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 מקצועית לבחינת מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח ולבירור -לפני כשנה מינית ועדה ציבורית 

נעניתי להצעתך לעמוד בראש הועדה . נושאים שונים הקשורים לפעולת סוכני הביטוח בישראל

:  מתוך הכרה בחיוניות של הסדרת הנושא עבור כל המעורבים בשוק הביטוח המקומי

.חברות מבטחות וסוכני ביטוח, מבוטחים  

היא שקלה ובחנה את כל הנושאים  . ישיבות מליאה) 24(הועדה קיימה עשרים וארבע 

, ייחוד המקצוע, תהליך ההכשרה של סוכנים: ובהם, שנתבקשה לדון בהם על פי כתב המינוי

הבטחת האחריות המקצועית של ,  סוכנים והתרופות שיש לקבוע לצידןנורמות ההתנהגות של

היא נדרשה לדון גם במעמד המשפטי של הסוכנים ומצאה , כעולה משמה של הועדה. סוכנים

כמו כן נזקקה הועדה לפעולתם של שחקנים אחרים . שיש לעשות למען יישובה של סוגיה זו

. יועצי ביטוח ופנסיה: בשוק הביטוח  

הועדה איתרה צורך לנקוט בשורה של שינויים נורמטיביים וצעדים תפקודיים על מנת למקצע 
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הועדה מאמינה כי אימוץ ההמלצות יתרום תרומה של ממש לשיפור מכלול תפקודם של סוכני 

.הביטוח והיועצים בישראל  

כל אחד מהם . ת הועדה נטלו חלק פעיל כל חבריה וקבוצה גדולה של יועצים מומחיםבעבוד

: בהרכב הועדה נכללו נציגים של הגורמים המרכזיים בענף. תרם ככל יכולתו להצלחת המשימה
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מבוא: 1פרק   

: עבודת הועדה1.1  

 

, מינה המפקח על הביטוח והממונה על שוק ההו) 1996 בדצמבר 23(ז "ז כסלו תשנ"ביו  ט

מקצועית לבחינת מעמדו של סוכ הביטוח ועדה ציבורית, ח דורו שורר"רו, הביטוח והחסכו

הועדה נתבקשה לבחו את ההיבטי השוני של פעולת סוכני הביטוח בישראל "). הועדה: "להל(

ולהמלי על נקיטת פעולות ואימו נורמות הנדרשות לש הסדרת המקצוע ופעולתו בשוק 

. הביטוח  

 

:בנושאי הבאי, בי היתר, על פי כתב המינוי של הועדה היא נדרשה לעיי ולהמלי  

1( .ההתמחות והבחינות שיידרשו מהמעוניני ברשיו סוכ ביטוח, ההכשרה   

2( .מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח   

3( .אחריות מקצועית של סוכ ביטוח   

4( .כללי התנהגות לסוכני ביטוח   

5( .מנגנוני פיקוח ואכיפה על סוכני ביטוח   

6( .הו עצמי ודיווח פיננסי של סוכ תאגיד   

יה ג פירוט של ההשלכות הנורמטיביות של הצעותיה על הועדה נתבקשה לכלול בהמלצות

, ובכלל זה חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, חקיקה ראשית ומשנית הקיימת בנושאי רלבנטיי

חוק חוזה : "להל (1981 א "התשמ, חוק חוזה הביטוח, ")חוק הפיקוח: "להל (1981א "התשמ

.ותקנות שהותקנו מכוח של חוקי אלה") הביטוח  

 

):בלפי סדר א(כחברי הועדה מונו   

 מ "ל חברת הביטוח הפניקס הישראלי בע"ר איגוד חברות הביטוח ומנכ"יו, ר איתמר בורובי"ד

;חבר  

; חברלשכת  סוכני הביטוח בישראל , ל משות"מנכ, אליעזרר משה ב"ד  

. חברהלשכה המשפטית במשרד האוצר , ד יואל בריס"עו  

; חברח על הביטוח לשעבר המפק, מר יאיר קריידמ  

; חברהמשרד האוצר , ביטוח וחיסכו , סג בכיר לממונה על שוק ההו, ד רחל רטובי"עו  

; חבראג שוק ההו ביטוח וחיסכו משרד האוצר , מנהל מחלקת שוק ההו, מר עדי ריבלי  

.ר" יואיל דיקא הפקולטה למשפטי באוניברסיטת בר, ידידיה שטר' פרופ  
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אשר הודיע שלא , המפקח על הביטוח לשעבר, המינוי כחבר בועדה הוצע מלכתחילה למר גד ארבל

א , הוצע למשרד המשפטי לצר חבר מטעמו בועדה, כמו כ. יוכל לקבל על עצמו את המשימה

.הודיע שאי מקו להשתתפותו בועדה, לאחר שבח את כתב המינוי, משרד המשפטי  

.הועדהד יואל בריס פרש מ"עו  

 

): בלפי סדר א(קבוצה נוספת של מומחי השתתפה בקביעות בדיוני הועדה   

;אג שוק ההו ביטוח וחיסכו, היחידה לפניות הציבור, ד ירו אליאס"עו  

;מ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע, היוע המשפטי, ד אריה אריאלי"עו  

;לשכת סוכני ביטוח בישראל, היוע המשפטי, ו גבע'ד ג"עו  

;איגוד חברות הביטוח בישראל, יוע משפטי, ד יוס הלוי"עו  

;אג שוק ההו ביטוח וחיסכו, אחראי רישוי סוכני, מר אמיר ליפסקי  

;שג ריכז את עבודת הועדה, אג שוק ההו ביטוח וחיסכו, היחידה לפניות הציבור, מר דני צור  

.ו ביטוח וחיסכוהיחידה לפניות הציבור אג שוק הה, ד ארית שני"עו  

 

, 1997במהל פברואר , הועדה פנתה לציבור הרחב במודעה שהתפרסמה בשלושה עיתוני יומיי

:וביקשה את עמדתו בכתב ביחס לנושאי הבאי  

1( .התנאי לרישוי סוכ ביטוח   

2( .האחריות והדרישות המקצועיות מסוכ הביטוח   

3( .מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח   

4( .ערוצי שווק של ביטוח שלא באמצעות סוכ ביטוח   

מנבחני , ממנהלי מכללות להכשרת הסוכני, התקבלו מספר תגובות בכתב מסוכני ביטוח

.מאקטואר ומהציבור הרחב, בבחינות לקבלת רשיו סוכ  

 

:בפני הועדה הופיעו כמה עדי  

.הביטוח והחסכו, הממונה על שוק ההו, ח דורו שורר"רו  

.הביטוח והחסכו, סג בכיר לממונה על שוק ההו, לושמר אייל ב ש  

).ביטוח חיי ובריאות(ל כלל חברה לביטוח "משנה למנכ, מר דני קהל  

.ביטוח וחיסכו, סג בכיר לממונה על שוק ההו, אופירה אליאב'  גב  

הביטוח והחסכו מסרה את עמדתה בנושא הייעו , סג בכיר לממונה על שוק ההו, ציפי סמט' גב

.ד רטובי"הפנסיוני באמצעות עו  
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המועצה הישראלית לצרכנות והרשות להגנת הצרכ הוזמנו להופיע בפני הועדה א בחרו שלא 

.לעשות כ  

: במהל דיוני הועדה הכינו המשתתפי בעבודת הועדה ניירות עמדה בנושאי שוני ובה

שיווק , בביטוח" תיוו"על , הפיקוח על סוכני לא מורשי, ההתמחות הנדרשת מסוכני ביטוח

 אסופה השוואתית של חובות התנהגות של בעלי מקצועות שוני , ביטוחיי" מוצרי מד"של 

, בטוחות לקיו התחייבויות של סוכני ביטוח, ביטוח אחריות מקצועית של סוכני ביטוח, חקוקי

 אסופה של חומר אחריות מקצועית של סוכ הביטוח , אחריות מקצועית של סוכני ביטוח

ניירות העמדה שימשו כרקע לחלק . מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח, חובת גילוי נאות, אירופאי

. מהדיוני בועדה  

א בשל ההיק הרב של הנושאי , 1997 ביוני 30הועדה נתבקשה לסיי את המלצותיה עד ליו 

  .1998 ינואר, ח"ישבה הועדה על המדוכה עד  לחודש טבת תשנ, ומורכבות

.ישיבות 24במהל שנת העבודה קיימה הועדה   

ע . מתייחסות לכל הנושאי הכלולי בכתב המינוי שלה, ח זה"הכלולות בדו, המלצות הועדה

, המעוררת בעיות ייחודיות, זאת הועדה לא מצאה לנכו לקבוע תנאי מעבר והותירה משימה זו

. למחוקק המשנה  

בכמה סוגיות הוצגו עמדות שונות שיפורטו בגו . פה אחד, בדר כלל, המלצות הועדה התקבלו

.ח"הדו  

 18(ז "תשנ' אדר ב' ביו ט, ח ביניי"דו, על דעת כל חבריה, ר הועדה"הגיש יו, ח זה"בנוס על דו

המליצה , בי היתר.  להל4ח הביניי בנושא הכשרת סוכ הביטוח מפורט בפרק "דו). 1997, במר

להקי ועדה מקצועית ציבורית אשר תיקבע את תוכנית הלימודי ": ח הביניי"הועדה בדו

המנדט של ועדת ההכשרה יאפשר "). ועדת ההכשרה: "להל(של פרחי הביטוח ) חובה(המינימלית 

." וכל נושא אחר הכרו בהכנה של תוכנית לימודי... לה לקבוע את הנושאי הנלמדי   

,  ביולי29(, ז"ד תמוז תשנ"ח הביניי ומינה ביו כ"המפקח על הביטוח אימ את המלצות דו

 מקצועית לקביעת תכנית הלימודי וההכשרה של סוכ הביטוח בישראל ועדה ציבורית ) 1997

). ועדת ההכשרהלהל (  

):בלפי סדר א(הרכב הועדה   

; חברמ "קג, קופת גמל והלוואות, מנהל אג תמלוגי, מר אריה אלמגור  

; חבראוניברסיטת תל אביב , מרכז ארהרד למחקר בביטוח, מנהל האקדמיה, ד"יאיר באב' פרופ  

; חברסוכ ביטוח ,  "מר אהוד כ  

; חברמנהל המכללה לביטוח , מר אהוד נבות  

;ר" יוהמחלקה לכלכלה אוניברסיטת ב גוריו בנגב , אביה ספיבק' פרופ  

. חברההביטוח והחסכו , סג בכיר לממונה על שוק ההו, ד רחל רטובי"עו  

.ח זה"ועדת ההכשרה תגיש את המלצותיה למפקח על הביטוח בכר נפרד שיהווה חלק שני לדו  
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  המצב הנוהג סוכ הביטוח בישראל 1.2

   מספר הסוכני1.2.1

 

 בעלי רשיו 3142מתוכ ,  סוכני8985, 1997נכו לחודש דצמבר , ציבור הסוכני בישראל מונה

.רשיו מורשה בעלי 5843 מתמחה ו  

. סוכני מתמחי1182 התווספו 1997בשנת . מספר הסוכני הול וגדל מידי שנה  

:1997בשנת ) לפי ענפי ביטוח(להל התפלגות מספר הבחינות   

 רשיו מורשה רשיו מתמחה ענ הביטוח

  1532 יסודות הביטוח

 623 1400 ביטוח חיי

)תאונות(ביטוח אש   884 236 

 213 812 ביטוח תאונות

 43 167 ביטוח ימי

 

. בחינות4795  נבחני ב2268בבחינות לקבלת רשיו מתמחה נבחנו   

. בחינות1115  נבחני ב815בבחינות לקבלת רשיו מורשה נבחנו   

 

.753 היה 1997 שלה רשיו תק ב" סוכ תאגיד "מספר סוכנויות הביטוח   

  המצע הנורמטיבי1.2.2

 

:רלוונטיות לעניי הפיקוח על סוכני ביטוח בישראל הההוראות החוקיות ה  

רשיו לסוכ ( ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 1981א"התשמ, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח .

עניינו של חוק הפיקוח הוא בתחו ").  תקנות רישוי לסוכ: "להל  (1969ט"התשכ, )ביטוח

.המשפט הציבורי  

. מגמת החוק היא לחסו בפני מי שאיננו מתאי לכ את העיסוק בקשירת עסקות ביטוח 

 בי כל " תיוו לעניי ביטוח" לחוק קובע הוראה המייחדת את העיסוק ב24סעי , לפיכ

.  למי שיש בידו רשיו של סוכ ביטוח לפי חוק זה ובהתא לתנאי הרשיואד לבי מבטח 

יקוח ומהווה עבירה פלילית לפי סעי  לחוק הפ24העיסוק בתיוו ללא רשיו אסור על פי סעי 

שהעונש הקבוע לה הוא שנתיי מאסר או קנס המגיע היו לס של , לחוק הפיקוח) ב (104

. 1977ז"התשל, לחוק העונשי) א (61לפי הקבוע בסעי , ח" ש49,800  

ההוראות החוקיות הרלוונטיות לעניי מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח בישראל קבועות  .

, הוא נועד. חוק זה הוא מתחו המשפט הפרטי ומגמתו היא צרכנית. בחוק חוזה הביטוח

. להג על האינטרסי של ציבור המבוטחי, בעיקרו  
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חוק חוזה הביטוח וחוק הפיקוח חוקקו על רקע השינוי המפליגי שחלו בחקיקה בתחומי 

תחומי ולעדכ המטרת היתה לאחד את החקיקה באות . קרובי ובעיקר בתחו הבנקאות

.  הסדרי קיימי  

.נלקחו בחשבו בדיוני הועדה, אפיוני אלו של שני החוקי  

32סעיפי (לחוק חוזה הביטוח ' סימ ו הסעיפי המהותיי בסימ זה . עוסק בסוכ הביטוח) 36

33סעיפי ( שלגביה מוטלת על הסוכ שליחות , קובעי חמישה ענייני המוגדרי בחוק) 36

לגבי אות ענייני חלות על הסוכ  הוראות חוק . סטוטורית כידה הארוכה של החברה המבטחת

.  בשינויי המחוייבי1965ה"התשכ, השליחות  

33וזו לשונ של סעיפי  : לחוק חוזה הביטוח35  

שליחות לעניין החוזה. 33"  

יראו את סוכ , לעניי המשא ומת לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולעניי כריתת החוזה) א(

.זולת א פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב, הביטוח כשלוחו של המבטח  

יראו את ידיעת סוכ הביטוח לגבי העובדות , לעניי חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח) ב(

.הנכונות של עניי מהותי כידיעת המבטח  

שליחות לעניין דמי הביטוח. 34  

, לעניי קבלת דמי הביטוח נחשב סוכ הביטוח שתיו בביטוח או שצויי בפוליסה כסוכ הביטוח

.זולת א הודיע המבטח למבוטח בכתב כי אי לשלמ לאותו סוכ, כשלוחו של המבטח  

שליחות לעניין מתן הודעות. 35  

לעניי מת הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכ הביטוח שתיו בביטוח או שצויי 

זולת א הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי , כשלוחו של המבטח,  כסוכ הביטוחבפוליסה

."יש לשלוח הודעות למע אחר  

יודגש כי המחוקק לא קבע הוראה כללית שלפיה הסוכ הוא שלוחו של המבטח בכל הקשריה של 

.אלא בחר להגביל במפורש את מעמדו כשלוח רק לענייני האמורי, עסקות הביטוח  

הגדרה המלמדת ". מי שעוסק בתיוו ביטוחי" לחוק חוזה הביטוח מגדיר את הסוכ כ32סעי 

אול תחולתה של ההגדרה מוגבלת רק לגבי הענייני הנידוני ". מתוו"על מעמד משפטי של 

.לחוק' בסימ ו  

עולה במקוב שהחקיקה הנוהגת היו איננה קובעת  את מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח 

ג הפסיקה הישראלית איננה חד משמעית בטיפולה , כפי שיפורט בהמש.  ל באופ ברורבישרא

.בסוגיה זו  

: בעיות מרכזיות בשוק הנבח1.3  

  הכשרה1.3.1
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.  כל הגורמי הקשורי לענ הביטוח חשי אי שביעות רצו מתהלי הכשרתו של סוכ הביטוח

כי קיי חס בהכשרה זו וכי תהלי ההכשרה של הסוכני זקוק לרענו , הדעה הרווחת היא

נדרשת חשיבה ביחס לתוכנית הלימודי המינימלית שתקבע את הדרישות . ולעיצוב מחודש

.  האינטלקטואליות והמקצועיות מסוכ הביטוח וביחס למוסדות בה תקנה הכשרתו של הסוכ

 והנחיה מספקי דווח לועדה שציבור ניכר של סוכני מתמחי אינו מקבל הדרכה, זאת ועוד

נחשפה לפני הועדה תופעה חמורה של , בנוס. ובכ מוחטאת מטרת החוק, בתקופת התמחות

סוכני בעלי רשיו סוכ מתמחה הנותרי במעמד זה מבלי לגשת לבחינות לקבלת רשיו סוכ 

תופעות אלה ואחרות היוו את הבסיס לדיוניה של הועדה בסוגיית .  מורשה במש שני ארוכות

.ההכשרה המקצועית של סוכני הביטוח  

  מעמד משפטי1.3.2

 

מקובל לראות בסוכ , שהוזכר לעיל, כתוצאה מערפול בשאלת מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח

בעיקר בשל , ומאיד גיסא סני של חברת הביטוח,  הביטוח מחד גיסא נציגו של צרכ הביטוח

.  היוצרי ומחזקי רוש זה) סות ממשרד הסוכהנפקת פולי, נייר פירמה, שילוט(מצגי שוני 

הערפול ביחס לשאלת המחויבות של סוכ הביטוח כלפי שאר השחקני בעסקה בא לידי ביטוי  

לפיכ נזקקה הועדה להגדרה . בפרקטיקות שונות שהתפתחו בשוק ובפסיקה של בתי משפט

.מחודשת של מעמדו של סוכ הביטוח  

  ייחוד המקצוע1.3.3 

 

דוגמאות לכ נית . בשני האחרונות חלה התפתחות גדולה בערוצי השיווק של ענ הביטוח

ביטוח חיי במסגרת , לאתר בתחומי של ביטוח חיי וביטוח דירה על ידי בנקי למשכנתאות

לבד מהספיקות בעניי , התפתחות זו. ל על ידי סוכני נסיעות ועוד"ביטוח נסיעות לחו, קופות גמל

שכיחות התופעה הובילה . ת לטשטוש התפיסה של ייחוד מקצוע סוכ הביטוחגורמ, חוקיותה

כי עיסוק בתיוו ביטוח על ידי גורמי בלתי מקצועיי ונעדרי רשיו הינו , לתחושה בציבור

 לגבי תיוו בעסקי ביטוח על ידי גורמי אלה , תלונות רבות שהופנו למפקח על הביטוח. לגיטימי

כריתת חוזה הביטוח ובהתרחש מאורע , במיוחד לגבי המשא ומת לקראת כריתת חוזה הביטוח

.  מובילי למסקנה כי יש מקו להתמודדות ע התופעהביטוחי   

הוועדה נדרשה לדו בשאלה הא ישנ מוצרי ביטוח שיש לאפשר את שיווק ללא תיווכו של 

א מכירת ביטוחי באופ ה: בעניי זה התעוררה ג סוגיית עסקת הביטוח הישירה. סוכ מורשה

, כ שיהיו לה כישורי מתאימי לביצוע העסקאות, ישיר מחייבת הכשרה של מוכרני ביטוח

או כיצד , כמו כ התבררה השאלה הא להתיר. בדומה לכישורי הנדרשי מסוכ הביטוח

שיהיה " קיוסק"או , לרכישת ביטוחי באמצעי חדשניי כמו למשל רשת האינטרנט, להתייחס

(מקוו לחברת ביטוח ישירות  on line כשהלקוח יקבע בעצמו את פרטי הפוליסה בה הוא , )

.מעוניי  

  כללי התנהגות1.3.4
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בחוק הפיקוח ישנה הסמכה למפקח לבטל רשיו סוכ בהתרחש עילות שעניינ הגנה על 

 הסוכ הפרת הסכ בי, הפרה של תנאי מהותי מתנאי הרשיו: כגו, האינטרסי של הציבור

בשל העדר הוראות מסמיכות בחוק , אול.  למבטח וטעמי שוני שבטובת ציבור המבוטחי

לא נקבעו כללי התנהגות לסוכני ה ביחס לרמת המקצועית וה , הפיקוח ובתקנות לרישוי סוכ

כמו כ לא נקבעו תרופות ייחודיות למקרה של הפרה של נורמות . ביחס לחובות הנאמנות שלה

. על ידי סוכני  

  ייעו1.3.5

 

וה , ה של נציגי חברות הביטוח העוסקי בתחו ביטוחי החיי והפנסיה, הועדה שמעה עדויות

שהצביעו על תופעה של מצג בדבר קיומ של מומחי מורשי , של נציגי המפקח על הביטוח

: ובשמות כגומצג זה נוצר על ידי שימוש בכינויי . בתחו הייעו הפנסיוני והאקטואריה

המתנוססי על " ויועצי פנסיוניי", "יועצי לניהול סיכוני", "יועצי סיכוני", "מומחי"

. ניירות פירמה וכרטיסי הביקור, שלטי משרדי  

סוכני ביטוח המעוניני לתת מצג של מומחיות : המתכני בשמות אלו מקוטלגי לשתי קבוצות

וחסרי רשיו סוכ המעוניני לתפקד בשוק הביטוח תו עקיפה של האיסור הקיי בחוק , עודפת

הבעייתיות בשימוש . למי שלא קיבל רשיו לפי החוק" ביטוח"הפיקוח על השימוש במילה 

בלא שייהנו מרמה גבוהה , ג סוכני המתכני יועצי.  ברורהבכינויי אלו על ידי חסרי רשיו 

בות אצל ציבור הצרכני ביחס לרמת השירות יוצרי ציפיות נכז, יותר של  מקצועיות מוכחת

 מטבע הדברי הוא נציגו של מבקש השירות ואילו סוכ ביטוח , יוע, זאת ועוד. שה מספקי

לפיכ .  הוא איש ביניי שאיננו יכול לתפקד כנציג בלבדי של מבקש השירותא יוגדר כמתוו 

נדרשת הסדרה , לפיכ. יש בה משו אחיזת עיניו של מבקש השירות" יוע"הגדרתו של הסוכ כ

כ שייוחד רק לראויי לשאת בתואר זה מבחינת , "יוע ביטוח ופנסיה"של השימוש בתואר 

.מומחיות ומבחינת תנאי ההתקשרות העסקית שה צד לה  

 

 

"ועדת צוקרמ"ח "  דו1.4  

 

, ב"בשנת תשנשהוקמה , חלק מהנושאי שהועדה טיפלה בה נידונו כבר על ידי ועדה קודמת

ח "דו).  ועדת צוקרמ: להל(לש בחינה של ההיבטי הקשורי לרישוי ולפועלת סוכני ביטוח 

. ועדת צוקרמ טר יוש  

ע . ח ועדת צוקרמ"או למסקנות שהועלו בדו/הועדה הנוכחית לא הגבילה את עצמה לנושאי ו

. ח ועדת צוקרמ והתחשבנו בהמלצותיו תו שאנו מצטרפי לחלק"זאת אנו קראנו את  דו

למסקנות ועדת צוקרמ שאומצו על ידינו אנו מוסיפי אמצעי יישו בדמות מנגנוני מנהליי או 

הפניות למסקנות של ועדת צוקרמ . חקיקתיי שיאפשרו למפקח לקד את יישו המלצותינו

.ח"והיחס בי מסקנות אלו לבי מסקנותינו שלנו ישובצו במהל הדו  
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מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח : 2פרק   

:תיאור החוק הנוהג. 2.1  

 

בתי המשפט .  שררה אי בהירות ביחס למעמדו המשפטי של סוכ הביטוח כשלוח1981לפני שנת 

ע חקיקת ,  לכאורה, מצב בלתי רצוי זה שונה. בישראל הוציאו מתחת יד פסקי די סותרי

.של חוק חוזה הביטוח וחוק הפיקוח  

עיסוק "כ וחוק הפיקוח קובע את פעילותו "מתוו"כחוק חוזה הביטוח מגדיר את סוכ הביטוח 

."בתיוו  

:את התיוו בביטוח כ , 24חוק הפיקוח מגדיר בסעי   

בתיוו לעניי ביטוח בי כל אד , בעצמו או על ידי אחר, לא יעסוק אד בישראל"

 לפי סימ זה ובהתא אלא א יש בידו רשיו)  עיסוק בתיוולהל (לבי מבטח 

."לתנאי הרשיו  

: את סוכ הביטוח כ32חוק חוזה הביטוח מגדיר בסעי   

." מי שעוסק בתיוו ביטוחי בי מבוטחי לבי מבטחי', סוכ ביטוח'בסימ זה "  

33בסעיפי , חוק חוזה הביטוח קובע חזקה לפיה יראו את סוכ הביטוח כשלוחו של המבטח , 35

:בחמשה ענייני המפורטי להל  

.א ;לעניי המשא ומת לקראת כריתתו של חוזה הביטוח   

.ב ;לעניי כריתת החוזה   

.ג ;לעניי חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח   

.ד ;לעניי קבלת  דמי הביטוח   

.ה .לעניי מת הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח   

ל ידי מינויו של הסוכ כשלוחו של המבוטח נית לסתור את החזקה ע, )חובת הגילוי(' ק ג"למעט ס

או על ידי הודעת המבטח למבוטח כי ) לעיל' בו' ק א"ס(לעניי המשא ומת ולעניי כריתת החוזה 

).לעיל' הו' ק ד"ס(או הודעות באמצעות הסוכ /אי להעביר דמי ביטוח ו  

:כי על השליחות כאמור,  לחוק הביטוח קובע36סעי   

."בשינויי המחוייבי, 1965ה"התשכ, יחולו הוראות חוק השליחות "  

אשר ההגנה עליה משתקפת , הרציונל שעמד ביסוד עמדת המחוקק מבטא עמדה צרכנית טהורה

.בסעיפי החוק כמפורט לעיל  

בכ שאינה מותירה ) הצרכ(או ידיעות  של הסוכ למבטח מגנה על המבוטח  /ייחוס אמירות ו

כ שהמבוטח יכול להיפרע במישרי , ת ישירה בינו לבי המבטחאותו חשו אלא יוצרת יריבו

.מחברת הביטוח  
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הספיקות לגבי מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח. 2.2  

  מבוא2.2.1

 

כי עלה בידי ,  של חוק חוזה הביטוח ושל  חוק הפיקוח1981ע חקיקת בשנת , נדמה היה

ואול המציאות הוכיחה כי הנושא טר . המחוקק להבהיר את  מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח

.פסיקתה של המערכת השיפוטית הביאה בכנפיה פרשנויות שונות. יושב  

" פעולה משפטית"יחסי שליחות מתקיימי כאשר נית לשלוח ייפוי כוח לעשות בש השולח 

, לפיכ) . חוק השליחות: להל, 1965ה"תשכ,  לחוק השליחות1ראה סעי (כלפי הצד השלישי 

א המתוו לא הוסמ לעשות פעולה משפטית בש ,  השליחות אינ חלי על פעולת תיוודיני

. אחד הצדדי  

ואי הוא מעורב במשא ובמת , אי ספק שמתוו שכל תפקידו מתמצה בהפגשת הצדדי לעיסקה

ולכ מתוו העוסק א ורק בפעילות זו איננו , "פעולה משפטית"איננו עור , המתנהל בי הצדדי

. שלוח  

ולכ כפו , "פעולה משפטית"כי מתוו החות על חוזה בש מי מהצדדי מבצע , מצד שני ברור

. הוא לדיני השליחות ביחסיו ע הצד שנת לו את הסמכות לחתו בשמו  

שהוא מצוי בשטח , בחינת הנוהג העסקי המקובל בישראל ביחס לתפקידי סוכ הביטוח מראה

תפקידו של הסוכ איננו מתמצה בדר כלל בהפגשת הצדדי . והאפור שבי האפשרויות הלל

או את /אלא הוא ג מעורה באופ פעיל במשא ומת בי הצדדי  ומכי  את התנאי ו, לעיסקה

.המסמכי הדרושי לש כריתת חוזה הביטוח  

אי ספק שקיומ של גישות שונות מערער את ביטחונ של הצדדי לעיסקת הביטוח לגבי מסכת 

וע החברות המבטחות , הדיני החלה על מערכת יחסיה של סוכני הביטוח ע המבוטחי מחד

.ולכ נזקקה הוועדה לסוגיה ובכ נדו להל, מאיד  

 

  עמדת הפסיקה והמלומדי 2.2.2

 

במוב " פעולה משפטית"ובעיקר מעורבותו במשא ומת עולה כדי , הא פעילותו של סוכ הביטוח

כיוו שאי בה כדי , מאחר שאי למעורבותו של הסוכ נפקות משפטית,  או שמא,חוק השליחות

ואי בה כדי להחיל על הסוכ המתוו , לחייב חוזית מי המצדדי לחוזה אי היא נכנסת לגדר זה

.את דיני השליחות  

כי מתוו הלוקח חלק פעיל במשא ומת , אלו גורסי מנימוקי שוני' ב פורת ומ' השופטי מ

השופטת ב פורת גורסת פירוש .  דינו כדי שלוח, והמכי את המסמכי לחתימה, בי הצדדי

א שאי לה תוק , כ שיכלול פעולות שהנ בעלות גוו משפטי, "פעולה משפטית"מרחיב למונח 

שהיה מעורב במשא ומת , בדונה במעמדו המשפטי של מתוו בעסקת מקרקעי. משפטי מחייב

:י לעסקה היא קובעתשבי הצדד  
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תו עיו בחוק השליחות בו עסקינ נתתי דעתי על הקשר הדברי והמטרה "  

פעולה 'שביסוד החוק  ולא מצאתי בו לעניות דעתי דבר המחייב פירושו של הביטוי 

משא ומת מחייב מעצ טיבו שיקול דעת וכ גילוי . על דר הצמצו' משפטית

שה למיטב הבנתי , מעשי אלה. עובדות למיניה הקשורות לעסקה אליה חותרי

יכולי להתבצע על ידי הצד לעסקה )  פיסילהבדיל ממטריאלי (בעלי גוו משפטי 

במקרה האחרו בפנינו שלוח . או על ידי אד אחר כזרועו הארוכה, בכבודו ובעצמו

ה פעולה המכוונת ליצור יחסי משפטיי ואשר אינ... לחוק השליחות1במוב סעי 

מיניסטריאלית גרידא, היא על פי הבנתי  משפטית". (ע.א 294/76 אנגלו סכסו 

, פ"ד לא (1), 589). ) נ'  פסרמ  סוכנות לנכסי (סביו

, א שאי ה מחייבות חוזית את מי מהצדדי לחוזה הביטוח, לפי עמדה זו פעולות סוכ הביטוח

ולכ ה מחילות על סוכ הביטוח את דיני השליחות על כל , במוב הרחב" פעולות משפטיות"ה 

.השלכותיה  

פעילותו של המתוו המנהל משא ומת מיועדת : השופט אלו מצטר לקביעה זו מנימוק אחר

ע חקיקתו של חוק החוזי הוטלה . ומכוונת לעריכת עסקה משפטית ולכריתת חוזה בי הצדדי

, לכ. מת לקראת כריתתו של חוזה לנהוג בדר מקובלת ובתו לב במשא ו12חובה בסעי 

:בלשונו  

משנקבע בחוק שבפעולת המשא ומת לקראת כריתת חוזה על אד לנהוג בה בדר "

כגו חובה לשל , וא אי הוא נוהג בדר זו גורר הדבר לנפקויות משפטיות, מסוימת

והוראה זו לא רק ללמד על עצמה . הרי לפעולה זו פעולה משפטית ייקרא, פיצויי

שמעתה , אלא ללמד על כל המערכת המשפטית יצאה, יצאה לעניי די בדיני חוזי

בגדר פעולה משפטית , בנסיבות מסוימות, ג היא משא ומת לקראת כריתת חוזה

, פ"ד לג (3), 365).  הוא". (ע"א 166/77 דדו נ' אברה

: מתווכיהשופט אלו תומ יתדותיו בהבחנה הקיימת במשפט האמריקני בי שני סוגי  

      “A broker is  simply a middleman, whitin the meaning of this 

exception, where he has no duty to perform but to bring the parties 

together, leaving them to negotiate and come to an agreement themselves 

without any aid from him .... if he takes or contracts to take, any part in 

the negotiations, he cannot be regarded as a mere middleman, no matter 

how slight a part is to be.”   (12 Am. Jur. 2d Brokers #173 p. 914). 

משפט או במינוח של ה, יישו קו החשיבה  האמור על סוכ הביטוח עלול להולי לסיווגו כשלוח

” ”Brokerהאמריקני    " שאיננו  Mere Middleman."  

ומתנגדת לה , מסקנת של השופטי ב פורת ואלו איננה מקובלת על דעת של שופטי אחרי

פעולה "שמגר מצרי את הגדרתו של המונח ' כה ומ' השופטי י. ג קבוצה של מלומדי

וכוללי במסגרתו רק פעולות  שיש בה כדי  לשנות  את מצבו המשפטי של האד , "משפטית

ניהול משא ומת כשלעצמו איננו , לדעת, לפיכ. שבשמו מנהל איש הביניי את המשא ומת

 פעולה משפטית (ע"א 169/75 דוידובסקי נ' שפר ואח', פ"ד ל (1),507).
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ול על שלפיה חוק  השליחות לא יח, יה מחזיקי בעמדה דומה'פרוקצ' אנגלרד וג' ג המלומדי י

הטיעו המרכזי להצדקת עמדה זו . המנהל משא ומת בשמו של אחד מהצדדי לעסקה, מתוו

בהיות המתוו משרת שני , מפנה  את תשומת הלב לכ שעסקת התיוו היא במהותה דו כיוונית

. בהיות השלוח חב חובת נאמנות לשולח, כיווניתואילו השליחות היא במהותה חד, אדוני

דיני השליחות אינ המסגרת המשפטית המתאימה להסדרת הנסיבות המסחריות של , לפיכ

) 359; ג' פרוקצ'יה "דיני שליחות  . (י' אנגלרד "על תיוו ועל שליחות" משפטי י (תש" התיוו

 בישראל" (תשמ"ו) 84).

שהשאלה של החלת דיני השליחות על המתוו המעורב במשא ומת נתונה , עולה מהמקוב

בשעה זו נוטה הפרשנות , אמת. ההכרעה בה תלויה בשאלה של פרשנות משפטיתו, במחלוקת

בר אי בכ משו ערובה לגבי הכרעות עתידיות , לכיוו של אי החלת דיני השליחות על המתוו

.בשאלה האמורה  
חוק חוזה הביטוח נועד לחזק את מעמדו של המבוטח כלפי : וממתוו כללי לסוכ הביטוח

כי אי , לפיכ נראה. המבטח ואי בכוונתו לקבוע יתדות במערכת היחסי בי המבטח לבי הסוכ

בחוק כל נקיטת עמדה או הנחיה מפורשת לגבי מעמדו של הסוכ כלפי המבטח בענייני שאי 

לא זו בלבד שאי ללמוד , שטר'  לדעת פרופ.  לה השלכה על מעמדו של המבוטח כלפי המבטח

אלא המסקנה ההפוכה היא ,  שהסוכ הוא שלוחו של המבטח,הנחיה מפורשת' מסימ ו

32עליו נמני סעיפי (לחוק חוזה הביטוח  ' עצ היזקקותו של המחוקק בסימ ו: המתבקשת 36 

הסוכ , בדר כלל, מלמדת כי בעיני המחוקק, לקביעה של שליחות סטטוטורית) אשר פורטו לעיל

לא היה צור בחקיקה  הספציפית , אילו היה הסוכ שלוח לכל דבר ועניי. איננו שלוח של המבטח

. 'בסימ ו  

נועד לחדש הלכה שלפיה א א לא קיי יחס כללי של שולח ושלוח בי המבטח לבי '  סימ ו

לגבי הענייני המיוחדי המפורטי , בכל זאת, אלא הסוכ הוא בעל מעמד משפטי אחר, הסוכ

, במילי אחרות. סי של שליחות בי המבטח לבי הסוכ יוצר החוק יח ולגביה בלבד בחוק 

חוק הביטוח נזקק ליצירת השליחות : מכלל הה הפרטי שבחוק שומעי את הלאו הכללי

שבדר כלל מהות תפקידו של סוכ , כי מנסחיו העריכו, הסטאטוטורית במקרי האמורי

ולכ ללא כפייתה של שליחות סטטוטורית , הביטוח איננה מסווגת אותו כשלוח של המבטח

, על  מפורשת בענייני האמורי לא יוחלו דיני השליחות על יחסי הסוכ ע המבטח (י' צ' שטר

 : מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח: יחסי סוכ ומבטח, מחקרי משפט י' (תשנ"ג) 1993, להל

").מאמרו של שטר"  

 

: עמדת חברי הועדה2.2.3  

 

גי הפיקוח על הביטוח גרסו כי במציאות נוצר מצב מעורפל במערכת נצי. בועדה הובעו דעות שונות

וזאת , בכל הקשור למעמדו של הסוכ בעריכת עיסקת הביטוח, היחסי בי המבוטח לבי הסוכ

בפני ). המעוגנת בהסכמי(בניגוד לבהירות הקיימת במערכת היחסי בי הסוכ לחברת הביטוח 

לפיכ ה הציעו לפעול על . או לכל הפחות הוא שלוחה, המבוטח נוצר מצג שהסוכ הוא החברה
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מנת שלמבוטח יהיה ברור מהו מעמדו של סוכ הביטוח במערכת היחסי וזאת במטרה למנוע 

הואיל וכיו סוכני ביטוח עובדי ע מספר חברות . מצב בו יהיה חשש להטעיית המבוטחי

.ותהביטוח יש מקו לדרוש מהסוכני גילוי פרטי בצורה נא  

ולהותיר לבתי המשפט לפסוק , 1981היתה שיש לחזור למצב שלפני , עמדת איגוד חברות הביטוח

יש לראות בסוכ מתוו או שלוח שנית להתנות על מעמדו על . על פי שיקול דעת ולפי הנסיבות

. פי רצו הצדדי  

המגדיר את סוכ הביטוח , חוק חוזה הביטוח: עמדת לשכת סוכני ביטוח בישראלגורסת כ

מתארי באורח הול את , "עיסוק בתיוו"וחוק הפיקוח המגדיר את פעילותו כ" מתוו"כ

במקביל נקבעו .  מעמדו האמיתי של סוכ הביטוח אשר מתוו בי המבוטחי לבי המבטחי

משמש כשלוח  של המבטח בענייני שנמני  בחוק חוזה הביטוח חזקות משפטיות לפיה הסוכ

אול בשאר .   והנוגעי להבטחת האינטרסי הצרכניי של ציבור המבוטחי35 עד 33בסעיפי 

כגו טיפול בתביעות או חידושי פוליסה , שלגביה לא נקבעו במפורש יחסי שליחות,  המצבי

אי , אכ. לשכת סוכני ביטוח בישראל גורסת כי יש להגדיר לגביה את הסוכ כמתוו, ב"וכיו

ולכ הדי אשר יש ) שנחקקו לאחרונה, למעט נורמות בעניי תיוו מקרקעי" (דיני תיוו"בישראל 

זהו המצב . להחיל על מערכות היחסי שבה מעורב הסוכ חייב להיות די יציר פסיקה

.הנורמטיבי הנוהג והוא מקובל על לשכת סוכני ביטוח בישראל  

: ביב הנחת היסוד הבאההועדה שקלה את העמדות השונות והגיעה לבסו לתמימות דעי ס

שהוא איש ביניי עצמאי שאיננו חייב וא , "מתוו"לסוכ ביטוח יש להעניק מעמד משפטי של 

עליו לפעול , ככזה. את טובת מי מהצדדי לעסקה על פני חברו, בדר כלל, איננו רשאי להעדי

לאפיו הכללי כמתוו נדרש . להשאת הרווחה המצרפית של כל הצדדי הנוטלי חלק בעסקה

הצרכ : העולה מההבדלי הניכרי שבי שני הצדדי לעסקת הביטוח, סיווג עקרוני אחד

מקו שמתעורר חשש של פגיעה באינטרס צרכני עקב האובייקטיביות . והחברה המבטחת

" שלוח"כ, לצור פתרו הבעיה הצרכנית, יש להגדיר את הסוכ, הנדרשת מסוכ הביטוח בעסקה

. תשל החברה המבטח  

 לחוק חוזה הביטוח מעוררי 35 ו34, )ב (33לדעת כל חברי הועדה הענייני המנויי בסעיפי 

כמו כ . כשלוח של החברה המבטחת, לגביה, שאלות צרכניות שמחייבות את אפיונו של הסוכ

, לחוק חוזה הביטוח' מעבר לאלו המנויי בסימ ו, הוסכ על הכל שלא קיימי מצבי נוספי

מעמדו של הסוכ ',  בכל עניי שאיננו מוזכר בסימ ו, קרי. המחייבי את אפיו הסוכ כשלוח

 המשא ומת ) א(33באשר לאפיונו של הסוכ בעניי הנידו בסעי .  צרי להיות של מתוו

, בעת המשא ומת,  נטע כי הסוכני יתקשו לפעול בו זמניתלקראת כריתתו של חוזה הביטוח 

, בסופו של דבר, אול.  צרכני הביטוח, ל החברה המבטחת וכנאמני של לקוחותיהכשלוחי ש

מרבית חברי הועדה סברו שההיבט הצרכני המובהק של חוק חוזה הביטוח מצדיק את  הקביעה 

שנועדה להבטיח את האינטרסי של המבוטחי ג בעת המשא ) א(33הנורמטיבית של סעי 

.ומת לקראת כריתת החוזה  
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   ההשלכה המרכזית של הגדרת הסוכ כמתוו2.3

 

א סוכ הביטוח מוגדר . החשיבות של שאלת מעמדו המשפטי של הסוכ היא לעניי ברירת הדי 

 יחולו הדי הכללי בשינויי המחויבי א הוא יוגדר כמתוו ;  יחולו דיני השליחותכשלוח 

).בהעדר דיני תיוו בישראל(  

מכלול היחסי של הסוכ ע החברה המבטחת צופנת בחובה סכנות החלת דיני השליחות על 

:לציבור הרחב של המבוטחי  

שליחות היא : " לחוק השליחות מגדיר1שהרי סעי , השלוח מחזיק בכוח הייצוג כלפי השולח

, המתוו". ייפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי

בית המשפט . ופעולתו איננה מחייבת ומזכה את הצדדי, איננו מחזיק בכוח הייצוג, לעומת זאת

, פ"ד ל"ח(4), 141,  העליו נדרש לאבחנה זו בי שלוח לבי מתוו (ע"א 488/83 צנעני נגד אגמו

שלוח מבצע בשמו או במקומו של השולח פעולה משפטית כלפי צד : "כי, בי היתר, וציי) 150

בעוד שמתוו מסתפק בהפגשת הצדדי , שפעולתו מחייבת את השולח ומזכה אותושלישי באופ 

".ואינו מבצע שו פעולה משפטית בש השולח או במקומו  

ולכ , כוח הייצוג של השלוח  עלול לשמש פתח לניצול לרעה של מוסד השליחות על חשבו השולח

. דיני השליחות קובעי כי יש להג על השולח על ידי הכפפת השלוח לחובות התנהגות קפדניות

אלא מוטלת עליו חובה , השלוח איננו רשאי להתייחס לכל הצדדי לעסקה באורח זהה, היינו

הגבלה זו של השלוח משמעה ). לחוק השליחות) 2(8סעי (חוקית לשמור אמוני לשולחו בלבד 

בכל מקרה על ולהעדיפו , שהוא חייב לראות את האינטרס של השולח כאינטרס עליו ויחיד

מאחר ואיננו מחזיק , לעומת זאת, המתוו.  האינטרסי האישיי שלו או של צד שלישי כלשהו

במוב זה שמותר לו לתפקד לטובת כל , כיווניכיווני או רביכול לתפקד באורח דו, בכוח הייצוג

. הצדדי לעסקה  

. ליישו ההבדל האמור יש השלכות חשובות על מעמד המבוטחי בכל שלביה של עסקת הביטוח

הרי שמכוח חובת האמוני שלו למשלח אסור היה לו , אילו הוגדר הסוכ כשלוח של המבטח

הוא היה מנוע . להביא בחשבו את טובת המבוטח או להג על האינטרס של המבוטח מפני המבטח

מצוות אנוס ב. כדי שיוציא מתחת ידיו עסקה מאוזנת והוגנת, לדעתו, מלנקוט פעולות הנדרשות

דיני השליחות היה נאל הסוכ השלוח לשמש ידו הארוכה של המבטח תו נקיטת עמדות חד

. שמטרת להיטיב ע המבוטח, צדדיות  

היא להג על האינטרס של המבוטח מפני שימוש לא , כפי שהובהר כבר, כוונת חוק חוזה הביטוח

המבוטח : איפיו כללי של הסוכ כשלוח יסכל מטרה זו. שעלול מבטח לעשות בכוחו העדי, הוג

הסוכ מסייע . פונה לסוכ על מנת לקבל תמיכה ועזרה מקצועית בנושאי הקשורי לעסקה

הוא מדרי את המבוטח ומטכס עצה ע . בבחירת החברה המבטחת וסוג הפוליסה המתאימי

רה ג לאחר התרחשות ארוע ביטוחי נזקק המבוטח לעז. הצרכ לגבי זכויותיו וחובותיו

היה מוטל עליו איסור , לו היה הסוכ נאמנה הבלבדי של החברה המבטחת. המקצועית של הסוכ

. למלא את צפיותיה של ציבור המבוטחי  

מתוו איננו בעל כוח ייצוג ולכ איננו חב חובת נאמנות חדסוכ, כאמור. היפו הדברי במתוו

המתוו הוא איש ביניי הרשאי וחייב לראות לנגד עיניו את כל הצדדי בעסקה ולפעול . צדדית



 15

הוא רשאי וחייב לפעול להגנת הצרכ במגעיו , בי היתר, לפיכ. להשאת האינטרס הכולל בעסקה

לנקוט עמדות אובייקטיביות במשא ומת שבי המבוטח והמבטח ובאופ , ע החברה המבטחת

איפיו מפורש . מוצר ביטוחיכללי הדבר מאפשר לו לתפקד כמשענתו וכיד ימינו של הצרכ של 

לש איזו כוח המיקוח של ציבור המבוטחי כלפי , לפיכ, וברור של הסוכ כמתוו נדרש

.החברות המבטחות ולש שמירה על המגמה החקיקתית העומדת בבסיס חוק חוזה הביטוח  

עוד יש לציי שהחלה גורפת של דיני השליחות על מכלול הפעולות של הסוכ עלולה להפר את 

אשר עלולות למצוא עצמ אחראיות לקשת רחבה , האיזו המבוקש ג לרעת החברות המבטחות

א , ה עלולות לשאת באחריות לפעולות סוכ שנעשו בהרשאה, למשל, כ. של פעולות של סוכני

תוצאה זו איננה סבירה בשוק ביטוח .  א הסוכ הפר את חובת הנאמנות שלו כלפי המבטח

בתנאי אלו של . לחברה מבטחת יש מאות ולפעמי ג אלפי סוכני הפועלי עבורהבו , אנונימי

חוסר אינטימיות בי המבטח והסוכ אי להטיל על המבטח אחריות כה רחבה ובלתי מותנית בגי 

.מעשיו של כל אחד מהסוכני ולכ אי להחיל על מערכת היחסי את דיני השליחות  

הועדה סבורה כי על סוכ הביטוח לדאוג לצרכיו של המבוטח תו התחשבות בעמדתו , לסיכו

מחד גיסא ומתו התחשבות באינטרסי הלגיטימיי של החברה , הנחותה של המבוטח

למעט מצבי (לכל מהל תפקודו , איש ביניי, הגדרת הסוכ כמתוו.  מאיד גיסא, המבטחת

.משרתת מגמה זו) רכניותשהוגדו בחוק חוזה הביטוח והנדרשי מסיבות צ, ספציפיי  

 

  השינויי הנדרשי בחוק לאור הגדרת הסוכ כמתוו2.4

 

 , 32בסעי , לחוק חוזה הביטוח' על א העובדה שבהגדרת סוכ הביטוח בסימ ו, לדעת הועדה

מופיעות המילי המגבילות "בסימ זה, 'סוכ ביטוח'  מי שעוסק בתיו ביטוחי בי מבוטחי 

: מערכת היחסי של המשולש הקלאסיבכל  הרי שמ הראוי שהגדרה זו תחול ."לבי מבטחי

. מבטח  סוכ מבוטח   

:לאור זאת מתבקשי השינויי  הבאי  

 לחוק 32המופיעות בסעי " בסימ זה"אפשרות אחת שמוצעת היא להסתפק במחיקת המילי 

.י של הסוכבכ יסולק המכשול הפרשני המעמע את מעמדו המשפט. חוזה הביטוח  

הועדה ממליצה . מעוניינת להגדיר באופ כללי את סוכ הביטוח, שאפתנית יותר, אפשרות שניה

, בעל רשיו סוכ ליחיד או לתאגיד, סוכ הביטוח הוא איש ביניי עצמאי: "על ההגדרה הבאה

".העוסק בתיוו לעני ביטוח  בי מבוטחי לבי מבטחי  

תחולתה של הגדרה כללית זו תהיה רחבה ותתפרס על כל הנורמות החלות על סוכני בשני חוקי 

.הביטוח  

לחוק ' הועדה התחבטה סביב השאלה הא יש להחיל נורמה זו ג לגבי הענייני המנויי בסימ ו

גדר הספיקות הוא הא יש ליצור שליחות סטטוטורית כלפי החברה המבטחת ג . חוזה הביטוח

ולכ איננו עונה (א שאיננו בעל רשיו סוכ , לתפקד כסוכביחס לפעולות של מי שמתיימר 

השאלה המשפטית היא מי יישא באחריות למעשיו של המתיימר ).  להגדרה הכללית המוצעת
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מי שמעוניי להטיל את האחריות על החברה . החברה המבטחת או המבוטח: לתפקד כסוכ

מי שסובר שיש להטיל את . מתחולת ההגדרה המוצעת' המבטחת חייב להחריג את סימ ו

 לחוק חוזה הביטוח ולהחיל את 32האחריות על צרכ הביטוח יגרוס כי יש לבטל את סעי 

. 'ג על סימ ו"  סוכ ביטוח"ההגדרה הכללית של   

על מנת  לסלק את הספקות המתעוררי לעניי החלתו של חוק השליחות על יחסי : זאת ועוד

33תחולתו א ורק על הענייני המפורטי בסעיפי מבטח ועל מנת להגביל את סוכ  לחוק 35

:בזו הלשו, חדש) ב(ק "ס,   לחוק חוזה הביטוח36חוזה הביטוח מוצע להוסי לסעי   

אלא א  ניתנה , לעיל' ק א"הוראות חוק השליחות לא יוחלו על ענייני שאינ מנויי בס"

".הסכמה מפורשת לשליחות על ידי שולח  

.מתיישבות ג ע  ההגדרות המופיעות בחוק הפיקוח, כמפורט לעיל, כי ההצעות לשינוי, יצויי  
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ייחוד המקצוע: 3פרק   
 

בפרק זה נדו בשאלה הא ראוי למנוע ממי שאיננו סוכ ביטוח בעל רשיו כדי לתוו בעסקת 

ופיי או מא/הנגזרי מאופי המוצר הביטוחי ו, במקרי מסויימי, או שמא יש להתיר, ביטוח

. שיווק ביטוחי שלא על ידי סוכ מורשה, של היחסי שבי המשווק לבי הצרכ  

   המצב  הנוהג3.1

 

: לחוק הפיקוח  בו נאמר24מעוגנת בסעי , שאלת ייחודו של מקצוע הסוכ  

בתיוו לעניי ביטוח בי כל אד לבי מבטח , בעצמו או על ידי אחר, לא יעסוק אד בישראל"

".אלא א בידו רשיו לפי סימ זה ובהתא לתנאי הרשיו) עיסוק בתיוו:  להל (  

הוראת החוק , בפועל. בכ ייחד המחוקק את העיסוק בתיוו בעיסקת ביטוח לסוכ הביטוח

מזה זמ נמכרי כא סוגי ביטוח שוני על ידי מי שאינ רשאי לעסוק . איננה נשמרת בישראל

. לחוק הפיקוח24כנדרש לפי סעי ,  אלה אי רשיו סוכ ביטוחלמוכרי.  בתיוו בעיסקת ביטוח  

:נית להצביע על שלושה סוגי ביטוחי הנמכרי על ידי חמישה סוגי מוכרי  

בנקי למשכנתאות מוכרי ביטוח רכוש לדירה שנרכשה וביטוח חיי לרוכש הדירה כנגד מת  .1

;)גובה הביטוח שונה לעיתי קרובות מיתרת החוב לפרעו(המשכנתא   

לעיתי בהיק העולה פי (קופות הגמל ליד הבנקי  מוכרות ביטוח חיי לעמיתי בקופה  .2

;)כמה על הכספי שהעמית הפקיד בקופה  

ביטוח חפצי , ביטוחי רפואיי(ל "סוכני הנסיעות מוכרי פוליסות לביטוח נסיעות לחו .3

).ל"אישיי וסיכוני אחרי הקשורי לנסיעות לחו  

שבמהות ה , ל"ולי החלו משווקות לאחרונה פוליסות לביטוח נסיעות לחוקופות הח .4

.פוליסות לביטוחי רפואיי  

פוליסות ביטוח , ובדר כלל ללא תשלו, חברות כרטיסי אשראי מעניקות בהיק הול וגדל .5

.ל"נסיעות לחו  

ועדת צוקרמ דנה בשאלה הא ראוי להתיר מכירה של פוליסות מסוג זה על ידי מי שאיננו סוכ 

, היא  ראתה בחיוב את פריצת של ערוצי שיווק חדשי למוצרי ביטוחיי סטנדרטיי. מורשה

.במגבלות מסויימות  

:אופיינו על ידי ועדת צוקרמ בדר הבאה, מהסוגי שצויינו, מוצרי הביטוח  

;אלו מוצרי סטנדרטיי  הנמכרי למספר גדול של צרכני 1•  

מת הלוואה בבנק (ו נלווית לפעולה כלכלית אחרת של ספק שירות מכירת הפוליסות נספחת א 2•

).ל"מת שירותי לנוסע לחו, ביטוחי לטובת עמיתי בקופת גמל, למשכנתאות  
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ועל , מכירת הפוליסות אינה דורשת מיומנות מיוחדת הנדרשת במכירת מוצרי ביטוח אחרי 3•

.כ הסיכו לצרכ הוא מזערי  

 לחוק 24מוצרי העוני לאיפיוני האמורי נית לשווק ג שלא בדר הקבועה בסעי , לדיד

רשיו ". סוכ מוגבל"ברוב דעות המליצה ועדת צוקרמ להוסי לחוק הפיקוח את המושג . הפיקוח

לתוו , בתנאי שיקבעו בחוק, ויאפשר לה, סוכ מוגבל יינת לגופי מוגדרי  ולעובדיה

.בענייני ביטוח מסויימי ומוגדרי  

: וביניה, "סוכ מוגבל"ועדה צוקרמ הציעה תנאי שוני לקבלת רישיו   

קביעת פוליסה ; קבלת היתר מהמפקח על הביטוח למכור מוצר ביטוחי סטנדרטי ומוגדר מראש

מת הכשרה מתאימה לעובדי במכירת ; אחידה שתאושר על ידי המפקח על הביטוחתיקנית

לגבי הבנקי למשכנתאות וקופות הגמל המליצה הועדה . הפוליסות בבנקי ובסוכנויות הנסיעות

.כי בכל אחד מה ימונה איש מקצוע שיהיה אחראי לנושא הביטוח ולטיפול בתביעות  

חלו שינויי והתפתחויות שהשפיעו על ענ הביטוח , 1992בשנת , ח ועדת צוקרמ"מאז הוגש דו

:כשהבולטי בה ה, בישראל  

ללא הסתייעות , ירות המשווקות את מוצרי הביטוח ישירות לצרככניסת חברות הביטוח היש 4•

 המורשות בענפי הרכוש , פועלות שלוש חברות ביטוח כאלה בישראל, כיו. בסוכני ביטוח

על שולח המפקח על  הביטוח מונחות בקשות של כמה מחברות אלה להרחיב את . רכב ודירות

ג החברות המסורתיות משווקות כיו חלק ממוצריה בשיטת ; רשיונ ג לענ ביטוח חיי

.השיווק הישיר  

, )אינטרנט(ובכלל האפשרות לרכוש מוצרי ביטוח באמצעות תיקשוב , שיפורי טכנולוגיי 5•

.ג מהחברות המסורתיות  

 

  ייחוד המקצוע לסוכ מורשה3.2

 

שלא יחול כ ,  לחוק הפיקוח24הועדה בחנה את האפשרות להמלי על צמצו התחולה של סעי 

הועדה החליטה להמלי על דחיית . על עסקת ביטוח שעניינה מוצרי ביטוח הנחזי כסטנדרטיי

, בניגוד להמלצות ועדת צוקרמ, הושגה הסכמה של כל החברי לעמדה הגורסת. אפשרות זו

לכל צרכ . חוטא לאמת, "מוצרי מד"או , שקטלוג מוצרי ביטוחיי כמוצרי סטנדרטיי

לפיכ יתכ שפוליסה הנחזית כסטנדרטית עלולה שלא לספק את . ביטוח יש איפיוני מיוחדי לו

ל "הנוסעת לחו: ל"את פוליסת הביטוח לנסיעה לחו, למשל, טלו. הכיסוי האופטימאלי עבורו

עשויה להיות בהריו או שמטרת נסיעתה היא עיסוק בספורט מסוכ או שבחפציה דוגמאות 

פוליסת ביטוח נסיעות כוללת הגבלות והחרגות שצרכ . וכדומהעיסקיות בעלות ער מיוחד 

. ולכ נדרשת התאמתה  למידותיו של המבוטח הספציפי, הביטוח איננו ער לה  

חוסר התאמתו של מי שאיננו סוכ מורשה לתוו בעסקת ביטוח עלול לבוא לידי ביטוי , זאת ועוד

המתוו בעסקת הביטוח אמור לנקוט בפעולות . במקרה של התרחשות המאורע הביטוחי
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סוכ הנסיעות . מקצועיות שתכלית מימוש ההתחייבות של חברת הביטוח כלפי המבוטח שניזוק

.או קופת החולי מתקשי לספק שירות מקצועי זה כדבעי  

הועדה השתכנעה שהמקצועיות והמיומנות של סוכני ביטוח מורשי גדולה מזו של פקידי הבנקי 

.  ות העוסקי במכירת מוצרי הביטוח אגב עבודת וללא הכשרה מתאימהאו של סוכני הנסיע

.הדברי יפי במיוחד כאשר אי פוליסה תיקנית לסוג הביטוח שנמכר  

להתנות , תו כדי פעולות מכירת ביטוח, עוד נטע לפני הועדה שהבנקי וקופות החולי עשויי

משתלבת ע המגמה , קביעה של האיסור על מכירת מוצרי ביטוח בבנקי, כמו כ. שירות בשירות

כי ,  הודיע המפקח על הביטוח, בימי אלה, אכ. והמדיניות הכללית להקטנת הריכוזיות במשק

.הוא אוסר על חברות הביטוח להעביר עמלות לבנקי בגי ביטוחי החיי והמבנה  

 בניגוד למצוות המסקנה העולה מניתוח זה היא שיש לשרש את הנוהג הרווח של שיווק ביטוחי

כל . יש למנוע את קשירת של עסקאות ביטוח באמצעות מתוו שאיננו סוכ מורשה. חוק הפיקוח

.תיוו בעסקת ביטוח חייב להעשות א ורק על ידי מתוו מורשה  

מי שמעוניי . ע זאת הועדה בדיעה שאי לכפות על צרכ הביטוח הזקקות לשירותיו של מתוו

להוזיל את עלות הביטוח שהוא צור במחיר של המנעות מקבלת שירותיו המקצועיי של סוכ 

. זכאי לכמורשה    

: לפיכ הועדה ממליצה לתעל את כל העסקאות הנעשות בשוק הביטוח לאחת משתי דרכי  

עסקה זו .  עסקה נעדרת תיוועסקת ביטוח ישירה בי הצרכ לחברה המבטחת , דר הראשונה

 ביטוח ישיר או ע חברת ביטוח רגילה הפועלת באמצעות מכונה יכולה להכרת ע חברת

.או באמצעות עובדיה של החברה") קיוסק("  

.עסקת תיוו שתעשה באמצעות סוכ מורשה, הדר השניה  

 איננה  רכישת ביטוח  באמצעות מתוו שאיננו סוכ מורשה הדר השלישית הנוהגת היו 

.ראויה ואנו ממליצי למונעה  

יודגש כי תחולת של המלצות הועדה להזקקות לסוכ מורשה היא לגבי כל צרכני הביטוח ולגבי 

כמו כ . ההמלצה חלה ג על שיווק של מוצר ביטוחי כנלווה למוצר אחר. כל המוצרי הביטוחיי

ממליצה הועדה להחיל את חובת ההזקקות לסוכ מורשה ג ביחס לפעילות לקראת כריתה של 

. חוזה הביטוח לא נחתא א, חוזה ביטוח  

  המלצות ליישו3.3

 

לש יישו המסקנה האמורה יש להגדיר באופ נאות את הקריטריוני המבחיני בי שתי 

רק , כאמור". עסקת ביטוח ישירה"ו" עסקת תיוו: "הדרכי הלגיטימיות לרכישת ביטוחי

תוכל להיכרת ללא תיווכו של סוכ ביטוח " עסקת ביטוח ישירה"עסקה שתכלל בהגדרה של 

, באופ שיורי, ולגזור ממנה" עסקת הביטוח הישירה"לפיכ הועדה ממליצה להגדיר את . מורשה

". עסקת תיוו"הוא בהכרח " עסקת ביטוח ישירה"כל מה שאיננו , קרי": עיסקת תיוו"את   



 20

: "עסקת הביטוח הישירה"הועדה החליטה להמלי על ההגדרה הבאה של , לאחר שקלא וטריא

הנעשית ללא ,  לבי צרכ ביטוח לרבות באמצעות עובד שלה עסקה בי חברה מבטחת "

".מעורבות של אד נוס בעסקה  

שיתקיימו , באמות המידה הבאות, בי היתר, תבוא לידי ביטוי" מעורבות של אד נוס בעסקה"

:בו  

;הוא מהווה גור יעיל בקשירת העסקה 6•  

;הוא מפעיל שיקול דעת עצמאי בתכני עסקת הביטוח 7•  

. בהתא להיק המכירות מכל מקור שהוא הוא מתוגמל  8•  

, הועדה ממליצה להשאיר את שיקלול היחסי. אמות מידה אלה אינ מצטברות ואינ בלעדיות 9•

.לשיקול הדעת של בתי המשפט בעתיד, בכל מקרה ומקרה  

, א להיק המכירות בהת מכל מקור שהוא עובדי של חברות מבטחות אשר אינ מתוגמלי 

, ה שלוחי של אות חברות, ואשר אינ מפעילי שיקול דעת עצמאי בתכני עסקת הביטוח

התקשרות של צרכ ע עובד של חברת ביטוח איננה מוציאה את , היינו. להבדיל ממתווכי

ע זאת לדעת הועדה יש למצוא דר לגרו ". עסקת ביטוח ישירה"העסקה מגדר ההגדרה של 

עסקת "ליידוע מוקד של צרכ הביטוח באשר לאופיה של העסקה אותה הוא עומד לערו כ

כמו כ הועלתה . במסגרתה אי הוא נהנה משירותיו של סוכ מקצועי ואובייקטיבי, "ביטוח ישירה

בועדה הטענה שיש מקו לדרוש רמת מקצוענות מסויימת מעובדיה של חברת ביטוח העובדי 

רוב  חברי הועדה סבור שנושא זה איננו .  מוכרני של חברות ביטוח ישירכגו, במכירת ביטוחי

נמנעה הועדה מלקבוע , לפיכ. באשר המוכרני אינ סוכני, בתחו הסמכתה של הועדה

. המלצות בנושא זה  

כ שההגבלה שלא לעסוק ,  לחוק הפיקוח24הועדה תומכת בפרשנות מרחיבה של סעי , לסיכו

שבה אי איש ביניי , למעט עסקת ביטוח ישירה, בתיוו בעניי ביטוח תחול על כל עסקת ביטוח

הועדה ערה לכ שמסקנות אלה סותרות את האמור . (החוצ בי החברה המבטחת וצרכ הביטוח

נדרשות . 1993 ג "התשנ, )ביטוח חיי קבוצתי(לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ) 3(2בתקנה 

).הגת בעקבות הצעות הועדהלפיכ התאמה של הנורמה הנו  

שכש שבעלי מקצועות חופשיי , עמדת הועדה התומכת בייחוד המקצוע עולה מההשקפה

אדריכלי או עורכי די נהני מייחוד המקצוע בו ה , יועצי השקעות, דוגמת רואי חשבו, אחרי

כ ג סוכני ביטוח , משו ההכרה של החברה בתרומה המיוחדת שלה לעסקה, מתמחי

 מביאי יתרו יחסי רב לשוק הביטוח  בעלי רמה מקצועית גבוהה ומומחיות מוכחת מורשי 

.ולכ יש להג על מעמד המתווכי בעסקות ביטוח מפני פלישה של גורמי שאינ מקצועיי  
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הכשרת הסוכ: 4פרק   
 

מעמדו  ייחוד המקצוע לסוכני מורשי בלבד וקביעת מסקנת של שני הפרקי הקודמי 

 מושתת על ההנחה המשפטי של הסוכ כמתוו עצמאי המשיא את רווחת של הצדדי לעסקה 

ההמלצות שיפורטו בפרק זה נועדו להבטיח . שסוכ ביטוח מורשה הוא מקצוע בתחו עיסוקו

את שמירת הרמה המקצועית של סוכני הביטוח המורשי באמצעות הסדרה של כל שלבי 

.תקופת התמחות ומער בחינות, השכלה מקצועית, תנאי מוקדמי: ההכשרה של הסוכ  

על דעת כל חברי הועדה סוכ שהאמצעי הנכו להבטחת ההכשרה הנאותה של הסוכ היא 

לפיו יש צור ברישיו סוכ על מנת לתוו , באמצעות שמירה של המצב הנורמאטיבי הנוהג

ה האמצעי האדמניסטרטיביי מת הרישיו או המנעות מהנפקתו , היינו. בעסקת ביטוח

שיקול זה מצדיק את הפגיעה המסויימת .  שמאפשרי פיקוח על רמת  ההכשרה של הסוכני

.בחופש העיסוק עקב התניית העיסוק בתיוו ביטוחי בקבלת רשיו  

 

  תנאי מוקדמי4.1

 

על . מספק, בעניי תנאי מוקדמי לש קבלת רשיו סוכ, הועדה סבורה שהמצב החוקי הנוהג

מנת להציג את מלוא התמונה של הכשרת הסוכ נפרט להל את הדרישות הקיימות הקבועות 

: לחוק הפיקוח25בסעי   

סוכ יחיד. 25"  

.ליחיד)  רשיו סוכלהל (המפקח רשאי לתת רשיו סוכ ביטוח ) א(  

:יחיד כשיר לקבל רשיו סוכ א נתקיימו בו אלה) ב(  

;הוא תושב ישראל) 1(  

; שני20מלאו לו ) 2(  

.עבר תקופת התמחות ועמד בבחינות) 3(  

על א כשירותו ; המפקח לא ית רשיו סוכ ליחיד) ג(  

 א בחמש השני שקדמו למת הרשיו הורשע או נשא עונש מאסר על עבירה שיש    (1)

;משו קלו, בנסיבות העני, בה  

סבור שבגלל אי , לאחר התייעצות ע הועדה,  א קיימות עובדות אחרות והמפקח  (2)

.המבקש ראוי לשמש סוכ ביטוח  

בדבר מת ,התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, שר האוצר רשאי להתקי תקנות בדבר הכשרה) ד(

 בדבר פטור מחובת התמחות או ובאישור ועדת הכספי של הכנסת , ערבויות לאחריות

."בחינות  
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 קובעת כללי 1969 ט "תשכ, )ביטוחו לסוכרשי( לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 3תקנה 

:נוספי  

) ז"תשמ: תיקו(מת רשיו . 3"  

:א נתמלאו בו תנאי אלה, )יחידלהל (המפקח רשאי לתת רשיו למבקש שאינו תאגיד ) א(  

; שנה20מלאו לו ) 1(  

;הוא תושב ישראל) 2(  

;ביטוחשלא כסוכ, אינו משמש עובד בשכר אצל מבטח) 3(  

;או שוחרר ממנה על פי תקנות אלה, התמחותעבר תקופת) 4(  

; או שוחרר מה על פי תקנות אלה7עמד בבחינות כאמור בתקנה ) 5(  

.שיל את האגרה בעד מת הרשיו) 6(  

) ב( רשאי המפקח לתת רשיו , )א(משנה לתקנת) 5(ו) 4(על א האמור בפסקאות ) 1(   

משנה זו יינת לתקופה שלא תעלה על רשיו לפי תקנת; התמחותולמבקש בתקופת  

.שלוש שני  

יהא רשאי להתקשר . משנה זולתקנת) 1( מבקש שקיבל רשיו על פי פיסקה   (2)  

המרשה אותו , )א(12ביטוח רק לאחר שקיבל אישורו של מאמ כאמור בתקנת בעסקת  

.להתקשר באותה עיסקה  

א , )א(משנה על א שנתמלאו בו התנאי המפורטי בתקנת , לא ית המפקח רשיו למבקש) ג(

מאסר על עבירה תו חמש שני שקדמו לבקשה לקבלת הרשיו הורשע המבקש או נשא עונש

."שיש עמה קלו  

הועלתה בועדה , למשל, כ. הועדה לא רואה צור בשינוי התנאי הקבועי כיו בחוק, כאמור

אול הצעה זו , ו תעודת בגרותכג, הצעה לדרוש כתנאי מוקד רמת השכלה פורמאלית כלשהיא

מי שאיננו זכאי לתעודת . נקבע כי זכאות לתעודת בגרות היא תנאי מספיק א לא הכרחי. נדחתה

. בגרות יוכל להתקבל ללימודי במוסד להכשרת סוכני בהתא להשגיו בבחינה פסיכומטרית

המוסדות המוכרי להכשרת סוכני יחליטו מהו ס הקבלה המינימלי הנדרש בבחינה 

.ח ועדת ההכשרה"העוסק בדו' ראו בעני זה בכר ב. הפסיכומטרית  

, ע זאת הועדה ממליצה שהחוק יתוק כ שההגבלה הקבועה כיו בעניי הרשעה שיש עמה קלו

 מתמחה וג תחול מפורשות לא רק על מבקש רשיו סוכ אלא ג על מי שיש לו רשיו של סוכ 

.עבירה כזו ג לאחר שנעשה סוכ מורשה מורשה שהורשע בעל סוכ  

הועדה מציעה כי במקרה שמבקש רשיו סוכ עבר עבירה ומתעורר ספק בדבר הגדרתה כעבירה 

על מנת שהתיק יועבר לבית המשפט שד , תופנה בקשה אל פרקליטות המדינה, שיש עמה קלו

.א לאו, שיקבע א יש בעבירה קלו, בבקשה, בתיק בו היתה ההרשעה  
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  השכלה מקצועית4.2

 

הדורש שימוש במתודולוגיות שונות , תחומיתחומי ורבמקצוע סוכ הביטוח הוא מקצוע בי

דיני , דיני מיסי, דיני עבודה, משפט מסחרי(משפט : למשל, והכרה של תחומי ידע מגווני ובה

כלל זה כלכלה כלכלה וב, הכרת שוק ההו, חשבונאות, ניהול סיכוני, תורות מימוניות, )ביטוח

. ניהול משרד ממוחשב, שיווק, ודאותבתנאי אי  

הפיקוח על השכלתו המקצועית של הסוכ לעתיד מבוצע באמצעות מער , על פי הנהוג כיו

חברי הועדה תמימי דעי שמצב זה אינו ראוי וטעו שיפור . בחינות מטע המפקח על הביטוח

צבירה והפנמה של ידע וכלי עבודה מגווני כל כ יכולי להיעשות א ורק במסגרת . מהותי

מדגישה הועדה את החשיבות של עיצוב מסודר וקפדני , לפיכ. לימודי מסודרת הנתונה לפיקוח

הועדה סבורה . של תוכנית לימודי מקצועית שתהווה תנאי הכרחי בהכשרתו של סוכ ביטוח

את תואר אקדמי במוסד שאי הכרח שהלימודי המקצועיי ייעשו במסגרת לימודית לקר

אול היא ממליצה לערו את הלימודי במוסד שיעמוד בפיקוחו של המפקח , אקדמי מוכר

. על פי פרמטרי שיקבעו, ויקבל את אישורו  

ח ביניי למפקח על "עמדה עקרונית זו של הועדה נוסחה במסמ מפורט ואופרטיבי שהוגש כדו

ח "דו. בעניי השכלתו המקצועית של הסוכ) 1997 במר 18(ז "תשנ' אדר ב' הביטוח ביו ט

:להל לשונו. ח זה"הביניי הוא חלק בלתי נפרד מדו  

"1. לימוד המקצוע: הועדה סוברת כי לשם מיקצוע המקצוע יש להטיל דרישת 

הועדה ממליצה שהלימודים . לימודים על כל כל המעוניין לקבל רשיון סוכן ביטוח

,  להלן2וכנית לימודים שתקבע כאמור בסעיף ייערכו בפיקוח המפקח בהתאם לת

לימודים שיעמדו בתנאים .  להלן3במוסדות שאליהם מתייחס האמור בסעיף 

לצורך הגשת בקשה לקבלת ) אך לא מספיק(המפורטים מטה יהוו תנאי הכרחי 

.רשיון סוכן ביטוח  

2. תוכנית לימודים: בניגוד למקובל היום, הועדה סוברת כי אין להסתפק במערך 

אלא יש לקבוע תוכנית לימודים , בחינות לשם פיקוח על רמת המצטרפים למקצוע

תוכנית הלימודים . מינימלית מחייבת שתהווה שלב הכרחי בהכשרתו של הסוכן

בנוסף על , לכן. תחומיות של המקצוע-תחומיות והרב-חייבת לשקף את הבין

בין , ם הנוגעיםיש לכלול בה נושאים נוספי, הנושאים הביטוחיים המקצועיים

.כלכליים ושיווקיים של עבודת הסוכן, חשבונאיים, לצדדים משפטיים, היתר  

מומלץ שתוכנית הלימודים תלמד אל , על מנת להבטיח את מימוש דרישת הלימוד

כן מומלץ שכל פרח ביטוח יבחן ).  להלן3ראה סעיף (ורק במסגרת מוסד מוכר 

יודגש כי הדרישה . במסגרת המוסד בסיום כל קורס הכלול בתוכנית הלימודים

מוסדיות איננה מחליפה ואיננה מייתרת את הבחינות הסופיות -לבחינות פנים

.שייערכו בתום תקופת ההתמחות על ידי משרד המפקח  



 24

-לצורך קביעת תוכנית הלימודים אנו ממליצים לפניך להקים ועדה מקצועית

של פרחי הביטוח ) בהחו(ציבורית אשר תקבע את תוכנית הלימודים המינימלית 

אנו ממליצים כי ועדת ההכשרה תכלול את החברים ). ועדת ההכשרה: להלן(

..... .הבאים   

המנדט של ועדת ההכשרה יאפשר לה לקבוע את הנושאים הנלמדים כמקצועות 

היקף תוכנית הלימודים כולה וחלוקה , מספר שעות הלימוד של כל מקצוע, חובה

סדר , )אם יידרשו(קורסים יישומיים , )שעות בשבוע' מס(של עומסי הלימוד 

הכרה בלימודים , תנאי המעבר ממקצוע אחד לאחר, הלימוד של המקצועות

ועדת ההכשרה תיתן . קודמים וכל נושא אחר הכרוך בהכנה של תוכנית לימודים

ביטוח , ביטוח חיים: את דעתה על תוכניות הלימוד הנדרשות לנושאים ייחודיים

.ביטוח ימי, ביטוח בריאות, פנסיהביטוח , אלמנטרי  

...... 

3. מוסדות להכשרת סוכנים: אנו מעניקים משקל רב ללימודים ולבחינות הפנימיות 

לכן אנו ממליצים שהלימודים יתנהלו אך . שייערכו במוסדות להכשרת הסוכנים

אשר יוכרו על ידי ועדה שתוקם לצורך ) אקדמיים-אקדמיים או חוץ(ורק במוסדות 

כל מוסד המעוניין לקבל הכרה יגיש ).  ועדת ההכרה-להלן (כך על ידי המפקח 

:לועדת ההכרה בקשה בכתב אשר תכלול פרטים מלאים בנושאים הבאים  

התאמת תוכנית הלימודים במוסד לתוכנית הלימודים שתקבע על ידי ועדת . א

.ההכשרה  

.רשימה מלאה של חברי סגל ההוראה ופירוט של השכלתם הרלבנטית. ב  

.הציונים ותנאי המעבר הנהוג במוסד, מנגנון הבחינות. ג  

.ספריה. ד  

חובת , שעות הלימוד, מספר התלמידים בכתה: פרטים לגבי נוהל הלימוד. ה

.תקנון משמעת וכדומה, תקנון לימודים, הנוכחות  

.נושאים נוספים. ו  

.ועדת ההכרה תחליט על מתן הכרה למוסדות בהתאם למידע האמור  

היא תוסמך לערוך פיקוח שוטף על המוסדות . ועדת ההכרה תשמש כועדה קבועה

.המוכרים על ידה ותוסמך לשלול הכרה ממוסד שלא יעמוד בתנאים להכרה  
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מומלץ כי המפקח יאייש את ועדת ההכרה ברוב של נציגי ציבור ואנשי אקדמיה 

וכי יכלל ) על מנת למנוע השפעה אינטרסנטית של שחקנים שונים בשוק הביטוח(

". בה נציג של המפקח  

ח הביניי ומינה "המפקח על הביטוח החליט לאמ את המלצות דו, ח זה"כאמור במבוא לדו

ח בתחו תוכנית "ועדת ההכשרה הכינה דו. אביה ספיבק' בראשותו של פרופ, ועדת הכשרה

.'ח זה ככר ב"הלימודי של סוכני הביטוח והוא מצור לדו  

אנו ממליצי על יישומה של תוכנית הלימודי המפורטת שנקבעה על ידי ועדת ההכשרה 

המוסדות המוכרי ינהלו מער . במוסדות שיוכרו על ידי ועדת הכרה שתוק על ידי המפקח

יעמוד התלמיד , בנוס. בחינות בסיו כל קורס או תחלי בחינה שיקבע בתיאו ע ועדת ההכרה

יו במוסד ייעשו בתיאו ע משרד המפקח בחינות הס. ע גמר לימודיו במוסד, בבחינות סיו

. באמצעות ועדת ההכרה) בחינות הבגרות הממשלתיות, למשל, כמו(על הביטוח   

נית יהיה להכיר בהשכלה , שיקבעו על ידי משרד המפקח, רק במקרי חריגי ומיוחדי

הועדה ממליצה לצמצ את היק החריגי על . מקצועית שנרכשה שלא באמצעות מוסד מוכר

. מנת שתובטח הרמה המקצועית של נותני השירותי בתחו תיוו ביטוחי  

  הכשרה מקצועית4.3

 

א , ההשכלה המקצועית שירכוש הסוכ על ספסל הלימודי של המוסדות המוכרי היא חשובה

מתווכי , שמאי מקרקעי,  ובה יועצי השקעותכמקובל במקצועות חופשיי אחרי .  אי בה די

בתקופה זו הוא ייחש למציאות .  ג סוכ הביטוח זקוק לתקופת התמחות ועורכי די במקרקעי

תפקודו . שתאפשר לו לייש את הידע התיאורטי שצבר, המקצועית היומיומית של סוכ הביטוח

ההשפעות . שה תולדה של העדר נסיו, הראשוני של כל איש מקצוע חשו למחלות ילדות

החיצוניות של תיוו עסקת ביטוח על ידי אד לא כשיר עלולות להיות הרות אסו לציבור 

ולכ יש להתנות את תחילת פעולתו בשוק ביצירה של , כמו ג לחברות המבטחות, המבוטחי

לפיכ ממליצה הועדה להצמיד . סביבה מוגנת שתפקח באורח צמוד על העסקות שהוא מעורב בה

.ה אותו במש תקופת ההתמחותלכל סוכ מתחיל מאמ אשר יפקח עליו וינח  

אול הועדה מוצאת לנכו להמלי על . ג כיו נדרש כל סוכ ביטוח לעבור תקופת התמחות

: שורה ארוכה של הסדרי שיבטיחו את השגת המשולבת של המטרות הבאות  

.ההתמחות  תהיה ברמה מקצועית גבוהה .  

.תפקוד של המתמחי לא יפגע בצדדי שלישיי .  

.התמריצי הכלכליי של המאמ והמתמחה יאפשרו יצירת מקומות התמחות במספר מספיק .  

אלפי סוכני מתמחי מתפקדי בשוק , כעולה מהנתוני הסטטיסטיי בפרק המבוא .

בכ ה מתחמקי מהחובה . ג לאחר תו תקופת ההתמחות, הביטוח כסוכני לכל דבר

לבד שהוא מהווה , מצב דברי זה. כלעמוד בבחינות הסופיות הנדרשות לש קבלת רשיו סו

פרקטיקה בלתי חוקית מונע את האפשרות לסנ באמצעות הבחינות את נותני השירותי 

.נדרש לפיכ  תיקו. הבלתי מקצועיי  
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:לאחר דיוני ממושכי בנושא זה הגיעה הוועדה להמלצות אלה  

כל המבקש לקבל רשיו לעסוק כסוכ ביטוח בישראל יחוייב בתקופת התמחות  .1

. חודשי12של ) 'סטאז(  

ויעמוד בבחינות , המתמחה יהיה רשאי להתחיל את תקופת ההתמחות לאחר שילמד .2

ע תחילת . בקורסי שקבעה ועדת ההכשרה כתנאי מעבר לתחילת ההתמחות, הסיו

במהל תקופת . ההתמחות יונפק רשיו מתמחה על ידי משרד המפקח על הביטוח

טר ,  כל תוכנית הלימודי ויעמוד בבחינות הנדרשותההתמחות ישלי המתמחה את

.מורשהיורשה לגשת לבחינות לקבלת רשיו סוכ  

. ההתמחות תהיה כללית ולאו דווקא בענ מסויי מענפי הביטוח .3  

בתו תקופת ההתמחות יידרש המתמחה לעמוד בבחינות הסופיות שייערכו על ידי  .4

.המפקח על הביטוח  

:במהל תקופת ההתמחות יחולו על המתמחה המגבלות הבאות .5  

, פעולת תיוו בביטוח שתעשה על ידי מתמחה תחוייב בחתימת אישור של המאמ (א

.לחוק הפיקוח) ב (27כקבוע בסעי   

המתמחה יהיה זכאי לקבל בתקופת ההתמחות עמלות בשיעור שיקבע בינו לבי  (ב

החברה המבטחת תהיה רשאית להעביר את עמלת "). עמלת מתמחה("המאמ 

א בדקה להנחת דעתה כי נשמרו כל התנאי , המתמחה ישירות למתמחה

. שעליה ממליצה הועדה ובכלל זה שרשיו המתמחה עדיי בתוק  

.מסגרת ההתקשרות בי המתמחה למאמ תקבע בהסכ ביניה (ג  

.המתמחה לא יורשה לפתוח משרד עצמאי (ד  

. ורבי מה מחזיקי בו ללא הגבלת זמ" סוכ מתמחה"מתמחי מקבלי היו רשיו  .6

בחסות רשיו זה מתפקדי כמתווכי אנשי שלא הוכחה הכשרת לעסוק במקצוע תו 

על מנת למנוע המשכה . עקיפה של החובה לעמוד בבחינות שה התנאי לקבלת רשיו סוכ

רשיו "של פרקטיקה פגומה זו מוצע להנפיק למתמחה רשיו מיוחד זמני שיקרא 

השינוי הסמאנטי מדגיש את ההבדל שבי "). סוכ מתמחה"ו להבדיל מרשי" (מתמחה

 לחוק 27אימוצו של השינוי מחייב שינוי של ההגדרה הקיימת בסעי . סוכ לבי מתמחה

כמו כ .  לחוק הפיקוח1בסעי " מתמחה"הוועדה ממליצה לאמ הגדרה של . הפיקוח

הרשיו . מומל שרשיו מתמחה יינת לתקופה מקסימאלית של שלוש שני ולא יואר

מתמחה אשר לא יקבל רשיו של סוכ מורשה . יפקע מעצמו בתו התקופה האמורה

במהל  שלוש שני ממועד הנפקת רשיו מתמחה יאבד את הרשאתו החוקית לתוו 

א ימשי בתיוו ביטוחי הוא יהיה חשו לסנקציות הקבועות בחוק . בעסקת ביטוח

. הפיקוח  

ההתמחות . מי שיורשה על ידי המפקח על הביטוח להיות מאמההתמחות תהיה אצל  .7

. שעות שבוע30תהיה בהיק מינימלי של   
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 שני רצופות לפחות ממועד קבלת רשיו כסוכ 3מאמ חייב להיות בעל נסיו מעשי של  .8

שמטרתה ) לא מקצועית בתחו הביטוח(המבקש לאמ יחוייב בהשתלמות קצרה . מורשה

תכני ההשתלמות והאחריות לביצועה ייקבעו בכללי על . להכשירו לתהלי האימו גופו

.ידי ועדת ההכרה  

.מאמ יוכל לאמ עד שני מתמחי במקביל .9  

ח יועבר למפקח על הביטוח "הדו. ח על כל מתמחה ומתמחה"המאמ יחוייב במת דו .10

דיווח או על המאמ תחול אחריות משפטית בגי אי. במהל ולאחר סיו ההתמחות

.הסנקציה המשפטית תקבע בחקיקה. וח מטעה על המתמחהדיו  

:חובת הדיווח תכלול .11  

פירוט פעולות של , נוכחות במשרד, שעות עבודה(היק ההתמחות בפועל  (א

).ב"המתמחה וכיוצ  

כושרו הניהולי , יחסי המתמחה ע הלקוחות: דיווח מהותי על פעולות המתמחה (ב

.ורמתו המקצועית בתחומי הביטוח השוני  

.המאמ ידווח על התוצר בפועל של המתמחה במונחי תפוקה (ג  

, ובכלל מתמחי, הבסיס לאחריות לגבי פעולות משפטיות של כל עובדי סוכנות ביטוח .12

שהוא היחידי המורשה לחתו על , לפיכ המאמ. הוא החתימה על מסמכי משפטיי

ש מימוש ל. אחראי לכל העיסקאות שהמתמחה היה מעורב בה, פעולות תיוו בביטוח

האחריות של המאמ כלפי צדדי שלישיי יש לקבוע חזקה משפטית  לפיה מסמכי 

ואחריותו תהיה , דינ כדי מסמ החתו על ידי סוכ מורשה, המוצאי למבוטח

.בהתא  

כל המגבלות האמורות יחולו על המתמחה ועל פעולותיו במש כל תקופת התמחותו עד  .13

עד מועד פקיעת רשיו , מורשה, במקרה שלא קיבל רשיו סוכ, קבלת רשיו הסוכ או

.המתמחה בתו שלוש שני  

  מער בחינות4.4

 

כל המבקש לתוו בעסקת ביטוח  חייב להוכיח את מומחיותו במער , כפי שעולה מהתיאור לעיל

:שיסוכ כא, של בחינות  

על ידי המוסד המוכר שייערכו ) או תחליפי בחינות שייקבעו בתיאו ע ועדת ההכרה(בחינות  .

ועדת ההכרה שתוק על ידי המפקח תקיי פיקוח שוט על הבחינות . בסיומו של כל קורס

.הפנימיות  

. הבחינה תער בתיאו ע מוסד המפקח. בחינה מסכמת בתו הלימודי במוסד המוכר .

.הצלחה בבבחינה המסכמת  היא תנאי הכרחי להשלמת החלק השני של ההתמחות  

בחינה סופית שתער על ידי משרד המפקח בתו תקופת ההתמחות לש קבלת רשיו סוכ  .

מספר הפעמי , הליכי הערעור, משרד המפקח יהיה בעל הסמכות לגבי תוכ הבחינות. מורשה
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ולאו , ההתמחות תהיה כללית, כאמור לעיל. שנית להבח וכל שאלה אחרת הנוגעת לנושא

.ת תהיה ג היא כללית באופיהולכ הבחינה הסופי, דווקא בענ מסויי  

אי בהמלצות אלו כדי לשנות מהפרקטיקה הנוהגת לפיה המעונייני ברשיו מתמחה לענ  .

המבקשי הרחבה של הרשיו לא . ביטוח מסויי חייבי לעבור בחינה נוספת באותו ענ

.יחוייבו בתקופת התמחות נוספת  
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כללי התנהגות: 5פרק   
 

שכ , בשיטת המשפט שלנו מקובלת ההשקפה שבעל כוח כלפי אחר חייב להשתמש בו באחריות

עיו בחיקוקי שוני מעלה שנושאי משרה בתחו , אכ. כוח ללא אחריות משול להפקרות

, מהנדסי ואדריכלי,  רואי חשבוובכלל , ובעלי מקצועות המבוססי על אמו אישי, הפיננסי

 כפופי עורכי די וחוקרי פרטיי , ולוגיפסיכ, נושאי משרה בחברה, מתווכי במקרקעי

הפרה של חובות אלה עלולה לעורר . 1לחובות התנהגות וביניה חובות אמו וחובות זהירות

. תביעה לפיצויי בנזיקי או תביעה לסעד בגי הפרת חוזה,  למשל, ובה, תביעות לסעדי שוני

, נקבע שהפרה של חובת התנהגות היא עבירה משמעתית או אתית, בחלק מהמקרי, כמו כ

ולהטיל על המפר , רשאי לנקוט בעטיה בהליכי שוני, כגו ועדת משמעת, שגור מוסמ

.השעיה וא ביטול של רשיו מקצועי, קנס כספי, התראה, סנקציות מגוונות כגו  

עית סומכי במידה רבה על מיומנותו המקצו, כמו ג החברות המבטחות, צרכ הביטוח הטיפוסי

במוב זה ש לסוכ עמדת כוח כלפי הצדדי לעסקת הביטוח ולכ . ועל מהימנותו של סוכ הביטוח

או ) של הסוכ(או לפיתוי להעדי את טובתו האישית /הוא חשו לפתוי שלא להתאמ לטובת ו

על מנת לאז את הכוח . על פני טובת כל הצדדי לעסקה) אחד מהצדדי לעסקה, למשל(של אחר 

בדקה הועדה את האפשרות של , של הסוכ ולהקטי את האינטרס שלו לנצל את הכוח לרעה

.כפיפתו לנורמות של התנהגות  

 

תאור מצב קיי. 5.1  

 

חוק הפיקוח איננו מעניק לשר האוצר הסמכה לקבוע כללי התנהגות לדרכי פעולתו של סוכ 

מבטחי וחברי למקצוע , וטחי מול מבלכ התנהגותו של הסוכ בכל מישורי פעולתו . הביטוח

. איננה מוסדרת  

קיי תקנו להתנהגות הסוכ , )הלשכה: להל(ראוי לציי כי בלשכת סוכני ביטוח בישראל 

המפר את , לפי התקנו. תקנו זה הומצא לחברי הוועדה. במסגרת כללי האתיקה שקבעה הלשכה

                                                      
1  

.1983 ג "התשמ, ]נוסח חדש[אחריות נושאי משרה לפי פקודת החברות  1•  

חובות אמו וזהירות של יועצי השקעות ושל מנהלי תיקי לפי חוק הסדרת העיסוק בייעו ובניהול  2•
.1996 ו "התשנ, תיקי השקעות  

 1973 ג "התשל, )דר פעולתו של רואה חשבו(החובות החלות על רואי חשבו לפי תקנות רואי חשבו  3•
.1965 ה "התשכ, )התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע(ותקנות רואי חשבו   

כללי בדבר התנהגות (החובות החלות על מהנדסי ואדריכלי לפי תקנות המהנדסי והאדריכלי  4•
.1994 ה "התשנ, )שאינה הולמת את כבוד המקצוע  

.1972 ג "תשל, )אתיקה מקצועית(תקנות חוקרי פרטיי ושירותי שמירה  5•  

.1991 ב "התשנ, )אתיקה מקצועית(יכולוגי החובות החלות על הפסיכולוגי לפי כללי הפס 6•  

 וכללי לשכת עורכי הדי 1961 א "התשנ, החובות החלות על עורכי די לפי חוק לשכת עורכי הדי 7•
.1986 ו "התשמ, )אתיקה מקצועית(  

.1996 ו "התשנ, החובות החלות על מתווכי במקרקעי לפי חוק המתווכי במקרקעי 8•  
•9  
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שסמכויותיה קבועות , כללי האתיקה מועמד לשיפוט משמעתי בפני ועדת המשמעת של הלשכה

ציבור המבוטחי וציבור הסוכני יכול להעזר בנורמות שבתקנו המשמעת ולהגיש . בתקנו

הסדר זה איננו יותר מאשר . נורמאטיבית לועדת המשמעת של הלשכהתלונות על התנהגות א

 באשר לא קיימת חובה סטטוטורית של השתייכות, הסדר חלקי לנושא התנהגות הסוכני

אי מחלוקת שתקנו , לפיכ. חברי הלשכה,  סוכני4000בפועל ההסדר חל רק על כ. ללשכה

כמו ג , מסיבה זו. הלשכה איננו יכול להוות מענה נורמאטיבי מספק לבעיות הנידונות כא

.נמנעה הועדה מלדו בגופ של כללי האתיקה המקובלי בלשכה, מסיבות פורמאליות  

לאחר שהתייע בועדה המייעצת לו על פי חוק ,  לחוק הפיקוח נות למפקח סמכות29סעי 

ובה הפרת , כולו או לגבי ענ מסויי א התקיימו נסיבות שונות, לבטל רשיו סוכ, הפיקוח

, הפרה של הוראות חיקוק שיש בה כדי לפגוע במהימנותו של הסוכ, תנאי מהותי מתנאי הרשיו

התברר שביחידה לפניות . דר כלל, זו איננה מופעלתסמכות . טעמי שבטובת הציבור ועוד

אול . הביטוח והחסכו מתקבלות תלונות על התנהגות סוכני, הציבור שבאג שוק ההו

הפרקטיקה של הטיפול בתלונות אלה לא כללה מיצוי הסמכות שבסעי משו שלדעת משרד 

לאחר תקופת ( שלילת רשיו סוכ הביטוח הסנקציה היחידה הקבועה בחוק הפיקוח , המפקח

בהעדר הרשאה להפעיל . חופש העסוק:  היא קיצונית מדי לאור חוק יסוד)  יו45התלייה של עד 

סנקציות מתונות יותר מתקשה משרד המפקח לרקוח לכל התנהגות בלתי נורמאטיבית את 

.התרופה המתאימה לה  

, דר כלל, לא יוחלו עליו, תוושלאור הצעתנו לקבוע את מעמדו של סוכ הביטוח כמ, עוד יודגש

. 1965ה"תשכ,  לחוק השליחות8כללי ההתנהגות המחייבי שלוחי כלפי שולחיה מכוח סעי 

.אי בנמצא נורמות התנהגות סטטוטוריות שיוחלו על הסוכ כמתוו, בהעדר חוק תיוו ייחודי  

איננו חב חובת , בשונה משאר בעלי המקצועות שנמנו לעיל, עולה מהמקוב שסוכ הביטוח

התנהגות סטטוטורית ייחודית ומפורטת ה ביחס לרמתו המקצועית של השירות שהוא מספק 

וקיימת בעיה ) חובת אמוני(ה באשר לרמת ההוגנות של תפקודו בעסקה ) חובת זהירות(

לא רק שיש בו משו פיתוי לסוכני לעשות שימוש לרעה , מצב זה. בהסדרה של המקצוע כולו

, כמוסבר לעיל. אלא הוא ג מפחית מהציפיות הכלליות של הציבור כולו מענ הביטוח, בכוח

מגמתה של הועדה היא לעג את מעמדו של סוכ הביטוח כמתוו מקצועי ואובייקטיבי המשרת 

לש כ ממליצה הועדה לקבוע בחוק . את הטובה המצרפית של כל הצדדי לעסקת הביטוח

מימוש המלצה זו . שורה של חובות התנהגות שתאכפנה על כלל ציבור סוכני הביטוח בישראל

יעלה את מעמד המקצועי של סוכני הביטוח בישראל ויקטי את הוצאות הפיקוח של ציבור 

.הנזקקי לשירותיה של הסוכני  

עוד יצויי כי בדיוני הועדה עלתה שאלה הא יש להטיל את חובות ההתנהגות שתקבענה ג על 

לשכת סוכני הביטוח בישראל א הגישה נייר . שמשווקי ביטוחי ללא סוכני, ימבטחי ישיר

מאחר שהנושא לא נכלל בכתב המינוי של הועדה נמנעה הועדה מלדו בו . עמדה בנושא זה

.ומלקבוע לגביו מסמרות  

.להל פרטי הנורמות המוצעות על ידי הוועדה  
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  חובת זהירות5.2

 

רמת התפקוד המקצועי של סוכ ביטוח מוסדרת ג כיו על ידי הדיני הכלליי שבפקודת 

רואה הועדה חשיבות בהצהרה , ובדומה לנקוט ביחס למקצועות אחרי, א על פי כ. הנזיקי

. נורמאטיבית ספציפית של חובת ההתנהגות המקצועית הנדרשת מסוכ הביטוח  

:מוצע לקבוע את הנורמה הבאה  

חובת זהירות "  

בזהירות וברמת מיומנות שסוכ סביר היה נוהג בה בנסיבות , במקצועיותסוכ ביטוח יפעל 

".דומות  

.חובה זו של הסוכ חלה ה על יחסיו ע המבוטח וה על יחסיו ע החברה המבטחת  

 

  חובת אמוני5.3

 

אלא ג על ידי שימוש זדוני , סוכ הביטוח עלול לפגוע בזולת לא רק על ידי רשלנות מקצועית

. בכ עוסקת חובת האמוני. בכוח שמקורו בניגוד אינטרסי  

הועדה הקדישה תשומת לב רבה להתאמה של הסטנדרט המוצע בזה לסוג השירות שמעניק סוכ 

.הביטוח לצדדי לעסקה  

:להל הנוסח המוצע   

חובת אמוני"  

:ובכלל זה, בהגינות ובתו לב, סוכ ביטוח יפעל לטובת הצדדי לחוזה הביטוח בנאמנות  

את השירות שהוא נות לצרכי של הצדדי לחוזה הביטוח לאחר , ככל האפשר, יתאי .

ככל שהצדדי לחוזה הביטוח הסכימו למסור מידע , שבירר עמ את הנסיבות הצריכות לעניי

.לגבי אלה  

לא יעדי את ענייניו האישיי או ענייניו של אחר שיש לו בו עניי אישי על פני טובת הצדדי  .

.לחוזה הביטוח  

.יגלה לצדדי לחוזה הביטוח את כל הפרטי המהותיי לעסקת הביטוח .  

למעט מידע שלגביו יש לסוכ חובת גילוי , ישמור על סודיות המידע שהביא המבוטח לידיעתו .

".אלא א כ ויתר המבוטח מראש בכתב על חובת הסודיות, כלפי המבטח  

:להל שורה של הערות פרשניות לנוסח המוצע  

:כללי  

ובכלל זה ג על משא , נורמות ההתנהגות יחולו על מכלול התפקוד והשירות של סוכ הביטוח

. שאיננו מסתיי בכריתת חוזה, ומת לקראת כריתת חוזה ביטוח  

.נורמות ההתנהגות של הסוכ יחולו על מערכות היחסי שלו ע כל  הצדדי לעסקת הביטוח  
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היק החובה המוטלת על הסוכ לברר את הנסיבות הצריכות לעני ייקבע על ידי בית ): א(ק "ס

נמנעה הועדה מלכלול בנוסח , א שהועדה סבורה שראוי שחובת הבירור תהיה מקפת. המשפט

.על מנת לאפשר לבית המשפט חופש פעולה" הנסיבות הצריכות לעניכל "המוצע את הביטוי   

שיש בה ניגוד ענייני משו שניגוד הועדה נמנעה מלקבוע חובה של המנעות מכל פעולה ): ב(ק "ס

לפיכ אומ נוסח האוסר על העדפה של . כמקבל עמלה, ענייני מובנה בתפקודו של הסוכ

.ענייני אישיי  

יש , לפי עמדה אחת. נושא מרכזי שהתגלעו בו חילוקי דיעות היה חובת הגילוי הנאות):  ג(ק "ס

ובכלל זה יש להטיל עליו חובה , מקו לחייב את הסוכ בגילוי מלא של כל מידע הנוגע לעסקה

גובה העמלות , כידוע. לחשו לפני צרכ הביטוח את גובה העמלה שהוא מקבל בכל עסקת ביטוח

איננו אחיד ולכ אי גילויי עלול להביא להעדפה פרטית של סוכני בקשירת עסקות ביטוח 

חובת גילוי של עמלות עלולה , לפי עמדה אחרת. שמעניקות לה יתרונות כלכליי גדולי יותר

היתה ירידה גדולה , נטע כי במדינות שבה הוחלה חובה זו. להביא לפגיעה גדולה מידי בסוכני

כמו כ הובע חשש שהטלת חובת גילוי לגבי גובה . בשימוש שעשו הצרכני בסוכני הביטוח

צרכני מהשורה עשויי להתקשות בהערכה של טיב : העמלות עלולה לפגוע בצרכ הביטוח

חובת גילוי לגבי גובה העמלות עלולה , עקב כ. המוצר הביטוחי א לא יתקשו בהשוואת העמלות

של גובה , השולי יחסית, להביא להסטה של העניי הצרכני מטיב המוצר הביטוחי גופו לעניי

.העמלה וצרכני יתפתו לרכוש מוצרי לא מתאימי בגלל שיעור עמלה נמו  

כי החובה לגלות עמלות קיצונית מדי בהתחשב בקיומ , חליטה הועדה ברוב קולותה, לאחר דיו

התחרות בי חברות הביטוח לבי עצמ והתחרות בי הסוכני . של מנגנוני מווסתי אחרי

א : ודוק. את הבעיה, לפחות במידה מסויימת, לבי עצמ מבטיחות כי כוחות השוק יסדירו

;  תפעל התחרות בי חברות הביטוח לבי עצמחברה מבטחת תית עמלה מיוחדת לכל סוכניה 

 העניי יוסדר על ידי התחרות בי הסוכני לבי א החברה תית עמלה מיוחדת לסוכ ספציפי 

. עצמ  

סוכני הביטוח ייאלצו להמנע מהעדפה של עסקה עקב גובה העמלה משו שהדבר יהווה , זאת ועוד

צירופו של מנגנו פיקוח שוקי ע .  תוטל עליה על פי המוצע בזההפרה של חובת האמוני אשר

בייחוד כאשר הוא מושווה לפגיעה הגבוהה , מנגנו פיקוח שיפוטי נראה לרוב חברי הועדה מספק

יצויי שאמנ החוק החדש המסדיר את תפקוד . א תוטל חובת הגילוי של העמלות, בסוכני

אול , של יועצי ההשקעות מטיל עליה חובה לדווח על טובות הנאה שה מקבלי מהמנפיק

נורמה זו סבירה לאור העובדה שיועצי השקעות אמורי לקבל את מלוא התמורה עבור שירותיה 

בכ שונה סוכ . מהלקוח ומוטל עליה איסור לקבל טובת הנאה כלשהיא בקשר ע מת הייעו

מקבל את שכרו מהחברה המבטחת ושכרו שידוע לכל שהוא , שכאמור הינו איש ביניי, הביטוח

כמו כ הובע החשש שגיוו דרכי החישוב של העמלות . שקבלתה נאסרה" טובת הנאה"איננו בגדר 

לפיכ נמנעה הועדה . עלול להטעות את הצרכני ג א תקבע חובה לחשו את גובה העמלה

. מלקבוע חובה של גילוי נאות והסתפקה בחובת גילוי כללית  

בכל , נושא נוס שלא הושגה בו תמימות דעי הוא הא יש לחייב את סוכ הביטוח בתיעוד בכתב

נשמעה הטענה . הקשור לבקשות שינויי בפוליסה על ידי מבוטחי הנעשות בדר כלל טלפונית
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שבהעדר הוראה המחייבת סוכ שלא להעביר הצעה לחברה מבטחת לפני קבלת אישור בכתב של 

.נוצרי מצבי של אי וודאות לגבי המוסכ בי הסוכ והמבוטח, המבוטח לגבי הפוליסה  

בדר כלל הפוליסה מונפקת תו : יצויי כי מש התקופה של אי הודאות מצומצ יחסית

ג . גדר הספקות מצומצ רק לתקופת הביניי, לפיכ. ובכ מושג התיעוד המבוקש, כחודשיי

לפיכ . לחוק חוזה הביטוח) ב(2לפני הנפקת הפוליסה תקפה הפוליסה הסטנדרטית מכח סעי 

השאלה העומדת לדיו היא הא יש צור בהטלה של חובת תיעוד של שינוי הפוליסה הסטנדרטית 

על מנת שתושג ראיה מוצקה לגבי טיב ההסכמה בי המבוטח לסוכ א יתעורר סכסו בתקופה 

י הועדה שללו את ההצעה לקבוע רוב חבר. שבי רגע שינוי הפוליסה לבי מועד הנפקת הפוליסה

.חובת תיעוד בכתב  

 

  תרופות5.4

 

הועדה מציעה כי התוצאה המשפטית של הפרת חובות ההתנהגות תקבע בסעי תרופות שנוסחו 

:מוצע בזה  

 

תרופות"  

.על הפרת חובת הזהירות יחולו דיני הנזיקי הכלליי .  

.על הפרת חובת האמוני יחולו הדיני החלי על הפרת חוזה בשינויי המחויבי .  

א הפרת האמוני , רשאי צד לחוזה ביטוח לבטל את חוזה הביטוח) א(ק "בנוס לאמור בס .

."היתה על דעת הצד האחר לחוזה הביטוח  

 

.  לחוק חוזה הביטוח29אי במוצע כא כדי לשלול את תחולת סעי   
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הבטחת אחריות מקצועית: 6פרק   

  מבוא6.1

 

, ה, מורי להג על הצדדי לעסקת הביטוח מפני מעשיו של הסוכהמקורות הנורמטיביי הא

שני הראשוני מגיני בשווה על שני הצדדי לעסקה ואילו השלישי מג על : בעיקר שלושה

. המבוטח בלבד  

בעיקר דיני הנזיקי ודיני החוזי אשר עשויי להצמיח סעד לצדדי לעסקת , הדיני הכלליי .

.ביטוח שניזוקו עקב כשל מקצועי מצד הסוכ  

ותקבענה חובות התנהגות ייחודיות לסוכ הביטוח ,  לעיל5א תתקבל המלצת הועדה בפרק  .

תבוצר באורח משמעותי ההגנה על הצדדי לעסקת הביטוח מפני , ובציד תרופות כמוצע

.פעולתו של הסוכ  

רה המבטחת חוק חוזה ביטוח הקובע יחסי של שליחות סטאטוטורית בי הסוכ לבי החב .

ביחס לאות ענייני .  לעיל2.1ראה פרק , לחוק' ביחס לשורה של ענייני המנויי בסימ ו

שהרי , משלחוהשלוח על כתפי המבטחיכול ותוטל האחריות למעשיו ולמחדליו של הסוכ

.בכ מושגת הגנה מיוחדת על האינטרסי של ציבור המבוטחי". מעשיו של אד כמותו"  

יש מקו לחייב את סוכ , הועדה התחבטה בשאלה הא בצד המער הנורמאטיבי האמור

תובטח היכולת של , הביטוח לנקוט בצעדי שיבטיחו שבמקרה שתוכח הפרה של נורמה מצידו

א יש לקבוע הסדרי שיבטיחו את . התובע הפוטנציאלי לממש את הסעדי שינתנו לו נגד הסוכ

?המ, מימוש האחריות המקצועית של הסוכ  

 

  הדרכי להבטחת האחריות המקצועית של הסוכ6.2

 

בועדה נידונו מספר דרכי . ?מה הערבויות שאפשר לדרוש מהסוכ לש הבטחת אחריותו

בי היתר הועלו האפשרויות של הטלת חובה . אפשריות להבטחת האחריות המקצועית של הסוכ

חיוב של , דרישה של קיו הו מינימלי אצל כל סוכ, על הסוכני לרכוש ביטוח אחריות מקצועית

, ח בנאמנות עבור"סוכני לרכוש ערבות בנקאית לטובת המבוטחי או להחזיק פקדונות או אג

.הקמה של קרנות הגנה או קביעה של כללי לגבי שיעור ההתחייבות המותר כנגד נכסי הסוכ  

 הפקדה של ערבויות בידי :נתאר את הדיו בועדה ביחס לשני הסוגי העיקריי של ערבויות

משרד המפקח על הביטוח והטלת חובה על הסוכני להתקשר בפוליסה של ביטוח של אחריות 

.מקצועית  
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  הפקדת ערבות6.2.1

 

הפקדת ערבויות בידי המפקח מגמתה לאפשר פיצוי זמי למבוטחי במקרה שסוכ ניהל באופ 

למשל כאשר סוכ נמנע מלהעביר את כספי המבוטח לחברה , כ. לא נכו את כספי המבוטחי

המבטחת או נכשל במילוי חובתו להפריד את הכס המנוהל על ידו או אפילו במקרה של מעשה 

.מעילה ממשי של סוכ בכספי המבוטחי  

הועדה דנה באפשרות לאסור על סוכ ביטוח לקבל את דמי הבטוח במזומ או בשיקי לפקודתו 

היתרו בפרקטיקה זו . או שיקי מהמבוטח לחברה המבטחתולחייב העברה ישירה של מזומ 

התברר שבחלקי של שוק הביטוח , אול. באשר היא תמנע את החששות המתוארי לעיל, ברור

.  השימוש במזומ עדיי רווח ומוקד עדיי להטיל איסור על שימוש בו כלפי הסוכ  

 

  ביטוח אחריות מקצועית6.2.2

 

הטלת חובה על סוכני לרכוש פוליסת ביטוח של אחריות מקצועית נועדה להבטיח שבמקרה של 

הפרת נורמה על ידי הסוכ נית יהיה לממש את הסעד שיקבע נגד הסוכ לטובת צרכ הביטוח 

א יתרחש מאורע ביטוחי אול יתברר שעקב מעשה או מחדל של הסוכ נמצא , למשל, כ. שנפגע

 יוכל המבוטח קש הגנה בעת שרכש את הפוליסה המבוטח חשו לסיכו הביטוחי מפניו בי

.להשתפות מהחברה המבטחת את הסוכ  

 

  ההשוואה בי הדרכי6.2.3

 

אחת מהעמדות שהושמעו בועדה סוברת כי בחיוב הסוכ לרכוש פוליסה לביטוח אחריות 

אינה , כ נטע, פגיעה כזו. מקצועית תהא משו פגיעה בחופש העיסוק במידה העולה על הנדרש

 לחוק 4כאמור בסעי , חייבת להיעשות לפי חוק או מכח הסמכה מפורשת בו, ומכל מקו, ראויה

גישה זו סוברת כי חיוב הסוכ בהפקדת פיקדו בידי משרד האוצר או ערבות . חופש העיסוק: יסוד

החיוב בביטוח אחריות . אשר פגיעתו בחופש העיסוק קטנה יותר, יהוו אמצעי מתאי יותר

סוכ ביטוח יאל לקנות פוליסה לביטוח ( מהווה התערבות בתחו המשפט הפרטי מקצועית

, חיוב בערובות. ומכא הפגיעה הגדולה  יותר בחופש העיסוק) אחריות מקצועית  בשוק הפרטי

. וממילא פגיעתו בחופש העיסוק קטנה יותר, מצוי ברובו בתחו המשפט הציבורי, לעומת זאת  

בי , גישה זו נגזרה. רוב חברי הועדה ראו בביטוח אחריות מקצועית את הערובה המועדפת, מנגד

סוכ הביטוח כמעט שאינו עוסק . שתואר לעיל, מ הרציונל העומד בבסיס הערובות השונות, היתר

היו בהחזקת ובהעברת של כספי ולפיכ הסיכו לניהול בלתי נכו או למעילה בכספי אלו 

 רבית הבעיות המתעוררות בנושא זה נופלות לקטגוריה השניה היות ומ. הינו ממילא מזערי

מ הראוי להעדי את ביטוח ,  חשיפתו של המבוטח לסיכו עקב מחדל מקצועי של הסוכ

.האחריות המקצועית  
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מבוטח . תמיכה נוספת בחלופה של ביטוח אחריות מקצועית נגזרת מהניתוח של פיזור הנזק

שניזוק עקב מעשי סוכ יוכל להפרע מכספי הפקדונות אצל המפקח רק לאחר שיתבע את נזקו 

בכ ייחשפו עסקיו של הסוכ לסכנה של פשיטת רגל עקב כל מקרה של הטלת אחריות . מהסוכ

החלופה של ביטוח אחריות מקצועית מסוככת על הסוכ מפני נשיאה , מנגד. מקצועית על הסוכ

ה המבטחת את אחריותו המקצועית שבה לחבר, למעט מקרי מסויימי(מלאה באחריות 

התרשל , דר משל, ובכ מאפשרת לו להמשי לתפקד במקצוע ג א) תהיה תביעה כלפיו

.במקרה בודד  

כל סוכ יחוייב בביטוח : עוד הושמעה העמדה שנית לחייב את הסוכני בשתי הערובות כאחד

אחריות מקצועית ובנוס יפקיד ערובה אצל המפקח כאמצעי זמי מגדו במקרה שלא יכוסה על 

. ידי ביטוח האחריות המקצועית  

 

  האפשרות  החוקית להבטחת האחריות המקצועית6.2.4

 

המסגרת הנורמאטיבית לקביעת קריטריוני מחייבי בדבר הבטחת האחריות המקצועית של 

:הקובע כי, לחוק הפיקוח) ד (25הסוכ מצויה בסעי    

"שר האוצר רשאי להתקי תקנות בדבר הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני הביטוח, בדבר מת 

, ובאישור ועדת הכספי של הכנסת  בדבר פטור מחובת התמחות או  ערבויות לאחריות

."בחינות  

ראוי להדגיש כי בבג"צ 1715/97, לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח' נ' שר האוצר ואח', (טר 

, בו עלתה השאלה הא עצ הצגת הדרישה בדבר הו עצמי וביטוח אחריות מקצועית, )פורס

, 1995ה"התשנ, כפי שזו נוסחה בחוק להסדרת העיסוק ביעו השקעות ובניהול תיקי השקעות

קבע בית המשפט העליו , פוגעת בחופש העיסוק של מנהלי תיקי ההשקעות מעבר למידה הדרושה

: באופ מפורש כי  

  וה האמצעי החלופי ימלי בתוספת חובת ביטוח  הו עצמי מינה האמצעי בו בחר המחוקק "

 מצויי בגדר האמצעי המקיימי חובת ביטוח רחבה יותר תו ויתור על דרישת ההו העצמי 

".את דרישת המידתיות ) לפסק הדי25' עמ, כבוד הנשיא ברק(   

אי בדברי אלו כדי להולי אותנו למסקנה שיש צור בהבטחה של אחריות מקצועית של , כמוב

.בכ ידו הסעי הבא. סוכני  
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? הא יש צור בהתערבות נורמאטיבית להבטחת האחריות המקצועית6.3  

 

  חברה מבטחת יחסי סוכ 6.3.1

 

הועדה סבורה שאי מקו להבטחת אחריותו המקצועית של הסוכ במערכת יחסיו ע החברה 

המעוגנת בחוזה מתוחכ , משכתהמבטחת באשר המדובר בצדדי הנהני ממערכת יחסי מת

חברות הביטוח נמצאות בעמדת . במסגרתו מוסדרי כל ההבטי של מכלול יחסיה המסחריי

יצויי . מקו שה סוברות שהדבר נדרש, כח מספיקה המאפשרת לה לדרוש בטוחות מסוכניה

".ועדת צוקרמ"ח  "כי זו ג היתה העמדה שבאה לידי ביטוי בדו  

  מבוטח יחסי סוכ 6.3.2

 

בועדה הושמעה עמדה התומכת בהתערבות נורמטיבית שתבטיח את אחריותו המקצועית של 

:מהנימוקי הבאי, הסוכ  

לעיתי חול זמ רב . התחייבות ארוכת טווח, בדר כלל, היא, מצד אופייה, עיסקת הביטוח .1

פה זו הסוכ ובמהל תקו, בי מועד קשירת חוזה הביטוח לבי מועד קרות מקרה הביטוח

לפיכ המבוטח עלול לעמוד בפני שוקת שבורה בעת . המתוו עלול להעל מזירת העסקה

בהעדר בטוחה מוגדרת שמש קיומה זהה למש תקופת הכיסוי , התממשות הסיכו הביטוחי

יש ועניינה הוא כיסוי של , כעולה מעצ מהותה של עסקת הביטוח, זאת ועוד. הביטוחי

כמו כ עסקות ביטוח נוגעות לאוכלוסיה כולה ובכלל זה .  פוטנציאל נזק ואחריות רחבי היק

. נורמאטיבית של סוכניאוכלוסיות שאינ ידועות ביכולת ההתגוננות שלה מפני התנהגות א

הטלת חובה של ביטוח אחריות מקצועית תפזר את הסיכו העולה מפעולת של הסוכני כלפי 

. הציבור כולו  

.  בחלק מהמקרי באחריות עקב מעשי ומחדלי הסוכ כלפי המבוטחהמבטח אמנ נושא .2

אול היק האחריות של המבטח מוגבל א ורק לאות מקרי בה הוא נתפס על ידי 

על פי חוק חוזה , מכוח השליחות הסטאטוטורית(השיטה המשפטית כמשלחו של הסוכ 

. ובתנאי שהסוכ פעל במסגרת ההרשאה) הביטוח או מכוח הסכמה חוזית בינו לבי הסוכ

 כאשר הסוכ פועל בעניי שלגביו הוא שלוח של החברה המבטחת אול מחו בשאר המקרי 

 המבוטח איננו יכול  לעיל 2ראו פרק , או כאשר הוא מתפקד כמתוו, למסגרת ההרשאה

להיזקק לחברה המבטחת והבטוחות שפקיד הסוכ לצור הבטחת אחריותו המקצועית ה 

. היחידהמשענתו  

סבר שיש לחייב את הסוכני להציג בטוחה להבטחת , אחד מחברי הועדה, עקב טיעוני אלה

מעדיפה עמדה זו את האפשרות של ביטוח , מבי האפשרויות שנמנו לעיל. אחריות המקצועית

.חובה  

החברי לא .  דעת שאר החברי בועדה נטתה שלא לדרוש מסוכני הביטוח כל בטוחה שהיא, מנגד

מירב בעלי המקצועות . השתכנעו בדבר הייחוד של תפקודו של סוכ הביטוח בהקשר זה
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הנותני שירותי לציבור צרכני ואשר כפופי לנורמות התנהגות כלליות וייחודיות , החופשיי

כ . להבטיח את אחריות המקצועית בדר כלשהי, במצוות החוק, דוגמת הסוכני אינ נאלצי

ובשונה מההסדר שנקבע (רופאי מנהלי חברות ורבי אחרי , אדריכלי, חשבורואי , עורכי די

לכל אחד מהמקצועות מאפייני משלו אול הועדה לא , אכ). לגבי יועצי השקעות ומנהלי תיקי

. סבורה שיש לראות בשירות שנות הסוכ מכשיר מסוכ יותר מזה שנותני סוכני אחרי

ובכל , כמו אצל הסוכני, החשש להחצנת עלויות על מקבלי השירותי קיי בכל אות מקצועות

.זאת המחוקק לא נוטה להתערב בה  

 סוכני . חברי הועדה סוברי כי אי לאתר בעבודת של סוכני הביטוח חשש לכשל שוק מובנה

 צריכי להחליט הא ברצונ להג על עצמ מפני מנהלי חברות ואחרי , עורכי די, כמו

ת מקצועיות שה עלולי לבצע באמצעות קשירה של עסקת ביטוח לגבי אחריות טעויו

היק הסיכוני ושאר פרטי העסקה ייקבעו באופ וולונטרי על ידי , גובה הביטוח.  המקצועית

נית להותיר החלטות אלה בידי הסוכני שהרי האינטרסי הפרטיי .  הסוכני ומבטחיה

.לאינטרסי של צרכני הביטוח, בדר כלל, שלה זהי בנושא זה  

הובא לידיעת הועדה שחלק גדול של . העובדות מלמדות על תפקוד של כוחות השוק בעניי זה

הדעת נותנת שא . סוכני הביטוח בישראל מבטחי כבר כיו את עצמ באופ וולונטרי

 5ת בפרק תאומצנה ההמלצות של ועדה זו ותוטל על הסוכני חובת ההתנהגות החדשה המפורט

תעלה רמת המודעות שלה לכ ולכ תגבר , תגדל חשיפת של הסוכני לאחריות מקצועית, לעיל

ומאיד , לא יפגע העקרו של חופש העיסוק, מחד גיסא,  כ. נטיית הוולונטרית לבטח את עצמ

.לא תפגע רווחתו של ציבור המבוטחי, גיסא  

שלא לקבוע כל הסדר מחייב להבטחת האחריות המקצועית , ברוב קולות, לפיכ ממליצה הועדה

.של סוכני הביטוח ולאפשר למנגנוני השוק לעשות את פעולת בתחו זה  

 

  סוכ תאגיד6.4

 

. סוכ תאגיד יכול לפעול במסגרת משפטית שבה האחריות המשפטית מוגבלת או בלתי מוגבלת  

כגו שותפות עסקית או חברה  א התאגיד הוא מהסוג שאחריות המשקיעי בו איננה מוגבלת  

סוכ תאגיד כזה .  לעיל6.3 לא מתעורר צור בשינוי מסקנותינו בסעי ע אחריות בלתי מוגבלת 

.  לא יחוייב בהבטחה כלשהי של אחריותו המקצועית  

או למדד (סוכ תאגיד שאחריות המשקיעי בו מוגבלת לגובה השקעת בתאגיד , לעומת זאת

משמעותה של האחריות המוגבלת היא שהמשקיעי . יוצר בעיה מיוחדת) כגו ערבות אישית, אחר

א אינ נושאי בכל , בתאגיד זה צוברי לעצמ את כל הסיכויי במקרה של הצלחת התאגיד

במקרה של תביעה של מבוטח על הפרת נורמה על ידי . הסיכוני העולי מפעולות התאגיד

רמת הסיכו שה . בתאגיד מפני נשיאה באחריותסוכני עובדי התאגיד מוגני המשקיעי 

במצב דברי זה עלול להיווצר כשל . ותו לא, נושאי במצב זה מוגבלת לגובה השקעת בתאגיד

ישתל לתאגיד שלא לבטח את עצמו כנגד אחריותו המקצועית משו שהמשקיעי בו לא : שוק

. ישאו במלוא התוצאות של מחדלי ומעשי התאגיד בתחו אחריותו המקצועית  
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וכ מי שאיננו כשיר להיות סוכ יכול לרכוש בעלות , יש לזכור שג מי שאינו סוכ מורשה, בנוס

.על סוכ תאגיד  

לפיכ סבורה הועדה שיש להטיל חובה על סוכ תאגיד לקיי רמה מסויימת של הו עצמי 

דה ממליצה על קביעה הוע. גובה ההו הנדרש ייגזר מהיק הפעילות של הסוכ תאגיד. מינימלי

. אופטימאלית שתחצי עלויות על צרכנישל רמת הו כזו שתרתיע סוכ תאגיד מפני פעילות תת

בדומה , רמת ההו חייבת להיות גבוהה דיה כדי ליצור תמרי אצל סוכ תאגיד לבטח את עצמו

. לתמרי הקיי לגבי סוכ הנושא באחריות אישית  

לש יישו המלצה זו אנו סבורי שיש להעניק לשר האוצר הסמכות לתק תקנות שיאכפו את 

בכלל . לקיי רמה נאותה של הו עצמי, שאחריות המשקיעי בו מוגבלת, החובה של סוכ תאגיד

זה סוכ תאגיד כאמור יחוייב בחובת דיווח עיתי ויקבעו אמצעי פיקוח מתאימי על סוכ תאגיד 

.זה  
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ייעו ביטוח ופנסיה: 7פרק   
 

? מהו ייעו 7.1  

 

: בדר הבאה) יוע: להל(הועדה מציעה להגדיר את תפקידו של יוע הביטוח והפנסיה   

לרבות , כיסויי ותוכניות ביטוח, הערכה והתאמה של צרכי, מת ייעו לאחרי בנוגע להגדרה"

."פנסיה  

כחלק נלווה ובלתי נפרד " פנסיה"הועדה רואה חשיבות לכלול בהגדרה התייחסות מיוחדת למונח 

 ה היות והחיסכו הפנסיוני  הוא הגדול ביותר בשוק הביטוח וההו , לתחו הייעו בביטוח

על עדויות , בי היתר, עמדתה זו של הועדה מושתתת. בהיקפו הכספי  וה בחיוניותו החברתית 

.שהובאו בפניה  

היוע .  גבוהות יחסיתהציפיות של קהל הצרכני מהיוע ה, ראשית: ייחודו של היוע בשניי

הוא . צדדיתמערכת המחוייבויות של היוע היא חד,  שנית. אמור להיות מומחה בתחו עבודתו

נבדל היוע מאיש , בכ.  מבקש השירותמחוייב להשיא את הרווחה של צד אחד לעסקת הביטוח 

.שבהיותו מתוו חייב להתחשב באינטרסי של שני הצדדי לעסקה, דוגמת סוכ הביטוח, ביניי  

 

  ייחוד המקצוע7.2

 

: בחוק הפיקוח קובע100סעי   

או בכל מילה הנגזרת ממנה בש " ביטוח"במילה , פרט לבעל רשיו לפי חוק זה, לא ישתמש אד"

"אלא בהיתר מאת המפקח, שבו הוא מנהל עסקי  

:בחוק האמור קובע) ה (104סעי   

 מאסר דינו , הוראה או דרישה שניתנו על פיו, קנההעובר על הוראה אחת של חוק זה או על כל ת"

" שקלי10,000ששה חודשי או קנס   

אשר , על מנת לעקו הוראה זו והואיל והמחוקק לא אסר את השימוש במילי ומונחי

חסרי , נקטו ונוקטי גורמי רבי במשק הישראלי, מתקשרי בתודעת הציבור ע ענ הביטוח

יוע : "במינוחי שוני ומשוני במהל עסקיה כגו, יחיד או תאגיד, רשיו סוכ ביטוח

וכהנה וכהנה ביטויי כיד הדימיו " מומחה לניהול סיכוני", "יוע לניהול סיכוני", "פנסיוני

.הטובה עליה  

, או חסרי ידע/או חסרי כל הכשרה ו/חסרי רישיו ו, הועדה רואה בחומרה תפקוד של גורמי

שנוצר , מהיתרונות הכלכליי הגלומי ברוש" נהני"ת לציבור הרחב ואשר אשר משיאי עצו

.בעלי יתרו יחסי תחו הביטוח" מומחי"לפיו אות גורמי הינ , בקרב הציבור  
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לרבות סוכני ביטוח (מביא להטעיה של הציבור כולו , אשר מטרתו היא עקיפת החוק, מצב מעי זה

.ומחייב ביעור מ השורש של התופעה) וחברות ביטוח  

, אמנ. בלתי מוסדר" היוע"נותר מקצוע , הוסדר כמפורט לעיל" סוכ הביטוח"בעוד שמקצוע 

.אול המלצותיה התמקדו א ורק בתחו הרישוי" ייעו"ועדת צוקרמ התמודדה ע נושא ה  

:כמפורט להל, "יועצי הביטוח והפנסיה"אי לכ החליטה וועדה זו להסדיר את נושא   

.סוכ ביטוח ויוע: ה ממליצה לייחד שני מקצועות נפרדיהועד .  

יהיה חייב לעבור תהלי הכשרה ,  לעיל7.1כמוגדר בסעי , כל מי שמעוניי לתת שירותי ייעו .

. מהמפקח על הביטוח" רשיו יוע"שיפורט למטה ויחוייב לקבל   

הועדה ממליצה לאסור על מת שירותי ייעו על ידי כל מי שאיננו סוכ מורשה או יוע  .

.מורשה  

סוכני שה , מחד: המטרה היא להבהיר לכלל הצרכני שישנ שני סוגי של נותני שרות

צדדית ובלבדית למבקש  יועצי החבי חובת התנהגות חדומאיד , אנשי ביניי, מתווכי

ער לכ , המעדי להעזר בשירותיו של סוכ, צרכ ביטוח: משמעותה של אבחנה זו רבה. השירות

חייב בו זמנית בחובת אמוני מקבילה , א שהוא מחוייב כלפיו בחובת אמוני, שנות השירות

צרי להיות סמו ובטוח שכל מאמציו , הפונה ליוע, צרכ ביטוח, מנגד. כלפי החברה המבטחת

ללא התחשבות כלשהי באינטרסי של , של היוע מופני להשאת הרווחה הפרטית של הצרכ

מקבל את התמורה עבור שירותיו א ורק מצרכ , בשונה מהסוכ, היוע, אכ.  החברה המבטחת

האיפיוני השוני של שני סוגי השירות יוצרי ציפיות שונות  מכל אחד מה בקרב . הביטוח

לפיכ סבורה הועדה שיש לקבוע אבחנה ברורה בי שני הסוגי של . קהל צרכני שירותי אלו

לאפשר לקהל הצרכני המודע לאבחנה  לברור לו את טיב השירות התוא את ו, נותני השירותי

.רצונותיו  

:ייחוד שני המקצועות מחייב התייחסות נפרדת לשלושה סוגי של נותני שירותי  

" רשיו יוע"יוכל לתפקד ככזה רק א יהיה בעל ,  לעיל7.1שתפקידו הוגדר בסעי ,  יוע:יוע .

יוע יהיה כפו . שיוענק על ידי המפקח על הביטוח למי שיהיה בעל הכשרה כפי שיידו למטה

כמתחייב מהאבחנה שהועדה מבקשת להשתית בי . לחובות התנהגות ייחודיות כמפורט למטה

יהיה מנוע מלעסוק בתיוו בעסקת ביטוח " יוע"אד המעוניי לתת שירותי , יועצי וסוכני

.נת לו א ורק על ידי מבקש שירותי הייעושכרו של יוע יי. וייאסר עליו לקבל עמלות  

לכ . סוכ ביטוח נות ללקוחותיו שירותי ייעו כחלק מובנה וטבוע בעיסוקו:  סוכ ביטוח .

הייחוד . הועדה סבורה שאי אפשרות מעשית לאסור על סוכני הביטוח לספק שירותי ייעו

בדר , הנפרד של שני המקצועות הללו יבוא לידי ביטוי ביחס לתפקוד של סוכני הביטוח

". סוכ ביטוח"למעט , או כל כינוי אחר" יוע"ייאסר על סוכ ביטוח לכנות את עצמו : הבאה

הסוכ יהיה רשאי לעסוק בייעו רק כשהדבר נספח ונלווה לתפקודו כסוכ ביטוח העוסק 

, ייעו גרידא. חובות ההתנהגות של סוכ ביטוח יחולו ג על עיסוק זה. בתיוו בענייני ביטוח

סוכ המעוניי . ייאסר על סוכני הביטוח, שהתמורה עבורו משולמת על ידי מבקש השירות

להפסיק את תפקודו כסוכ וייאסר עליו , על פי המלצות הועדה, יחוייב" יוע"לכנות עצמו 

סוכ רשאי לספק שירותי ייעו א , באחת. לקבל את שכרו מכל מי שאיננו מבקש השירות
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 יוחלו עליו ההוראות המפורטות בחר סוכ ביטוח לפעול כיוע ". יוע"ייאסר עליו להתכנות 

. המקבל את שכרו ממבקש השירות" חרב להשכיר"בפרק זה כמתחייב מהיותו   

הועדה רואה לנכו להבהיר כי . או אז תינטל ממנו ההגדרה של איש ביניי על כל המשתמע מכ

 לספק אינו יכול)  לעיל2טוח המוצעת על ידי הועדה בפרק ראה הגדרת סוכ הבי(איש הביניי 

ועליו לבחור לאיזה צד הוא , שרותי ייעו נפרדי מתפקידי התיוו כל עוד הוא פועל כמתוו

.בוחר לית את שרותי היעו  

והנסיבות תראנה כי אמנ , "ייעו"הסוכ את פעילותו כ" הכתיר"ג א לא , למע הסר ספק

ואי המדובר במקרה של יעו אקראי או יעו המתחייב מתיוו (פעל במת שרותי  ייעו 

תאובח פעילותו זו כפעילות יעו לכל דבר ועניי ויחולו עליו )  שרותי ביטוח או עצה חברית

.כללי ההתנהגות והחובות החלי על יועצי  

ה אשר איננו מכנה כל נות שירותי בתחו תיוו או ייעו ביטוח ופנסי: בעלי כינויי אחרי .

ובכלל זה החובה להיות בעל הכשרה , יחוייב בנורמות החלות על יוע" סוכ ביטוח"עצמו בש 

הגדרתו של היוע , היינו. וכפיפות לנורמות ההתנהגות הייחודיות ליוע" רשיו יוע", של יוע

סוכ "ואיננו ,  לעיל7.1כקבוע בהגדרה בסעי , כל מי שמייע: היא פונקציונאלית ושיורית

הגדרה שיורית זו נועדה לנכש משדה הביטוח עשבי שוני .   חייב להיות יוע מורשה, "ביטוח

מומחי לניהול ,  מומחי לפנסיההמוכרי שירותי לצרכני תחת שמות שוני , שגדלו בו

. כנדרש,  א שאינ בעלי מומחיות מוכחת ורשיו' סיכוני וכו  

 

   הכשרת היוע7.3

 

" רגיל"הוא בעל מומחיות גבוהה מזו של איש מקצוע , בכל התחומי, "יוע"ציבור מערי שה

לעמוד בסטנדרטי , ובכלל זה ג מיוע ביטוח ופנסיה, על כ נדרש מכל יוע.  באותו תחו

.ודאי הוא שהכשרתו אסור שתפחת מההכשרה של סוכ ביטוח. מקצועיי גבוהי  

הועדה לא דנה בפירוט ההכשרה המקצועית שיש לדרוש מיוע והיא משאירה משימה זו בידי 

ח זה "ע זאת הועדה ממליצה שייקבעו סטנדרטי בכל התחומי הנידוני בדו. ועדה ההכשרה

.ברמה ובהקפדה שלא תפחת מזו המוצעות לגבי סוכני  

באופני ובתנאי , הועדה ממליצה שיקבעו ליוע תחומי התמחות בהתא לתהלי הכשרתו

.מוצעי על ידי ועדת ההכשרהה  

.רק מי שעמד בדרישות ההכשרה ובתנאי המוקדמי יהיה זכאי לקבל רשיו יוע  

לרישוי ולפיקוח על היועצי יישמר בתחו אחריותו של , כ מוצע שכל המער הנוגע להכשרה

.המפקח על הביטוח  
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  חובות התנהגות7.4

בשינויי המחוייבי , הועדה ממליצה לכפו את היוע לחובות התנהגות דומות לאלו של הסוכ

.מהעובדה שהוא איננו איש ביניי אלא נאמנו של מבקש השירות בלבד  

:להל הנוסח המוצע  

 חובת זהירות

בזהירות וברמת מיומנות שיוע סביר היה , יפעל במקצועיות) היוע: להל(יוע ביטוח ופנסיה 

.נוהג בה בנסיבות דומות  

 

 חובת אמוני

:ובכלל זה, בהגינות ובתו לב, וע יפעל לטובת מבקש השירות בנאמנותהי .  

את השירות שהוא נות לצרכי של מבקש השירות לאחר שבירר עמו את , ככל האפשר, יתאי .

.הנסיבות הצריכות לעניי  

לא יעדי את ענייניו האישיי או ענייניו של אחר שיש לו בו עניי אישי על פני טובת מבקש  .

.השירות  

יגלה למבקש השירות על ניגוד ענייני בינו לבי אחר שיש לו בו עניי אישי לבי מקבל  .

.השירות  

.שהיא במישרי או בעקיפי ממי שאינו מבקש השירותיימנע מקבלת תמורה כל .  

.ישמור על סודיות המידע שהגיע לידיעתו בנסיבות מת השירות .  

 

, 1979ט"התשל,  היוע את הוראות חוק הנאמנותלהחיל על, יש לדעת הועדה, בנוס לאמור לעיל

.בשינויי המחוייבי  

 

  תרופות7.5

 

הועדה ממליצה שהפרת חובות ההתנהגות של היוע תחשו אותו לסנקציות הקבועות בחוק 

חוק , פקודת הנזיקי: כמו, בנוס לאחריות היוע כלפי מקבל השרות על פי כל די אחר, הפיקוח

.1970א"התשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(החוזי   
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סיכו: 8פרק   
 

הוא מביא לעסקה מומחיות . סוכ הביטוח הוא ציר מרכזי בתפקודו של שוק הביטוח בישראל

.  מקצועית מורכבת ותור להשאת היעילות הכלכלית המצרפית באמצעות שירותיו הטובי

מתו .  לצרכ הביטוחהסוכ ממלא תפקיד מורכב בהיותו הגור המתוו בי החברה המבטחת 

שמקצוע סוכ הביטוח חייב , על דעת כל חבריה, הכרה בחשיבות תפקודו של הסוכ סבורה הועדה

.לעבור תהלי מקי של התמקצעות  

:להל סיכו הנושא. ח"שנידונו בהרחבה בגו הדו, להתמקצעות הנדרשת מספר היבטי  

בתחו ההכשרה המקצועית יש להבטיח שרשיו סוכ ביטוח יוענק רק למי שהוכיח על ספסל  .

. הלימודי ובמהל התמחות מקצועית יכולת מקצועית גבוהה שתימדד באורח אובייקטיבי  

יש להרחיק גורמי לא מקצועיי משיווק . ההתמקצעות ג דורשת את ייחוד המקצוע .

בי החברה המבטחת לבי (מקו שעסקת הביטוח איננה ישירה , לפיכ. מוצרי ביטוחיי

המלצה זו מתייחסת לשיווק . היא חייבת להתבצע א ורק באמצעות סוכ ביטוח, )המבוטח

. של כל המוצרי הביטוחיי  

יש להטיל על סוכ הביטוח נורמות התנהגות ייחודיות שנגזרות מטיב עיסוקו ולקבוע תרופות  .

. בציד  

לקיי רמה מסויימת , אשר אחריות המשקיעי בו מוגבלת,  תאגיד יש להטיל חובה על סוכ  .

אי .  התאגידגובה ההו הנדרש ייגזר מהיק הפעילות של הסוכ . של הו עצמי מינימלי

.  יחיד לנקוט בפעולות שיבטיחו את מימוש האחריות המקצועית המוטלת עליולחייב סוכ 

.  מנגנוני השוק עתידי להסדיר נושא זה  

אפיו זה יבהיר את . צורה ברורה כמתוויש לעג את מעמדו המשפטי של סוכ הביטוח ב .

שאיננו היד הארוכה של החברה המבטחת מזה או של , מקומו בעיסקת הביטוח כאיש ביניי

שאיננו חב חובת נאמנות מיוחדת לאחד מהצדדי על חשבו צד , רק מתוו. המבוטח מזה

.אמי ואובייקטיבי, יכול להעניק לשני הצדדי לעסקת הביטוח שירות מקצועי, אחר  

אשר איננו סוכ ביטוח המציג עצמו , כל נות שירותי בתחו תיוו או ייעו ביטוח ופנסיה .

הוועדה . יחוייב להיות בעל רשיו יוע ביטוח ופנסיה, "סוכ ביטוח"לקהל בכשירות של 

תנאי למת , ובכלל זה תוכנית הכשרה ייחודית, ממליצה על דרכי הסדרתו של מקצוע הייעו

כל מי שאיננו סוכ או יוע בעל רשיו לא יוכל . נורמות התנהגות של יועצי ועוד, " יוערשיו"

. כמו כ מומל לאסור על סוכני ביטוח לכנות את עצמ בכל כינוי אחר. לעסוק בתחו  

א המפקח על הביטוח יחליט על . ח מחייב תיקוני נורמטיביי”מימוש חלק מהמלצות הדו

ראוי שיקי צוות מקצועי שיציע תיקוני חקיקה ראשית ומשנית , אימו המלצות הועדה

חלק מההמלצות יכול להתבצע ג ללא שינוי נורמטיבי והוא תלוי . ח זה"המתחייבי מדו

.הביטוח והחיסכו, בהפעלת סמכות קיימת של הממונה על שוק ההו  


