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 תכנית קורס
 
 ה מ ר צ ה מ ק צ ו ע ת א ר י ך

 
 נ ו ש א י    ל י מ ו ד

.128121.80 
 יום ב'

                   :                                  מבוא למושגי הביטוח נילי כספי יסודות ודיני ביטוח
מהו ביטוח ? מרכיבי הסיכון )סיכון טהור/ספקולטיבי, סכנה 
שבחומר/אישיות, סוג' סיכונים )אדם, רכוש, חבות(, הבסיס 

 הרעיוני של ביטוח )שיקום, הפחתת אי וודאות222(2
 

8828121.80  
 יום ה'

 הבסיס החוקי לביטוח בישראל נילי כספי יסודות ודיני ביטוח
שפט הביטוח בישראל, חוק חוזה ביטוח התשמ"א מקורות מ

, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א 8818
 , ועדת בכר88182

 
8028121.80  

 יום א'
 עקרונות הביטוח נילי כספי יסודות ודיני ביטוח

זיקת ביטוח, עיקרון השיפוי, עיקרון התחלוף, עיקרון 
הקרובה, עקרון הגילוי ההשתתפות/ביטוח כפל, עיקרון הסיבה 

 חוזה ב"תום לב"2 –
 עסקת הביטוח

הדמויות בעסקת הביטוח )מבטח בסקטור הפרטי/ממלכתי, 
מבוטח, חברות הביטוח, ביטוח ישיר,בנקים, סוכן ביטוח, 

המוטב, צד שלישי(, מועדים בחוזה הביטוח, רציפות החוזה 
 וביטולו2

 
 מסמכי החוזה

ר מידע, אסמכתא, לעובדות הצעת הביטוח )הצעה לחוזה, מקו
מהותיות מצורפות לפוליסה, שאלה בעניין מהותי, שאלה 

גורפת(, הפוליסה )הגדרת החוק, חובת ההבטלה, סעיף 
הפעולה, דף הרשימה, חריגים ותנאים(, מסמכים אחרים 

 )תוספות, כתב כיסוי זמני22(2 
 עקרים בפוליסה

וצות דמי ביטוח )חובת המבוטח לשלמם, המועד לתשלום, ת
הפרת החוזה בשל פיגור בתשלום או הפסקתו(, סוגי תחשיבים 

 )שנתי, לתקופה קצובה(2
 קרות מקרה הביטוח

מקרה הביטוח )חובת המבטח, חובת המבוטח, חובת צמצום 
פעמי, חובת -הנזק(, תגמולי ביטוח )קבלת פטור, תשלום חד

תשלום מתמשכת(, סוגי הנזק )שלם, חלקי(, תגמולי ביטוח 
ם, המועד לתשלום, תגמולים שאינם שנויים )מופתחי

במחלוקת(, התיישנות, שלילת תגמולי ביטוח, השבת סכום 
 הביטוח לקדמותו2 

 
1228121.80  

 יום ה'
 יסודות ודיני ביטוח  -בחינה  
 )בחינת המכללה(                                                                       

 
 
 
 



ל                                                            מסלו תאריך
 יביטוח כלל

 מסלול ביטוח פנסיוני תאריך 

 נושאי לימוד
 

 נושאי לימוד המרצה
 

 המרצה

1828121.80  
 יום ב'

החוקים  -ביטוח רכב חובה 
 והפוליסה 

 חוק ביטוח כלי רכב מנועי2
 סה 2 חוק פיצוי נפגעי תאונות דרכים2 הפולי 

 נהגים מורשים ונהגים שאינם מורשים 2
 שימוש מותר ושימוש שאינו מותר2

 הפקת תעודת חובה2 
 נוהל תביעה2

 קרנית חברה לביטוח2 

 

 שמעון
 שחר

2828121.80 
 'דיום 

 תכניות בסיסיות
, הכנסה 8/2ריסק )ריסק 

למשפחה(, מעורב זפ"ק, כל 
החיים2 גמלא א', ב', ג', ד'2 הרקע, 

יות קלאסיות, שינוי ההבדל מתכנ
היחסים, ערכי פדיון, תכניות 

, תכנית "עדיף 11-21הקצבה 
" והחידושים שבהן 8..1

 )התעריפים בקצבה וכד'(2
 

ריסק כנספח )להוסיף "רמה"(, 
מוות מתאונה, נכות מתאונה, גילוי 
מחלות קשות, אובדן כושר עבודה 
)כולל חלקי(, הרחבה לנכות מלאה 

ים ומוחלטת, כיסויים מיוחד
 בביטוח

אובדן כושר עבודה2 תנאי הפוליסה 
והוראות החוק חוזה הביטוח, 

 הצעה והפוליסה2

 אורי גבע

.22.821.82 
 יום ב'

 ביטוח רכב מקיף וביטוח צד שלישי 
 הפוליסה התקנית 2

 אפשרויות בביטוח מקיף2
 ביטוח צד שלישי בלבד2 חוק פקודת הנזיקין2
 הרחבים ) ריידרים ( 

יסות בשוק הביטוח הבדלים בין הפול
 הישראלי2 

 השתתפויות עצמיות 2 
 ביטוח כלי רכב מיוחדים

 2מוסכי הסדר ונוהל תביעה
 

שמעון 
 שחר

.12.821.82  
 יום ה'

812.821.82  
 יום ב'

 פוליסת נוסעים לחו"ל
 מבנה הפוליסה והכיסויים 2

 הבדלים בין הפוליסות והמבטחים2
 2נוהל תביעות

 
 פוליסה לביטוח תאונות אישיות 
כיסוי והבדלים בין המבטחים במדינת 

 ישראל

 

 שמעון
 שחר

822.821.82  
 יום ה'

 ס ד נ ה
 

 

 אורי גבע

882.821.82  
 יום ב'

 ביטוחים הנדסיים
 הכרות עם הפוליסות לביטוח הנדסי:

שבר מכני 2 ציוד מכני הנדסי2 ציוד 
אלקטרוני2   עבודות קבלניות 2 עבודות 

 קמה2ה
 אופן הסדרת ביטוח הנדסי2

 ביטוחים נלווים לצמ"ה2

 

שמעון 
 שחר

112.821.82  
 יום ה'

122.821.82  
 יום ב'

 ביטוחי בריאות והסיעוד
הרקע והצורך, חוק הבריאות הממלכתי והשב"נים, סוגי פוליסות הבריאות )מימון ניתוחים מסוימים, כל הניתוחים, 

י2 הסברים על חוזרי המפקח בנושאי ביטוחי בריאות )הגדרת פרוצדורות ומחלות קשות(2 משלימים לשב"נים(, שיפוי ופיצו
יום, המשמעות וההשוואה להוראות חוק הסיעוד ופרקי -אופי הסיכוי הסיעודי, הגדרת הצורך הסיעודי )פעולות היום

 2הסיעוד בביטוחים משלימים של קופות החולים2 ביטוחי סיעוד קולקטיביים והוראות המפקח

 אורי גבע

.12.121.82  
 יום ב'

 הפוליסה לביטוח דירה
 הפוליסה התקנית2

 סוגי פוליסות במדינת ישראל2
 הרחבים ) ריידרים ( 2 
 דירה בלתי מיושבת 2 

 דירה המשמשת גם בית עסק2
 גנבה פשוטה לעומת פריצה2

 ביטוח ערך קרקע2
 

 

 שמעון
 שחר
 

 .22.121.82  
 יום ה'

  0..1פוליסות משנת 
ה לשלושה מרכיבים חסכון, הפרד

סיכון והוצאות(, מבנה וייחוס 
ההותאות בחלופות השונות, ערכי 

הפדיון, הוראות המפקח בעניין 
גילוי נאות, החלפת פוליסות, חזרה 

לנושאי פוליסות פרט ופוליסות 
1..22 

 
 דיני עבודה

חוק פיצויי פיטורין, חוק הגנת 
השכר, חוק הסכמים קיבוציים, 

 חוק ימי מחלה

 אורי גבע

.82.121.82  
 יום ב'

812.121.82  
 יום ה'

 אורי גבע ס ד נ ה

822.121.82  
 יום ב'

 פוליסה לביטוח בית עסק
 ביטוח מבנים ותכולתם2

 סוגי פוליסות במדינת ישראל2
 ביטוח פריצה2

 מיגון בית עסק2
 טיפול בתביעות , קימום העסק לאחר נזק2

ת או ביטוח אובדן רווחים או אובדן הכנסו
 נזק תוצאתי 2 

 ביטוח כספי בית העסק2

 

שמעון 
 שחר

882.121.82  
 יום ה'

 ביטוחי מנהלים
( לפקודה 2) 82מושגי יסוד, סעיף 

 –לתקנות קופות גמל,  88ותקנה 
משמעות "התקציב" לביטוח 

פנסיוני2 יישום התקציב לרכישת 
התכנית2 החיוב במס על תגמולי 

המעסיק, ביטוח לאובדן כושר 
 –מתוך/מחוץ לתגמולים  עבודה
(, חלוקה בין פיצויים 80) 21סעיף 

 ותגמולים2

 אורי גבע



 
 
 
 

מסלול                                                             תאריך
 ביטוח כלל

 מסלול ביטוח פנסיוני תאריך 

 נושאי לימוד
 

 נושאי לימוד המרצה
 

 המרצה

122.121.82  
 יום ב'

 ביטוח בית עסקפוליסה ל
ביטוחי חבויות : צד שלישי 2 מעבידים2 

 מוצר2 מקצועית2
 ביטוח נאמנות עובדים 

 

שמעון 
 שחר

122.121.82  
 יום ה'

 המשך –ביטוחי מנהלים 
הגדלות שכר בביטוח מנהלים: קלאסי 
ומניב, חוק וותק פיצויים, בדיקת "גג 

חיתום", הלוואות בביטוח מנהלים, 
 02..821.ביטוח מנהלים לפני 

 אורי גבע

.12.221.82  
 יום ב'

שמעון  ס ד נ ה
 שחר

======= ============ ====== 

.82.221.82  
 יום ב'

 בחינה בביטוח כללי
 ()בחינת המכללה

 ======= ============ ====== 

======= ============ =====  812.221.82  
 יום ה'

 אורי גבע ס ד נ ה

======= ============ =====  882.221.82  
 יום ה'

 בחינה בביטוח פנסיוני
 )בחינת המכללה(

 
 נא לשים לב:

 
 ה' למעט שני השיעורים:-. כל שיעורי הקורס ייערכו בימי ב' ו1

  11.11.1.11שיעור ביום א'  -    
  41.11.1.11שיעור ביום ד'  -    
 שיעורים למעט השלושה ה 14:11-.13:4. כל שיעורי הקורס ייערכו בין השעות 1

הראשונים אשר יתקיימו בין  ..4:.1-.13:4הראשונים אשר יתקיימו בין השעות      
 ..4:.1-.13:4השעות 
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