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מזיכרון
לעצמאות

סו"ב בועז קוקיא מספר בגעגוע על בנו,
סמל רון קוקיא ז"ל שנרצח בפיגוע בערד
וגם פרויקט מיוחד ליום העצמאות :סוכני
ביטוח מציינים מה הכי ישראלי בעיניהם
ומעניקים טיפים למנגל מנצח



> עמ' 7־14

חוזרת בה

הסכם קיבוצי חדש

בולטים ומבוקשים

לשכת סוכני ביטוח פנתה
לחברת שירביט כדי שתבטל
את חוזה ההתקשרות שחתמה
עם סוכני הנסיעות  ‰החברה
שינתה את ההסכם > עמ’ 2

תוספת שכר ,בונוסים שנתיים
והשתתפות בארוחות :כך
ייהנו עובדי הפניקס מהצמיחה
ברווחי החברה בשנים
האחרונות > עמ' 5

סו"ב לילך מטרני ,יו"ר ועדת
הצעירים בלשכה ,מסבירה
בטור מיוחד כיצד להתמודד
עם חוסר הניסיון בתחילת
הדרך > עמ' 17

חדשות הלשכה

בעקבות פניית הלשכה :שירביט שינתה את
ההסכם המנוגד לחוק עם סוכני הנסיעות
כפי שפורסם בגיליון האחרון של "ביטוח ופיננסים" ,למרות כניסתה לתוקף של רפורמת ביטוח נסיעות
לחו"ל ,פרסמה שירביט חוזה התקשרות עם סוכני נסיעות  ‰בעקבות כך פנתה אליה הלשכה בבקשה
לבטל את החוזה > רונית מורגנשטרן

ח

ברת שירביט הודיעה בתחילת השבוע
ללשכת סוכני ביטוח כי בכוונתה לתקן
את הסכם ההתקשרות ולמנוע אפשרות
של מכירת פוליסות נסיעות לחו"ל על ידי סוכני
נסיעות ,וכי היא תאפשר שיווק על פי חוזר
הלידים בלבד.
כפי שפורסם בגיליון האחרון של "ביטוח
ופיננסים" ,למרות כניסתה לתוקף של הרפורמה
של ביטוח נסיעות לחו"ל ,האוסרת על סוכני
הנסיעות למכור ביטוחים כאלה משום שאינם
בעלי רישיון ,התקבלו בלשכה פניות של סוכני

מנכ"ל שירביט ,שלומי נחום | צילום :סיון פרג'

ביטוח חברי הלשכה לפיהן חברת שירביט פרסמה
חוזה התקשרות עם סוכני נסיעות .בעקבות מידע
זה פנתה הלשכה לשירביט באמצעות היועץ
המשפטי שלה עו"ד עדי בן אברהם ,בבקשה
לבטל את חוזה ההתקשרות וכאמור ,בעקבות
הפנייה ,נענתה שירביט לבקשת הלשכה.
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור רוזנפלד,
מסר" :ציבור המבוטחים בישראל חייב להיות
מטופל על ידי סוכן ביטוח בעל רישיון אשר
ישמור עליו ,יתאים לו את הביטוח המתאים
לצרכיו וילווה אותו בעת תביעה".

חדשות הביטוח

יואב גפני פורש מרשות שוק ההון

לאחר  15שנים הודיע סגן הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון על פרישתו  ‰בין היתר היה אחראי
גפני על הובלת הרפורמה בתחום השיווק הפנסיוני > רונית מורגנשטרן

י

ואב גפני ( ,)44סגן הממונה על רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,הודיע על החלטתו
לפרוש מתפקידו לאחר  15שנים במשרד
האוצר וברשות .במהלך השנים כיהן גפני בתפקידי
ניהול רבים ועסק בכל תחומי הפעילות של רשות
שוק ההון ,כאשר בשנים האחרונות מילא תפקידי
מפתח בכירים .בתפקידו האחרון כיהן כאחראי על
השירותים הפיננסיים המוסדרים ,פיקוח על שוק
ההון ,השקעות ומערך הרישוי.
גפני החל את דרכו באגף שוק ההון במשרד
האוצר בשנת  .2004טרם תפקידו האחרון כיהן
כיועץ בכיר לממונה על שוק ההון .ובנוסף כיהן
כדירקטור מטעם שר האוצר בבורסה לניירות ערך
בתל אביב בשנים 2015־.2019
יואב גפני ניהל פרויקטים רבים בשנות עבודתו
ברשות שוק ההון .בין היתר ,ניתן למנות את הובלת
הרפורמה בתחום השיווק הפנסיוני שכללה את
הזכות לבחור סוכן ביטוח; את הקמת מערך הרישוי
והפיקוח על התחום החדש של נותני אשראי ונותני
שירותים פיננסיים אחרים .בנוסף ,היה גפני אחראי

ביטוח
ופיננסים
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על הטיפול בבקשות להיתרי שליטה בגופים
מוסדיים ,בין היתר ,של חברות זרות.

כפוף לתקופת צינון

הממונה על רשות שוק ההון ,ד"ר משה ברקת,
מסר" :יואב תרם באופן משמעותי לרשות שוק
ההון במשך כ־ 15שנים ,תרומה שהייתה לה
השפעה גדולה הן במישור האישי והן במישור
המקצועי .אני מודה לו על שנות שירותו הפוריות
והמוצלחות ברשות שוק ההון .אני משוכנע כי
הניסיון הרב ,הידע ,המקצועיות וההתנהלות של
יואב יהוו נכס אמיתי בכל אשר יפנה .אני מאחל
לו הצלחה בדרכו החדשה".
יש לציין ,כי גפני כפוף לתקופת צינון של
כשנה ,שבה לא יוכל להתקבל לעבודה בגופים
עליהם פיקח במסגרת תפקידו ברשות.
עזיבתו של גפני היא עזיבת בכיר ראשונה ברשות
שוק ההון שתחת הממונה ברקת .גפני התמודד על
משרת הממונה הבא אחרי דורית סלינגר ,אך מי
שנבחר היה לבסוף ברקת .ההערכות בתחילת דרכו

גפני | צילום :רשות שוק ההון

של ברקת היו שסגניה הבכירים של סלינגר (גפני,
הראל שרעבי ואסף מיכאלי) לא יישארו ברשות
שוק ההון תחת הממונה החדש .נותר לראות מה
יעשו הסגנים האחרים בעקבות פרישת גפני.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורך ראשי :לירן וייס | כתיבה:
רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש ,טל'
7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדשות הביטוח

"בתקופה קצרה שינינו לטובה את הנראות
הציבורית של סוכן הביטוח בתקשורת"

כך לדברי נשיא הלשכה בכנס שנערך באילת  ‰על השת"פ בין הלשכה לאיגוד המתכננים הפיננסים אמר:
"אני רואה חשיבות בעבודה משותפת .הלקוח צריך לקבל פתרון במשרד אחד" > רונית מורגנשטרן

אנחנו בונים לובי פוליטי חדש שיכלול חברי
כנסת ושרים ,שתומכים בנו לא בגלל שהם
חוששים מכוחנו כמו במקרה ועד עובדי
הרכבת ,אלא בשל חשיבותנו לציבור .אחד ההישגים
הגדולים של הקדנציה שלי עד כה הוא שינוי סדר
היום הציבורי והנראות של סוכן הביטוח בציבור
ובתקשורת .המודעות לחשיבות איש המקצוע
גדלה והלקוחות יודעים שעדיף להם לפנות לאיש
מקצוע ולא לשני כהן מהפרסומת של ביטוח ישיר“.
כך אמר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
בכנס אגוד המתכננים הפיננסיים השנתי המתקיים
באילת.
נשיא הלשכה הדגיש כי הוא רואה חשיבות
לשיתוף פעולה משמעותי בין לשכת סוכני ביטוח
לאגוד המתכננים הפיננסיים" :הלקוח צריך לקבל

"

רוזנפלד התייחס לביטול סעיף 19א'
פתרון אחד במשרד אחד בביטוח ,בפנסיה
ואמר” :אנחנו עומדים לבטל את סעיף
ובתכנון הפיננסי .שיתוף הפעולה
19א‘ בשיתוף עם רשות שוק ההון.
החשוב ביותר של המתכנן הפיננסי
כלומר ,ניתן יהיה לקבל תגמול גם מהגוף
הוא עם סוכן הביטוח .אני קורא לכל
המוסדי וגם מהלקוח .לכן אני חוזר על
המתכננים הפיננסיים ללמוד במכללה
קריאתי  -תהיו גם סוכני ביטוח“.
של הלשכה את תחום הביטוח“ ,אמר
את הכנס פתח יו“ר האיגוד ברק אצילי.
והוסיף כי” :החשיבות שהלשכה רואה
רוזנפלדקרן אצילי אמר כי ההנהלה הצליחה לייצב
במקצוע המתכנן הפיננסי יצא מהכוח
צילום :גיא
את הארגון בשנה האחרונה ועתה ,לאחר
אל הפועל עם השקת הוועדה הפיננסית
בלשכה .סוכן הביטוח והמתכנן הפיננסי יכול שהסתיימו מאמצי האיחוד ,הם מתכוונים להסתער
ללוות את המבוטח עוד לפני שחרורו מהצבא .אנו קדימה ולהגדיל את כמות המתכננים הפיננסיים
עובדים על הצעת חוק בה החיילים המשרתים יחלו ב־ .40%לדבריו ,ההסמכה המקומית של המתכננים
לחסוך לפנסיה החל מהשנה השלישית לשירות .היא כיום הסמכה גלובלית .כלומר ,אין הבדל בין
כלומר ,במידה שהחוק יתקבל ,טווח הגילאים המתכננים בישראל לבין שאר המתכננים בשאר
העולם.
שיצרוך הכוונה ביטוחית יגדל“.

הישג ללשכה :כלל ביטוח ופיננסים מקדימה
את תשלום העמלות ל־ 9בחודש

ב

מהלך החודשים האחרונים ,פעלו בכלל
ביטוח ופיננסים במלוא המרץ לקידום
מהלך של הקדמת מועד תשלום העמלות
המשולמות לסוכני הביטוח שלה בביטוח כללי.
החל מחודש מאי  ,2019מועד תשלום העמלות
החודשי בביטוח כללי יוקדם ליום ה־9
בעיה עם בתי ההשקעות
בחודש במקום ה־ 15בכל חודש ,כפי שהיה
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה,
נהוג עד כה.
מסר בתגובה" :כלל מצטרפת לחברות
ירון שמאי ,משנה למנכ"ל ,מנהל
ביטוח נוספות שאמרו כן להנהגת
חטיבת לקוחות והפצה ציין" :אנו רואים
הלשכה והקדימו את העמלות בפנסיוני
בסוכנינו שותף עסקי משמעותי בהצלחת
ובאלמנטר .לא נעצור כאן עד שכל השוק
החברה .במסגרת הקשר הרציף והיומיומי
שמאי
סיון פרג' יתיישר לתאריך תשלום עמלות שלא ירחק
שעלו
שלנו עם סוכנינו ,הקשבנו לצרכים
צילום:
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מן השטח והצלחנו לייצר פתרון מיטבי ,גם בנושא
זה .אנו מאמינים כי מהלך הקדמת תשלום העמלות
למועד מוקדם יותר בכל חודש ,יקל משמעותית על
הסוכנים ובתוך כך אנו פועלים במרץ כדי להקדים
את מועד תשלום העמלות גם בסקטורים האחרים".

מה־ 10בכל חודש .אנחנו עדיין מזהים בעיה אצל
בתי ההשקעות ומקווים שהיא תיפתר ממש בקרוב.
אני מודה ליורם נווה ,מנכ"ל כלל ,שנענה לפנייתנו
והסכים להקדים את העמלות מתוך ההבנה בצרכי
הסוכנים".
יש לציין כי הנהגת הלשכה מנהלת מגעים בנושא
עם חברות הביטוח כבר חודשים רבים ,וכיום כבר
רוב החברות משלמות עד ה־ 10בחודש .לפני
שבועיים הודיעה גם מגדל על הקדמת תשלום
העמלות בביטוח כללי .בעבר שילמו רוב החברות
את העמלות בדרך כלל ב־ 15לחודש ,בעוד שרוב
הסוכנים משלמים את שכר עובדיהם במשרד ב־10־9
בחודש ,מה שיצר עומס כספי על הסוכנים.

חדשות הביטוח

כ־ 600בקשות לפיצויי רכוש בעקבות
האירועים האחרונים בדרום

ר

שות המסים דיווחה השבוע כי בעקבות
אירועי הלחימה בדרום ,הגיעו אליה
 435בקשות לפיצויים על נזקים שנגרמו
לרכוש .ברשות מעריכים כי מספר הפניות צפוי
להסתכם בכ־ .600היקף הנזקים יסתכם בעשרות
רבות של מיליוני שקלים.
רוב הפניות נוגעות לפיצויים על מבנים שניזוקו
( 291מתוך  )435כמחצית מהן מתושבי אשקלון.
 137מהפניות הינם בגין נזקים לרכב ,ושבע פניות
הינן בגין נזק חקלאי.
עוד נמסר ,כי נכון ליום א' בשעה  12:00הגיעו
צוותי הרשות לכ־ 70%מהפונים ,מדובר בכחמישה
עשר צוותים הכוללים שמאים ,מהנדסים ועובדים
נוספים המטפלים בפניות שהתקבלו .במסגרת
הטיפול ,עשר משפחות פונו לבית מלון במימון
הקרן וכן הוצבה שמירה בארבעה מבנים.
יש לציין כי כדי להגיש תביעה ,על הניזוקים
להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה
עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש
הינו עקב פעולות איבה/פיגוע .בנוסף ,יש לצרף
את המסמכים הרלוונטיים בהתאם לאופי הנזק.

 137מהפניות הינן בגין נזק לכלי רכב

הפקיד יפתח תביעה בגין אותו נזק ויפנה לגורם
המתאים לצורך המשך טיפול.
ניתן גם להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר גם
באמצעות המחשב או הסמארטפון .היישום כולל
סרטון הדרכה המציג את תהליך מילוי התביעה
והגשתה .עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל

מספר תביעה ,באמצעותו ניתן לברר את התקדמות
הטיפול בתביעה.
על פי הנוהל ,הודעה על נזק יש להגיש בתוך
שבועיים מיום קרות הנזק .את התביעה עצמה
לפיצויים יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום
קרות הנזק.

סטודיוהראל

גר קרוב
לעבודה?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

נוסעת בעיקר
בעיר?

נוסע בעיקר
בקורקינט?

מהפכה בעולם ביטוח הרכב!

הראל סוויץ׳

נסעתם מעט? שילמתם מעט!
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נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

חדשות הביטוח

הסכם קיבוצי חדש בחברת הפניקס

ההסכם כולל תוספת שכר ממוצעת של כ־ 10.3%ותוספת של  1%להפרשות הפנסיוניות ‰
עלות ההסכם –  120מיליון שקל > רונית מורגנשטרן

ג

ם עובדי הפניקס ייהנו מהצמיחה ברווחי
החברה בשנים האחרונות; לאחר שוועד
עובדי החברה וההסתדרות חתמו השבוע
על הסכם קיבוצי חדש לשנים 2019־.2021
נמסר כי ההסכם התלת־שנתי רלוונטי לכ־2,800
מעובדי הפניקס ,כולל הישגים משמעותיים
לקידומם וממשיך לעגן את מערכת יחסי העבודה
הטובים בחברה ,בהתבסס על התוצאות העסקיות
המרשימות שהפניקס מציגה בשנים האחרונות.
בין עיקרי ההסכם :תוספת שכר ממוצעת של
כ־ ,10.3%כאשר התגמול לא יפחת מ־ 360שקל
לעובד בתקופת ההסכם או  3%מהשכר ,הגבוה
ביניהם (ובחישוב שנתי ,לכל הפחות  120שקל או
 1%מהשכר ,הגבוה ביניהם) .כמו כן תינתן תוספת
של  1%להפרשות הפנסיוניות של העובדים ,כאשר
העלות תחולק באופן שווה בין החברה לעובד.

רוזנפלד
צילום :גיא קרן

הבונוס הכולל יגדל
במסגרת ההסכם שופר מנגנון הבונוסים השנתיים
שיינתנו לעובדים ,בהתאם לעמידה ביעדי הרווח
של החברה ,והבונוס הכולל יגדל לעומת ההסכם
הקודם .מענק נוסף של כ־ 5.6מיליון שקל יוענק
לעובדים לרגל שנת ה־ 70להפניקס ויתווסף
בחלקים שווים לבונוסים השנתיים.
עוד כולל ההסכם החדש השתתפות של
החברה במימון ארוחות צהריים יומיות לעובדים
בהיקף של כ־ 22מיליון שקל ,הגדלת התקציב
הקיים של פעילויות הרווחה לעובדים ,העלאת
הפרשות המעסיק לקרן השתלמות ל־ 7.5%לכלל
העובדים שסיימו את תקופת הניסיון בחברה
וקיבלו קביעות ,וכן השוואה בין תנאי ההעסקה
של עובדים שעתיים לעובדים חודשיים שסיימו
את תקופת הניסיון בחברה בנוגע לימי מחלה ,ימי
חופשה וימי הצהרה.
סך עלות ההסכם כ־ 120מיליון שקל ,לעובדים
עליהם הוא חל (כ־ 40מיליון שקל בחישוב שנתי).
יו"ר ההסתדרות ,ארנון בר־דוד אמר" :אני
מודה לכל השותפים בקידום הסכם זה ,אשר
ימשיך וישפר את תנאי העסקתם של אלפי עובדי
הפניקס .במשך שנים לא היו הסכמים קיבוציים
בענף הביטוח ,אולם בשנים האחרונות עובדי
הענף מוכיחים כי התארגנות היא הדרך לשפר את
ביטחונם התעסוקתי ,להבטיח את עתידם המקצועי
וליהנות מפירות ההצלחה שלהם עצמם".

שיפור תנאי השכר והרווחה
סמנכ"ל משאבי אנוש הפניקס ,ארז אורלי ,מסר:
"הסכם זה הינו עדות נוספת למערכת היחסים
הטובה והפורייה הקיימת בין הוועד ועובדי החברה
להנהלת החברה .אני מבקש להודות ליו"ר ועד
העובדים ,אורן שמידוב ,על ניהול הליך מו"מ
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גם העובדים ייהנו מהצמיחה | צילום :אגף הדוברות בהסתדרות

מקצועי וממוקד בטובת עובדי החברה מתוך הבנת
אתגריה העתידיים של החברה".
"מדובר בהסכם חשוב נוסף בתחום הביטוח,
כחלק מפעילות חטיבת עובדי הביטוח שהוקמה
בהסתדרות המעו"ף לפני מספר שנים" ,אמר יו"ר
הסתדרות המעו"ף ,גיל בר־טל" .העובדים הם
המשאב החשוב ביותר בכל חברה וגם הנהלות
חברות הביטוח מבינות שיש לתגמל ,לשתף ולקדם
את העובדים .אני מודה לכל מי שנטלו חלק במשא
ומתן על ניסוח הסכם זה .שיתוף פעולה והידברות
מכבדת בין ההנהלה לנציגות העובדים מביאה
להישגים לחברה ולעובדים" ,הוסיף בר־טל.
מירי גרגיר ,ראש חטיבת עובדי הביטוח ובתי
השקעות אמרה" :לאחר שחותמים על הסכם
קיבוצי ראשון בחברה ,האתגר הוא להטמיע
את תנאיו ולהגיע להסכם שני ,אשר משפר את
ההסכם הראשון  -ואני שמחה שעשינו זאת
בחברת הפניקס .זאת ,באמצעות שיתוף פעולה
בין הצדדים ,הובלה של ועד העובדים ותמיכה
של העובדים המסורים .אני מאחלת לכולנו המשך
שיתוף פעולה פורה".
יו"ר ועד עובדי הפניקס ,אורן שמידוב ,הוסיף:
"באמצעות שיתוף הפעולה הפורה והמוצלח בין
הוועד להנהלת החברה ,הצלחנו לשפר את תנאי
השכר והרווחה של אלפי עובדי החברה המקצועיים
והמסורים .אין לי ספק כי ההסכם החדש רק יתרום
להמשך הצמיחה של החברה .תודה מיוחדת מגיעה
למנכ"ל החברה היוצא ,מר אייל לפידות ,אשר
ללא המעורבות האישית שלו ,הדאגה והאכפתיות
לעובדים ,לא היינו מגיעים למעמד חשוב זה״.

בעקבות חתימת ההסכם שוחחנו עם אורן
שמידוב על המו"מ וההישגים:
כמה זמן נמשך המו"מ?
"חצי שנה ,מאז נובמבר ."2018
היה קשה מהצפוי?
"בהחלט .ההנהלה קשה כשבאים לבקש תוספת
שכר .אבל יצרתי אווירה של שיתוף פעולה
ורצון טוב .לאחר שסיכמנו על ארוחות לעובדים,
המשכנו לדרישות הכספיות".
חשבתם שתגיעו לפיצוץ והשבתה?
"בהחלט חשבתי שנגיע לזה .כל המו"מ היה
בתקופת המנכ"ל הקודם אייל לפידות ,שעזב
לשיכון ובינוי בתחילת מאי .היה לי אמון בלפידות,
אבל מצד שני ,לא סמכתי רק על זה והייתי מוכן
נפשית להשבתה".
במה אתה הכי גאה בהסכם?
"בהעלאת השכר שהשגנו עבור כל עובד מאורגן
בהפניקס – מינימום של  120שקל לעובד .המו"מ
הזה היה על כסף – הגדלנו גם את ההפרשות
לפנסיה באחוז ולראשונה בחברה – העובדים
יקבלו ארוחות".
אתה יו”ר הוועד מאוגוסט האחרון .למדת
משהו מהמו”מ הזה?
“למדתי על עצמי הרבה ,על היכולת שלי
לגשר ולשבור את הקרח כשיש מבוי סתום .מאוד
התרשמתי מההנהלה שאכפת לה מהעובדים.
תמיד יש הרגשה שלא רוצים לשלם ובכך זה
מסתכם .אבל בישיבות נוכחתי לדעת שיש חשיבה
ויש אכפתיות לעובדים ולכן הצלחנו לגשר על
פערים”.

כבר לא צריך
לצאת מהבית
כדי לקבל אבחון
כתב שירות | אבחון ישיר 03-6388400
השירות מאפשר קבלת ייעוץ ואבחון רפואי ראשוני אצל רופא תוך יום עבודה
אחד וביצוע בדיקות נוספות במידת הצורך.
כתב השירות כולל
פגישת ייעוץ ראשוני עם רופא מאבחן תוך יום עבודה אחד
בדיקות אבחון ראשוניות
בדיקות אבחון נוספות במקרה הצורך (לרבות בדיקות הדמיה מתקדמות כדוגמת ,M.R.I
 PET-C.T, C.Tועוד).

השירות יינתן באמצעות הדסה מדיקל

מתחם ושירות חדיש
וחדשני ברמת גן

פריסה ארצית
רחבה

אפשרות לבדיקות
ראשוניות בבית הלקוח

אפשרות לאבחון
ראשוני בוידאו צ'ט

שירות ואבחון
גם לילדים מעל גיל 4

לפרטים נוספים פנה/י למפ"ע שלך
תקופת אכשרה –  90יום | תקופת הביטוח – כל החיים | גיל כניסה מינימלי –  4שנים | גיל
כניסה מקסימלי –  70שנים | ספק השירות הינו פמי פרימיום בע"מ .מעורבות הדסה מדיקל
הינה בהתאם לתנאי כתב השירות | ההצטרפות תתאפשר כתוספת על פוליסת פרט בריאות
וסיעוד ,למעט פוליסת תאונות אישיות | התנאים המלאים והמפורטים ,לרבות הסייגים
והחריגים ,מופיעים ומפורטים בתנאי כתב השירות | האמור אינו מחליף את תנאי תוכנית
הביטוח ובכל מקרה תנאי תוכנית הביטוח יגברו | ההצטרפות כפופה לאישור החברה.

זוכרים את הנופלים – מיוחד ליום הזיכרון

לחיות את החיים – זו הצוואה של רון
שיחה עם סו"ב בועז קוקיא ,אביו של סמל רון קוקיא ז"ל ,שנרצח בפיגוע דקירה בערד בנובמבר 2017
> רונית מורגנשטרן
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ון קוקיא ז"ל נרצח בפיגוע דקירה בעת
שירותו הצבאי .רון נולד בירושלים
להורים לבנה ובועז ב־ ,23.3.1998אחיהם
הצעיר של שי ,דור ושני .ב־ 30בנובמבר ,2017
לאחר שהקדים לחזור מחופשה כדי להצטרף אל
חבריו לתגבור אבטחת יישובים בגזרת חברון,
הוא המתין בסביבות תשע ועשרים בערב להסעה
בכיכר מרכזית בערד .אלא שאז התנפל עליו
חאלד אבו ג'ודה ( )24מחבל בדואי ישראלי ,תושב
פזורת כסייפה ,ורצח אותו בדקירות סכין .אחרי
נפילתו ,בן  19בלבד ,הועלה רון לדרגת סמל .כבר
לאחר מותו תרמה משפחתו את קרניות עיניו.
לפני כחודשיים הרשיע בית המשפט המחוזי
בבאר שבע את חאלד אבו ג'ודה ובתחילת אפריל
גזר עליו מאסר עולם ועוד  20שנה בכלא .זאהי,
אחיו של חאלד ,מואשם בניסיון לרצח ומשפטו
יימשך כנראה עד סוף השנה .יש לציין ,כי נציגים
מהמגזר הבדואי הגיעו לבית המשפט כדי לתמוך
במשפחת רון קוקיא ז"ל.
במשפט סיפר הרוצח כי שיתף את אחיו זאהי
ברצונו לבצע "משהו" נגד חייל צה"ל וכי הוא
מתכנן לחטוף נשק מחייל .עוד סיפר כי ביום
הפיגוע הבחין בחייל צועד לבדו לכיוון כיכר
בערד ,והבין שנוצרה עבורו הזדמנות לבצע את
הפיגוע .הוא לקח סכין וצעד לעברו של החייל
שישב על ספסל ,הגיע מאחוריו ודקר אותו כמה
דקירות במשך כחצי דקה .לאחר מכן חטף ממנו
את הנשק  -ונמלט.
אביו של רון ,סוכן הביטוח הוותיק בועז קוקיא,
ניאות לשוחח עם "ביטוח ופיננסים" לקראת יום
הזיכרון ויום העצמאות ה־ 71למדינה.

רון קוקיא ז"ל יחד עם אביו בועז | צילום :באדיבות המשפחה

"זהו ערב יום הזיכרון השני ללא רון" ,מציין
קוקיא" .המשפחה מתחלקת בין הטקסים בקריית
שאול ,בבית הספר של רון ועוד .אני עצמי הולך
הערב עם עוד כמה משפחות שכולות למחות נגד
קיום יום הזיכרון האלטרנטיבי (משפחות שכולות
ישראליות יחד עם פלסטינאיות) המתקיים בגני
יהושע ,וזאת משני טעמים .1 :זהו יום זיכרון של
חללי צה"ל ופעולות איבה מכל מערכות ישראל,
לא רק מול הפלסטינאים .2 .רוב המשפחות

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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הפלסטינאיות הן משפחות של מחבלים שהרגו
את הבנים של המשפחות השכולות הישראליות
שמקבלות אותן .בעיני זו שגיאה פוליטית
ותמימות .לכן אנחנו נעמוד שם בצד כדי למחות".
המשפחה של המחבל אמרה לכם משהו
בעקבות הרצח שביצע בנה?
"המשפחה של המחבל לא מעזה להתקרב אלינו.
אני מתכוון לטפל באבא ,אביו זרע את הפורענות
שגדעה את חיי בני ,בשני היבטים .1 :כמי

…

זוכרים את הנופלים – מיוחד ליום הזיכרון

…

שחי בפוליגמיה באופן בלתי חוקי; יש לו ארבע
נשים .2 .אחת מנשותיו היא פלסטינית ששוהה
פה באופן בלתי חוקי .אפעל נגדו בכל המישורים
האפשריים כדי שייענש .הוא גם בנה בנייה בלתי
חוקית ואני קורא להריסת ביתו.
"מאידך ,אנחנו בקשר עם משפחות בדואיות
שבניהן משרתים בצה"ל .אני מעודד שירות של
בדואים בצבא ואני בקשר עם משפחות רבות .יחד
עם חטיבת הנח"ל אנחנו נפגשים בערד עם משפחות
בדואים ומסייעים להם בכל הקשור לגיוס לצה"ל".
בועז קוקיא פעיל מאוד במסגרת פורום
המשפחות השכולות להגברת הלחימה בטרור:
"זאת באמצעות יצירת חבילת הרתעה שכוללת
עונש מוות למחבלים רוצחים ,שהמדינה יכולה
להטיל עונש כזה בשטחים אך נמנעת מכך.
"במסגרת הפורום ,היינו מעורבים בפעילות
בכנסת הקודמת בהשגת שני חוקים :חוק הקיזוז
– מדינת ישראל תקזז מתוך  100מיליון שקל
שהיא מעבירה בחודש לרשות הפלסטינית את
הכספים שהועברו למשפחות מחבלים; כמו כן,
היינו מעורבים בחקיקה שביטלה ניכוי שליש
למחבלים רוצחים .היינו בוועדת ארדן לגבי
התנאים של המחבלים בכלא – קייטנה מה שקורה
שם .הם עושים בכלא כבשלהם וגם מוציאים משם
פיגועים .הכלא צריך להיות עונש ולא קייטנה,
שבסיומו הוא ישוחרר באיזו עסקה".

גם לפני הרצח של רון היית פעיל בנושאים
דומים?
"הייתי פעיל במסגרת שירות המילואים שלי
בקשר עם משפחות שכולות .הייתי פעיל בגיוס
תרומות למשפחות שכולות ,אבל עכשיו אני הרבה
יותר פעיל – גם בנושא הבדואים ,ברמה האישית
מול אביו של רוצח בני וברמה הלאומית לטובת
גיוס בדואים לצה"ל ,וכאמור אני פעיל מול רשויות
המדינה שיגבירו את הפעילות וההרתעה למניעת
טרור".
לסו"ב קוקיא שני משרדים – אחד בבני ברק
אותו מנהלת בתו שני ,סוכנת ביטוח צעירה
בתחום הפנסיוני ,ואחד בירושלים אותו מנהל
שותפו הוותיק של קוקיא סו"ב בועז בראל (חבר
הוועדה הפנסיונית בלשכה)" .אני היום מפקח
מלמעלה ומתערב רק בסוגיות חשובות במיוחד.
לפני שנתיים חזרתי לטפל גם בתחום האלמנטרי,
אותו מנהל החתן שלי .אני חייב לציין ,שגם אביה
של לבנה רעייתי ,יוסי ורסאנו ,שכבר אינו פעיל
אבל הוא עדיין חבר לשכה המוכר לרבים.
אילו פעולות הנצחה נעשו לזכרו של רון?
"היו הרבה .תרמנו שני תיקי החייאה לחובשים
של איחוד והצלה; אמן המתכת איציק גמליאל
בנה חנוכיה גדולה אותה נציב בכיכר ליד מקום
הירצחו של רון; עשינו גיוס המונים ( 2.5מיליון
שקל תוך  30שעות) לטובת בניית קומה נוספת

בבית מדרש על שמו של רון; בבית הספר הנרייטה
סולד בו למד רון יש חדר על שמו; שיפצנו את
עזרת נשים בבית הכנסת של סבא של רון; ובעתיד
נבנה חווה על שמו ליד ערד לטובת פעילויות
חקלאיות של ארגון השומר החדש ,שעוסק
בפעילות חברתית וציונית .אני במו"מ על זה.
"בחודש הקרוב נוציא אפליקציה שרון פיתח עם
חברו בסוף התיכון ובתחילת השירות הצבאי עד
שנרצח .האפליקציה שמכוונת צעירים לבילויים
בשעות הערב והלילה ,פאבים ,מועדונים ,שעות
פעילות וכד' ,בתהליך אישור מאפל ובהליך אישור
גם לאנדרואיד .היה לו עתיד מזהיר בתחום הטכנולוגי
לרון וזה נגדע על ידי הרוצח השפל הזה .נפרסם
אותה ברשתות החברתיות ,ואם זה יצליח היא תהפוך
למסחרית ,ואם לא זו עוד דרך להנצחה של רון.
"בנוסף ,אשתי לבנה פועלת להוצאת שני ספרים
לזכרו של רון – ספר אחד יותר עממי וספר אחד
יותר אמנותי ,על חייו הקצרים של רון".
אתה יכול לשתף אותנו על מה שעבר עליך
נפשית בשנה וחצי מאז שרון ,בנך הצעיר,
נרצח?
"אני רואה בלהמשיך לחיות את החיים את
הצוואה של רון .אסור להשבר ,כי זה נזק כפול ,גם
לסבול וגם לתת למחבלים האלה פרס נוסף .לכן
אנחנו חיים את החיים שלנו לצד פעולות רבות
של הנצחה של בננו האהוב רון".

גבירותי ורבותיי

מהפח
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך

סניפי הרשת :ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון
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הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

ישראליות במיטבה  -פרויקט מיוחד ליום העצמאות ה־71

מה זה להיות ישראלי בעיניך?
שאלנו וסוכני הלשכה ענו
פלאפל ,שווארמה ,התקווה ,שירה בציבור ,מחיאות כפיים בנחיתה ,מטקות בחוף הים ,מקטרים בארץ
ושגרירים מעולים בחו"ל > רונית מורגנשטרן
סו"ב ליאור הורנצ'יק,
מ"מ נשיא הלשכה:

"ישראלי בעיניי זה החייל השב
הביתה ובדרך לבית הוריו עובר
אצל סבתא לאכול ממאכליה ,הוא
וסבתא יושבים לאכול וסבתא מתמלאת בגאווה –
'זה הנכד שלי ,זה החינוך הציוני והערכי שלי'.
"כמי שהספיד את אביו בגיל צעיר ,17.5 ,אני
מבין את החשיבות המשפחתיות והכניסה מתחת
לאלונקה המשפחתית מגיל צעיר ,את הרצון
להמשיך מורשת של אהבת המולדת ,אהבת התורה
ואהבת האדם .עבורי יום הזיכרון ויום העצמאות
הם אירועים מתווי הדרך הציונית בהתגלמותה.
רק עם חזק כמו עם ישראל היושב בארצו ,יכול
לעשות מעבר חד מיום אבל ויגון ליום שמחה
וצהלה – 'במותם ציוו לנו את החיים'  -הצדיקים
האמיתיים אלו לוחמי מערכות ישראל שבזכותם
אנו צוהלים ושמחים ,יושבים באדמת הקודש
ונושמים את ערכי הציונות.
"כל חיי אני שם דגש עצום על תרומה לקהילה
וכניסה מתחת לאלונקה ,גם שקשה ,גם שנראה
שקר בחוץ ,גם שצריך לעשות ויתורים עצומים.
"ואסיים במשפט שלקוח מאיש פילנתרופיה
יוצא דופן ' -תתרום כדי שיהיה לך ואל תחכה
שיהיה לך כדי לתרום' ,אין נכון מזה ,אין צודק
וערכי מזה ,זוהי מהותנו כבני אנוש ,כישראלים
ויהודים גאים.
"מאחל לכלל עם ישראל שנדע תמיד ימים

טובים ובטוחים ,ימי עשייה ציונית ,ישוב הארץ
ואהבת הזולת".

סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר
מחוז חיפה והצפון:

"ישראלי הוא כל אדם אשר גר
במדינת ישראל או שגר בה פעם.
הוא דומה לצבר ,קוצני ועוקצני
מבחוץ ,אולם מבפנים הוא מתוק וטוב לב.
קשה להתווכח איתו כי תמיד הוא היחיד שצודק.
שמרני עם דעות קדומות ,מתפלל לאלוהים רק
בעת צרה וכשהוא צריך טובות.
ניכנס ברוורס לרחוב עם שלט אין כניסה .חוזר
להיות הוא עצמו ,עצבני וחסר סבלנות  -מיד
לאחר יום כיפור .מתעניין בפרס נובל כדי לדעת
כמה יהודים זכו ומדבר בקולי קולות במכשיר
הטלפון הנייד.
מוחא כפיים כאשר המטוס נוחת ,מכיר עכשיו
אדם וקורא לו אחי .להיות ישראלי זה לזהות
ישראלי בחו"ל ולשאול אותו "מה אתה עושה
פה?” ,להיות גיבור מאחורי המקלדת ,למלא את
הצלחות בבית המלון ועל הדרך גם לקחת מגבות,
חלוקים ועוד ,כי הכל כלול".

סו”ב שמואל אשורי,
יו”ר מחוז ירושלים:
"ישראליות בעיניי היא:
שירת התקווה

לעשות מנגל ביום העצמאות
לאכול חומוס
פקקים וצפירות אין סוף
חיילים בטרמפיאדות
מכבי תל אביב עם גביע המדינה
מנחם בגין
זאב רווח
אריק אינשטיין
שביל ישראל
איחוד עדות
סרטי בורקס
לשחק מטקות בים
לעשות סופר אצל ההורים אבל לקנות בגדים
ברמת אביב".

סו"ב אלברט גבאי,
יו"ר  MDRTישראל:

"להמשיך לתרום ולהירתם
לכל משימה שנדרש אליה ,כל
אחד מאיתנו ביום פקודה ובכל
תחומי החיים ,מתוך אהבה לזולת ,הצורך והרצון
להוכיח שאפשר אחרת .לדאוג לשאוף ולתקן את
הדורש תיקון בדרכי נועם .לדאוג לכבד ולהכיר
את מגבלות האחר .לדאוג להוקיר ולכבד את בני
הגיל השלישי ,ולאמץ את דברי הרב אלימלך
מילשנסקי מתקופת השואה – 'אדרבא ,תן בליבנו
שנראה כל אחד מעלות חברנו ולא חסרונם'.
"ושיחד כחברה נמשיך ליצור ולייצר חברה

שקוף שהולך להיות לנו

יום עצמאות שמח!
עצמאות אמיתית היא לדעת שיש מי שדואג לך
וללקוחות שלך במקסימום מקצועיות ובשקיפות מלאה.
כיסוי שבר שמשות ,מראות צד ופנסים?
שקוף שרק אילן קארגלאס!
חג עצמאות שמח לך ולכלל לקוחותיך

 | *6620אילן קארגלס ,החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז !1960
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…

מיוחדת במינה ,לנו ,לילדנו ולעתידנו בארץ
ישראל אהובתנו.יום עצמאות שמח לכל בית
ישראל".

סו"ב אלון אבן חן,
יו"ר  MDRTלשעבר:

סו"ב מיכל וינצר ,יו"ר
הוועדה להעצמת נשים:

"הכי ישראלי בעיניי זה להגיע
לתור ,לשבת עם אנשים זרים
ובתוך חמש דקות לקשקש כאילו
אנחנו ביחד מימי האוהל בטירונות.
"יום העצמאות בשבילי הוא יום של התרגשות
וגאווה .לדעת שהוריי הגיעו לישראל בשנות
ה־ 50למדינה בחיתולים שהתפתחה והפכה להיות
מעצמה בכל תחום שמייצאת מידע ,טכנולוגיה
ופיתוחים לכל העולם זהו יום שאני גאה במה
שהשגנו ברמה הלאומית ,אך גם בהיבט האישי.
לדעת שיש בנו כעם טוב ל

סו"ב רחל כבודי ,יו"ר
מערך יחסי הציבור
וקשרי חוץ

"הישראלים הם עם שהייחוד בו
זה הגאווה הלאומית שלו ,האחווה
והעזרה ההדדית בעת צרה ,נתינה ,הכבוד לדגל,
ההתרגשות ששומעים את המנון התקווה .החן הזה
של החברותא – כל אירוע הופכים לחגיגה עם
ארוחה ועל האש; פיתה עם שוארמה כשהטחינה
נוזלת ועם 'זירו' .שירה בציבור ושכולם יודעים

2019

2009

את המילים מזקן ועד טף.
"הישראלים אוהבים לקטר ולהתלונן על הרשויות,
על התורים האינסופיים ,אבל כשהם בחו"ל כולם
הופכים לשגרירים ומהללים את המדינה.
"הגאווה הלאומית יוצאת הדופן – שמלכת
היופי שלנו תזכה במיס תבל ,שהשיר שלנו יזכה
באירוויזיון ושמכבי תל אביב תמשיך לזכות
באליפות אירופה בכדורסל".

סו"ב לילך מיטרני ,יו"ר
ועדת הצעירים בלשכה:

"לעשות את הבלתי אפשרי
למען האחר ,אפילו שהכרנו אותו
ממש עכשיו; להפתיע את עצמנו
תרבותית כל פעם מחדש ולקבוע שיאים חדשים;
לרצות לטוס לחו"ל אבל לרצות יותר לחזור.
ישראלי בעיניי זה להתחיל את היום בצפירה
ביום הזיכרון ולסיים אותו בניצחון לחגיגות
ישראל .מתחיל בעצב ,נגמר בשמחה .להרגיש
שייך ולחוש חום גם כשאתה ברחוב".

1999

1989

1979

"להיות ישראלי זה להריח
יין ישראלי משובח ולפנטז
על אוכל מעולה אבל ליהנות
מפלאפל ובירה ,ולהשתוקק באמת לשווארמה.
להיות ישראלי זה לכעוס על הנהג שעוקף
אותי בפראות ואחר כך לעזור לו להחליף גלגל.
להיות ישראלי זה לכנות את כולם 'אחי' .להיות
ישראלי זה לגור בתל אביב כאשר הלב שלך
בעוטף עזה.
"להיות ישראלי זה לקטר ,לבקר ,להתעצבן
ולבסוף לסכם שאין כמו לחיות בישראל .להיות
ישראלי זה להגשים במשפחה שלך את חלום
כור ההיתוך הישראלי .להיות ישראלי זה להיות
בטוח שישראל היא המעצמה העולמית וארצות
הברית בת החסות שלה".

"כבן להורים ניצולי שואה אז
בשבילי להיות ישראלי זה לאהוב את הדגל ,לשיר
את ההמנון ולהתגאות במדינת ישראל ,המדינה
שבה אנחנו יכולים להרגיש שזו המדינה שלנו.
ישראליות בעיניי היא הביחד של המשפחה ,של
החברים מתקופת הצבא ,למרות הזמן שחלף".

1969

כבר  71שנה שאופנות מתחלפות פה אבל פנסיה זה לא אופנה

פנסיה עושים במגדל
חברת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל שנמצאת מאחוריכם כבר  85שנים

חג עצמאות
שמח!

מגדל חברה לביטוח בע״מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ .אין באמור תחליף לייעוץ
או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון המתחשב במאפייניו האישיים של כל אדם.
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סו"ב יוסי מנור ,נשיא
הלשכה לשעבר וחבר
ועדת ההיגוי של לשכות
הביטוח באירופה:

…

1959

1949

ישראליות במיטבה  -פרויקט מיוחד ליום העצמאות ה־71

…

סו”ב חוה פרידמן,
יו"ר המכללה לפיננסים
וביטוח:

"כששואלים אותי מה זה
להיות ישראלי אני חושבת מיד
על התגייסות העם כולו לעזור בעתות מצוקה
או מלחמה ,לשיר שירי ארץ ישראל סביב
המדורה ,לאכול פלאפל ולשמור שהטחינה לא
תנזל עליך.
"זה לחזור לארץ ולשיר במטוס הבאנו שלום
עליכם ולהתחיל לדחוף במטוס כדי לצאת
החוצה ולעמוד בתור למזוודות שתגענה עוד
חצי שעה ,ללכת עם סנדלים תנכיות ולהרגיש
הכי סבבה בעולם .לפתוח מקלט רדיו לשמוע
שירים ולזהות לפי השירים באיזה יום אנחנו -
יום זיכרון ,יום עצמאות ,פסח או פורים .זה לקטר
על המצות בפסח ולהמשיך גם לאחר הפסח לטגן
מצה ולהתענג עם כל ביס”.

סו"ב דני קסלמן ,יו"ר
מחוז השרון:

"שירות מילואים – גם בגילי
המופלג נקראתי לשירות בדרום
בסבב האחרון בגלל תפקיד
מיוחד .הקשרים שנוצרים בשירות הצבאי ,גם
בין פקודים למפקדים ,שנמשכים לאורך עשרות

שנים .ממש שמחנו להיפגש.
"היו לילות קשים מאוד בלי שינה ,מאזעקה
לאזעקה ,ואזעקה בתוך אזעקה; ראיתי את
הישראלי היפה בשעות קשות .כשיצאתי החוצה
לאחד המושבים ,התושבים הרגיעו אותי – יהיה
בסדר .הם מכירים את זה ופחות חוששים.
"כשקוראים לאנשים למילואים ,הם עוזבים הכל
ובאים .במצבי חירום הישראלים יודעים להתגייס
ולעזור .נוער צעיר התנדב לסייע לקשישים שלא
ידעו איך להתמודד עם מתקפת הטילים; ראיתי
את מתנדבי מד"א נשכבים ליד האמבולנס בעת
אזעקה וקמים מיד לאחריה וטסים באמבולנס
למקום בו הם נדרשים – זו ישראל היפה".

סו"ב ורדה לבקוביץ:

“להיות ישראלי בעיניי זה
להיוולד במדינה הכי מושלמת
שאני מכירה; לדעת לקבל
את כל החובות שיש במדינת
ישראל שלא קיימות במדינות אחרות כמו שירות
צבאי בצה”ל; לדעת לקבל מצבים קשים ולטפל
בהם בלי לחכות שהמדינה תטפל בהם ,כמו סיוע
לקשישים ולחולים מוגבלים; אני מתנדבת למשל
בעמותה שמסייעת לחולי סרטן .המדינה אמורה
לסייע להם ,אבל היא לא עושה את זה ,אז אני
ואחרים לוקחים את זה על עצמנו .זו מדינה

שדורשת המון נתינה וסיוע לזולת מצד האזרחים.
זו הישראליות במיטבה .אנחנו לא חיים
בסקנדינביה שבה את יכולה לשבת שנה ובסוף
ישלמו לך כסף .בישראל יש הרבה תנאים קשים
והתוויות לקבלת סיוע ,ולכן ההתנדבות בה היא
יוצאת דופן”.

סו"ב שוש כהן־גנון

"להיות ישראלית – זה
לחיות בתוך קשת בענן של
'אנדרלמוסיה מסודרת' וכמעט
כל השנה להרגיש 'על המנגל'.
להיות ישראלית  -לזכור שאת זכות ההצבעה
קיבלנו אנחנו הנשים ברוב מדינות העולם רק
לפני כמה עשרות שנים .והעבודה עוד מרובה.
להיות ישראלית  -זה לחיות בעולם גלובלי
המאפשר פיתוח עצמי בכל רמה נתונה
ולאחרונה להרהר בציטוט ,אחד האהובים עלי,
של אוסקר ווילד' :מטרת החיים היא פיתוח
עצמי .להגשים בשלמות את טבעו של האדם,
לשם כך כל אחד מאתנו נמצא כאן .אנשים
מפחדים מעצמם בימינו .הם שכחו את הגבוהה
שבחובות ,החובה שאדם חב לעצמו .מובן שהם
נדיבים .הם מזינים את הרעב ,ומלבישים את
פושט היד .אך נשמותיהם שלהם גוועות מרעב
וערומות' .חג עצמאות שמח".

חדשות הביטוח

בתום שנה כמנכ"ל :דורון ספיר
מתפטר ממגדל
זהו המנכ"ל השלישי שעוזב את תפקידו מאז רכש
שלמה אליהו את השליטה בקבוצה > רונית מורגנשטרן

מ

נכ"ל קבוצת מגדל ,דורון ספיר
(מנכ"ל כאל לשעבר) הודיע ליו"ר
החברה ,ניר גלעד ,כי הוא מבקש
לסיים את תפקידו ,זאת בתום שנה בה שימש
כמנכ"ל החברה .בהודעת מגדל אחזקות
לבורסה נמסר כי" :מנכ"ל החברה דורון ספיר,
הודיע כי בתום שנה מלאת אתגרים בה היתה
לו הזכות להוביל את קבוצת מגדל ,ואשר
בה הניח תשתית חיונית להמשך דרכה של
הקבוצה ,הוא סבור שעליו לפנות בקרוב לדרך
חדשה ,שבה יוכל לממש את כל יכולותיו.
"בהבנות משותפות ומתוך הסכמה עם יו"ר
דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ ,יסיים
מר דורון ספיר את תפקידיו בחברה בעתיד
הקרוב .המועד המדויק ייקבע בהמשך ,תוך מתן
תקופת הערכות לקבוצה .קבוצת מגדל מודה
לדורון ספיר על שהביא מניסיונו וממקצועיותו
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הרבה למגדל ,ופעל לצמיחתה
בתקופת כהונתו".

המטבחון של אליהו

ספיר הוא המנכ"ל השלישי
שעוזב את תפקידו במגדל מאז
רכש שלמה אליהו את השליטה
בקבוצה ב־ .2012יונל כהן עזב
בסוף  2013ובמקומו התמנה
עופר אליהו שכיהן כ־ 4שנים.
במקומו של אליהו מונה כאמור ספיר .פונה בקרוב לדרך חדשה | צילום :מתוך אתר כאל
לפני שנה דורון ספיר כמנכ"ל
אליהו ויו"ר הדירקטוריון גלעד ,בחיפוש אחר
החברה.
ההערכה היא כי ספיר התפטר על רקע חילוקי מחליף לספיר .בנובמבר האחרון עורר אליהו
דעות בינו לבין שלמה אליהו ,ובעיתונות סערה כשהקים "מטבחון" שיפקח על פעילות
הכלכלית היו דיווחים בשבועות האחרונים ,הנהלת מגדל ,ואף נקרא לרשות שוק ההון
כי בעת שספיר שהה בחופשה במרוקו ,עסקו לצורך בירור הנושא.

על האש פרויקט מיוחד ליום העצמאות

מנגל מנצח

סוכני ביטוח חברי הלשכה ממליצים על מתכונים ,נתחי בשר מסוגים שונים ושיטות צליה ייחודיות לחוויות
אירוח עם ברביקיו מצוין
סו"ב יפת בקשי,
יו"ר מחוז דרום וב"ש:

קודם כל ,לקנות בשר איכותי.
ואז כמובן שתייה טובה ,חברים
טובים ואז הבשר יוצא טעים.
מה לקנות? שיפודי כבש ,סטייק פילה ,לבבות,
סטייק אנטריקוט ,שיפודי פרגיות ,קבב רומני,
נקניקיות מרגז חריף .אני חושב שזה מספיק
והחברים יהיו מרוצים מאוד.
התיבול שלי מאוד בסיסי :מעט מלח ,מריחה
קלה של שמן זית ,לצלות בעדינות (לא לשרוף) מי
שאוהב ניתן להוסיף קצת פלפל צ'ילי .לא לשכוח
לשים עגבניות ,בצל ופלפל חריף על האש .יוצא
מעולה".

סו"ב מירה פרחי

"המנגל שלנו מאופיין בדרך
כלל באווירה מסביב ,הצבעוניות
והאירוח ,השולחנות ערוכים תמיד
לכמות של הקבועים והלא צפויים.
אשתף אתכם בשני מתכונים  -האחד סלט שהוא
מנת הדגל (למי שיש בעיית חריפות לא חייבים עם
הפלפל החריף).
סלט פלפלים
(עדיף להכין יום לפני על מנת שהטעמים יתייצבו)
 12פלפלים בצבעים שונים ,כמה יותר צבעוני טוב
יותר ,קליפה עבה ( נכנסים לתנור או שריפה על
המנגל)

 4 ‰פלפלים חריפים (אדום ירוק)
 10 ‰עגבניות בשלות גדול
לאחר השריפה בתנור או על המנגל להכניס
לשקית ניילון על מנת שהיה קל להסיר את
הקליפה,
על קרש חיתוך עם שני סכיני חיתוך לחתוך את
כל הירקות לרצועות דקות ,להעביר לקופסא
ולהוסיף 1 :ראש שום מעוך 1 ,לימון טרי סחוט,
שמן זית בנדיבות ,מלח לפי טעם ,פלפל גרוס לפי
הטעם ,להשאיר במקרר ,מומלץ יום לפני האירוח.

הסלט פותח תיאבון משובח.

קבב הבית

 2 ‰ק"ג בשר טחון בקר
 1/2 ‰ק"ג כבש
 1/4 ‰שומן כבש
מומלץ לבקש מהקצב לטחון לא מאוד דק .לערבב
הכל יחד ,להכין את העיסה כולל התבלינים לפחות
 6שעות לפני האירוח.
תיבול:
 ‰זר כוזברה

…

סוכנים/ות יקרים/ות!
מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית
אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע
און-ליין לתביעות צד ג‘  -מערכת מצג

מצג
מבית ד“ר פח וצבע

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית  /הסדרי צד ג‘ )חיבוקים( מול חברות ליסינג וציי רכב  /מנהל אירוע אישי צמוד /
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח  /אחריות לכל החיים על פחחות וצבע
חפשו אותנו ברשת www.dr-pach.co.il -
לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי  050-650-7123 :ארז בנחייל ,סמנכ"ל מכירות
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…

 ‰זר פטרוליה
 1 ‰ראש שום 1/4
 ‰כוס שמן זית
 2 ‰כפות גדושות כמון
 2 ‰כפות פלפל שחור גרוס
 ‰מלח לפי הצורך
לקצוץ הכל יחד במכונת סלט ידנית ,לא לעיסה
נוזלית ,לערבב הכל יחד עם העיסה ,להכין
קציצות עגולות בגודל כף יד שלא יתפרקו על
המנגל ,עדיף מסור שעות על מנת שהטעם יקלט
בעיסה ,ולהניח על המנגל כשהאורחים באים”.

הבית  -רוטב "צ'ימיצ'ורי" ארגנטינאי מבית אבא.
ברוטב שמים חצי ראש שום (קלוף) ,צרור פטרוזיליה
ורוזמרין ,שמן קנולה ,מים וחומץ ביחסים שווים,
מלח ופלפל שחור גס.
מי שאוהב יכול להוסיף כוסברה/שמיר ,לימון או
להחליף את השמן בשמן זית .טוחנים הכל ונותנים
לרוטב לשבת במקרר במשך יומיים .כאשר צולים
את הסטייקים שופכים מעט רוטב על הבשר בזמן
הבישול ושוב בזמן ההגשה לצלחות .וחשוב לזכור
להכין את הסטייקים מדיום ולא לשרוף את הבשר.
תיהנו".

סו"ב מאיר רוטברג,
יו"ר ועדת רווחה:

סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת
הבריאות והסיעוד:

"לא חייבים כלל לחכות לחג ולגריל בשביל
להנות ממנה עם רוח החג .קוראים לזה סטייק
מינוט .בשביל שיהיה כזה פשוט מבקשים מהקצב
שיחתוך את הנתח דק דק וכדאי גם לרדד עם פטיש
שניצלים.

"מאז שגיליתי את המעשנה
ורכשתי לעצמי ,אני מעדיף אותה
על פני המנגל .להלן שני מתכונים:
אסאדו  -נתח אסאדו משובח עם
שכבת שומן בינונית נמשח בשמן
זית ומצופה בתערובת תבלינים של מלח גס (מעט)
שום גבישי והרבה צילי גרוס .עיסוי טוב להחדרת
המרכיבים פנימה ועל הכל שכבת מייפל טהור;
כל הנ"ל מצופה בפרוסות של חזה אווז מעושן.
נאטם שכבה ראשונה בנייר אפיה ומעל מספר
שכבות של נייר כסף ונכנס למעשנה בחום של
עד  107מעלות למספר שעות .לאחר מספר שעות
פותחים את העטיפות ומשאירים את הבשר חשוף
לחום ולניחוח של העישון .בסיום ,תקבלו נתח
בשר משובח שמתפרק תחת הסכין עד שהעצמות
נושרות ממנו .כמובן שכל המרכיבים משובחים
מיושנים וכשרים .הטעם גן עדן.
שפיץ שייטל  -כל הנתח במלואו כ־ 2ק"ג .מורי | צילום :באדיבות המצולם
שמן זית ,מלח ,צילי גרוס ,פפריקה ופטרוזיליה.
"ההכנה מאוד פשוטה וכמובן מהירה .משמנים
נכנס למעשנה לשעתיים .לאחר שעתיים בחוץ
מתקבל קרסט ,כלומר הבשר מתקשח ומתפצח עם את הנתחים בשמן זית ,מעסים אותם קלות להחדיר
מלוא הטעמים .בשר שלא חייבים לאכול מיד; ניתן את השמן פנימה .קצת מלח גס ופלפל שחור ושוב
לשים במקרר ,לפרוס דק לסנדביץ' עם חרדל דיז'ון מעסים .מלהיטים מחבת פסים או מחבת רגילה
ללא תוספת שמן .ברגע שלוהט ,מניחים את הבשר,
ומלפפון חמוץ".
מחכים עד דקה ,הופכים לעוד פחות מדקה וזהו מנה
ברוח החג מוכנה .סטייק מינוט מזכיר את האמרה
סו"ב אייל רחוביצקי:
"המתכון שלי למנגל מנצח :הידועה של הענף שלנו  -כל שעה יפה לביטוח
סטייקים טריים על האש ותיבול ויפה שעה אחת קודם".

מימין :רינת חממה ,גלית יאיר ,אסף נגל ,ורד וולפס פאר
וטובי שמלצר | צילום :יח"צ

 :Young Clubשלמה
ביטוח השיקה את
מועדון הסוכנים
הצעירים של החברה

ח

ברת שלמה ביטוח מקבוצת שלמה
השיקה בשבוע שעבר במלון לינק
בתל אביב את  ,Young Clubמועדון
הסוכנים הצעירים של החברה.
במסגרת המועדון ,תפעיל שלמה ביטוח
אקדמיה לסוכנים במטרה לפתח את דור העתיד
ולצייד אותם בכלים ניהוליים .בנוסף ,הסוכנים
ישתתפו בסדנאות מקצועיות והרצאות העשרה
בנושאי מנהיגות ,שירות ,סייבר ואבטחת מידע
ועוד.
מועדון הצעירים ,המונה כ־ 20סוכני ביטוח
צעירים עד גיל  ,40ילווה על ידי הקואצ'ר
אסף נגל ובכירים ממנהלי החברה ,שיהוו חלק
מתכנית הפעילות של הסוכנים הצעירים.
המשנה למנכ"ל שלמה ביטוח ,טובי שמלצר,
מסר" :כחברה צעירה חשוב לנו להכניס את הדור
הצעיר לשוק הביטוח ,לתת להם כלים להתמודד
עם המציאות הקיימת והמשתנה בשוק וכלים
ניהוליים .שלמה ביטוח חרתה על דגלה פעילות
אך ורק באמצעות סוכנים ,ובהתאם לכך שמנו
לעצמנו למטרה לדאוג לסוכנים כבר מהצעד
הראשון שלהם בתחום .אנחנו מאמינים ביכולות
של הסוכנים הצעירים ובחשיבות הקידום שלהם".

יוצאים לנפנף ולחגוג? מעולה!

יום עצמאות שמח מדרכים
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לשכת סוכני דים
הביטוח

להיות שחקן
בשוק הפיננסי
החדש

מתכננים עתיד במרכז

יום ג' | 28.5.19 ,מרכז | אווניו  -קרית שדה התעופה

להרשמה לכנס

בשיתוף

ביטוח ,שמאות ,פיננסים ויזמות

לקבלת ההנחה לחברי לשכת סוכני הביטוח יש להזין בהרשמה לכנס את קוד הקופוןsob2022 :

נקודה למחשבה

"יצירת חוויית לקוח ייחודית היא אחת הדרכים
להפוך אתכם לבולטים ולמבוקשים יותר"
סו"ב לילך מטרני בטור מיוחד :כך תתמודדו עם אתגרי השיווק ועם חוסר הניסיון בתחילת הדרך

ב

צילום :שחר טל

שנתיים הראשונות כסוכנת ביטוח
השקעתי זמן רב במחשבה כיצד לשווק
את עצמי ולהתמודד עם אתגר חוסר
הוותק בתחום הביטוח .בתור אחת שתמיד מחפשת
דרכי שיווק "מחוץ לקופסה" בחרתי ליזום אירועי
תוכן ייחודיים המשלבים הרצאות מעניינות,
נטוורקינג וחוויית אירוח בסטנדרטים גבוהים.
גם בתחום כמו ביטוח ,העוסק בנושאים הרגישים
ביותר ,עלינו לחשוב כל הזמן איך יוצרים ללקוחות
שלנו הנאה וחווייה שהם לא ישכחו.
עם פחד במה  -הפקתי אירוע חשיפה ראשון
זה לא סוד ,בתחילת הדרך לא הייתי מיומנת
בעמידה מול קהל ובטח לא בהנחיית הרצאה,
לכן בחרתי ליזום כנס ללקוחות פוטנציאליים
ולארח את יובל קדוש עם הרצאתו הסוחפת,
המספרת כיצד בתו ,עמית ,התמודדה עם לוקמיה
ואיך מדינה שלמה התגייסה על מנת להציל
אותה .את הכנס שיווקתי באמצעות קמפיין
מקצועי ,הזמנת לקוחות פוטנציאליים וקיימים,
קרובים ובאמצעות השתתפות קבועה בקבוצות
נטוורקינג.

מכנס בכורה ללו"ז שנתי של כנסים
בעקבות הצלחת הכנס הראשון שיזמתי ,בחרתי
להנגיש את עולם הביטוח באמצעות כנסים
מקצועיים ותרגמתי את תחומי הביטוח השונים
לאירועי תוכן .בין היתר הפקתי כנס בנושא תכנון
פרישה וסיעוד בו אירחתי את המומחית לבדיקת
תיק ביטוחי ,חני שפיס .לכנס הזמנתי קהל בגילאי
55־ ,60הנמצאים שלב אחד לפני פרישה לפנסיה.
בהפקת הכנסים הקפדתי על כמה כללים עיקריים:
עידוד משתתפים להירשם לפגישת ייעוץ (בדיקת
תיק ביטוח) איתי ללא עלות וללא התחייבות,
יצירת חוויה באמצעות הרצאה הקשורה בעקיפין
או במישרין לעולם הביטוח ,כמו הצלת חיים,
וכיבוד עשיר ומתנת קד"מ ממותגת עם פרטי 'צור
קשר' לסוכנות שלי.
"שגרירה מצילת חיים"
בשלב שבו צברתי מספיק ביטחון עצמי,
יצרתי הרצאה בהשראת הסיפור האישי שלי
תחת הכותרת "שגרירה מצילת חיים" ,במהלכה
שיתפתי כיצד חיי ניצלו בזכות פוליסת ביטוח
רפואי ,אשר חסכה למשפחתי כשני מיליון שקל.

לאחר קיום הרצאה פתוחה לקהילת הלקוחות
והנטוורקינג ,קיבלתי הזמנה להרצאות בפני קהל
של כ־ 500איש .חשוב לציין שכל הרצאה גררה
שיתופים ותגובות ברשת ,הגדילה את המודעות
אלי ואל הסוכנות.
 Speechמוכן לכל טיימינג
לקראת סוף  ,2018יזמתי  Happy hourעם
כיבוד ואווירה טובה בחלל העבודה המשותף
 ,Dogetherבמהלכו שיתפתי בטיפים להפקדות
סוף שנה עבור עצמאים ,לרבות על קרנות פנסיה
והשתלמות .גם בקבוצת הנטוורקינג בה אני חברה
הקפדתי לתת  Speechעל נושאים רלוונטיים
לתקופות השונות ,כמו ביטוח נסיעות לחו"ל לפני
חופשים וחגים ,אובדן כושר עבודה לעצמאים
וכיו"ב.
ולסיכום ,מומלץ כבר בשלבים הראשונים של
הקמת הסוכנות לאמץ כלי שיווקי המבוסס על
חשיבה מחוץ לקופסה ולגבש חוויית לקוח ייחודית
בעת המפגש איתכם.
הכותבת היא יו"ר ועדת הצעירים
בלשכת סוכני ביטוח

ישראל היפה

ח"כ לשעבר פלוסקוב יחד עם יואל זיו ,ורדה לבקוביץ
וגבי נקבלי חילקו מאות הליכונים לקשישים נזקקים

ח

את החלוקה בבתי הקשישים מבצעת
"כ לשעבר טלי פלוסקוב עומדת בראש קשישים על ידי חלוקת הליכונים ומקלות
פלוסקוב מלווה במתנדבים ,כשאת שמות
ועדת הכנסת לבניית תכנית אב לתחום הליכה ,כבר שלוש פעמים .זו תחושה
הקשישים הנזקקים להליכונים ומקלות
הזקנה .לדבריה ,במהלך דיוני הוועדה נפלאה .נכנסנו אליהם ודיברנו איתם ,והם
הליכה היא מקבלת דרך עמותות ודרך
הגיעו אליה פניות מקשישים רבים ,גם כאלה שמחו והתרגשו מתשומת הלב שקיבלו.
מטפלות בקשישים ,שיש לה קשר ישיר
שביקשו מקל הליכה .במיזם משותף עם סוכני הליכונים הם מצרך בסיסי שמקנה ביטחון
איתן בזכות הטיפול שלה בכנסת בזכויות
הביטוח ורדה לבקוביץ ויואל זיו ,ושותפם לדרך בהליכה למי שמתקשים בה ומונע נפילות.
זיו
המטפלות.
גבי נקבלי (השלושה משתתפים קבועים בדיוני לצערי לא כולם מקבלים אותם מהמדינה.
פלוסקוב" :אני לא נולדתי בישראל -
"בכל פעם שאנחנו עושים את זה
הוועדה בכנסת) ,חולקו בידי פלוסקוב ומתנדבים
עליתי לפני  28שנה .למדתי מהר מאוד
אני מתמלאת בגאווה שיש
מאות הליכונים ומקלות הליכה בחודשים
כמה הישראלים אוהבים לעזור .בכל
אנשים שמוכנים לתרום למען
האחרונים.
הרצאה שאני מעלה בפני ילדים ובני
הקשישים ,בהם רבים ניצולי
בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" מספרת
נוער אני תמיד מדגישה בפניהם את הצורך
שואה ,אלה הדברים הנכונים
פלוסקוב" :כעיקרון בחרתי להתמקד בסיוע
להכיר את השכנים שלהם ,אולי יש מישהו
לעשות בחיים".
לקשישים ובמהלך דיוני הוועדה למדנו הרבה
נקבלי
שזקוק לעזרה .הם מקשיבים ומסכימים ,וצריך
לבקוביץ מוסיפה" :אנשים תורמים.
על מצבם העגום של הקשישים במדינה .למדנו
פלוסקוב
זו ישראל היפה .יחד עם גבי נקבלי וסו"ב לטפח את זה גם בהמשך”.
על הבדידות של הקשישים וההתעלמות ממצב
דו"ח הוועדה בראשות פלוסקוב התפרסם לציבור
הקשישים כשכל אחד עסוק בשלו .לכן כשורדה יואל זיו ,חבריי לדרך ,הרמנו טלפונים ואנשים תרמו
לבקוביץ הציעה לי עזרה ואמרה – את יודעת מי בחפץ לב .פנינו לספק ,והוא כל כך התרגש שנתן לתיקונים" .בסוף יוני ,לאחר שנלמד את ההערות
צריך מה ואני יודעת איך להשיג את זה ,ובשיתוף לנו הנחה של  30%מהמחיר .מי שרוצה לתרום כסף ונפגש עם משרד הבריאות נפרסם את הדו"ח
הסופי" ,ציינה פלוסקוב.
פעולה נפלא שיש בינינו ,הצלחנו לשמח מאות לנושא ,יכול לפנות אליי".
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משולחנו של היועמ"ש

בין נכות מתאונה לאובדן כושר עבודה
עו"ד עדי בן אברהם מציג באמצעות שני תיקי תביעה את מטרתן של פוליסות
אכ"ע ומתי ניתן לתבוע בגין נכות כתוצאה מתאונת עבודה

ה

צילום :גיא קרן

שבוע אבקש להציג בפניכם סוגיה של
שני תיקי תביעה של מבוטח כנגד
חברת הביטוח :האחת ,בנוגע לתביעת
נכות מתאונה; השניה ,אכ"ע.
המבוטח ,בן  ,51הקים חברה לשירותי נקיון
ואחזקת מבנים יחד עם אשתו אשר היתה אחראית
על הצד הניהולי והוא על מתן השירותים (הכרוך
במאמץ גופני).
בעת שהמבוטח עסק בגיזום עץ עם מסור מוטורי
כבד ,הוא סובב את גבו ,חש כאב עז וזרמים עם
תחושת שיתוק .המבוטח טען כי עקב האירוע
הוא איבד את כושר עבודתו וכן נגרמה לו נכות.
הוא הגיש חוו"ד רפואיות על  79%נכות וכן הגיש
חוו"ד תעסוקתית לפיה הוא איבד את כושר
עבודתו והוא מצוי באכ"ע.
חברת הביטוח לא ראתה באותה צורה את המקרה
של המבוטח ,וטענה כי האירוע איננו "תאונה" ולכן
אין כאן "נכות מתאונה" ,הנכות ,אם קיימת ,לא
קשורה לאירוע והמבוטח אומנם אינו מסוגל לעובד
בעבודה פיזית ,אך אין סיבה שלא יעבוד כמנהל
בחברה או בשלל תפקידים שונים וסבירים אחרים.
לאור הפערים הרפואיים בין הצדדים ביחס
למצבו של התובע מינה בית המשפט ארבעה
מומחים רפואיים מטעמו :האורטופד קבע לאחר
חקירתו כי מחצית מנכותו האורטופדית קשורה
לאירוע ,כלומר  13.7%בגין האירוע; האורולוג
קבע  9.75%שאינם קשורים לאירוע; הפסיכיאטר
קבע  15%נכות בגין האירוע; לסיכום ,קובע בית
המשפט כי הנכות המשוקללת בגין האירוע –
 26.7%והנכות הכללית של התובע הינה .44.2%
כעת ,לאחר שנקבעה נכות ,פונה בית המשפט
לבחון את אירוע התאונה על פי העדות ,התובע
בקושי ירד מהעץ לאחר האירוע עקב כאבי
התופת ,אלא שהוא ניגש לטיפול רפואי ראשון
רק לאחר שלושה שבועות ממועד האירוע הנטען.
התובע לא הביא אף עדות נוספת שתוכיח את
מקרה האירוע הנטען ,על אף שלטענת התובע,
נכח במקום עובד שלו.
במקרה זה התאונה של התובע היא חבלה סיבובית
שנגרמה מתנועה לא נכונה שלו ללא קשר לכוח
פיזי שהופעל על ידי גורם חיצוני ואין כל טענה
כי המסור החשמלי גרם לו לתנועה הלא נכונה.
בנוסף ,לטענת חברת הביטוח למבוטח התובע
לא נגרמה "נכות" הואיל והנכות הינה כ"אובדן
מוחלט של איבר בשל הפרדתו מן הגוף ,או אובדן
מוחלט של כושר פעולתו של איבר מאברי הגוף",

 7 | 18במאי 2019

על התובע להוכיח שני תנאים מצטברים

וטענה זו לא נסתרה על ידי התובע.
משכך קובע בית המשפט כי התובע לא הוכיח
את קרות האירוע וכן לא הוכיח כי מדובר על
"תאונה" שגרמה לנכות ולכן הוא דוחה את
התביעה במלואה.

תביעת אכ"ע
מטרתה של פוליסת אובדן כושר עבודה
"להבטיח כי אם יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד
ולהשתכר למחייתו עקב תאונה או מחלה ,תשלם
חברת הביטוח למבוטח פיצוי חודשי קבוע .תשלום
זה אמור להבטיח למבוטח הכנסה חודשית קבועה,
המהווה תחליף להכנסה מעבודה שהיה יכול לבצע
אלמלא התאונה או המחלה שבעקבותיהן נשללה
יכולתו להשתכר" .עיסוקו המוגדר האחרון של
התובע היה כ"בעל עסק" .במועד התביעה עמד
הפיצוי על סך של  16,252שקל.
כדי להוכיח את תביעתו על התובע להוכיח שני
תנאים מצטברים כדי שיזכה בתגמולי הביטוח
בגין אובדן כושר עבודה:
א .שלילה של  75%לפחות של הכושר לעבוד
במקצוע שבו עבד לפני שאיבד את כושר עבודתו;
ב .הוא אינו יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר
המתאים לניסיונו ,להשכלתו ולהכשרתו.
המומחה התעסוקתי של בית המשפט קבע כי
התובע מנוע מעבודה פיזית אך הוא לא איבד את

כושר עבודתו להתפרנס למחייתו מעבודה חלופית
סבירה אחרת בהתאם למגבלותיו הגופניות.
התובע בעל ניסיון רב בניהול מערכת מורכבת
וגדולה יחסית בתחום אחזקת מבנים ולכן הוא
יכול להשתלב במקצועות ותפקידים של מוכר,
דלפקאי ,מחסנאי בחברה לאספקת כלים ואביזרים
הקשורים לאחזקת מבנים בהיקף משרה מלאה.
בנוסף ,במהלך השנים שלאחר האירוע צולם
התובע על ידי חוקרים פרטיים של חברת הביטוח
באופן שלא שיקף את המצב הגופני לו טען (הוא
צולם בין היתר מבצע קניות ונושא שקיות,
מתכופף לנפח צמיגים ,מתקן נזילה בשעון מים
עם מפתח צינורות).
לסיכום ,קובע בית המשפט כי התובע לא מצוי
באכ"ע מלא ,אך במכלול הנסיבות ,מצבו מתאים
לאובדן כושר עבודה חלקי ,בגובה  ,50%המשקפים
פיצוי בגובה  33%מגובה הפיצוי החודשי על פי
טבלת הפיצוי בפוליסה לכל תקופת העבר .בנוסף,
זכאי המבוטח להחזר חלקי של עלות השחרור
מפרמיות והוצאות אשפוז והכל בצירוף שכ"ט
עו"ד ומע"מ וכן הוצאות משפט .נכון למועד
פרסום כתבה זו לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק
הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

חדשות הביטוח

דוז פואה להכשרה – תבטח את האירווזיון

ה

כשרה חברה לביטוח ,בניהולו של שמעון מירון ,תבטח את אירוויזיון  .2019החברה זכתה
במכרז בו השתתפו מרבית חברות הביטוח ,ונבחרה להיות המבטחת של תאגיד השידור
הציבורי "כאן" .במסגרת ביטוח האירוויזיון ,תבטח הכשרה את האירוע עצמו ואת באי האירוע
במסגרת אחריות לנזקי גוף ורכוש צד ג' .היקף הפרמיה שתקבל הכשרה מוערך במאות אלפי
שקלים והכיסוי מוערך בעשרות מיליוני שקלים.
עוד קודם בוטח האירוע גם בביטוח ביטול אירועים באמצעות מבטחים בינלאומיים אותם
מייצגת הפניקס ,דבר שהוכח כנכון מאוד
לאור האירועים האחרונים מול החמאס
והג'יהאד האסלמי בדרום.
תחרות הזמר של האירוויזיון לשנת
 2019תתקיים בפעם ה־ .64התחרות
עתידה להתקיים בתל אביב בין ה־14
ל־ 18במאי בהשתתפות משלחות מ־41
מדינות .זו הפעם השלישית בתולדותיה
בה תארח ישראל את התחרות.
אניה שלזינגר ,מנהלת התחום העסקי
בהכשרה חברה לביטוח מסרה כי "מדובר הדמיית האירווזיון בתל־אביב | צילום :יח"צ
במכרז משמעותי ובביטוח מורכב ומאתגר.
זכייתנו במכרז לביטוח אירוע בסדר גודל כזה ממצב את הכשרה כאחת המבטחות הבולטות
בארץ בתחום העסקי".
מהכשרה נמסר כי הזכייה במכרז הביטוח הוא בשיתוף פעולה עם ניצה ענבר  -סוכנות לביטוח
כללי.

" לסוכנות בטוח מובילה ברמת גן באיזור הבורסה
דרוש/ה פקיד/ה תביעות באלמנטרי בחצי משרה .ניסיון
מוכח בתביעות רכב ,רכוש ועסקים .נא לפנות לטלפון ל
 052-5185180לרון או לשלוח קורות חיים למייל:
ron@peri-israel.co.il
סוכנות ביטוח בתל אביב מחפשת פקידת עסקים ופקידת
ביטוח חיים אפשרי גם לחצי משרה נא לפנות לטלפון
0544-33-66-45
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
– חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי (במיוחד
בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה משרה מלאה.
זמינות לעבודה מידית .ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!!
ניסיון קודם בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות
חיים ניתן לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך!
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית
משתלמתלפרטים ,התקשר לדוד בטלפון 054-2335050
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעלרישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח –חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי
(במיוחד בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה
משרה מלאה ימים א'-ה' ,זמינות לעבודה מידית.
דרישות ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! ניסיון קודם
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ירידה מפתיעה
בריווחי סוויס רי

ח

ברת ביטוח המשנה הגדולה סוויס רי
הפתיעה בסוף השבוע החולף את ענף
הביטוח כשדיווחה על ירידה של  6%ברווחים
ברבעון הראשון של  2019ל־ 429מיליון
דולר ,לעומת צפי של האנליסטים לרווח של
 657מיליון דולר.
מה גרם לירידה המשמעותית למרות
תוצאות טובות מביטוחי חיים וביטוחי
בריאות? גידול בתביעות בגין נזקי אסונות
טבע ואסונות מעשה אדם .סוויס רי מטפלת
בתביעות בסך  210מיליון דולר כתוצאה
משיטפונות בצפון אוסטרליה ,נזקים של
עשרות מיליוני דולר מסופת ציקלון
במוזמביק ותשלום פיצויים של  90מיליון
דולר מהתרסקות מטוס בואינג  737מקס של
חברת אתיופיאן איירליינס.
כל אלה יחד העמיסו הוצאות נוספות של
עשרות מיליוני דולר ברבעון הראשון של
השנה.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות חיים ניתן
לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק ביטוח
חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון רחב של
אפשרויות יצירתיים ,כולל אפשרות העסקה לטווח ארוך
 dudi@gamafinansim.co.ilנייד050-5368629 :

שכירות משנה
להשכרה משרד 2חדרים 40 ,מ' ,קומה  ,2ברח' תל חי
בכפר-סבא .מיידי ,כולל ריהוט 052-2891841
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
להשכרה לתקופה ארוכה ,משרד יפהפה המשמש
סוכנות ביטוח ,ברחוב הרכבת בתל אביב 213.מטר
בקומה  7 + ,5חניות פרטיות בחניון הבניין .לפרטים :דורון
054-4243450
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.
לפרטים – שלמה shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ( אפשרות
לקבל מרוהט) .המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות
חודשית וללא התחייבות
להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ 60־  450מר  +חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית

מחיר  60ש"ח למר  ₪ 18 +דמי ניהול 052־6882202
להשכרה  /מכירה במגדל בסר  ,4ברחוב מצדה 7
בני ברק 418 ,מ״ר ,קומה  ,22לצפון ,גמר מפואר ,פרקט
עץ ,שטוף אור ,שירותים/מקלחת באגף הנהלה2 ,
חדרי ישיבות ,נוף מהמם  8 +חניות  2 +מחסנים.
 13חדרים .אפשרות לעוד  13עמדות עבודה .חדש
לחלוטין מהקבלן .נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח.
לפנות 050 :־ 5212228שקד
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי,
במקום נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים
מרוהט/ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים
הנדרשים לסוכן ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר
ישיבות ועוד)במחיר החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש,
(כולל חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת
חניה פרטית בבנין עצמו .לפרטים :זיו 0522998888

 /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 משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה .מייל:
 shahar@shahar-ins.co.ilנייד.052-4287086:
למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה
מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-534902
מעוניין למכור תיק ביטוח חיים /פנסיה  +אלמנטרי תיק
שקיים משנת  2010לרציניים בלבד .לפרטים נוספים נא
ליצור קשר  ,מריו 0508-112234
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים052-8741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה .מייל:
 shahar@shahar-ins.co.ilנייד.052-4287086 :
סוכן ביטוח עם קבלות מעונין להקים מחלקה משלימה
ואו לרכוש תיק ביטוח .לפרטים נוספים:
 afikf.gabi@gmail.comנייד :גבי 052-09770368

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת ליברמן
על פטירתו של חבר הלשכה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה סו"ב
עקאב נסראלדין על פטירת אחיו

שלא תדעו עוד צער

שלא תדע עוד צער

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
אורית מתניה סוכנות לביטוח ,מעוניינת בשיתוף פעולה
עם סוכן/נת ביטוח אלמנטרי מאזור תל-אביב והמרכז,
לתחום ביטוחי הרכב/דירה.ניתן ליצור קשר :
orit@o-mata.co.il ,050-7358990
דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן

רוני ליברמן ז"ל

שריף נסראלדין ז"ל

