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ביטוח ופיננסים

הסחבת נמשכת
עו"ד ארז שניאורסון מסביר 

מה באמת קורה בתחום 
נזקי המים בדירות? 

< עמ' 9

ילדת אקסטרים
הדסה עזריה, בתו של סו"ב יפת 
בקשי, בראיון לביטוח ופיננסים 

לאחר שהשתתפה בתוכנית 
נינג'ה ישראל < עמ' 15

תוכניות גדולות
ח"כ עודד פורר על הקלות 

הרגולציה, עתיד המקצוע והקשר 
בין הלשכה לוועדת הכספים

< עמ' 5־6

"כדי 
להשאר 
במשחק 

צריך 
להמשיך 
וללמוד"
יו"ר הוועדה הפנסיונית 

סו"ב אודי אביטל על 
החיפוש אחר מוצרים 

עתירי הכנסה עבור 
הסוכנים ועל תוכניות 

הוועדה להמשך  ראיון 
 לרגל כנס הפיננסים 2019 

< עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

פיננסים | שירות שווה כסף

סוכני כ לשכת  של  הארצי  הפיננסים  נס 
שווה  "שירות  הכותרת  תחת  ביטוח, 
 2019 בספטמבר  ב־5  יתקיים  כסף", 
בהיכל התרבות של קריית שדה התעופה. לדברי 
סו"ב אודי אביטל, יו"ר ועדת הפיננסים בלשכה, 
בהרשמה  משתתפים  ל־500  קרוב  כה  עד  נרשמו 

מראש וביום הכנס יהיו הרבה יותר.
בכנס ישא דברים יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה 
גפני והממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
הם  הכנס  תכני  רוב  ואולם,  ברקת.  משה  ד"ר 
מקצועיים והם מתמקדים בהגדלת פרנסת הסוכן 
עמלה,  עתירי  שהם  הפיננסים  מוצרי  על  בדגש 

לדברי אביטל.
לסוכנים  הכנסה  עתירי  מוצרים  מביאים  "אנחנו 
שקל  מוצרים  האלטרנטיביים,  המוצרים  כמו 
בזמן  רגולציה.  עודף  עליהם  ואין  אותם,  למכור 
שהרגולציה אוכלת כל חלקה טובה בהכנסה שלנו 
ואמיתי,  קל, מהיר  יש פתרון  בפיננסים  מביטוח, 
צריך  במשחק  להיות  כדי  לסוכן.  והן  ללקוח  הן 
ללמוד וצריך להחליט שאנחנו משתנים – העולם 
אי   – להשתנות  צריכים  גם  אנחנו  אז  משתנה, 

אפשר לשבת ולבכות כל היום".
השירות  בנושא  פאנל  יתקיים  הכנס  במסגרת 
לסוכן שיורכב כולו מנשים – סמנכ"ליות שירות 
ורשות  של בתי ההשקעות, המסלקה הפנסיוניות 
שוש כהן, חברת  סו"ב  המיסים. את השיח תנחה 

הוועדה.
סקר  תוצאות  חשיפת  לאחר  יתקיים  הפאנל 
הלשכה,  סוכני  בקרב  שבוצע  הרצון  שביעות 
שעוסקים  מהגופים  מקבלים  שהם  השירות  לגבי 
ועוד.  השקעות  בתי  ביטוח,  חברות   – בפיננסים 

לכך תהיה התייחסות של משתתפות הפאנל.
ירצה  טוב,  רונן  דש"  "מיטב  למנכ"ל  משנה 
בנושא השקעות בשוק הגלובלי. הוא יתמקד במה 
עדיפות ההשקעות בחו"ל על פני השקעות בארץ.

על  ירצה  הוועדה,  חבר  ראובן,  יוסי  סו"ב 
לטובת  אותה  מנצלים  איך   – ישירה  משכנתא 
גבוה  כספי  רווח  בה  טמון  "שכן  הסוכן,  פרנסת 
שהוא  מה  וכול  לתחום  שייכנס  הביטוח  לסוכן 
אביטל;  מסביר  ליד,"  להעביר  זה  לעשות  צריך 
סו"ב אייל רחוביצקי ירצה על "פרישה מעושרת"; 
ברק  יוסי  הארגוני  היועץ  יישא  נוספת  הרצאה 
דיגיטציה  בנושא  פיננסיים"  פתרונות  מ"ברק 

ולמה בסוף צריך את הסוכן – השילוב ההיברידי 
ואביטל  פנים;  אל  פנים  ומכירה  דיגיטציה  של 
הפיננסים  בענף  מה שקורה  כל  את  יסקור  עצמו 
החברות  שקיפות  על  הביטוח,  לסוכני  הרלבנטי 
ועל השירות שלהן לסוכנים בתחום. הוא יתייחס 

גם למעמד הסוכן בתחום מבחינה משפטית.
איך הוועדה בראשותך תורמת לזה?

בתחום  יצרנים  שמונה  גייסה  "הוועדה 
השקעות  החברתיות,  ההלוואות  המשכנתאות, 
בנדל"ן ועוד. היא הביאה מספיק יצרנים ועכשיו 
ומוסיף:  אביטל  אומר  זה",  את  להתניע  צריך 
לא  בלשכה,  זה  את  מבינים  כולם  לא  "לצערי, 
קושרים  שינוי.  לעבור  צריכים  הם  שגם  מבינים 
אבל  הפנסיוניים,  לסוכנים  הפיננסים  תחום  את 

דווקא סוכנים שעוסקים בתחום האלמנטרי – להם 
והתכופה  ביותר  הגדולה  האינטראקציה  את  יש 
ביותר עם הלקוחות שלהם ברכב, בדירה, בעסקים. 
שלו  לקוח  עם  אישית  מדבר  אלמנטרי  סוכן  כל 
מינימום פעם בשנה בחידוש. הוא יכול לספר לו 
בתחום  עליו  לו לשמוע  חדש שכדאי  מוצר  שיש 
בעל  עם  פגישה  לקבוע  לו  להציע  ההשקעות, 
ללמוד,  שרוצה  למי  דרכים  יש  בתחום.  מקצוע 

אבל צריך לרצות".

מעבר לחיסכון הפנסיוני
בתכנון  בעיקר  היום  נתפס  הפיננסים  תחום 

פרישה?
"אני לא אוהב את המושג תכנון פרישה, אם כבר 
אז מדובר בתכנון פיננסי למבוטח לאורך חייו, לאו 
העבודה  שנות  במשך  אדם  פרישה;  לפני  דווקא 
שלו עובר כל מיני תהפוכות, תנודות. זה לא כמו 
באותו  הורינו שעובדים 40 שנה  אצל  פעם  שהיה 
בעיריות  גבוה,  לא  שכר  ותמורת  עבודה  מקום 
בגופים ציבוריים. האנשים שיפרשו בכבוד הם אלה 
שיצליחו לחסוך במשך שנות העבודה שלהם מעבר 
לזה,  מודעים  לא  שהם  הבעיה  הפנסיוני.  לחיסכון 
סוכן הביטוח. בחיסכון של 300  וכאן תפקידו של 
אלף שקל נוספים הלקוח יוכל להגדיל את הפנסיה 
למי  משמעותי  זה  לחודש.  שקל  ב־1,500  שלו 
שמקבל פנסיה של 3,000 שקל, שזה מי שמרוויח 

5,300 שקל לחודש ברוב העבודות בלואו טק.
את  הפרישה,  עולם  את  יש  הפיננסי  "בעולמנו 
עולם הליווי הפנסיוני ויש את הפתרון ההוליסטי 
בעלי  תושבים  ירושה,  הנדל"ן,  עולם  את  הכולל 
שתי אזרחויות, צוואות ומיסוי, אלה הם מקצועות 
הסוכן  ללקוח  נאמן  להיות  כדי  ללקוח.  נאמנות 
מהיצרן,  ולא  השירות  ממקבל  להתפרנס  יצטרך 
עוד ארוכה הדרך, אך בידינו לקצר אותה", טוען 

יו"ר הוועדה הפיננסית בלשכה.
זו  מתקיים  הלשכה  של  הארצי  הפיננסים  כנס 
הפעם הרביעית בלבד, והוא תופס תאוצה מפעם 
לפעם. הכנס יתקיים כאמור ב־4 בספטמבר בהיכל 

התרבות של קריית שדה התעופה.

 אודי אביטל: "תכנון פיננסי 
ולא רק תכנון פרישה"

כנס הפיננסים של הלשכה יתקיים בשבוע הבא בהיכל התרבות חבל מודיעין  בראיון שיפורסם 
במלואו בכנס, מסביר יו"ר ועדת הפיננסים כי מוצרי הפיננסים הם עתירי עמלה ויש בהם פתרון 

קל, מהיר ואמיתי הן ללקוח והן לסוכן < רונית מורגנשטרן

"כל סוכן אלמנטרי מדבר אישית 
עם לקוח שלו מינימום פעם 

בשנה בחידוש. הוא יכול לספר 
לו שיש מוצר חדש שכדאי לו 

לשמוע עליו בתחום ההשקעות, 
להציע לו לקבוע פגישה עם בעל 
מקצוע בתחום. יש דרכים למי 
שרוצה ללמוד, אבל צריך לרצות"

 סו"ב אביטל. "כדי להיות במשחק צריך ללמוד" | 
צילום: באדיבות הלשכה

לחץ להרשמה לכנס

https://finance.forms-wizard.co.il/website/index


בין משתתפי הכנס

רו"ח רונית כהן
רשות המסים

גב‘ מרתה ג‘לובה
EFPA סגנית

ד"ר משה ברקת
הממונה על רשות שוק ההון,

ביטוח וחסכון

סו"ב ליאור רוזנפלד
נשיא הלשכה

סו"ב אודי אביטל
יו"ר הוועדה לפיננסים

 מר אילן ברק
 מומחה לתקשורת

מר רונן טוב
מיטב דש

סו"ב אייל רחובצקי
חבר הוועדה לפיננסים

גב‘ מיטל ברנע
אלטשולר שחם

גב‘ אילנית לוי
מנחת הכנס

סו"ב תדהר סטובי
חבר הוועדה לפיננסים

סו"ב שוש כהן גנון
חברת הוועדה לפיננסים

סו"ב יפית תמיר
חברת הוועדה לפיננסים

סו"ב יוסי ראובן
חבר הוועדה לפיננסים

4.9.2019 | 08:30-15:00 | היכל התרבות חבל מודיעין, קרית שדה התעופה

להרשמה לחץ כאן
צילום אילנית לוי: דביר כחלון 

http://bit.ly/2zwjdS0
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ח"כ ב בין  לאחרונה  שהתקיימה  פגישה 
ויו"ר  )מיל'(  אלוף  )ליכוד(,  דיין  עוזי 
לבין  לשעבר  הפיס  מפעל  דירקטוריון 
בין  נדונה  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
והצפת  בישראל  פיננסי  לחינוך  החשיבות  היתר 
הנושא בקרב בני הנוער. דיין, מייסד כנס שדרות 
לחברה, סיכם עם נשיא הלשכה על פאנל מיוחד 

בו יופיעו נציגי הלשכה.
עוד נדונה בפגישה סוגיית הצעת החוק שמובילה 
וההשכרה  הליסינג  חברות  חיוב  בעניין  הלשכה 
בחובת ביטוח צד ג'. דיין מכיר את הנושא מקרוב 
מתפקידו בעבר כיו"ר מועצת המנהלים של חברת 
ליסינג גדולה. דיין הבטיח לרוזנפלד לפעול עם 

הלשכה לקידום סוגיות בתחום שוק ההון.
ידי  נוסד בשנת 2003 על  כנס שדרות לחברה, 
אלוף )במיל'( עוזי דיין והמכללה האקדמית ספיר 
וצמח להיות הבמה המרכזית לשיח ציבורי ואקדמי 

בתחומי החברה והכלכלה בישראל.
שדרות,  בעיר  ספיר  במכללת  שנערך  הכנס, 
מושך מדי שנה אלפי משתתפים המגיעים למפגש 

בלתי אמצעי עם המנהיגות הפוליטית, האקדמית, 
משתתפים  עוד  במדינה.  והכלכלית  החברתית 

מוניציפאליות,  רשויות  מנהלי  ציבור,  אנשי 
משרדי  חברתיים,  פעילים  הכנסת,  וועדות 
תרבות  אנשי  ממשלתיות,  וחברות  ממשלה 
מומחי  תקשורת.  ואנשי  דעה  מובילי  ואמנות, 
בולטים,  עסקים  אנשי  חברה,  פעילי  כלכלה, 

אנשי רוח מחקר ותרבות.
הכנס מצליח בכל שנות קיומו להעלות סוגיות 
היום  סדר  את  שכובשות  כלכליות  חברתיות 
השיח  באמצעות  ומבליט  והתקשורתי  הציבורי 
החברה  את  המשסעים  כאובים  נושאים  הציבורי 
ותכניות  הצעות  מעלה  בבד  ובד  הישראלית, 
כלכלית,  החברתית  המדיניות  לקידום  מעשיות 
המדינה  תושבי  של  החברתיות  הזכויות  לחיזוק 

ולביסוס הדמוקרטיה בישראל.
שנה  מדי  בכנס  משתתפים  האחרונות  בשנים 
ובהם  תקדים  וחסר  עצום  מספר  איש,  כ־2000 
נציגי  הארץ,  רחבי  מכל  ואזרחים  סטודנטים 
ארגונים חברתיים, ארגוני המגזר השלישי וארגוני 
מתנדבים, חניכי מכינות קדם צבאיות, ש"שינים 

ותנועות הנוער, תלמידי תיכון, גמלאים ועוד.

ח"כ עוזי דיין: "החינוך הפיננסי והפנסיוני 
חשוב - אפעל עם לשכת סוכני ביטוח בנושא"

 בפגישה בין דיין לנשיא הלשכה עלתה בין היתר גם חשיבות נושא החינוך הפיננסי  רוזנפלד 
יופיע בכנס שדרות לחברה אותו ייסד דיין < רונית מורגנשטרן

עוד נדונה בפגישה סוגיית 
הצעת החוק שמובילה הלשכה 
בעניין חיוב חברות הליסינג 
וההשכרה בחובת ביטוח צד ג'

TOP-גן 
חבילת הביטוח המושלמת 

לגנים וצהרונים הכוללת:

ביטוח רכוש

צד שלישי

חבות מעבידים

תאונות אישיות

BUSINESS מציגה:  

לקבלת הצעה פנו לאחראי תיק סוכן במחוז.
התוכנית מיועדת לגני ילדים וצהרונים עד 120 ילדים.
כיסוי ביטוחי למעל 120 ילדים, כפוף לאישור החברה.

אגף אלמנטרי |  מנורה מבטחים ביטוח

רוזנפלד ודיין | צילום: באדיבות הלשכה
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פיננסים | תוכניות גדולות

ברשימת ח שני  מקום  פורר,  עודד  "כ 
בה  שאחראי  זה  הוא  ביתנו,  ישראל 
והכלכליים.  החברתיים  הנושאים  על 
בכנסת האחרונה שימש כיו"ר השדולה לעצמאים 

ועסקים קטנים בכנסת וכחבר ועדת הכספים.
יחד עם לשכת סוכני ביטוח הוא מוביל הצעת 
חוק להכרה בהוצאות על רכישת ביטוח סיעודי 
כהוצאה מוכרת. "זה גם סוג של פיצוי לעצמאים. 
את  ומשלמים  מחלה  מימי  נהנים  לא  העצמאים 
אפשר  לפחות  אז  בעצמם,  שלהם  המחלה  ימי 
והסיעוד  הבריאות  ביטוחי  ברכישת  להכיר 
ל"ביטוח  פורר  ח"כ  אומר  מוכרת",  כהוצאה 

ופיננסים". 
מהמדינה  מסיר  פרטי  סיעודי  ביטוח  "בנוסף, 
הופך  אדם  חלילה  אם  יותר  יקרות  הוצאות 
משהו  על  הטבה   - רציונלי  פתרון  זה  לסיעודי. 
למדינה.  גדול  הכנסות  אובדן  ובלי  נחוץ  שהוא 

עצמאי כשהוא חולה חייב לבוא לעבודה או שהוא 
כסף  מפסיד  לא  שלו  שכיר  ועובד  כסף,  מפסיד 
אני  אם  לתקן  שצריך  אפליה  זו  בבית,  ושוכב 

רוצה לעודד פתיחה של עסקים קטנים".

הפחתת הרגולציה
בהפחתת  לעצמאים  גדולות  תכניות  לו  יש 
הוא  עסק  "רישוי  נוספים.  ובנושאים  הרגולציה 
היום הליך מסובך. שיהיה מקום אחד - ואן סטופ 
שופ - ברשות המקומית בה מוקם העסק, שירכז 
הרלוונטיים,  המשרדים  של  ההנחיות  את  אצלו 

וגם יתאם את הביקורות הרלבנטיות".
בהכרה  כללית  לרפורמה  שואף  הוא  עוד 
כעצמאי,  "היום  עצמאים.  של  אש"ל  בהוצאות 
אם אני מקיים פגישות במשרד, ואני צריך כיבוד 

כמו קפה, תה וכד', מכירים לי בזה כהוצאה 
מוכרת, כי זה במשרד. אבל כיום יש בעלי 

"חשוב שקולה של הלשכה נשמע 
בוועדת הכספים"

"הרבה פעמים מתקבלת החלטה בדרג הממשלתי או הרגולטורי בידי אנשים שמעולם לא דאגו 
  "לביטוח לעובדים שלהם, שמעולם לא הבינו את החשיבות של סוכן הביטוח לבעלי העסקים 

ח"כ עודד פורר בראיון לביטוח ופיננסים < רונית מורגנשטרן

תודה ללקוחות 
שבוחרים בנו כל פעם מחדש! 

  
אנו נמשיך לחתור למצוינות ולתת את השירות הטוב ביותר, 

בהזדמנות זו נאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת. 

שלום למנכ"ל 
 קבוצת שלמה סיקס, 

שמי דרור בשן 

ברצוני לציין שאילנה הייתה מאוד ברצוני לציין שאילנה הייתה מאוד 

אדיבה ומקצועית. הסבירה ועזרה לי 

ואני מעוניין לציין אותה לשבח! אין ספק 

שהיא "נכס" עבורכם. 

שלום רב, 
אשמח להוקיר תודה לנופר מצוות מאסטרו על אשמח להוקיר תודה לנופר מצוות מאסטרו על 
שירות אדיב, כידוע שהרכב מתקלקל לנו ואנחנו 

נדרשים לחילוץ וגרירה מדובר במצב רגיש 
שלעיתים רבות מלווה בהוצאות כספיות גדולות. 

הודות לנופר, החוויה הזו, שמלכתחילה לא אמורה 
להיות נעימה-הייתה טובה יותר 

ארצה לציין שוב, השירות היה טוב, ולהבדיל ארצה לציין שוב, השירות היה טוב, ולהבדיל 
מתשובות סתמיות נופר באמת חיפשה את הדרך 
לעזור ללקוח, לראות כיצד אפשר לסייע ולהירתם 
לטובתנו. מעטות החברות שהסלוגן שלהם מציד 
את עצמו, במקרה הזה-זה נכון, תמיד כן. בזכותה 

נחדש ברכב הבא את הביטוח אצלכם. 

תודה רבה - איתמר יזרעאלי ושרה שוורץ 

שלמה שירותי גרירה לכבוד 
אני נחום גולדנברג רוצה להודות בזה לכם, 

אני נחום גולדנברג רוצה להודות בזה לכם, 
לנציגה שקיבלה קריאתי הטלפונית ולנציגכם 
שי 66 שהגיע לביתי בקרית אונו, על השרות, 
בהתנעת רכבי. הנימוס והמקצועיות שגילו בעת הטיפול 

נחום וחנה גולדנברג  בכבוד רב 

6448 *

בוקר טוב 

שמי דגנית אשכנזי מבאר שבע רוצה  

להודות לעודד אברמוביץ מנהל  

מחלקת קשריי לקוחות על טיפול מסור 

ומשביע רצון בפנייתנו מתאריך 11/7

מודה לך מקרב לב מודה על כלל  

השרות ושוב למוקדנית שטיפלה בנו 

השרות ושוב למוקדנית שטיפלה בנו 

תודה תודה 
והמשך יום נפלא 

פורר. "הנוכחות של הלשכה בוועדת הכספים משמעותית"
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עסקים רבים שבכלל לא יושבים במשרד, 
שמקיימים פגישות בבתי קפה וההוצאה 
לא מוכרת. אתה גם לא דורש חשבונית כי היא 
לא רלוונטית, מה שיכול לעודד העלמת מיסים 
המסים  רשות  קטנות.  ומסעדות  קפה  בתי  של 
דווקא לעודד הוצאה כזאת כמוכרת, גם  צריכה 

מבחינת העצמאי שישווק וימכור יותר. התפיסה 
כהוצאה  יוכרו  הוצאות  שיותר  ככל  אומרת, 
מוכרת יהיו יותר דיווחי מס אמיתיים, וזה סיוע 

למלחמה בהון השחור".

נוכחות משמעותית
"הנוכחות של הלשכה בישיבות ועדת הכספים 
בנושאים  בדיונים  הן  משמעותית,  מאוד  היא 

הוא  בכלל",  בעצמאים  והן  לביטוח  הקשורים 
של  עסק  ניהלתי  אני  "גם  כי  ומוסיף  מדגיש 
הביטוחים  נושא  כל  עובדים;  הרבה  עם  ייעוץ 
לעסק, ביטוח פנסיוני לעובדים – אני לא ידעתי 
להכל  ביטוח שדאג  סוכן  לי  היה  בזה.  להתעסק 
ואני רק שילמתי כי סמכתי עליו. הוא דאג לכל 

כאבי הראש האלה.
דורית  הקודמת  ההון  שוק  על  "הממונה 
לקחת  שמטרתם  שינויים  לבצע  רצתה  סלינגר 
התהליך  את  לנהל  הביטוח  מסוכן  היכולת  את 
לא  זה  מי שנפגע  סופו, כשבסוף  ועד  מתחילתו 
על  להפיל  העסק.  בעל  גם  אלא  המבוטחים  רק 
בעל העסק את כל הפנקסנות הזאת? זאת בדיוק 
הרגולציה שאני נאבק נגדה, ונאבקתי בסלינגר 

יחד עם לשכת סוכני ביטוח. 
"לא תמיד אנחנו מסכימים על הכל, אבל יש 
של  שקולה  חשוב  דעות.  והחלפת  שיתוף  תמיד 
שיבואו  הוועדה,  שולחן  סביב  יישמע  הלשכה 
שהם  כפי  עמדתם  את  ויביעו  מהשטח  אנשים 
פעמים  הרבה  כי  בפועל,  הדברים  את  רואים 
מתקבלת החלטה בדרג הממשלתי או הרגולטורי 
בידי אנשים שמעולם לא שילמו ביטוח לעובדים 
שלהם, שמעולם לא הבינו את החשיבות של סוכן 
ההחלטות,  מתקבלות  ככה  למעסיקים.  הביטוח 
לדיוני  מגיעה  שהלשכה  כך  כל  חשוב  ולכן 

הוועדה".
איך אתה רואה את עתידו של סוכן הביטוח 

בישראל?

"השוק אומר את דברו. עובדה שגם כשנכנסו 
הלכו  רק  הביטוח  סוכני  הישירים  הביטוחים 
וצמחו. אנשים בסוף מעדיפים גם את המקצועיות 
שפונים  כמו  הסוכן.  של  האישי  היחס  את  וגם 
לבית משפט באמצעות עורך דין, לחברת ביטוח 
ברגולציה  צריך  ביטוח.  סוכן  באמצעות  פונים 

לדאוג לכך שסוכן הביטוח באמת ייצג את הלקוח 
או פתרון  לי פטנט  אין  ולא את חברת הביטוח. 
מיידי, גם לא בדמות גביית שכר טרחה מהלקוח.
"גם אם העמלה מגיעה מחברת הביטוח, צריך 
לדאוג ברגולציה שהנאמנות תהיה ללקוח. בסך 
האישית  ברמה  אני  בסדר.  עובד  השוק  הכל 
מבין  לא  אני  כי  ביטוח  סוכן  עם  לעבוד  מעדיף 

בנושאים האלה".

ביטוחי הבריאות של הראל
הרבה יותר

מכיסוי ביטוחי

מוצרים
חדשים ובלעדיים

אפגרייד אקסטרה
טיפולים פרימיום
התפתחות הילד

שירותים
חדשים ובלעדיים

לסוכן וללקוח

רשת רופאים מומחים
צוות מומחים אישי לסוכן

פורטל מנתחים
אתר מידעים וכלים לסוכן

ביטוח
נסיעות לחו"ל

חבילת המשך לטיפול רפואי בארץ
חילוץ, הצלה ואיתור לווייני

ביטול מכל סיבה 
אפליקציה לתשלום תביעות ושירות בחו"ל

23
81

8/
26

13
4

מקצוענותחדשנותמחויבות

 "השוק אומר את דברו. 
עובדה שגם כשנכנסו הביטוחים 

הישירים סוכני הביטוח רק 
הלכו וצמחו. אנשים בסוף 

מעדיפים גם את המקצועיות 
 וגם את היחס האישי 

של הסוכן"

 "הממונה על שוק ההון הקודמת 
דורית סלינגר רצתה לבצע 

שינויים שמטרתם לקחת את 
היכולת מסוכן הביטוח לנהל את 

התהליך מתחילתו ועד סופו, 
כשבסוף מי שנפגע זה לא רק 
המבוטחים אלא גם בעל העסק"
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ליאור נ סו"ב  הלשכה  שיא 
הקמת  על  היום  הודיע  רוזנפלד 
הנשיא  מטה  תחת  חדש  מערך 
מבנה  של  מעמיקה  בבחינה  שיעסוק 
הלשכה, יישום מבנה אפקטיבי ניהולי 
להתאמה  האפשרויות  ובחינת  לעתיד 
לממשל תאגידי עדכני. כמו כן, ימליץ 
המערך על פריסה מחודשת למחוזות 
סוכנים  לגיוס  הצעות  ולסניפים, 
במציאות  הלשכה  מטרות  וחידוד 
הצוות  רוזנפלד,  לדברי  משתנה. 
וצעירים  ותיקים  לשכה  חברי  יכלול 
אינם  שעדיין  צעירים  סוכנים  כולל 
סוף  עד  יגיש  המערך  לשכה.  חברי 

השנה  דוח המלצות לנשיא לדיון בוועד המנהל.
החדשנות  "צוות  רוטברג:  מאיר  סו"ב 
ודרכי  רעיונות  של  העלאה  הינם  ומטרותיו 

ויכולות  יעילות  את  לשדרג  ביצוע 
בחינה  ה־21;  למאה  בהתאמה  הלשכה 
הלשכה  ומבנה  מטרות  על  והמלצות 
של  מעמיקה  בחינה  משתנים.  בזמנים 
אפקטיבי  מבנה  ויישום  הלשכה  מבנה 
ניהולי לעתיד והתאמה לממשל תאגידי 
ועדות  סניפים  מחוזות  כולל  עדכני, 
בכמה  מדובר  העמותה.  ומטרות  גיוס 
ההמלצות  דוח  לגיבוש  עבודה  חודשי 
חזון  ובבניית  הלשכה  לנשיא  שיועבר 

עתידי שיסייע גם לנשיאים הבאים".
עתיד  פני  צופה  "הלשכה  רוזנפלד: 
הבאות,  וחייבת להתאים עצמה לשנים 
כל שינוי או המלצה יובא לדיון ואישור 

הוועד המנהל".

רוזנפלד מקים מערך חדשנות תחת מטה 
הנשיא בראשות סו"ב מאיר רוטברג

רעיונות ודרכי ביצוע לשדרוג יעילות ויכולות הלשכה, בחינה והמלצות על מטרות ומבנה הלשכה 
בזמנים משתנים כולל הצעה לפריסה מחודשת של המחוזות והסניפים הם רק חלק מהיעדים 

שהציב נשיא הלשכה < רונית מורגנשטרן

מאיר רוטברג ליאור רוזנפלד

http://bit.ly/2zwjdS0
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חדשות | משקיעים בנדל"ן

שרות אלפי עצמאים שלא הפקידו לקופת ע
בשיעור  הפקידו  שלא  או  לפנסיה  גמל 
התראה  מכתבי  לאחרונה  קיבלו  הנדרש 
מהמרכז לגביית קנסות של רשות האכיפה במשרד 
מדובר  כי  מוסבר  לעצמאים  בהודעה  המשפטים. 
מלוא  את  יפקיד  מי שלא  וכי  החוק,  על  בעבירה 
כל  עבור  שקל   500 בסך  לקנס  צפוי  התשלומים 

שנת מס, וזאת החל מ־2018.
לחוק  ב'  לפרק  ובהתאם   ,2017 משנת  החל 
ההתייעלות הכלכלית, על עצמאים להפריש לקופת 
הפקדת  אי  בחוק.  הקבועים  בשיעורים  לקצבה  גמל 
המס  משנת  )החל  מס  שנת  בכל  התשלומים  מלוא 
להביא  שעלולה  כעבירה,  מוגדרת  והלאה(   2018
להטלת קנס. עם זאת, המרכז לגביית קנסות מבהיר 
מ־2018  אלא   ,2017 שנת  על  יוטל  לא  הקנס  כי 

ואילך. 
האופן  את  תואמת   2017 לשנת  באשר  ההודעה 

בגין  העניש  קנסות שלא  לגביית  המרכז  פעל  שבו 
אי הפקדה עבור שנת המס הזו, אלא הסתפק במכתב 
התראה לבעלי עסקים אשר קיבלו את הסכום המדויק 

שעליהם להפקיד, בהתאם להכנסותיהם החודשיות.

אפשר עדיין לשלם 
הסכומים  את  הגמל  לקופת  הפקדתם  לא  "אם 
בהם אתם חייבים לפי חוק, תשלח אליכם התראה 
קנסות,  לגביית  המרכז  מטעם  קנס  הטלת  לפני 
אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה. בהתראה 
המאפשר  הפקדה  אישור  להגשת  אמצעים  יצוינו 
עם  התקשרות  ופרטי  הקנס  מתשלום  להימנע 
לחייבים.  באיגרת  מצוין  קנסות",  לגביית  המרכז 
חובת  הפרש  את  להפקיד  ניתן  כי  מציין  המרכז 
פנייה  טופס  באמצעות  למרכז  ולהודיע  ההפקדה 
מקוון. לכך יש לצרף אישור הפקדה. אם הפקדת 
סוכן  פנסיוני,  יועץ  אצל  נעשתה  הנדרש  הסכום 

על  להחתימו  ניתן  פנסיוני,  משווק  או  פנסיוני 
הנספח המצורף למכתב ההתראה. ניתן גם לבקש 

טופס אישור הפקדה ישירות מקופת הגמל.
על פי חוק פנסיה חובה לעצמאים, חובת ההפרשה 
רובד  רבדים:  לשני  מחולקת  עצמאים  של  לפנסיה 
הממוצע  השכר  למחצית  עד  המשתכרים   - ראשון 
רובד  לפנסיה.   4.455% של  בהפרשה  יחויבו  במשק 
הממוצע  - מעל למחצית מהשכר  חלק שני   - שני 
יחויב  במשק  הממוצע  השכר  לגובה  ועד  במשק 
בהפרשה של 12.55% לפנסיה. החוק מחייב מינימום 
הפרשה, אך ישנה אפשרות להגדיל את ההפרשה ואף 

לקבל הטבות מס. 
כך  מחולקת  העצמאים  של  הפנסיונית  ההפרשה 
רכיב  לטובת  מופרשים  מהכספים  שליש  ששני 
התגמולים ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב 
אבטלה – חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן 

למשוך במצב אבטלה ולא רק בגיל פרישה.

ממשיכה ק ופיננסים  ביטוח  הראל  בוצת 
הנדל"ן  בשוק  נוכחותה  את  להרחיב 
אקוויטי  זכויות  ורוכשת  פרנסיסקו  בסן 
בבניין משרדים נוסף בעיר לפי שווי של כ־1.45 
 49% לבעלותה  תעביר  הראל  שקל.  מיליארד 
מהזכויות בחברת הנכס המחזיקה בבניין הממוקם 
 South( במרכז העסקים הראשי של סן פרנסיסקו
בהון  הראל  השקעת   .)Financial District

העצמי תעמוד על כ־380 מיליון שקל. 
מהראל נמסר כי הנכס כולל 26 קומות בשטח 
הבניין  משטחי  ניכר  חלק  רגל.  אלף  כ־400  של 
ויתר  בינלאומית,  רו"ח  לפירמת  מושכרים 
טכנולוגיה,  לחברות  בעיקר  מושכרים  השטחים 
מושכר  הבניין  שירותים.  ונותני  עו"ד,  משרדי 
התכנית  כאשר  כ־87%,  של  תפוסה  בשיעור 

השטח  של  השכרה  כוללת  הנכס  עבור  העסקית 
הפנוי, אשר לגביו כבר מנוהל מו"מ מתקדם, וכן 
תכנית השקעות אשר תאפשר העלאה משמעותית 

של דמי השכירות לאורך תקופת ההחזקה בנכס.
שהראל  השלישי  המשרדים  בבניין  מדובר 
הבניינים  שני  כאשר  פרנסיסקו,  בסן  רוכשת 
הנוספים ממוקמים גם הם במרכז העסקים הראשי 
המשרדים  שוק  כי  מסבירים,  בהראל  העיר.  של 
מוקד  המהווה  חזק  שוק  הינו  פרנסיסקו  בסן 
נהנה מביקוש  משיכה לחברות טכנולוגיה, אשר 
הולך וגובר מחד ומהיצע מוגבל מאידך, כתוצאה 
ממגבלות רגולטוריות אשר מגבילות את היקפי 
השוק  מתאפיין  האחרונות  בשנים  בעיר.  הבניה 
בעליות משמעותיות ומתמשכות בדמי השכירות 

לצד גידול בשווי הנכסים באזור.  

הראל נכנסת לעסקה בשיתוף עם קרן ציבורית 
ובעלת  ניו־יורק  בבורסת  הנסחרת  אמריקאית 
שווי נכסים של למעלה משמונה מיליארד דולר. 
שני הצדדים בחנו והוציאו לפועל מספר עסקאות 
אשר  בנכס,  ההשקעה  כה.  עד  יחד  משותפות 
תנוהל על ידי הקרן, הינה חלק משרשרת עסקאות 
שמבצע מערך הנדל"ן של הקבוצה לאורך השנים 
והולך  גדל  השקעות  באפיק  מדובר  האחרונות. 
עבור הראל, לצד קבוצות מוסדיות גדולות אחרות, 
באפיקי  הנוכחות  את  להגביר  מהשאיפה  הנובע 
ריאלית  יחסית,  יציבה  תשואה  בעלי  השקעה 
ושאינה קשורה ישירות ומיידית למדדי שוקי ההון. 
הראל  שמבצעת  השישית  הנדל"ן  עסקת  זוהי 
האחרונות,  בשנים  בארה"ב  המערבי  בחוף 

והשלישית במרכז סן פרנסיסקו.

הראל השקיעה כ־380 מיליון ש"ח בבניין 
משרדים נוסף בסן פרנסיסקו שבארה"ב

הבניין שממוקם במרכז העסקים הראשי בעיר מושכר ברובו ולחברה תכניות להשכיר את השטח 
הפנוי ולהעלות את דמי השכירות לאורך תקופת ההחזקה בנכס  זהו בניין המשרדים השלישי 

שהראל רוכשת בסן פרנסיסקו < רונית מורגנשטרן

עצמאי ולא הפקדת לפנסיה את השיעור 
הנדרש בחוק? צפה לקנס 

עשרות אלפי עצמאים שלא הפקידו לפנסיה בשיעור הנדרש קיבלו לאחרונה מכתב המודיע להם 
כי הם צפויים לקנס של 500 שקל לכל שנת מס < רונית מורגנשטרן
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הודיעה ח מבטחים  מנורה  ברת 
חודש  מראשית  החל  כי  לסוכניה 
סיעוד  פוליסות  יבוטלו  ספטמבר 
פיצוי  מסלול  הכוללות  לעתיד  הבטחה   -

לכל החיים עם תקופות המתנות קצרות.
הסיעוד  תכניות  של  השיווק  "יופסק 
הבאות: הבטחה לעתיד תקופת פיצוי לכל 
שלושים  בת  המתנה  תקופת  עם  החיים 
לכל  פיצוי  תקופת  לעתיד  הבטחה  ימים; 
החיים עם תקופת המתנה בת שישים ימים; 
החיים  לכל  פיצוי  תקופת  לעתיד  הבטחה 
ימים",  תשעים  בת  המתנה  תקופת  עם 

מודיעה מנורה לסוכנים. 
"תכניות הסיעוד שניתן להמשיך לשווק 
שלוש  פיצוי  תקופת  לעתיד  הבטחה  הן: 
הבטחה  המתנה;  ימי   90/60/30 עם  שנים 

לעתיד תקופת פיצוי חמש שנים עם 90/60/30 ימי 
המתנה; הבטחה לעתיד תקופת פיצוי לכל החיים 
עם 60/36 חודשי המתנה" )כלומר, שלוש או חמש 

שנות המתנה(, כך נכתב בהודעה לסוכנים.

בפועל הפוליסות יתייקרו
לדברי יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד, סו"ב איגור 
למכירת  שעוברת  נוספת  בחברה  מדובר  מורי, 
או  שלוש  לאחר  רק  החיים  לכל  סיעודי  ביטוח 
בעצם.  משלימה  כפוליסה  המתנה,  שנות  חמש 
כלל  וגם  הזה  הפיצול  עם  הראשונים  היו  "הראל 
ביטוח הנהיגה פיצול דומה", טוען מורי. "מבחינת 
המבוטח שאינו מבין גדול בתחום, זה אותו דבר – 
מה זה משנה אם הוא קונה בנפרד פוליסה לחמש 
חמש  לאחר  החיים  לכל  משלימה  ופוליסה  שנים 
החברות  של  הצעד  לדעתי,  הראשונות.  השנים 

לבטל  להן  לאפשר  נועד  מנורה,  כולל  הללו, 
לייקר  ובפועל  המשלימים  הביטוחים  על  הנחות 
כי לפיצול  ומדגיש  את הפוליסות", מסביר מורי 

יש משמעות רצינית מבחינת העמלות לסוכן.
את  תשנה  לא  שמנורה  מניח  "אני  מורי:  סו"ב 
העמלות באמצע השנה, אבל כפי שקרה בחברות 
ירדו העמלות  אחרות, אני מעריך שבשנה הבאה 
החיים.  לכל  המשלימה  הפוליסה  על  משמעותית 
למשל  מוכר  היה  הסוכן  כה  עד  בדוגמה:  אסביר 
פוליסת סיעוד לכל החיים תמורת פרמיה של 100 
שקל לחודש. הסוכן היה מקבל 20% עמלת נפרעים 
שקל,   100 של  הסכום  על  הפוליסה  ימי  לכל 
ראשונות  שנים  לחמש  ביטוח  שקל  מ־60  שבנוי 
ו־40 שקל להמשך. אני מניח, כפי שקרה בחברות 
אחרות, שעכשיו יגידו במנורה שעל חמש השנים 
הראשונות, שהפרמיה בהן היא 60 שקל, ימשיכו 
לשלם את ה־20% כבעבר; אבל אם המבוטח רוכש 

פוליסה משלימה מעבר לחמש שנים, הסוכן 
אחוזים  אפילו  בהרבה,  קטנה  עמלה  יקבל 
בודדים, על פרמיה של 40 שקל", מסביר 

מורי. 
בלשכה  והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר 
עם  בחיתום  גם  פיצול  שיהיה  מעריך  אף 
המשלימה  הפוליסה  של  בחיתום  החמרה 

לכל החיים.
ממה זה נובע לדעתך?

מקשיחים  המשנה  "מבטחי  מורי:  סו"ב 
בתחום  הביטוח  לחברות  התנאים  את 
ולא  כמעט  בעולם  הסיעודי.  הביטוח 
כדאיות  בגלל  סיעודי  ביטוח  מוכרים 
מתחום  בכלל  יצאה  הכשרה  כלכלית. 
המשנה  מבטח  בהוראת  הסיעודי  הביטוח 

שלה. 
"לדעתי, ההרעה בתנאי פוליסות הסיעוד מעידה 
על כך שחברות הביטוח בישראל מתכוננות לצאת 
ובצעדים  לאט  לאט  זאת  עושות  כשהן  מהתחום, 
גם את  וזהירים. במקביל, החברות הרעו  מדודים 

התנאים לסוכנים". 
סו"ב דב ברומר, מומחה לבניית תכניות סיעוד, 
מישראל  יברחו  המשנה  שמבטחי  פעם,  לא  אמר 
הדמוגרפיה  בנתוני  הצפוי  הדרמטי  השינוי  לאור 
מספר  והגדלת  הקרובים   בעשורים  והאקטואריה 

תביעות הסיעוד בעשור הקרוב. 
מביטוחי  יברחו  המשנה  שמבטחי  גם  "התרעתי 
 60 המתנות  כולל  חד  באופן  החיים  לכל  הסיעוד 
חודשים ו־36 חודשים. כך שיישארו רק פוליסות עד 
60 חודשים ראשונות וגם הן יעלמו בעשור הקרוב. 
הכניסה  כשגיל  חדשים  מבוטחים  על  רק  מדובר 
לביטוחי סיעוד ירד לגיל 60 בהמשך", אומר סו"ב 

ברומר.

האם חברות הביטוח בדרך לצאת 
מהביטוח הסיעודי?

גם מנורה מפסיקה לשווק פוליסות סיעוד לכל החיים עם תקופות המתנה קצרות, אלא משלימות בלבד 
לאחר שלוש או חמש שנים  סו"ב מורי: "הצעד יפגע גם בעמלות הסוכנים" < רונית מורגנשטרן 

סו"ב מורי. לפיצול יש משמעות רצינית מבחינת העמלות לסוכן | צילום: גיא קרן

גם לדרכים
יש טריפל

לפרטים נוספים: 073-2007443
סוכן/ יקר/ה, בחר דרכים למבוטחיך בשירותי דרך, גרירה ורכב חלופי, בשמשות 

לרכב ופנסים ומראות צד ובמקרה של תאונה.

זגגות 
רכב 

מרכזי
שירות

שירותי דרך
וגרירה





טור אישי | ביטוח רכוש | 29 באוגוסט 122019  02  02  02  02  02 

אשר מ "מהפכה",  מתרחשת  תקופה  די 
ניהול  בתחום  סדר  לעשות  מטרתה 
תביעות בביטוח אלמנטרי. כמי שעומד 
בראש משרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום, אני 
בדאגה,  אלי  פונים  החברים  את  פעם  לא  שומע 
היה  בפרנסתי.  יפגעו  והשינויים  המהפכות  שמא 
אפילו מי שאמר שהרפורמה בתחום הטיפול בנזקי 

מים תוריד משמעותית את מספר התביעות. 
מילים,  במשחקי  מדובר  שלנו,  הראות  מנקודת 
שאתם סוכני הביטוח, צריכים להיות מודעים להם 
מתוך הבנת המוצר שאתם מוכרים ללקוחותיכם. 

במקרה  רגילה.  דירה  פוליסת  לי  היתה  פעם 
נזק מים, אם לא בורכתי בסבלנות הנדרשת  של 
על מנת לתאם ביקור של חברת שירות ולהמתין 
פרטי.  שרברב  מזמין  הייתי  שיבצעו,  לתיקון 
הביקור,  על  מאות שקלים  כמה  לו  הייתי משלם 
שהם  הביטוח,  חברת  של  בטענה  שנתקל  וכמובן 

לא מחויבים להחזיר לי סכום זה.
הכספי,  מצבי  את  שינה  באמת  לא  זה  מעשית, 
כי ממילא המחלוקת הגדולה הינה בדבר עלויות 
ועלות  הנזילה,  מנזקי  כתוצאה  הדירה  שיקום 

השרברב נבלעת שם.

לא באמת בשורה
אבל הגיעה "בשורה". פוליסות "שרברב פרטי". 
אני אזמין שרברב פרטי, וחברת הביטוח תחזיר לי 
את העלויות. האם זו בשורה? בעיניים שלי, כאשר 
מייקרים לי את ההשתתפות העצמית מ־400 שקל 

ל־1,900 שקל, אין כאן שום בשורה. 
אשלם  אני  קודם  ממילא  מספיק,  לא  זה  ואם 
לא  אם  הביטוח,  חברת  כך  אחר  ורק  לשרברב, 
בקיזוז  עלותו,  לי את  לה טענות, תחזיר  תהיינה 
המכריע  ברובם  שהוא  בסכום  עצמית  השתתפות 

של המקרים, הרבה יותר מעלות השרברב.
מה באמת קורה בעולם הזה של נזקי מים, ועד 
כמה חוות הדעת של השמאי מטעם חברת הביטוח 
הנה  האמיתיות?  השיקום  עלויות  את  מייצגת 

סיפור שהסתיים בימים אלה:
מתחת  המתגורר  שכן,  פנה   2016 בדצמבר 
בפניהם  והתלונן  ג',  היוקרה של משפחת  לדירת 
על רטיבות בדירתו כתוצאה מחלחול מים מרצפת 

דירתם של משפחת ג'. 
איתרה  אשר  פמי,  לחברת  פנו  המשפחה  בני 
מספר  בדירתם.  מים(  )מפצל  בחנוכייה  נזילה 
אחד  וכל  הזדמנויות,  במספר  הגיעו  שרברבים 
בתורו ביצע תיקון. אולם רצון טוב לחוד ומציאות 
כל  הנזילה.  להחרפת  גרמו  התיקונים  לחוד: 
פניותיהם של המשפחה אל חברת פמי, על מנת 

להביא לפתרון, נותרו ללא מענה. 

בחוסר ברירה, ובהתאם להמלצות של שמאי פרטי, 
אשר  נזילות,  מאתר  לדירתם  ג'  משפחת  הזמינו 
לאחר שביצע בדיקות, המליץ על החלפת החנוכייה 
הדולפת וכן המליץ על החלפת חנוכייה נוספת אשר 
לחברת  פניות  ספור  אין  לאחר  רק  בדירה.  קיימת 
כאשר  החנוכיות,  של  החלפה  לבסוף  בוצעה  פמי, 

משפחת ג' נשאה במרבית עליות העבודה. 

הסחבת נמשכת
המשפחה אשר חשה שאינה מקבלת ליווי וטיפול 
הולמים מחברת הביטוח ומחברת השרות, הזמינה, 
בדיקת  מטעמם,  הפרטי  השמאי  המלצות  פי  על 
הבדיקה  תוצאות  התקנים.  מכון  מטעם  לחות 
העידו על רטיבות גבוהה במילוי מתחת לריצוף, 

ועל קיומם של טחב ועובש. 
פניותיהם של המבוטחים אל חברת פמי, לטיפול 
מענה,  ללא  ארוכה  תקופה  במשך  נותרו  בדירה, 
ורק בחודש אפריל 2017, חמישה חודשים לאחר 
תחילת הנזילה, בוצע תיקון בדירת השכן. חברת 
או  המבוטחים  דירת  לשיקום  פעלה  לא  הביטוח 
ביצוע תשלום כלשהו, טענה שלא ניתן להתבסס 
בדיקת  לבצע  ודרשה  התקנים,  מכון  בדיקת  על 

לחות נוספת, על ידי חברה מטעמה. 
לאחר  חודשים  ומספר  הסחבת,  לה  נמשכה  וכך 
סימני  הופיעו  שוב   ,2017 אוגוסט  בחודש  מכן, 
ידי  על  שהוזמן  פרטי  שרברב  ורטיבות.  נזילה 
המבוטחים זיהה כי החלפת החנוכיה בוצעה על ידי 
פמי באופן כושל, אחד החיבורים לא הודק כראוי. 

בעלי ניסיון, משפחת ג' ביצעה הפעם את התיקון 
על ידי בעל מקצוע פרטי מטעמם, וחברת הביטוח, 
נמנעה  התיקון,  עלות  את  לשלם  התחייבה  אשר 

מלעשות זאת. 
נוסף, שמאי מטעם חברת הביטוח  זמן  חלף פרק 
ערך חוות דעת, ובעקבותיה, נאותה חברת הביטוח, 
לאחר פניות רבות של המבוטחים, לשלם סך של 
שיקום  עלות  מלוא   – מבחינתם  שקל.   25,000

הדירה. 
הגשנו  ובהתאם,  למשרדנו.  פנתה  ג'  משפחת 
דעת  חוות  בצירוף  המשפט,  לבית  תביעה  בשמם 
שמאי אשר מבוססת על כתב כמויות הנדסי. ומה 
התובעים  כי  ההגנה?  בכתב  הביטוח  חברת  טענה 
חסרי תום לב, כי פוליסת ביטוח אינה שיק פתוח, 

וכי חברת הביטוח שילמה את מלוא נזקיהם. 
ביטוח  אלה  בימים  הליך משפטי, שילמו  לאחר 

ישיר ופמי, סך של 325,000 שקל. 
בעולמי המשפטי, זהו לא תיק יוצא דופן. קיימים 
שמאים  בין  הדעת  חוות  בסכומי  עצומים  פערים 
כן,  כמו  פרטיים,  ושמאים  ביטוח  חברות  מטעם 
הוא  והאם  הנזק  למקור  באשר  מחלוקות  קיימות 
ותוך  אמת  בזמן  משפטי  ייעוץ  ביטוחית.  מכוסה 
כדי התהליך, יסייע לכם לשמור על זכויותיו של 

המבוטח.

בתחום  הלשכה  יועצי  על  נמנה  הכותב 
ללא  אליו  לפנות  ניתן  רכוש.  ביטוח  תביעות 

עלות דרך אתר הלשכה

מה באמת קורה בתחום נזקי המים בדירות?
האם פוליסות "שרברב פרטי" הן בשורה בעולם הביטוח? ועד כמה חשוב שסוכני הביטוח 
יכירו את המוצרים שהם מוכרים?  מקרה שנדון בבית המשפט מדגים את המחלוקות ואת 

הפערים בין שמאי חברות הביטוח לבין השמאים הפרטיים < עו"ד ארז שניאורסון

 

מספר שרברבים הגיעו במספר הזדמנויות, וכל אחד בתורו 
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סוכני ה בלשכת  קהילה  לקשרי  וועדה 
תשפץ  איתוראן,  חברת  בשיתוף  ביטוח, 
את בית "מוטב יחדיו" בשכונה ב' בקריית 
וסוכנות  סוכני  מוזמנים  אליה  הפעילות,  שמונה. 
הלשכה, תתקיים בימים ראשון ושני בין המועדים 

15־16.9.2019.
בלילה שבין היום הראשון לשני ילונו הסוכנים 
במלון "פסטורל" שבכפר בלום ויהנו בו מארוחת 
בידי  ממומנת  הלינה,  כולל  הפעילות,  כל  ערב. 

איתוראן.
לדברי סו"ב אלי שטרק, יו"ד הוועדה לקשרי 

קהילה, הוא ביקר פעמיים באתר המיועד 
בלב  הממוקם  במבנה  "מדובר  לשיפוץ: 
שכונה ב', שבה אוכלוסייה פחות חזקה. 
והעירייה  והרוס  ישן  מבנה  שם  יש 

אותו  ולהפוך  אותו  לשפץ  רוצה 
לתושבי  חם  ובית  קהילתי  למרכז 
עבודה  המון  שם  לנו  יש  השכונה. 

ולכן החלטנו לפרוס את הפעילות על 
"ניצור  ומוסיף:  שטרק  מספר  יומיים", 

מקום  השכונה  תושבי  עבור 
במקום  יש  ומושך.  יפה  מפגש 
טרקטור,  נביא  מוזנחת,  חצר 
ונשתול  האדמה  את  ניישר 
וספסלים  פרגולות  נתקין  צמחים, 

את  ונעימים.  מוצלים  ישיבה  מקומות  וניצור 
המבנה עצמו צריך לצבוע, לבצע עבודות חשמל, 
ובתוך  משחקים  ריהוט,  מחשב,  נקודות  לו  נוסיף 
ממקום  ליהנות  השכונה  תושבי  יוכלו  יומיים 

מפגש נעים ומהנה".

הוועדה לקשרי קהילה, בשיתוף איתוראן, 
תשפץ את בית "מוטב יחדיו" בקריית שמונה

הפעילות, תתקיים בתאריכים 16.9.2019־ 15 סו"ב אלי שטרק, יו"ד הוועדה: "בתוך יומיים יוכלו 
תושבי השכונה ליהנות ממקום מפגש נעים ומהנה" < רונית מורגנשטרן

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

בית מוטב יחדיו לפני השיפוץ. מימין: אלי שטרק | צילום: באדיבות הלשכה
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קבלת פנים - רישום וכיבוד
סו"ב אודי אביטל, יו"ר הוועדה לפיננסים

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
ח"כ הרב משה גפני, יו"ר ועדת הכספים בכנסת

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון
משכנתאות ועולם הביטוח - סו"ב יוסי ראובן, חבר הוועדה לפיננסים

פתרונות פיננסיים לגיל השלישי - סו"ב יפית תמיר, חברת הוועדה לפיננסים
פרישה מעושרת - סו"ב אייל רחובצקי, חבר הוועדה לפיננסים

נקודת מבט אירופאית על לימודי מקצועות הפיננסים - 
הגב' Marta Gellova, סגנית EFPA - איגוד המתכננים הפיננסים האירופאי

הפסקה
הצגת תוצאות סקר שביעות רצון - סו"ב דב צור, חבר הוועדה לפיננסים

"חטיפים" פיננסים לסוכן - סו"ב תדהר סטובי, חבר הוועדה לפיננסים
תמורות ושינויים בעולם הגמל - מר רונן טוב, משנה למנכ"ל, מיטב דש השקעות ויו"ר מיטב דש גמל ופנסיה

דיגיטלי או סוכן - מר אילן ברק, מומחה לתקשורת בין אישית
רב שיח: שירות = כסף

מנחת רב השיח – סו"ב שוש כהן גנון, חברת הוועדה לפיננסים
הגב‘ מיטל ברנע, סמנכ“לית מנהלת שרות לקוחות, אלטשולר שחם

הגב‘ כוכבית ארנון, סמנכ“לית מנהלת שרות לקוחות, הראל חברה לביטוח
הגב‘ לילך בוכמן, מנהלת שיווק, המסלקה הפנסיונית

הגב‘ מירי ציקווה, סמנכ“לית שרות לקוחות, פסגות
הגב‘ יעל פרוייליך, מנהלת מערך הדסקים, מיטב דש

רו"ח רונית כהן, מנהלת תחום בכירה קופות גמל מחלקה מקצועית, רשות המיסים
ארוחת צהריים

מנחת הכנס: המנחה והדוגמנית אילנית לוי

עלות עבור חבר/ת לשכה – 70 ₪ | עלות עבור מי שאינו חבר/ת לשכה – 400 ₪

* התוכנית נתונה לשינויים

להרשמה לחץ כאן

4.9.2019 | 08:30-15:00 | היכל התרבות חבל מודיעין, קרית שדה התעופה

חברי לשכה מוזמנים לרשום את עובד/ת משרדם בתעריף חבר לשכה 70 ₪, בטופס הרישום.

https://finance.forms-wizard.co.il/website/index
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אחד ב להשקת  שנים  שלוש  יצוינו  קרוב 
והאטרקטיביים  המעניינים  המוצרים 
בשוק ההון - קופת גמל להשקעה. מוצר 
זה מהווה תחרות גדולה למוצרי חיסכון אחרים כגון 
פיקדונות בבנקים, קרנות נאמנות, פוליסות חיסכון 
ומשמעותיים  ייחודיים  יתרונות  לאור  וזאת  ועוד, 
הקיימים במוצר זה שאינם קיימים במוצרים אחרים.

זו הובילה מאות אלפי חוסכים, לרבות  ייחודיות 
מיליארד  כעשרה  להפקיד  הביטוח,  סוכני  בעזרת 
זאת,  עם  שנים.  משלוש  פחות  בתוך  וזאת  שקל 
הייחודיים  יתרונותיו  לניצול  הפוטנציאל  מימוש 
של המוצר רק בראשיתו ואין ספק כי נראה צמיחה 

מואצת במוצר זה בשנים הקרובות. 
קונפוציוס, גדול הפילוסופים של סין, אמר: “בכל 
דבר יש יופי, אבל לא כל אחד יכול לראות זאת". אין 
ספק שבמוצר זה יש הרבה מאד יופי ולשם כך הכנו 
מדריך אשר מרכז עבורכם ועבור לקוחותיכם את כל 
הדברים ה”יפים” והחשובים על קופת גמל להשקעה.

נתונים כלליים
שנת הקמה: 2016

כמות חברות מנהלות: 14
סך נכסים: 9.98 מיליארד שקל 

הניהול  דמי  הדין,  הוראות  פי  על  ניהול:  דמי 
לשנה  ו־1.05%  הפקדה  מכל   4% הינם  המרביים 
הממוצעים  הניהול  דמי  בפועל,  הצבור.  מהחיסכון 
נמוכים יותר ועומדים נכון לשנת 2018 על 0.64% 

לשנה מהחיסכון הצבור וכ־0% מההפקדה.
קהל יעד: המוצר מיועד לכל אדם המעוניין לחסוך 
בעבור עצמו, לרבות עבור קטינים, לכל טווח זמן 

בו יחפוץ.

מסלולי השקעה ותשואות
כיום  השקעה.  מסלולי  במגוון  מנוהלים  הכספים 
מסלולי  ההשקעה.  מסלולי   94 לציבור  מוצעים 
כאשר  ומניות,  כללי  הם  המבוקשים  ההשקעות 
במסלול הכללי מנוהלים 62% מסך הנכסים )כ־6.2 
מיליארד שקל( ובמסלול מניות מנוהלים 23% מסך 

הנכסים )כ־2.3 מיליארד שקל(.
ההשקעה  מסלולי  כל  של  המצטברת  התשואה 

הקמת  ממועד  להשקעה  הגמל  בקופות 
)דצמבר   17.03% על  עומדת  המוצר 

על  כי  יצוין   .)2019 יולי   -  2016
זה  במוצר  נט,  הגמל  נתוני  פי 
הממוצעת  התשואה  הושגה 
הגבוהה ביותר בטווח זמן זה ביחס 
השתלמות  קרן  כגון  למוצרים 

וקופת גמל לתגמולים/חיסכון.

הפקדת כספים 
בקופת  מינימלי  הפקדה  סכום  אין 
הגמל. חוסך רשאי להפקיד עד 71,121 
יודגש כי  )נכון ל־2019(.  שקל בשנה 
תקרת ההפקדה היא לפי תעודת זהות 

)ולא לפי גוף מנהל/מסלול השקעה(. כך לדוגמה, 
השנה  להפקיד  רשאית  נפשות  חמש  בת  משפחה 

באופן מצטבר 355,605 שקל. 
כגון  הכספים  להפקדת  דרכים  מגוון  ישנן 
ושיק.  חשבון  לחיוב  הרשאה  בנקאית,  העברה 
בהפקדות  או  פעמי  חד  באופן  להפקיד  ניתן 

תקופתיות - לפי רצון החוסך.

משיכת כספים 
היתרון במוצר הזה הוא שבניגוד למכשירי חיסכון 
של  מס  ינוכה  הכספים  משיכת  בעת  רק  אחרים, 

25% על הרווחים הריאליים שנצברו. 
יתרון נוסף הוא בכך שהכספים ניתנים למשיכה 
‘הונית’. כמו כן, החוסכים במוצר  בכל עת בצורה 
והיא  וכפולה  מיוחדת  מס  מהטבת  נהנים  זה, 
האפשרות לנייד את הכספים שנחסכו לקופת גמל 
לקצבה החל מגיל 60 וזאת ללא תשלום מס רווח 
יינתן  כקצבה,  הכספים  קבלת  בעת  בנוסף,  הון. 
)“קצבה מוכרת” בעגה  פטור מלא מתשלום מסים 
בהסדרת  מותנה  האמור  כי  יודגש  המקצועית(. 

הנושא ע”י רשות שוק ההון.
מועד קבלת הכספים יהיה תוך ארבעה ימי עסקים 

מיום שהוגשה בקשת משיכה תקינה.

ניוד כספים
חברה  בין  הכספים  את  לנייד  ניתן  לא  כיום 
לחברה כיוון שטרם הותקנו תקנות בנושא 
זאת,  עם  ההון.  שוק  רשות  ידי  על 
צפויה  ההון  שוק  רשות  כי  יצוין 
“העברת  לתקנות  תיקון  להגיש 
בכדי  גמל”  קופות  בין  כספים 
ניוד כספים כאמור. על  לאפשר 
פי טיוטת תקנות שהוגשה בעבר, 
‘אירוע  אינו צפוי להוות  זה  ניוד 
הון  רווח  מס  ישולם  שלא  כך  מס’ 
בעת ניוד הכספים מה שכמובן מהווה 
יתרון נוסף לקופת גמל להשקעה על 

פני מוצרים אחרים. 
הכספים  את  לנייד  ניתן  זאת,  עם 
מגבלה.  ללא  ההשקעה  מסלולי  בין 
מיום  עסקים  ימי  שלושה  תוך  ינוידו  הכספים 
שהוגשה בקשה תקינה. ניוד זה אינו מהווה ‘אירוע 
מס’ כך שלא ישולם מס רווח הון בעת ניוד הכספים.

הליך שיווק/ייעוץ פנסיוני
הליך  הדורש  פנסיוני  כמוצר  מוגדר  המוצר 
אם  כי  יודגש  רישיון.  בעל  ידי  על  שיווק/ייעוץ 
זה, אזי בעל  הליך השיווק/ייעוץ נוגע רק למוצר 
ללא  ממוקד  הנמקה  מסמך  למלא  רשאי  הרישיון 

חובת פנייה למסלקה הפנסיונית.
בפסגות  מקצועי  ומנהל  סמנכ”ל  הינו  הכותב 

גמל ופנסיה בע”מ

 תחרות גדולה למוצרי החיסכון: 
קופת גמל להשקעה

אל מול הפיקדונות בבנקים, קרנות הנאמנות ופוליסות החיסכון הצטרפו לפני שלוש שנים קופות 
הגמל להשקעה  מה גרם למאות אלפי חוסכים להפקיד בהן כעשרה מיליארד שקל תוך זמן קצר? 

הנה כל מה שצריך לדעת על מוצר החיסכון המסקרן < אייל סיאני

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. האמור כפוף להוראות הדין ותקנון הקופה. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים )לא כולל 3 ימי העסקים 
הראשונים בתחילת כל חודש( והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת ובכפוף לניכוי מס כדין. הנתונים לעיל נכונים לחודש 

יולי 2019 על פי נתוני אתר גמל־נט. 
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון ע”פ דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כך אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. 

האמור אינו מהווה ייעוץ מס על ידי יועץ מס. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

יתרונות המוצר:
 ניתן למשוך את הכספים בכל עת

 דחיית תשלום מס רווח הון עד למועד
  משיכת הכספים 

 דמי ניהול אטרקטיביים

 קבלת הכספים כקצבה חודשית 
   פטורה ממס החל מגיל 60

 מגוון מסלולי השקעה

 מעבר בין מסלולי השקעה ללא   
   תשלום מס רווח הון

 אלטרנטיבת חיסכון לילדים

 שקיפות נתוני הקופות באתרי   
   החברות ומשרד האוצר

אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל 
מקצועי, פסגות גמל ופנסיה 

בע"מ   צילום: רמי זרנגר
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הגיעה ה לשתיים,  אמא  עזריה,  דסה 
נינג'ה  בתוכנית  מהקיר  נגיעה  למרחק 
ישראל ששודרה במוצ"ש האחרון וזכתה 
לתשואות ומחמאות ואף עליה לחצי הגמר. מדובר 
בהישג יוצא דופן של אשה בת 41 שנערים וגברים 
בני 18 ו־25 לא הצליחו להשיג ונפלו זה אחר זה 
כבר בשלבים הראשונים של המסלול. מה שרבים 
סו"ב  של  הבכורה  בתו  היא  שהדסה  זה  ידעו  לא 
יפת בקשי, יו"ר מחוז ב"ש והדרום בלשכת סוכני 

ביטוח.
היא נולדה בשם הדס והחליטה להוסיף את האות 
ה', לדבריה כי: "ה־ה׳ של ֲהַדָסה מסמלת  המשכיות 
או התחלה מחודשת להרבה דברים שהדס הביאה 
להם סוף. אחד מהם הוא  השירה והמוסיקה  שליוו 
אותי בצעירותי. בשבילי ביטוי עצמי דרך המוזיקה 
זה לגעת בנשמה, זו דרך לייצר חיבור בין הנשמה 
שלי לנשמה של מי ששומע. היצירה היא נצחית 

ובכך מסמלת גם כן את ההמשכיות".
כן, היא גם כותבת שירים ומבצעת אותם ותופיע 

אתם בנמל תל אביב באוקטובר הקרוב.

ילדת אקסטרים
מאז  אקסטרים  ילדת  הייתה  הדסה  בקשי,  לדברי 
הברזל  איש  בתחרות  השתתפה  "היא  שנולדה: 
על  רכיבה  של  קילומטר   180 שזה  מן(  )איירון 
ריצה  קילומטר של   40 מכן  לאחר  מיד  אופניים, 
מספר  בים",  שחייה  של  קילומטרים   4 ולבסוף 
גברים(  )כולל  מהבודדים  "היא  ומדגיש:  בקשי 

בישראל שעשו את זה".
בקשי  בחייה,  דופן  יוצאי  הישגים  עוד  לציין  אם 
והיא  שטח  אופנוע  טיס,  רישיון  לה  שיש  מספר 
בוגרת יחידת המודיעין 8200, שמעטים מתקבלים 
אליה. "כל מה שנחשב אקסטרים היא עשתה - היא 
חייבת להיות על הקצה כל הזמן. בהתחלה עבדה 
בתחום ההייטק ופיתחה קריירה מרשימה. ואולם, 
למרות שהצליחה בתחום, זה לא עניין אותה; היא 
שהייתה  מאז  הקצה.  עד  של  האתגר  את  צריכה 
דבר,  בכל  הראשונה  להיות  חייבת  הייתה  ילדה 
היא רקדה בלהקת המחול בת דור אבל כשהבינה 

שלא תהיה הרקדנית הראשית, עזבה גם את זה".
את  הקדישה  האחרונות  בשנתיים  בקשי,  לדברי 
ישראל.  נינג'ה  תחרות  לקראת  להערכות  עצמה 
היא  בארץ,  הייתה  לא  הדסה  התחרות  שידור  ביום 
נסעה לאפריקה עם בנותיה כשזה שודר. אז הקלטנו. 
לאחר השידור, הטלפון לא הפסיק לצלצל והווטסאפ 
המנהל  הוועד  מחברי  כולל  ברכה,  בהודעות  הוצף 
משתתפת  בו  השידור  על  מראש  להם  שהודעתי 

הדסה".

גו נינג'ה: סו"ב יפת בקשי על בתו האקסטרימית 
הדסה עזריה, משתתפת התוכנית נינג'ה ישראל, היא בתו של יו"ר מחוז ב"ש והדרום בלשכה  בראיון 

לביטוח ופיננסים הוא מספר: "הדסה הייתה ילדת אקסטרים מאז שנולדה" < רונית מורגנשטרן

יפת בקשי ובתו הדסה עזריה"
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תואירבבםירחוב

לפרטים ולהרשמה

נושאים נוספים בכנס:

בכירי ענפי הבריאות והביטוח על תפקידו של סוכן 
הביטוח בעולם הבריאות וניהול תיק הלקוח

פרקטיקה בביטוחי בריאות

VS

מחיר מיוחד לחברי 
לשכת סוכני הביטוח

 רפורמות הבריאות במבחן הזמן
 תפקיד הסוכן בעולם הבריאות

 ניהול נכון של תביעת בריאות

 חדשנות ופיתוחים טכנולוגיים
 מגמות בביטוחי הבריאות בעולם

 אתגרים תקציביים במערכת הבריאות

תפקידו של סוכן 
ביטוחי הבריאות העתידי

ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

טכנולוגיות רפואיות 
ומניעה בפוליסות הבריאות

איגור מורי, יו"ר ועדת בריאת וסיעוד, 
לשכת סוכני הביטוח

שימושים עיקריים בביטוחי 
בריאות פרטיים ככלי מכירה

חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני 
בריאות וסיעוד

טיוטת תאונות אישיות ככלי 
ללימוד ובקרה בעת מכירת ביטוח   

עו”ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי 
של לשכת סוכני הביטוח

מה בין חוזר כתבי השירות 
ועולם הרפואה והביטוח?

עו”ד שלומי הדר, שותף במשרד ג’ון גבע, 
הדר ושות’ – עורכי דין ומגשרים

דיבייט: פוליסות חדשות מול ישנות

עו”ד שי אופזעו"ד שמיר קמינסקי

https://www.adif-knasim.com/
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ת הקידמה אי אפשר לעצור; כל ניסיון א
והתערבות  אכיפה  ניסיון  או  רגולטורי 
ממשלתית לא צלחו במהלך ההיסטוריה.

הנר הראשון למאור הומצא במצרים לפני מאות 
שנים, הנר היה כלי חרס קטן עמיד בחום שמולא 
צמר  או  כותנה  הושחלה  שדרכה  פיה  עם  בשמן 
הקדרות  תעשיית  החדרים.  את  והאירה  שדלקה 
בשנים  מאות  במשך  השולטת  התעשייה  היתה 

ועברה מאב לבן.
בהן  והשיטות  הנרות  השתכללו  השנים  עם 
החלו  הרומית  בתקופה  האדם.  בני  השתמשו 
להשתמש בכלי קיבול ממתכת, בימי הביניים גילו 
התאמה  שעשו  קדרים  השימושית.  השעווה  את 
למקצועות הנפחות ולמדו כיצד לעבוד עם שעווה 

ולייצר נרות - הם אלו ששרדו את השינוי.
הזכוכית  נכנסה  ה־12  במאה   - שינוי  ושוב 
והאצולה  הכנסייה  מבני  את  ועיטרה  המלוטשת 
אותה  השמש,  אור  את  שהעביר  כחלון  ושימשה 
שהיו  מעץ  הכנף  חלונות  את  החליפה  הזכוכית 

סגורים רוב היום בשל האבק ופגעי מזג האוויר.
בנרות  התלות  את  הקטינו  החדשים  החלונות 
גם  היום,  רוב  השמש  אור  את  והעבירו  מאחר 
כמו  במדינות  ה־16  במאה  רגולטוריים  ניסיונות 
הולנד ואנגליה שהטילו מס על בעלי החלונות - 
לא הצליחו לעצור את הקדמה אלא זה רק תמרץ 
ולפעול  יותר  גדולים  משטחים  ליצור  הענף  את 

לאספקה המונית.
וכך, בעלי הנפחיות היו צריכים לבצע התאמות 
חדשות ולעבור אף הם לייצור תעשייתי. גם הפעם 
זה שביצע את השינוי ועבר לתעשיית הזכוכית - 

הוא זה ששרד.
אדיסון  של  הלהט  נורת   - חדשה  המצאה  ושוב 
ומחקה  כמעט  המאה  בתחילת  החשמל  ואספקת 
שינוי  שעשה  זה   - שוב  הנרות,  תעשיית  את 
וייחס למוצר תכונות אחרות מלבד תאורה לצרכי 
תפילה כמו למשל: יצירת אווירה, הכנסת צבעים 
ועיצוב צורה לנרות - המשיך הלאה עם  וריחות 

הקידמה.
בענפים  שינויים  עשו  הקידמה  והן  החשמל  הן 
עם  היה  הבולטים  אחד  הנרות,  מלבד  נוספים 
המצאת המקרר הביתי אשר עד לפני הגעתו של 
המקרר, סיפקו במשך עשרות שנות קרח על ידי 
מפעלי קרח ואיתם מוכרי קרח - נאלצו להוריד 

מחירים ולהתמודד עם מציאות חדשה.
פנייה  נעשתה   - המאוחרות  החמישים  בשנות 
על  שיאסור  הממשלה,  ראש  אשכול,  ללוי 
הוטל מס על   - יבוא מכשירים. על מנת לעכב 
ניתן היה לעצור  הרוכשים, אך את הקידמה לא 
והסוף ידוע - מוכרי הקרח שעשו התאמה ונכנסו 

לתעשיית המקררים הם אלו ששרדו.

המהפכה כבר כאן
גם עולם הביטוח אינו יכול לעצור את הקידמה 
והוא עובר שינוי ששום התערבות רגולטורית או 
התאמה  רק  אלא  המצב  את  תשנה  לא  פוליטית 

דיגיטלית, שינוי ארגוני וחשיבה מחדש.
משום  ולא  הפינטק  מחברות  מגיע  השינוי 
גורם אחר. פינטק הינו שילוב של צמד המילים: 
פה  כבר  הפינטק  תחום  פיננסית".  "טכנולוגיה 

פיננסיים  בתחומים  הן  מורגש  אכן  והשינוי 
רחבים: בנקאות, ניהול כספים, חסכונות, הלוואות 
להמונים וגם ביטוח, וזה ישנה את המפה בעשור 

הבא.
כרטיס  שעשה  למהפך  זה  את  לדמות  אפשר 
למוצר  הפך  עת  שנה,  כשלושים  לפני  האשראי 
להמונים שעד לפני המצאתו - עוד עמדו שעות 

בתורים בכדי למשוך מזומן מסניפי הבנק.
ובנקאות  וירטואליים אחדים  המעבר למטבעות 
הפינטק  וככל שפעילות  כבר מתרחש  דיגיטלית 
יינתנו   - אדם  ככוח  ולא  ראשי  כשחקן  תתרחב 

שירותים דיגיטליים מהירים אשר ייצרו למעשה 
זו הלוואה לתשלום על  חיסכון בעלויות. בין אם 
תשלום  כאשר  ביטוח,  פוליסות  ורכישת  סחורה 
דרך  הלקוח  לחשבון  ישירות  יתבצע  התביעה 
למוצר  הנגשה  מבוצעת  וכך  שירות  אפליקציית 

והוא יגיע לבית של כל אחד.
המהפכה כבר פה, היא מורגשת וזאת רק ההתחלה. 
כדאי שהסוכנים יעשו שינוי נוכח המצב החדש על 
ידי מעבר למשרד דיגיטלי, סימולטורים וטפסים 
חכמים הנותנים מענה מהיר ללקוח, הפקה וטיפול 

בתביעות און ליין כאשר הסוכן הוא הצד המכוון 
המפקח על תנועת החומר הן לחברות הביטוח והן 
ללקוח  דואג,  ואף  ושומר,  ממשלתיים,  לגופים 

בצורה המהירה והיעילה ביותר.
חיסכון במיסוי ושירותי ביטוח מקיפם בלחיצת 
האור  החדש. את  יבצעו התאמה למצב   - כפתור 
כבר  לקידמה  וההתאמה  לכבות  ניתן  לא  שלנו 

מתחילה להתבצע.

בלשכת  פיננסים  ועדת  חבר  הינו  הכותב 
סוכני ביטוח

פינטק, ביטוח ומה שביניהם
 כפי שנכנסו נרות החרס, חלונות הזכוכית ונורות הלהט לחיינו – כך גם טכנולוגיית 

הפינטק משפיעה על עולם הביטוח  כיצד יש להתמודד עם הקדמה? מעבר למשרד 
דיגיטלי הוא רק ההתחלה < סו"ב תדהר סאטובי

כדאי שהסוכנים יעשו שינוי נוכח המצב החדש

 דעה | התאמה דיגיטלית

גם עולם הביטוח אינו יכול לעצור את הקידמה והוא עובר שינוי 
ששום התערבות רגולטורית או פוליטית לא תשנה את המצב אלא 

רק התאמה דיגיטלית, שינוי ארגוני וחשיבה מחדש
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יש ב בחירות  מערכת  כל  של  תחילתה 
הבחירות  כ"מערכת  אותה  לתייג  נטייה 
ואכן  כאן".  שהייתה  מעניינת  הכי 
להישמע  מבלי  אך  חוזרת.  ההיסטוריה  רבותיי, 
קלישאתי, אני סבור שמערכת הבחירות הקרובה 

היא באמת אחת שכזו. 
ומה מנסים  זאת חדש בבחירות האלו?  מה בכל 

לייצר כחדש?
זוהי הפעם הראשונה בה ישנה מערכת בחירות 	 

הקהל  קודמת.  בחירות  למערכת  צמודה 
מהבטחות  המשילות,  מחוסר  שבע  הישראלי 
הבחירות, מטלטלות פוליטיות ומההתכתשויות 
הבלתי פוסקות. ברובו הגדול הוא מעדיף לבלות 
האתגר  להצביע.  ללכת  מאשר  בים  היום  את 
הקרובה  במערכה  לייצר  הוא  כיום  המשמעותי 
מעניינים  חידושים  ולהביא  חדשות  אנרגיות 
בתקופה כל כך קצרה. המפלגות צריכות לייצר 
ביום  לאזרחים מניע לפעולה, על מנת שיצאו 

הבוחר להצביע ויביאו אחוז הצבעה גבוה.
"הולדתו של איווט החדש": מגמה ארוכת שנים 	 

בחירות,  מערכות  מספר  ליברמן.  על  עברה 
ירידה מתמדת במספר המנדטים, ביצוע חבירה 
לא מוצלחת לליכוד ושלל טלטלות מפלגתיות 
זאת,  כל  עם  ביתנו".  "ישראל  פרשת  דוגמת 
להיות  הבחירות  לאחר  הפך  פוליטית  בחכמה 
חצי  את  לקבל  שיכול  האיש  המאזניים,  לשון 
תלך  או  הממשלה,  תורכב  בזכותו  המלכות 
שיש  איווט,  של  "בחירתו  חוזרות.  לבחירות 
בייצור  לו  סייעה  התכנסנו,  שבגללה  שיאמרו 
מיומן  פוליטיקאי  של  מהלך  חדשה.  תדמית 
)בניגוד  לעברו  ומסתער  פנוי  ואקום  שמזהה 
להגיון של אדם שחצי המלכות מונחת לפניו(. 
בקרב  מחודש  מיצוב  לתהליך  יוצא  ליברמן 
לעקוב  מעניין  עניין.  כבעל  מזהה  אותו  הקהל 
ולראות כמה קמפיין טוב יכול להשכיח את כל 
ליברמן  מחודשת.  תקווה  לייצר  ואפילו  העבר 
מתגלה כמי שיודע לזהות הזדמנויות ולהסתער 
יותר  דומה  למעשה  החדש"  "האיווט  עליהן. 
מחונן  פוליטיקאי  פעם,  של  לאיווט  מתמיד 

שיודע לעשות פוליטיקה ולזהות דעת קהל.
באותו עניין, לימין יש אתגר יוצא דופן – הוא 	 

וזוהי  איווט,  ללא   61 ממשלת  לייצר  צריך 
מישהו  יש  שאם  כמדומני  פשוטה.  לא  משימה 
ה״קוסם״  נתניהו.  זה  בזה,  לעמוד  שיכול 
מבלפור, כפי שנוהגים לכנות אותו, ככל שיכו 
בו יותר, ישלוף עוד הברקה ועוד מהלך שידבר 
למעל  יגרום  ובעיקר  הבוחרים  של  לליבם 

מיליון בוחרים להאמין שאין לו תחליף.
היא 	  האלו  הרדומות  בבחירות  השאלות  שאלת 

כגון  הקטנות  המפלגות  והאם  ההצבעה  אחוז 

מפלגת העבודה־גשר והמחנה הדמוקרטי יעברו 
שמרגיש  הימין  להערכתי  החסימה.  אחוז  את 
כל חייו את תחושת האנדרדוג וחושש ממשלת 
גבוה. השאלה  הצבעה  אחוז  על  ישמור  שמאל, 
במגזר  ובייחוד  בצד השמאלי של המפה  תהיה 
מסתמן  זה  ההצבעה.  אחוז  יהיו  מה   – הערבי 

כמפתח של הבחירות הקרובות.
גם בציבור החרדי מתחוללים אירועים פנימיים 	 

עמדתה  את  הדעת.  את  עליהם  לתת  ששווה 
כבר  אנחנו  המשפט  מערכת  בנושאי  ש"ס  של 
יהדות  מפלגת  עולה  לראשונה  אך  מכירים, 
ברשתות  קמפיין  עם  האשכנזית  התורה 

החברתיות נגד בית המשפט: "זה אנחנו או הם". 
גם יו"ר ועדת הכספים המיתולוגי, משה גפני, 
שהפך בעשורים האחרונים לחלק מהממלכתיות  
פסיקת  בעקבות  בקולו  התגייס  הישראלית, 
הופעה  לבטל  בחיפה  המחוזי  המשפט  בית 
זהו  חיפה.  עיריית  מטעם  לחרדים  נפרדת 
גם  אבל  גפני,  של  במחוזות  שגרתי  לא  מהלך 
עם  ממשלה  שתהיה  שכדי  מבינים  החרדים 
חרדים הם חייבים להעלות את כמות המנדטים 
מהבחירות  יותר  טובה  תוצאה  ולהשיג  שלהם 

האחרונות.

השפן שבכובע  
עדיין  הבחירות,  על  כשמסתכלים  זאת,  ובכל 
הממשלה  ראש   – אחד  איש  סביב  ונד  נע  הכל 
ללא  מנדטים   61 לו  יהיו  האם  נתניהו.  בנימין 

ליברמן או לא? האם ישאר ראש הממשלה או לא? 
איזה   – בטריבונה  הצופים  של  השאלות  ושאלת 
יקסים  והאם  מהכובע  הפעם  הקוסם  ישלוף  שפן 

שוב?
אני חובב טניס מושבע. כטניסאי חובב אני אוהב 
לעקוב אחר שחקן הטניס פדרר שהמציא את עצמו 
כל פעם מחדש בווירטואוזיות הכה אופיינית לו. 
בגיל  גם  אך  פעמים  עשרות  פדרר  את  הספידו 
38 הוא נשאר הדבר החם של הענף כשהוא עולה 

למגרש כמו שפדרר יודע, ותמיד מפתיע.
נתניהו הוא הפדרר של עולם הפוליטיקה. בחייו 

־הפוליטיים חווה אין סוף הספדים פוליטיים ואיחו

לי הנפילה, וביכולותיו המופלאות הוא מוכיח לנו 
כל פעם אחרת.

ולמרות הכל, אומרים שלכל אדם יש תחליף ואף 
אחד לא חי לנצח. 

אז האם אנו חווים סוף עידן או שמא עוד נקודת 
ציון בדרכנו לעוד קדנציה? ימים יגידו.

הכותב הינו יו"ר ריפבליק יועצים ומשמש 
כמנהל מערך האסטרטגיה והלובינג של הלשכה

בחירות 2019 - יחסינו לאן?
מערכת הבחירות הקרובה, כמיטב הקלישאה, תהיה מערכת הבחירות הכי מעניינת שהיתה 
כאן  ומה משותף בין מערכת הבחירות הקרובה לבין ספורט הטניס?  < לירון הרשקוביץ 

 דעה | בין פוליטיקה לטניס

 האתגר המשמעותי 
כיום הוא לייצר במערכה 
הקרובה אנרגיות חדשות 

ולהביא חידושים מעניינים 
בתקופה כל כך קצרה

shutterstock :פדרר. המציא עצמו כל פעם מחדש | צילום

שאלת השאלות 
בבחירות הרדומות 

האלו היא אחוז 
ההצבעה והאם 

המפלגות הקטנות 
 כגון מפלגת 

העבודה־גשר והמחנה 
הדמוקרטי יעברו את 

אחוז החסימה
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על רשלנות סוכן בקיצור תקופת ביטוח
 בסוגיה שנידונה בבית המשפט עלתה שאלת האחריות של סוכן וחברת הביטוח שפעלו 

לקיצור תקופת הפוליסה, ובזמן הקיצור רכבו של המבוטח עבר תאונה < עו”ד עדי בן אברהם

אשר ה סוכן  רשלנות  על  נדבר  שבוע 
פעל לקצר את תקופת הביטוח על מנת 
אחרת  מקבילה  לפוליסה  להתאימה 
כספית  תביעה  על  מדובר  הרכב.  ביטוח  בתחום 
פוליסת  פי  על  ביטוח  תגמולי  לדרישת  בנוגע 
רכב  מעורב  היה  בה  דרכים  תאונת  עקב  מקיף 

התובע. 
 ,31.1.17 ביום  לפוג  מיועדת  היתה  הפוליסה 
אולם קוצרה ליום 31.12.16, הרכב המבוטח היה 
נזקים  לו  ונגרמו   13.1.17 ביום  בתאונה  מעורב 
בסך של 27 אלף שקל לערך. חברת הביטוח טענה 
כי הפוליסה קוצרה על פי בקשת הסוכן  )אשר טען 
כי פנייתו נעשתה בשם המבוטח(, כדי להתאימה 

לתום תוקף פוליסת החובה. 
דעת  על  נעשה  התקופה  קיצור  כי  טען  הסוכן 
חברת הביטוח ומקורו בתקלה החוזרת לימי הקמת 
הפוליסה  של  המקורית  התקופה  שכן  הפוליסה, 
והתוספת  דצמבר  לסוף  עד  להיות  צריכה  היתה 
של חודש נוסף היא בכלל גחמה של חברת הביטוח 
הסיום  המועד  את  לאחור  תיקנה  מכן  שלאחר 
טענו  הסוכן  והן  המבוטח  הן  הסוכן.  ידיעת  בלי 
חברת  כשלוח  הינו  הביטוח  סוכן  של  מעמדו  כי 

הביטוח ולא של המבוטח. 
כי כל התשלומים שולמו  בנוסף, טענה החברה 
כלל  אין  למבוטח  ולכן  ברכב,  הנוהג  ידי  על 
חברת  מכתב  על  הסתמך  המבוטח  תביעה.  עילת 
 .31.1.17 ביום  פוקעת  הפוליסה  לפיה  הביטוח 
כי  העידה  הביטוח  חברת  נציגת  שנערך,  בדיון 
הסוכן שוחח עימה וסיכם עימה על קיצור תקופת 
בו  חזר  הסוכן  הביטוח  מקרה  לאחר  אך  הביטוח, 

מהדברים  ואף טען כי השיחה המוקלטת שהיתה 
ברשותו לא ניתנת לאחזור.

 יתרה מכך, החתמת של החברה סיפרה כי הסוכן 
למשרדי  שהגיע  בעת  הפוליסה  את  לקצר  ביקש 
החברה, ואף קיבל לידיו את התוספת לפוליסה בה 
תוקנו התאריכים והתקופה קוצרה. חברת הביטוח 
אף ציינה תכתובת מייל בה נאמר על ידי הסוכן: 
כנראה  והמקיף   31.12.16 מסתיימת  "החובה 

בטעות 30.01.17 נא לתקן הקסקו 31.12.16".  
חברת הביטוח טענה כי על פי נהלי החברה, אם 
סוכן מבקש פעולה כלשהי בשם מבוטח, הפעולה 

ננקטת, תחת ההנחה שלסוכן יש תיעוד של בקשת 
מול  הדבר  את  מוודאת  אינה  והחברה  הלקוח, 
המבוטח, ואף אינה מעדכנת אותו במישרין בדבר, 
אלא את הסוכן בלבד. נציגת החברה אף חזרה על 
הסוכן  סיפר  מתחילה  ולפיה  בתצהירה,  דבריה 

שבקשת הקיצור היא על דעת המבוטח.
התוספת  את  מעולם  קיבל  לא  כי  העיד,  הסוכן 
לפוליסה, וכי הוא ביקש לפעול לאחד את תקופות 
הסיום של הפוליסות אך באף שלב הוא לא ידע על 

קיצור תקופת הפוליסה.
מלכתחילה  כי  קובע  בהכרעתו  המשפט  בית 
סוף  במקום  ינואר  לסוף  בטעות  הפוליסה  הופקה 
תחודשנה  הפוליסות  כי  הניח  הסוכן  דצמבר. 
פנה  שהמבוטח  לאחר  אך  הביטוח,  חברת  באותה 
כי  הסוכן,  ידי  על  לו,  נמסר  לא  אחרת,  לחברה 
עליו להתחיל את הפוליסה כבר מתחילת ינואר. 

בית המשפט מסכם כי הסוכן פעל באופן שגרם 
מועד  ותיקון  הפוליסה,  חידוש  במועד  לתקלה, 
בית  הקיימת.  בפוליסה  בטעות  שנעשה  הסיום 
היתה  הסוכן  של  ההתנהלות  כי  קובע  המשפט 

רשלנית באשר אין ספק שהוא חב חובת זהירות 
הפעולות  שבסדרת  ספק  ואין  המבוטח,  כלפי 
לא  הוא   – טובה  כוונה  מתוך  אם  גם   – שנקט 
נזהר די הצורך, והביא למצב של העדר פורמאלי 
של כיסוי ביטוחי. יש לברך על כך, מציין בית 
נזקי  רק  הינו  לדיון  המונח  שהעניין  המשפט 

רכוש קלים. 
ברוב  כי  נקבע  בו  הביטוח  חוזה  לחוק  בהתאם 
העניינים הסוכן הוא שלוחו של המבטח, הרי שאין 
הינה שלוח של חברת הביטוח,  כי הסוכן  עוררין 
ועל אף שקיצור תקופת ביטוח או תיקון הפוליסה 
שהם  הרי  החוק  בסעיפי  במפורש  מופיעים  אינם 
המשא  "לעניין  נקבע:  בו  הסעיף  לעניין  נכנסים 
ולעניין  הביטוח  חוזה  של  כריתתו  לקראת  ומתן 
או  החדש  לחוזה  ביחס  אם  בין  החוזה",  כריתת 

במגעים לקראת חוזה ביטוח עתידי. 
 לסיכום, קובע בית המשפט כי לאור התנהלות 
הסוכן ולאור העובדה כי הסוכן הינו שלוח החברה, 
ישלמו הנתבעים את הנזקים שנקבעו על ידי בית 

המשפט ביחד ולחוד לתובע. 
תיעוד  היה  לו  כי  להניח  ניתן  יועמ"ש:  הערת 
מסודר מול הלקוח, הרי שכנראה הדבר היה מונע 

את ההתנהלות בבית המשפט.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת
סוכני ביטוח 

Shutterstock :חשוב לשים לב לתקופת הפוליסה | צילום
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 בית המשפט קובע כי ההתנהלות של הסוכן היתה רשלנית. 
אין ספק שהוא חב חובת זהירות כלפי המבוטח, ואין ספק 

שבסדרת הפעולות שנקט, הוא לא נזהר די הצורך
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יוזמה ביטוחית: אורחים של רשת 
מלונות בהודו נהנים מביטוח 

תאונות ומטען ללא תשלום

שת המלונות ההודית OYO יחד עם חברת הביטוח ההודית ACKO יוצאות ר
ביוזמה ביטוחית חדשה. הן מעניקות כיסוי ביטוחי ללא תשלום לאורחי 
רשת המלונות ברחבי הודו. פוליסת הביטוח מכסה אובדן מטען, ביטוח במקרה 

של תאונה וביטוח רפואי המבטיח כיסוי הוצאות אשפוז.
OYO, רשת המלונאות השלישית בגודלה בניהול מלונות בזכיינות, עוסקת גם 
וחללי עבודה משותפים. הכיסוי הביטוחי יכלל בתעריפים של  בהשכרת דירות 

אורחי המלונות, הדירות והעובדים בחללי העבודה 
בהודו.

השהות  תקופת  לכל  יינתן  הביטוחי  הכיסוי 
וחללי  הדירות  המלונות,  רשת  מנכסי  באחד 
של  תקרה  עד  פיצוי  מבטיחה  הפוליסה  עבודה. 
פיצוי  מתאונה,  מוות  של  למקרה  דולר   14,000
של עד 140 דולר לאובדן מטען וכיסוי עד סכום 

של 350 דולר הוצאות בריאות.
שהכיסוי  קבעו  הביטוח  וחברת  המלונות  רשת 
דרך  ישירות  המזמינים  לאלה  יינתן  הביטוחי 

המלונות, באפליקציה של הרשת ולאלה המגיעים 
למלונות ללא הזמנה מראש. אולם הרשת בוחנת הרחבת מתן הכיסוי הביטוחי 
לצינורות שיווק נוספים. ברשת משוכנעים כי מתן ההטבה הזו תסייע למלונות 

וחללי העבודה במאבק השיווקי להשגת לקוחות נוספים.

סקר: 98% מהסטארט־
אפים הפיננסיים ביטוחיים 

חשופים למתקפות סייבר

הפיננסיים ס מהסטארט־אפים  ש־98%  חושף  חדש  קר 
הצורות.  בכל  סייבר  למתקפות  חשופים  הביטוחיים 
 ,IMMUNIWEB האבטחה  חברת  ידי  על  שנערך  הסקר, 

הקיף כ־100 סטארט־אפים פיננסיים מובילים.
מחדלי  בחנה  השוויצרית  האבטחה  חברת  הסקר,  במהלך 
היא  הסטארט־אפים.  של  ובפיתוחים  באתרים  אבטחה 
אצל  חמורות  אבטחה  פריצות  שהיו  מציינת, 
מאלה  וב־64  שבהם  המובילים  מתוך  שמונה 

שנמצאים בתחילת דרכם.
פגמים   - נוספת  בעיה  שיש  נמצא  בנוסף, 
באבטחה של אפליקציות הטלפונים הסלולריים 
של חברות הסטארט־אפ. ב־100% מהאפליקציות 
ברמה  אחד  אבטחה  סיכון  מצאו  הסלולריות 
מהאפליקציות  אחוז  ב־97%  ואילו  בינונית, 

הסלולריות נמצא שישנם שני סיכוני אבטחה.
שבחינה  היא:  הסקר  עורכי  של  המסקנה 
הפיננסיים  הסטארטפים  כי  מראה  ראשונה 
והביטוחיים שיפרו את האבטחה ביחס לעבר. אולם בהשוואה 
באבטחה  פער  יש  עדיין  הבנקים,  של  אינטרנט  למערכות 

הדרושה.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים

דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות )לא מוקד( בסוכ' ביטוח 
בשרון, משרה מלאה א-ה 08:15-17:00, חובה ניסיון 

בשירות לקוחות בביטוחי בריאות/ חיים, יתרון ליוצאי 
סוכנויות ביטוח. התפקיד כולל: מענה לשיחות יוצאות/ 

נכנסות, טיפול בעדכון שינויים בפוליסה, הסבר כל כיסויי 
הפוליסה, הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/

בנקים. נדרש אוריינטציה מכירתית/ ראש גדול/ אחריות 
ומסירות/נעימות והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד.. שכר 

גבוה למתאימים. אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי 
 גיבוש חברה, הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

 jobs@ins2000.co.il , או 052-4175111 בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות  )לא מוקד(. משרה מלאה א-ה 

08:15-17:00. חובה ניסיון בשימור לקוחות בביטוחי 
בריאות/ חיים . יתרון ליוצאי חברות ישירות. שכר גבוה 
למתאימים , יעדי מדרגות ובונוסים. נדרש אוריינטציה 

מכירתית/ ראש גדול/ אחריות ומסירות/נעימות 
והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד - שכר גבוה למתאימים. 

אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי גיבוש חברה, 
 . jobs@ins2000.co.il הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

או 052-4175111 בוואטאפ 

חיתום והפקה. תפקיד זמנית -החלפה לחל"ד עם אופציה 
לוותק בחברה. משרה מלאה א-ה 08:15-17:00. חובה 

ניסיון והכרת פוליסות הבריאות/חיים. יתרון לבעלי ניסיון 
בהפקה וחיתום בעולם הביטוח. התפקיד כולל: שליחת 

פוליסות לחב' ביטוח לצורך הפקה. ביצוע מסמך השוואה 
בין פוליסות קודמות לפוליסות חדשות לפני העברה 

לחיתום. טיפול בהשלמת מסמכים רפואיים והשלמת 
תהליך חיתום עד להפקת סיום הפוליסה. נדרש ראש 

גדול/ אחריות ומסירות/נעימות והקשבה. שכר ממוצע 

+7000. אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי גיבוש 
חברה. לשליחת קו"ח jobs@ins2000.co.il  או -052

4175111 בוואטאפ

לסוכנות ביטוח באזור ראשון לציון דרושים אנשי/
נשות שיווק גם ללא ניסיון, למשרת תיאום פגישות 

ותפעול במשרד בין השעות 09:00 – 15:00 )גמישות 
בשעות(, תיאור התפקיד : ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 

פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, אין צורך 
בידע מוקדם אלא רק ביחסי אנוש טובים ורצון להצליח, 

הכשרה תינתן במקום, ליווי להצלחה שכר בסיס + 
עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה גבוהה, 

ניסיון בתיאום פגישות -יתרון, ראש גדול. קורות חיים יש 
לשלוח GIL@BEYAHAD-INS.COM נייד 052-7703399

לסוכנות ביטוח במודיעין, בקניון עזריאלי,  דרוש/ה 
פקיד/ה עם ניסיון למשרה מלאה לעבודה בביטוח 

אלמנטרי דרישות התפקיד: תפעול המשרד, הפקת 
פוליסות רכב, עבודה מול מבוטחים וחברות ביטוח. נא 

eyal@sos-ins.co.il לשלוח קורות חיים למייל

 לסוכן ביטוח בירושלים, דרושה עובדת עם נסיון בתחום 
האלמנטרי ויכולת טובה בתפעול מערכות מחשב ישראל 

0546564001

דרושה מזכירה עם ניסיון באלמנטרי. אופציה למשרה 
Office@ .חלקית. כרגע לתקופה זמנית. לא חובה ניסיון

mazal-ins.co.il
לסוכנות מתפתחת בכפר יונה דרושים: פקידי ביטוח 

להקמת מחלקה אלמנטרית – רצוי עם ניסיון , + טלפנים 
afikf.gabi@ :למח' טלמרקטינג. 0529770368 נתן קו"ח

gmail.com
לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית ברעננה דרוש\ה 

חתם\ת אלמנטרי לניהול תיק פרט – חידוש והפקה 
)ללא תביעות(. נדרש ניסיון, אנגלית טובה והיכרות 

עם תוכנות חברות הביטוח יתרון. קו''ח נא לשלוח 
  yoelsegalhalevi@gmail.com למייל

שכירות משנה
סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 

הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה כולל 
2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, מיקום 

מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03־9591333 
 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
־ מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 

בכפר־סבא. מיידי, כולל ריהוט 052־2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
ins.co.il־shlomo@ks .2944888לפרטים – שלמה 052־

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 
חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 

ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 
mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(?   מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  

7305550@gmail.com

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 

)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 

כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 

צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 

 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 
הנייד שלי לפרסום 0527703399

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 

ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il  נייד: 

0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.

מחיר החדר במלון כולל כיסוי ביטוחי

mailto:GIL@BEYAHAD-INS.COM

