שלה  בפוליסה  כללה 
בידי  הנהוג  המחפרון  בו  הפוך,  היה  המצב 
המבוטח היה פוגע במשאית היא לבטח הייתה 

מעלה טענה דומה, כפי שהפניקס העלתה. 
סוף דבר, בית המשפט דחה את התביעה וחייב 
הוצאות  הפניקס  לחברת  לשלם  התובעת  את 

משפט ושכר טרחת עו"ד.   
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

הכותב הוא מייסד ושותף במשרד ג'ון גבע-הדר 
עורכי דין ומגשרים.

בית המשפט הסביר כי הרציונל של שמירה על התא המשפחתי או יחסי עובד-מעביד, 
שעומד בבסיסו של החריג, לא מתקיים כאשר הצדדים לתביעה הן חברות ביטוח

מאת עו”ד ג’ון גבע

עיון נוסף

כשחברת ביטוח תובעת שיפוי 
מחברת ביטוח אחרת, לא 
מתקיים החריג “בני ביתך”

"אם אתה נמנה עם אלו השואפים להיות לא פחות 
ממצוינים, הספר הזה נכתב בשבילך. 25 שנות ידע 

וניסיון מוצלח ומוכח בתחום המכירות הובילו את שבי 
שבתאי, בעל סוכנויות ביטוח מובילות ומצליחות בארץ, 

לאגד את הטיפים והכלים האפקטיביים החשובים 
 ביותר בעבורך, סוכן הביטוח ואיש המכירות

כדי שתהפוך למצוין." 

עוסקים בתחום המכירות 
בעולם הביטוח?

זה ספר חובה עבורכם

שבי שבתאי, בעלים ומנכ״ל 
סוכנות הביטוח ״אשכול קדם״, 
ויו״ר סוכנות הביטוח ״ווריפיי״, 

 נחשב לאחד המנטורים
 המובילים והמבוקשים
 בתחום המכירות בכלל

והביטוח בפרט.

צילום: שלומי פרי

 מחיר: ₪109 כולל משלוח
להזמנות: almog@kedem-ins.co.il | 053-2848821 | באתר ספרי ניב
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הביטוח של פספורטכארד
נותן ללקוחות שלכם שקט נפשי

לאורך כל הביקור בחו"ל

ללקוחות שלכם מגיע
לנסוע בראש שקט,
No matter what.

 מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם 
בדוא"ל: AgentService@PassportCard.co.il  בטלפון: 1800-800-930 או בוואטסאפ: 052-3220440

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת - דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ 
בהתאם לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. ההצטרפות לביטוח כפופה לחיתום רפואי. ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים 

בחו"ל באמצעות הכרטיס וכפוף למגבלות השימוש בכרטיס. עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.
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המשפטית  היועצת 
בהרב- גלי  לממשלה, 
בשבוע  הגישה  מיארה, 
התנגדותה  את  שעבר 
פשרה  הסדר  לאישור 
לייצוגית  ובקשה  בתביעה 
מגדל מקפת  שהוגשה נגד 
ניהול קרנות פנסיה וקופות 
דיווחה  כך  בע"מ.  גמל 

מגדל ביום חמישי. 
להכיר  והבקשה  התביעה 
הוגשו  כייצוגית  בה 
לפיהן  טענות  בעקבות 
את  מיידעת  אינה  מגדל 
עמיתיה כאשר הם מגישים 
פנסיית  לתשלום  בקשה 
מצבם   יוחמר  אם  כי  נכות, 

לתוספת  זכאים  הם  כסיעודי,  ויוגדר  הבריאותי 
הדיווח,  לפי  בכך,  סיעודית.  נכות  בגין  קצבה 

לכאורה  מגדל  פוגעת 
העמיתים  של  באפשרותם 
למצות את זכויותיהם מקרן 

הפנסיה.
הגישה  בפברואר  ב-20 
המשפטית  היועצת 
לממשלה התנגדות לאישור 
הסדר הפשרה. זאת, מכיוון 
לעמדתה  היתר,  שבין 
מעביר  הפשרה  הסדר 
הזכאות  בדיקת  נטל  את 
לעמיתי  סיעודית  לתוספת 
להתפרש  ועשוי  הקרן 
הקרן  את  פוטר  הוא  כאילו 
וזאת  עצמאיות.  מבדיקות 
התקנון  להוראות  בניגוד 
ההון,  שוק  רשות  והוראות 

ביטוח וחיסכון.
המשפטית  היועצת  של  עמדתה  לפי  כן,  כמו 

אישיות  תביעות  הגשת  לאפשר  יש  לממשלה, 
לחברי הקבוצה שלא קיבלו את התוספת לה הם 
זכאים לפי תקנון קרן הפנסיה. בהתאמה לכך, 
בקשת  הגשת  הוא  היועצת  לפי  הנכון  המתווה 
למבקשת  טרחה  ושכר  גמול  ללא  הסתלקות 

ובא כוחה.
 ,2021 ביולי  מ-19  מגדל  של  מיידי  דיווח  לפי 
הסכם הפשרה בתביעה כפוף לאישור בית הדין 
האזורי לעבודה. כעת, לנוכח התנגדות היועצת 
הפשרה  הסכם  כי  ייתכן  לממשלה,  המשפטית 
לא יאושר, או שיאושר בכפוף לתיקונים ועריכת 

שינויים בו.
היקף התביעה הוא כ-30 מיליון שקלים. הקבוצה 
מגדל  עמיתי  כל  הוגדרה:  בתביעה  המיוצגת 
נכות  פנסיית  לתשלום  בתביעה  שפנו  מקפת 
ולא יודעו כדין על הזכות לקבלת תוספת קצבה 
במקרה של סיעוד, בתקופה שהחלה שבע שנים 
לפני הגשת בקשת האישור, ועד למועד אישור 

הבקשה.

שלהן  פוליסות  הן  גם  יציגו  והכשרה  שלמה  חברות 
הדיגיטלית להשוואת מחירי  - הפלטפורמה  בבסטי 
ביטוח רכב. האתר מתממשק בימים אלה גם לשתי 
הצגת  את  יאפשר  הפעולה  שיתוף  הביטוח.  חברות 
פרטי הפוליסות כחלק מהשוואת הפוליסות ללקוח. 
חברות:  משמונה  פוליסות  מציג  בסטי  אתר  כיום 
מגדל, מנורה מבטחים, איילון, ביטוח חקלאי, הפניקס, 
וכן מהווה פלטפורמה  ושומרה  ביטוח, שירביט  כלל 

לעשרות  סוכנויות.  
בישראל  היחידה  הפלטפורמה  היא  בסטי  כי  נמסר 
המשמשת כמנוע השוואת מחירים,  אגרגטור המציג 

וסוכני  חברות  של  הצעות  עשרות  הסופי  ללקוח 
כי האתר מספק את מבחר  ביטוח. בבסטי מציינים 
בתחום  כיום  ביותר  והמשתלם  הגדול  הפוליסות 
ביטוחי הרכב בתוך שניות ובצורה ושקופה וברורה. 
בסטי  אינו מחויב לאף סוכן או חברת ביטוח, ומציג 

תוצאות חיפוש אובייקטיביות.
תמר גרזון, מנכל"ית אתר בסטי: ”צירופן של החברות 
הכשרה ושלמה יסייע לסוכנים להציג מגוון גדול יותר 
של הצעות לצרכנים. מגוון גדול יותר של הצעות ייתן 
ללקוחות נראות מלאה על השוק ואפשרות בחירה 

של הפוליסה המתאימה ביותר".

 לעמדתה, הסדר הפשרה שהוצע בייצוגית נגד מגדל מקפת מעביר את נטל בדיקת 
הזכאות לתוספת סיעודית לעמיתי הקרן ועשוי להתפרש כאילו הוא פוטר את הקרן 

מבדיקות עצמאיות  זאת, בניגוד להוראות התקנון והוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 תמר גרזון, מנכל"ית אתר בסטי : צירופן של הכשרה 
ושלמה יסייע לסוכנים להציג מגוון גדול יותר של הצעות 

לצרכנים  ללקוחות תהיה נראות מלאה על השוק

היועמ"שית מתנגדת להסדר 
פשרה: עשוי להתפרש ככזה 

הפוטר את מגדל מקפת 
מבדיקת זכויות העמיתים

חברות שלמה והכשרה יציגו את 
הפוליסות שלהן באתר השוואת 

מחירי הביטוח בסטי

תמר גרזון

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה
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ריבוי התביעות מצד הציבור כלפי הרשויות, בשל נזקי ההצפות והשיטפונות 
בעונות החורף, וממצאי התביעות הנידונות עתה נגד רשויות הניקוז, הביאו 

את משק הביטוח לשיעור נזקים גבוה ולדחיית עסקות מצידו של סיכונים אלה

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:

מחפש עבור לקוחותיו -
סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות

ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
סודיות
מובטחת

ישראל  של  כתבתו 
מצוקת  בעניין  פישר 
רשויות  של  הביטוח 
לכיסוי  הניקוז 
)הנזיקיות(  חבויותיהן 
הציבור  כלפי 
בחודש  פורסמה 
השנה,  פברואר 
מרקר.  דה  בעיתון 
קודם  רבות  שנים 
 ,1990 בשנת  לכן, 
בעניין  מאמרי  פורסם 
ביטוח אחריותה המקצועית של רשות מקומית 
גיליון  הביטוח,  חברות  איגוד  ביטאון  )"ביטוח", 

להארה  זכו  והדברים   ,)73
בעניין  ב-2019  בפוליסה  נוספת 
המים  תאגידי  של  החבות  סיכוני 

בישראל.
מעת  נדחקת  שהבעיה  מסתבר, 
ומותירה חשיפה של קרנות  לעת 
הציבור, ולעיתים גם של הניזוקים 
שאותם  ניכרים  למפגעים  עצמם, 
מים  תאגידי  חוק  נועד  לכאורה 
לפתור:  )תשס"א-2001(  וביוב 
איכות  שירות,  רמת  "להבטיח 
בתחום  נאותים...  ואמינות 

הנזיקיים  היבטיהם  על  והביוב",  המים  שירותי 
האפשריים. 

)דירות, בתי עסק  ריבוי התביעות מצד הציבור 
וכלי רכב, וכן נזקי גוף חמורים( כלפי הרשויות, 
בשל נזקי ההצפות והשיטפונות בעונות החורף, 
רשויות  נגד  עתה  הנידונות  התביעות  וממצאי 
ביקורת  הניקוז )לפי הכתבה הנ"ל, מתוך נתוני 
ב-702  הנאמד  בסכום  תביעות   410 המדינה: 
 ,2013-2020 השנים  אירועי  לגבי  שקל,  מיליון 
ולא משנים קודמות(, הביאו את משק הביטוח 
ולדחיית עסקות מצידו   )!( לשיעור נזקים גבוה 

של סיכונים אלה. 
המחפשים  מוניציפאליים  גופים  של  התופעה 
פתרונות ביטוח, בארץ ובחו"ל, חוזרת על עצמה 

לחוסר  הממשלה  ותשובת  הניקוז,  גם במפגעי 
האיזון הכולל בין הפרמיות לתביעות בסיכונים 
לביטוח  הממשלתי  הקורא  ש"הקול  היא  אלה 
על  נתמך   - החקלאות  משרד  ידי  על  הנדרש 

ידה". 
המוסדי  המנגנון  של  זאת  שתשובה  ספק  אין 
לפתרון  הראויה  הגישה  את  ממצה  איננה 
לקדנציות  ובדחייה  בשיהוי  ויסודה  הבעיה, 

עתידיות, לימים יבואו. 
והצפי  לאחרונה,  שנגרמו  והרכוש  הגוף  נזקי 
האקלים  פגעי  החמרת  עקב  העתיד  לקשיי 
החזויים, מחייבים התמודדות מאוגדת כחוק של 
ענף הביטוח )כמו המאגר לביטוחי החובה בנזקי 
ושתעריפיו  זה שנים  הפול, הקיים   – גוף מרכב 

אפשרית  לחלופין,  הרשויות(.  ידי  על  מפוקחים 
הגנה מרוכזת של הממשלה )באמצעות חברת 
הביטוח הממשלתית ענבל או קרן ביטוח אחרת 
טבע  לנזקי  הקרן  הקנ"ט,  כמו  כחוק,  המעוגנת 

בחקלאות(. 
גם  הסיכון  פיזור  אפשרי  כאלה  בנסיבות 
לספקי ביטוח בינלאומיים רבים, כסיוע מוסכם 
לממשלת ישראל במכלול ההסכמים הנכרתים 
קשות  בעיות  פתרון  של  העבר,  ניסיון  עמהם. 
גשר  כשל  ורסאי,  אסון  )כמו:  הוק  אד  וגדולות 
המכביה, צוללי הקישון( - אינו יעיל, בשל הקושי 
הפרלמנטריים  הכוחות  במערכת  המסתבר 
ומוסכמת  מוגדרת  במתכונת  והצורך  בישראל 

מראש. 

הביטוח  למשק  הבעיה  הפניית  את  לשלול  אין 
גוף  המסחרי )כפי שהדבר נעשה בביטוח נזקי 
מרכב(, אך הנזקים הצפויים אינם פרטניים אלא 
בעת  שיתרחשו  המוניים,  נזקים  בגדר  כנראה 
ובעונה אחת, וראויים ליד מכוונת אחת. למרות 
זאת, נראה שביטוח רעידות אדמה הופקד בידי 
משק הביטוח המסחרי, אך זה מפוקח בקפידה 
על ידי הרשויות, הגם שלא נוסה עד כה בפועל 

בממדיו הצפויים. 
את  ל"החזיר"  הרעיון  גם  לבי  לתשומת  הובא 
מקומיים  ניקוז  פתחי  מחמת  ההצפות  נזקי 
הרשויות  לטיפול  "סתומים"  או  פגומים 
המוניציפאליות, בהשתתפותן העצמית הגבוהה 
של  ומפגעים  מהצפות  ולנתקם  אירוע,  בכל 
ערוצי מים )נחלים, ואדיות וכיוצא 
באלה( שיטופלו על ידי הממשלה 
ורשויותיה, כראוי ל"אסונות טבע" 

כמשמעם בחוק. 
עוד יש לבחון כיצד ישולבו תקנות 
מי  איכות  )תקני  העם  בריאות 
שפכים(  לטיהור  וכללים  קולחין 
על  ההגנה  במערך  המים,  וחוק 
זה  כפי  זיהום,  מפני  הציבור 
נחל  לגבי  הוכח(  לא  )אך  שנטען  
מי  של  אקראית  הזרמה  חדרה, 
שופכין לים אילת, השקיית שדות 
וקיבוצים  הגדוד  נתיב  בשטחי  מלוחים  במים 
והערך   118826-03-09 ת"א  )ראה  אחרים 
"תאגידי מים" בויקיפדיה(, שאין עניינם במפגעי 
הטבע הנדונים, והם אמורים להיבטח בפוליסות 
 Site Environmental מסוג  ייעודיות 
של  בסינדיקטים   Eco Star או   Liability

לוידס. 
דחופה  ממסדית  דעת  חוות  אפוא  נדרשת 
אלה,  למפגעים  הראויים  הפתרונות  לקידום 

לסוגיהם.    

בעבר  סיכונים,  וניהול  ביטוח  יועץ  הוא  הכותב 
למנכ"ל  ומשנה  בהפניקס  ראשי  כחתם  שימש 

כלל ביטוח

רשויות הניקוז – קול קורא לסיוע 
ממשלתי בעניין כיסוי חבויותיהם

חוות דעת

מאת יעקב קיהל

סךנזקי הצפות בגעתון בנהרייה, 2020
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מחכירי המטוסים לרוסיה חוששים בעקבות העיצומים שממשלת רוסיה עלולה להלאים 
את המטוסים - מהלך שיציף את המבטחים בתביעות בתהליכים שיימשכו שנים רבות

העיצומים הבינלאומיים 
משפיעים על

התעופה הרוסית 
ותעשיית הביטוח

 Aeroflot המוביל האווירי הרוסי
טיסותיו  כל  את  הפסיק 
השנה  במרץ  ב-8  הבינלאומיות 
עליו  שהוטלו  העיצומים  בשל 
המערביות  הממשלות  ידי  על 
התעופה  שדות  וסגירת 
המטוסים  רוב  מטוסיו.  לנחיתת 
 Aeroflot את  המשמשים 
חכורים מחברות מימון מערביות 
שעל פי הוראת העיצומים חייבות 
במרץ  ב-28  החוזים  את  לסיים 
את  מחייב  החוזים  סיום   .2022
המטוסים  את  להחזיר  החוכרים 

למחכירים. 
מטוסים   589 מופעלים  ברוסיה 

מיליארד   10-15 של  כולל  שוק  בשווי  חכורים 
המטוסים  ממחצית  יותר  המהווים  דולר, 
מקורקעים  המטוסים  רוב  ברוסיה.  המסחריים 
פי  על  וזאת  ברוסיה  שונים  תעופה  בשדות 
 the Russian Federal Air של  "המלצה" 
Transport Agencyאשר למעשה השביתה 

את התעופה האזרחית הרוסית. 
המובילה  )החברה   AerCap האירית  החברה 
בתחום החכרת מטוסים ברוסיה( החכירה 154 
למוביל  מטוסים  ושמונה   Aeroflot-ל מטוסים 
דולר.  מיליארד   2.5 של  כולל  בשווי  האוקראיני 
מטוסים  לתפוס  מנסים  המטוסים  מחכירי 
התהליך  אולם  בעולם,  תעופה  בנמלי  רוסיים 

יכול לארוך חודשים.
חברת היעוץ Russell Group מזהירה כי שוק 
סיכוני המלחמה בביטוח אווירי נמצא תחת איום 
מגדלי  קריסת  מאז  ביותר  הגדול  אפשרי  לנזק 
התאומים בארה"ב. במקביל, ממשלת בריטניה 

חסמה את אפשרות הגישה של חברות רוסיות 
לשוק ביטוחי האוויר והחלל הפועל בלונדון. 

שוק הביטוח של ברמודה הודיע שגם הוא מפעיל 
המטוסים  מחכירי  רוסיה.  כלפי  העיצומים  את 

רוסיה  שממשלת  חוששים 
המטוסים  את  להלאים  עלולה 
המבטחים  את  שיציף  מהלך   -
שיימשכו  בתהליכים  בתביעות 
שנים רבות. יש להדגיש כי רוסיה 
נגד  מלחמה  על  הכריזה  לא 
ל"מבצע  יצאה  אלא  אוקראינה 
מיוחד". אולם בפוליסות הביטוח, 
אין  "סיכוני מלחמה",  כיסוי  תחת 
התניה לפעולה מלחמתית בלבד 
הלאמה,  גם  כוללות  והפוליסות 
תפיסה ומעצר בהוראת ממשלה. 
מצד אחר, בפועל לא ניתן לאתר 
הוראה ממשלתית רוסית בתחום 

זה. 
רוסיה  בין  שהמלחמה  מזהיר   AM Best
לאוקראינה תשפיע על שוקי הכספים העולמיים 
- דבר שיכול להשפיע על הקיבולת של מבטחים 

ומבטחי משנה.

הבדיקה אמורה להקטין נזקים בלתי צפויים, 
למרות שיחסי המסחר בין סין ורוסיה נמשכים

שבבעלות  למבטחים  הורה  הסיני  הממשל 
החשיפה  של  דחופה  בדיקה  לערוך  המדינה 
לסיכונים ברוסיה ואוקראינה וזאת עקב ההשלכות 
המדינות  שתי  בין  המלחמה  של  הכלכליות 
אמורה  הבדיקה  רוסיה.  על  שהוטלו  והעיצומים 

לכלול גם את תיק ההשקעות של המבטחים. 
הבדיקה אמורה להקטין נזקים בלתי צפויים וזאת, 
ורוסיה  סין  בין  המסחר  שיחסי  העובדה  אף  על 
שהטילו  העיצומים  של  השפעה  ללא  נמשכים 

מדינות המערב. 

המבטחים הסיניים בודקים 
את החשיפה לסיכונים 

מרוסיה ואוקראינה

מטוס של אירופלוט

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב

www.estricher.co.il | 050-3648504
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 פרופ' שמחון, שכיהן כיו"ר המועצה הלאומית לכלכלה עד להשבעת הממשלה הנוכחית, 
פנה לוועדה למתן היתרים כדי לקבל היתר לכהן כדירקטור בחברה הציבורית מקבוצת י.ד מור 
השקעות  טרם קליטתו בשירות המדינה שימש כדירקטור בחברה אחות של מור גמל ופנסיה

הכנס התקיים במתכונת היברידית שכללה שידור חי כוובינר עבור עובדות ולקוחות קצה 
במקביל לאירוע בנוכחות 60 נשים משפיעות בענף הביטוח והרפואה, בהן סוכנות ביטוח, 

חברות ועדות בלשכת סוכני הביטוח, מנהלות בכירות בסוכנויות ושותפות ממרכזים רפואיים

אבי שמחון מבקש היתר לכהן 
כדירקטור חיצוני במור גמל ופנסיה

מגדל קיימה כנס בנושא נשים 
מובילות בבריאות ובחיים לרגל 

יום האישה הבינלאומי

הלאומית  המועצה  ראש  לשעבר  שמחון,  אבי  פרופ' 
לכלכלה, פנה לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות 
הציבור )הגבלות לאחר פרישה( בבקשה למתן היתר 
גמל  מור  הציבורית  בחברה  חיצוני  כדירקטור  לכהן 
כדירקטור  לכהן  להתחיל  מבקש  שמחון  ופנסיה. 
ללא  השנה,  במרץ  ה-5  מיום  החל  מור  בקרן  חיצוני 

הגבלות נוספות.
החברה הנמנית על קבוצת י.ד. מור השקעות )קבוצת 
עשרות  בהיקף  נכסים  המנהלת  השקעות(  בית 
מיליארדי שקלים במוצרי חיסכון ארוך טווח. הקבוצה 
קיבלה  בו  פברואר,  מחודש  החל  בבורסה  נסחרת 
ורישיון לעסוק בתחום הביטוח בענף הפנסיה,  היתר 
ועד לחודש אפריל היא צפויה להקים קרן פנסיה. נכון 
לסוף 2021 סך הנכסים המנוהלים בחברת מור גמל 

ופנסיה הוא כ-29,799 מיליון שקל.
לתפקיד  לשוב  היא  העבודה  הצעת  כי  מציין,  שמחון 
בשירות  קליטתו  טרם  בעבר  שמילא  לזה  דומה 
המדינה. אז, לדבריו, הוא כיהן כדירקטור חיצוני וכחבר 
מור  של  אחות  בחברה  והביקורת  השקעות  בוועדות 

גמל ופנסיה – מור ניהול קרנות נאמנות )2013(.
בעת  אשתקד,  דצמבר  חודש  בראשית  לדבריו, 
לשוב  הצעה  קיבל  הוא  הסתגלות,  בתקופת  ששהה 
בית  מור  מקבוצת  ופנסיה  גמל  מור  בחברת  ולכהן 
השקעות. שמחון מדגיש כי ביחס לממשקים עם קרן 
מור לא התקיימו יחסים של מפקח-מפוקח או מבקר-
מבוקר בינו לבין קרן מור או תאגידים נוספים מקבוצת 
מור. לדבריו, בשנתיים האחרונות הוא לא החליט ולא 
המלצות  וכי  מור,  לקרן  הנוגעת  מדיניות  על  המליץ 
המדיניות בהן הוא עסק היו המלצות רוחביות שעניינן 

במשק כולו.
המועצה  יו"ר  לתפקיד  מונה  אשר  שמחון,  לדברי 
 ,2016 ינואר  חודש  בראשית  לכלכלה  הלאומית 
ראש הממשלה  סיים את תפקידו בהסכמה עם  הוא 
יולי  חודש  וכי בראשית  ה-36,  כינון הממשלה  לאחר 
2021 הוא יצא לחופשה לקראת סיום תפקידו ושהה 
מאותו  החל  אוקטובר.  חודש  לראשית  עד  בחופשה 
שהה  הוא  זו  שנה  ינואר  חודש  לראשית  ועד  המועד 

בתקופת הסתגלות.

"נשים  בנושא  כנס  ערכה  מגדל 
שנערך  ובחיים"  בבריאות  מובילות 
והדיון  המודעות  את  לקדם  במטרה 
של  והגוף  הנפש  בריאות  סביב 
במתכונת  התקיים  הכנס  נשים. 
היברידית, שכללה שידור חי כוובינר 
של  קצה  ולקוחות  עובדות  עבור 
שהתקיים  לאירוע  במקביל  מגדל, 
החברה,  של  ההדרכה  במרכז 
בענף  משפיעות  נשים   60 בנוכחות 
סוכנות  בהן  והרפואה,  הביטוח 
ביטוח, חברות וועדות בלשכת סוכני 
הביטוח, מנהלות בכירות בסוכנויות, 

ושותפות ממרכזים רפואיים. 
הכנס נפתח בהרצאתה של טל רוזן, 

וריסק, בנושא  מנהלת מכירות ארצית בריאות 
מעגל הבריאות הנשי במגדל, בדגש על מחלות 
לב, ראש, ונפש. במהלך ההרצאה, רוזן הכריזה 
באלימות  למאבק  מגדל  של  תרומות  שתי  על 
מקלטים  שני  עבור  הראשונה  נשים:  נגד 
לנשים נפגעות אלימות על סך 200 אלף שקל, 
והשנייה עבור פורום מיכל סלע הפועל להצלת 
באמצעות  נשים  כלפי  אלימות  ומניעת  חיים 
שקל.  אלף   270 סך  על  וטכנולוגיה,  חדשנות 

פרויקטים  שני  עבור  נועדה  לפורום  התרומה 
אשר  פרויקט  מיכל",  של  "הכלבים  מרכזיים: 
הגנה  לספק  במטרה  כלבים  ומקצה  מאמן 
פיזית לנשים החיות תחת איום, והקמת פיילוט 
אלימות  להתפרצות  סיכון  בעלי  בתים  מיגון 
בשיתוף  טכנולוגיים,  באמצעים  במשפחה 
מגדל  לכך,  בנוסף  פנים.  לביטחון  המשרד 
ייעודי  עבודה  חלל  הפורום  עבור  הקצתה 

לפיתוח מיזמים חדשניים. 

רונית  ד"ר  בכנס  השתתפה  עוד 
בבית  בכירה  נשים  רופאת  אלמוג, 
בנושא  שהרצתה  איכילוב,  החולים 
ההתבגרות,  מגיל  האישה  בריאות 
המעבר.  גיל  ועד  הפוריות,  גיל  דרך 
הרצאת  חתמה  האירוע  את 
ההשראה של שירה איסקוב, שורדת 
אלימות במשפחה ומשיאת המשואה 
למדינת  ה-73  העצמאות  ביום 
בסיפורה  שיתפה  אשר  ישראל, 
האישי, ופירטה לגבי פועלה לקידום 
נשים  וליווי  בטיפול  ושינוי  חקיקה 
אלימות  של  קורבנות  שהנם  וילדים 

במשפחה.
במגדל מציינים כי החברה משקיעה 
נשים  של  והעצמה  לחיזוק  רבים  משאבים 
באמצעות מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. 
כרטיסי  חבילת  קיבלו  בכנס  המשתתפות 
ברכה שעוטרו ברקמה אתיופית מסורתית, פרי 
יצירתן של נשים מקבוצת "רוקמות" משדרות. 
הקבוצה,  עבור  כתרומה  נרכשו  הכרטיסים 
במטרה לאפשר לכל אחת מהנשים השותפות 
יצירה  לצד  ואמנותי,  אישי  ביטוי  בפרויקט 
קבוצתית משותפת, מפגש חברתי ורווח כספי.

מבטחים ומבוטחים
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מבטחים ומבוטחים
ביטוח, בטיחות וניהול סיכונים בענף הבנייה

 American  האורח והמרצה המרכזי בכנס הוא ביל מקנטייר, יו״ר חברת הביטוח 
) )ACIG בהרצאתו יציג מקנטייר שיטות  contractors insurance group

שבאמצעותם הצליחה חברת הביטוח ACIG להפחית את היקף ההרוגים בחברות הבנייה 
המבוטחות אצלם מכ-10.5 הרוגים ל-100 אלף עובדים בשנה לכ-2.5 הרוגים בלבד

אתגרי ענף ביטוח קבלנים 
יעמדו במוקד כנס שתערוך 
סוכנות הביטוח איציק סימון

וניהול  בטיחות  קבלנים,  ביטוח  ענף  אתגרי 
הנושאים  אלה   – הבנייה  בענפי  סיכונים 
הבא  בשבוע  שתערוך  בכנס  שיידונו  המרכזיים 
הביטוח  סוכן  בראשות  סימון  איציק  סוכנות 

איציק סימון. 
הכנס יתקיים ביום ג', 22 במרץ 2022, וישתתפו 
בחברות  ההנדסיות  המחלקות  מנהלי  בו 
מקצוע  ואנשי  דין  ביטוח,  עורכי  יועצי  הביטוח, 

מתחומי הבנייה, קבלנים ויזמים. 
האורח והמרצה המרכזי בכנס הוא ביל מקנטייר, 
  American contractors יו״ר חברת הביטוח
היא   ACIG  .)ACIG(  insurance group
חברת ביטוח אמריקאית שהוקמה על ידי כ-40 
אחת  והיא  )שבויה(,  בארה"ב  קבלניות  חברות 
בתחומה.  בעולם  הגדולות  הביטוח  מחברות 
בארה"ב  נחשבת  והיא  פרמיות,  היקף  מבחינת 
לגורם מוביל שהצליח לשפר את רמת הבטיחות 
כיו"ר  מקנטייר  משמש  כן,  כמו  הבנייה.  בענפי 
  International risk management יו״ר 

 .)IRMI( institute

אחד  הוא  נמסר,  כך  מקנטייר, 
הגורמים המשפיעים על תחום 
בבנייה  והבטיחות  הביטוח 

בארה״ב.
בהרצאתו יציג מקנטייר שיטות 
חברת  הצליחה  שבאמצעותם 
להפחית   ACIG הביטוח 
בחברות  ההרוגים  היקף  את 
אצלם  המבוטחות  הבנייה 
אלף  ל-100  הרוגים  מכ-10.5 
הרוגים  לכ-2.5  בשנה  עובדים 
בלבד, ובאותה מידה את היקף 

הפצועים ואת נזקי הרכוש.
איציק סימון ידון בסוגיית הקושי 
עסקים  בקבלת  החיתומי 
העבודות  ביטוח  בתחום 
המחיר  עליות  הקבלניות, 

וההשתתפויות העצמיות שנסקו. 
אורלנד יציג את עמדתו  אורי  יועץ הביטוח עו"ד 
לאן   – הישראלי  הבנייה  ביטוחי  "שוק  בשאלה 

הולכים?". 
אינג' עובד קימה מאוניברסיטת 
ותובנות  מסקנות  יציג  גוריון  בן 
אקלים  על  שנערך  ממחקר 
הבטיחות בחברות בנייה קטנות 

ובינוניות.
אגף  מנהל  ברוש,  בני  ד"ר 
יתייחס  התקנים,  במכון  הבניין 
בישראל,  המבנים  על  לאיומים 
ובעיקר לרעידות אדמה, טילים 

וקריסות בשל בלאי.
הבטיחות  מטה  אנשי 
בהתאחדות בוני הארץ יציגו את 
התועלות של תוכנית הכוכבים.

יהודה כתב, יו"ר ארגון הקבלנים 
של תל אביב, ייתן סיכום ומשוב 

מהזווית של הקבלנים.
בזווית הטכנולוגית, במהלך הכנס יוצגו טעימות 
הקונסטרקשן  בתחום  הישראלית  מהחדשנות 

טק.

איציק סימון
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