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ביטוח ופיננסים

שליחות גורלית
השנה יעסוק כנס הבריאות של 

הלשכה בשליחותו של הסוכן 
כיועץ הבריאות של המשפחה 

< עמ' 7

סכנות טכנולוגיות
עופר פוסט, יועץ הלשכה בנושא 

מחשוב ותקשורת, מציע עשרה 
טיפים לשמירה על העסק שלכם

< עמ' 22

"הכללה גסה"
גל של גינויים מצד סוכני הביטוח 
נגד ח"כ מירב כהן לאחר שכינתה 

אותם "חיות אדם"
< עמ' 4

במסגרת תכנית האוצר להקטנת הגרעון 
בתקציב, נדרשות החברות ליישם את 
תקנות השיבוב, המאפשרות לביטוח 
הלאומי לקבל מחברות הביטוח תשלום 
בגין גמלאות שהעביר למבוטחים • 
מבקר המדינה: "אי־מיצוי פוטנציאל 
 השיבוב משמעו ויתור על כספי 
 ציבור, והנהנות העיקריות מכך הן 
חברות הביטוח"  < עמ' 2

לאור דרישת האוצר:

חברות הביטוח יעבירו מיליארדי 
שקלים לביטוח הלאומי

רשמים מכנס 
MDRT העולמי 

< עמ' 14־15



ביטוח הנסיעות
שלכם הוא לא

המגדל הכי ישר
בפיזה?

מהיום, הפניקס מציעה את ביטוח הנסיעות לחו"ל
החכם והמשתלם בישראל, עם אפליקציה המאתרת 

עבורך רופא, קובעת תור ומשלמת במקומך.

*5091
מוקד סוכנים

ביטוח נסיעות לחו"ל

השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ ) Air doctor ltd)  בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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ביטוח 
ופיננסים

הסוף לחגיגה

ליישם ה הביטוח  מחברות  דורש  אוצר 
תשלומים  שיבטיחו  השיבוב,  תקנות  את 
בסך  הלאומי  לביטוח  הביטוח  מחברות 
לשנת  המיועד  הסכום  שקלים.  מיליארדי  שלושה 

2020 עומד על מיליארד שקל. 
חוק  במסגרת  בחקיקה,  הוסדר  השיבוב  נושא 
שר  החוק  תזכיר  פי  על  הכלכלית.  ההתייעלות 

הסכום  את  יקבעו  אשר  תקנות  יתקין  האוצר 
מבטחים,  ידי  על  למוסד  שיועבר  הכולל 

לפי  פיצויים  תשלום  בעד  שנה  מדי 
חוק הפיצויים, אופן חלוקתו בין כלל 

המבטחים ואופן עדכונו. 
לגבי  כי  לקבוע  מוצע  כן,  כמו 
יום  תאונות דרכים שהתרחשו לאחר 

בדצמבר   31 יום  ועד   2014 בינואר   1
תביעה  לגביהן  הוגשה  טרם  ואשר   2018

סכום  ייקבע   - למוסד  דרישה  או 
כולל חד פעמי שיש להעביר לביטוח הלאומי, אופן 
והמועדים לתשלומו. אולם,  בין המבטחים,  חלוקתו 
עד כה התעכבו באוצר עם פרסום התקנות בנושא, 
אך אמש נשלחה לחברות הביטוח טיוטת התקנות. 

אישורן כפוף לשימוע שייעשה לחברות הביטוח.
הדרישה להחזרת הכספים לביטוח לאומי היא חלק 
הבא  שבוע  בתחילת  שתתפרסם  האוצר  מתכנית 
 3.2 על  העומד  המדינה  בתקציב  הגרעון  להקטנת 

מיליארד שקל.
מקרה  מתרחש  אם  הלאומי,  הביטוח  חוק  פי  על 
גמלה  לשלם  חייב  לאומי  לביטוח  המוסד  שבגינו 
דרכים,  תאונת  כגון  משפחתו,  לבני  או  למבוטח 
וישנה עילה לחייב צד שלישי לשלם פיצויים לאותו 
צד  מאותו  לתבוע  הלאומי  הביטוח  רשאי  נפגע, 
עתיד  שהוא  או  ששילם  הגמלה  על  פיצוי  שלישי 

לשלם. התהליך הזה נקרא "שיבוב".
בדו"ח מבקר המדינה מלפני שנתיים, מתח המבקר 
אינו  הלאומי  שהביטוח  כך  על  חריפה  ביקורת 
פועל לממש את זכותו לתבוע מחברות הביטוח את 
הכספים המגיעים לו במסגרת השיבוב ומפסיד מאות 

מיליוני שקלים בשנה מכספי הציבור. 

אי־מיצוי פוטנציאל השיבוב 

על פי הדו"ח: "בפועל, הצד השלישי הוא בדרך 
מהפיצוי  לנכות  הרשאיות  הביטוח,  חברות  כלל 

שהן משלמות לנפגע את סך הגמלאות שהוא זכאי 
ביטוחי  אירוע  אותו  בגין  הלאומי  מהביטוח  לקבל 
)מתוך הנחה שהביטוח הלאומי יתבע מהן את הכסף 
אינו  לאומי  ביטוח  אם  ואולם  השיבוב(.  בהליך 
תקופת  בתום  הפיצוי,  את  הביטוח  מחברת  תובע 
האירוע(  לאחר  שנים  שבע  )ככלל,  ההתיישנות 
הוא מאבד כל אפשרות מעשית לקבל את הפיצוי 
ונגרם לו נזק כספי. כפועל יוצא, חברת הביטוח 

תרוויח על חשבון כספי הציבור".
מבדיקה שערך מבקר המדינה במהלך 
שנת 2015 עלה, כי ביטוח לאומי אינו 
של  הפוטנציאל  מלוא  את  מממש 
גמלאות  תיקי  בגין  לשיבוב  זכותו 
מצב  המדינה,  מבקר  לדברי  רבים. 
גמלאות  שתיקי  בעובדה  גם  מקורו  זה 
הביטוח  בדק  בטרם  עוד  מתיישנים 
והנהנות  לשיבוב  זכותו  את  הלאומי 
העיקריות מכך הן כאמור חברות הביטוח. בשנים 
בעילת  לאומי  ביטוח  גבה  לדוגמה,  2015־2014, 
שיבוב 994 מיליון שקל. לטענת המבקר, הסכומים 

הפוטנציאליים שלא נגבו גדולים בהרבה.
שהוא  לכך  ער  הלאומי  הביטוח   2006 "משנת 
מפסיד סכומים ניכרים של כספי שיבוב משום שהוא 
שיבוב,  עילת  שבהם  התיקים  כל  את  מאתר  אינו 
אולם הוא לא פעל במשך שנים רבות לאיתור כל 
תיקי השיבוב הרלוונטיים ובהתאם לתבוע את כספי 
לו. אי־מיצוי פוטנציאל השיבוב  השיבוב המגיעים 
משמעו ויתור על כספי ציבור, והנהנות העיקריות 

מכך הן חברות הביטוח", קבע המבקר.
מנכ”ל איגוד חברות הביטוח, ד”ר גיא רוטקופף, 
מסר ל”ביטוח ופיננסים” כי האיגוד וחברות הביטוח 
בשלב  תגובתן  את  וימסרו  הנושא  את  לומדים 

מאוחר יותר.

מיסוי על רכבים היברידיים

עוד במסגרת תכנית צמצום הגרעון של האוצר 
הממשלה  משרדי  כלל  בתקציב  רוחבי  קיצוץ   -
השנה.  כבר  שיתבצע  שקל,  מיליארד   1.15 בסך 
ב־2020 צפוי קיצוץ גבוה יותר, של 3.25 מיליארד 
בתקציב  רוחבי  מקיצוץ  שוב  שיכלול  שקל, 
בסך  הביטוח  חברות  תשלומי  הממשלה,  משרדי 
הפיס  מפעל  בהוצאות  מצמצום  שקל;  מיליארד 

של  המיסוי  מהעלאת  שקל;  מיליון   150 בגובה 
בערה  חומרי  בייצור  המשמשים  ממיסים  חומרים 
שקל;  מליון   450 שתכניס  בדלקים,  נמהלים  או 
ומהעלאת המיסוי על רכבים היברידיים שתכניס 

550 מיליון שקל למדינה.

חברות הביטוח יידרשו לשלם מיליארדי 
שקלים לביטוח הלאומי 

במסגרת תכנית האוצר להקטנת הגרעון בתקציב, יידרשו החברות לשלם לביטוח הלאומי את הכספים שהכניסו 
החברות לכיסן על תביעות שיבוב שהביטוח הלאומי ויתר עליהן  < רונית מורגנשטרן

 יוסף שפירא, לשעבר מבקר המדינה. "הביטוח הלאומי 
אינו פועל לממש את זכותו" | צילום: יצחק הררי

 אם מתרחש מקרה שבגינו 
המוסד לביטוח לאומי חייב לשלם 
גמלה למבוטח או לבני משפחתו, 
כגון תאונת דרכים, וישנה עילה 
לחייב צד שלישי לשלם פיצויים 

לאותו נפגע, רשאי הביטוח 
הלאומי לתבוע מאותו צד שלישי 

פיצוי על הגמלה ששילם או שהוא 
 עתיד לשלם. התהליך הזה 

נקרא "שיבוב"
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קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם 
במקום הראשון בתשואות 9 שנים ברציפות*

מקוםתשואה מצטברת לתקופה**תקופה

מקום 
ראשון
9 שנים

ברציפות*

6.13% שנה אחרונה
5.2018 - 4.2019

41.85% 6 שנים אחרונות
5.2013 - 4.2019

59.05% 7 שנים אחרונות
5.2012 - 4.2019

66.09% 8 שנים אחרונות
5.2011 - 4.2019

83.02% 9 שנים אחרונות
5.2010 - 4.2019

14.08% שנתיים אחרונות
5.2017 - 4.2019

22.56% 3 שנים אחרונות
5.2016 - 4.2019

19.24% 4 שנים אחרונות
5.2015 - 4.2019

29.92% 5 שנים אחרונות
5.2014 - 4.2019

הנתונים לקוחים מתוך אתר גמל נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון לתאריך 30.4.2019  *הדירוג מתייחס לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית לפני ניכוי דמי 
ניהול של קרן ההשתלמות במסלול הכללי של החברה, בהשוואה לכל קרנות ההשתלמות בשוק במסלול הכללי הגדול הפתוח לציבור המפורסמות בגמל נט, נכון לכל התקופות 
המתוארות ** תשואות החברה הינן נומינליות ברוטו מצטברות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול • תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית לפני ניכוי דמי ניהול ב-9 שנים אחרונות 
5.2010 4.2019<< 6.95; ב-8 שנים אחרונות 5.2011-4.2019<< 6.55; ב-7 שנים אחרונות 5.2012-4.2019<< 6.85; ב-6 שנים אחרונות 5.2013-4.2019<< 6.00; ב-5 שנים אחרונות 
5.2014-4.2019<< 5.37; ב-4 שנים אחרונות 5.2015-4.2019<< 4.50; ב-3 שנים אחרונות 5.2016-4.2019<< 7.02; בשנתיים אחרונות 5.2017-4.2019<<6.81; בשנה אחרונה 
5.2018-4.2019<< 6.13 • מדד שארפ ב-5 השנים האחרונות אלטשולר שחם מסלול כללי  1.17 • אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי 
הלקוח • אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד • החברה רשאית לשנות 
את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופות ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין בדירוגי העבר כדי להעיד על דירוג דומה בעתיד

זה לקחת אליפות 9 שנים ברציפות*

•

לפרטים <<

https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/?utm_source=agents&utm_medium=referral&utm_campaign=9yearstsuot
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לבן( ח )כחול  כהן  מירב  הכנסת  ברת 
וסיפרה  בוקר  בתכנית  אתמול  השתתפה 
בשיתוק  הלוקה  אדם  שושן,  אייל  על 
לדבריה,  ביטוח.  פוליסות   60 לו  שנמכרו  מוחין, 
הוא משלם כ־8,000 שקל בחודש על כל הביטוחים, 
כשמשכורתו מסתכמת ב־5,400 שקל בלבד. לדברי 
משפחתו הוא נקלע לחובות ונאלץ לקחת הלוואות 
וסיוע מהמשפחה. לטענת ח"כ כהן, מדובר בביטוחים 
הביטוח  חברת  ידי  על  שהוצאו  ומכופלים  כפולים 

למבוטח המוגבל. 
לעזור  ביקשתי  לפיקוח.  הזה  המקרה  עם  "הגעתי 
במקרה הספציפי הזה אבל גם לייצר מדיניות רוחבית 
צריך  כי  הכפולים,  הביטוחים  תופעת  את  שתמנע 
להבין שלסוכנים יש פה תמריץ כלכלי מאוד חזק. 
צריך לשנות את מערכת התמריצים הכלכלית הזו. 
זה הופך אותם לחיות אדם", אמרה ח"כ כהן בתכנית. 

“הכללה גסה”

מצד  ברשת  גינויים  של  לגל  זכו  כהן  של  דבריה 
סוכני ביטוח שביקשו ממנה להתנצל. עשרות סוכנים 
כתבו אתמול בדף הפייסבוק של חברת הכנסת את 

דעתם על דבריה. 
סו"ב מירב ג'והן כתבה: "אין ספק שמה שקרה עם 
הבחור – זו עוולה שחייבים לתקן, לפצות ולמצות את 
הדין עם הנוגעים בדבר. אך יחד עם זאת עשית כאן 
הכללה גסה מאוד, בלי בדיקה לעומק העובדות במי 
מדובר. האם מדובר בנציגי מכירות שהם לא בעלי 
המידה  אמות  אלה  האם  ביטוח?  בסוכני  או  רישיון 
בלי  קהילה שלמה  לזרוק רפש על  והערכים שלך? 
ומוקדנים  מוקדים  עם  אותי  הכללת  ובדיקה?  סינון 

תאבי בצע – ללא אבחנה".
"מירב, אנחנו לא מכירות, אני סוכנת ביטוח מעל 
מוזמנת  את  תודה,  קיבלתי מאות מכתבי  40 שנה. 
סו"ב  אמרה  עינייך",  במו  ולראות  למשרדי  לבוא 
כאשר  שנסחפת  לי  "נראה  והוסיפה:  פרידמן  חוה 
מציעה  אדם'.  'חיות  הביטוח  סוכני  כל  את  כינית 
כך,  מתבטאת  שאת  לפני  הדברים  את  שתבדקי 
עם  ביטוח,  בסוכן  מדובר  אכן  אם  מציעה שתבדקי 
ביטוח.  סוכני  בלשכת  חבר  הוא  האם  סוכן,  רישיון 
יש בלשכת סוכני ביטוח ועדת אתיקה, יש בית דין, 
תוכלי להעביר תלונה, וגופי הלשכה יטפלו בתלונה 

שלך בצורה מסודרת".
יכולה  היא  כי  כהן  לח"כ  כתבה  דן  איילת  סו"ב 
לוותר על הקולות של סוכני הביטוח וגם על העזרה 
של סוכני הביטוח אבל היא לא יכולה להכפיש ציבור 

גם תבדקי את העובדות אם באמת  "בבקשה  שלם. 
היה מדובר בסוכן ביטוח, נציג חברת ביטוח ישירה 
או מתחזה. אני לא אלבש את החולצה של יש עתיד, 
מהמפלגה  חלק  את  עוד  כל  לבן  כחול  של  לא  גם 
הזו", היא אמרה בצירוף תמונה עם בכירים במפלגתה 

של כהן. 

"מטילה רפש בציבור שלם"
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  ביטוח,  סוכני  נשיא לשכת 
להתנצל:  לה  וקרא  חריף  תגובה  מכתב  לה  שלח 
של  הצופים  ציבור  ואיתנו  הבוקר,  כולנו  "נדהמנו 
ציבור  לכנות  מצח  בעזות  העזת  כאשר   ,13 ערוץ 
כ'חיות  ביטוח  סוכנים  של  ומקצועי  איכותי  שלם 
אדם'. לא רק שמדובר באמירה חמורה המטילה רפש 
את  המתירה  חמורה  באמירה  מדובר  שלם,  בציבור 

דמם של סוכני הביטוח", כתב רוזנפלד.
נהגת  כי  האייטם התברר  בנושא  גם  "יתרה מכך, 
את  לבדוק  טרחת  שלא  שעה  מקצועיות  בחוסר 
חמור  מעשה  תיארת  כאשר  יסודי  באופן  העובדות 
של מוקדן ומוכרן נטול רישיון בחברה ישירה והפכת 
מדובר  אם  גם  מורשה.  ביטוח  לסוכן  בשידור  אותו 
בסוכן ביטוח שסרח ובמקרה חמור ככל שיהיה שאנו 

מגנים בכל תוקף, האם להבנתך את רשאית להכפיש 
שלרובם  בישראל,  הביטוח  סוכני  כל  את  ולהפוך 
המכריע זכויות רבות משלך בהגנת הציבור, ל'חיות 

אדם'?", הוא הוסיף.
ח"כ כהן הגיבה בשעות הצהריים אתמול באמצעות 
סוכני  שלשכת  "חבל  וכתבה:  שלה,  הפייסבוק  דף 
כל  מעשה  שעשו  סוכנים  על  להגן  בוחרת  ביטוח 
העולם  לכל  לפנות  יכולים  אתם  ומביש.  חמור  כך 
ואחותו וגם הקריאות שלא תצביעו לי לא מפחידות 
באהבה",  שלכם  הקולות  על  מוותרת  אני  אותי. 

הוסיפה כהן.
את  התכנית,  מנחה  גלעד,  אברי  הקריא  הבוקר 
רוזנפלד,  ליאור  סו”ב  הלשכה,  נשיא  של  תגובתו 
בשם ציבור סוכני הביטוח: “אנו מגנים כול התנהלות 
לא מקצועית במיוחד אם מעורבים בה חוסר תום לב. 
בציבור שלם  רפש  והטלת  הכפשה  ועד  מכאן  אבל 
של סוכני ביטוח מקצועיים וישרים, הדרך ארוכה. 
סוכני הביטוח עוסקים למחייתם בשמירה והגנה על 
הציבור ואין מקום לדברי הסתה נגדם. ח”כ כהן לא 
השכילה להבחין בין סוכנים בעלי רישיון בישראל 
הכשרה  נטול  ביטוח  חברת  של  מוקדן  לבין 

מקצועית וידע”, סיכם רוזנפלד.

 גל של גינויים מצד סוכני הביטוח 
נגד ח"כ מירב כהן 

כהן אמרה השבוע בתכנית טלוויזיה כי "מערכת התמריצים הופכת את הסוכנים לחיות אדם" ‰ נשיא 
הלשכה: "התרת את דמנו. מגנים כל התנהלות של חוסר תום לב אבל מכאן ועד הכפשה של ציבור שלם 

של סוכני ביטוח מקצועיים וישרים - הדרך ארוכה” < רונית מורגנשטרן 

ח"כ כהן. "מוותרת על הקולות שלכם באהבה"  רוזנפלד. "לא טרחת לבדוק את העובדות"

סוכנים למען הציבור

נשיא הלשכה: “סוכני הביטוח עוסקים למחייתם בשמירה והגנה על 
 הציבור ואין מקום לדברי הסתה נגדם. ח”כ כהן לא השכילה 

להבחין בין סוכנים בעלי רישיון בישראל לבין מוקדן של חברת ביטוח 
נטול הכשרה מקצועית וידע”
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כנס הצעירים

חזון " לי  יש  כי  הזה  לתפקיד  התמודדתי 
ביטוח  סוכני  שיותר  כמה  לראות  ברור. 
צעירים פעילים, מגיעים לאירועים עם ברק 
בעיניים, יוזמים, מובילים חדשנות בענף הביטוח, 
 - השאלה  על  לציבור  ועונים  לתדמיתו  תורמים 

מדוע הכי בטוח זה עם סוכן ביטוח? או סוכנת?".
כך שאלה בפתח דבריה סו"ב לילך מיטרני, יו"ר 
ועדת הצעירים בלשכה, את דבריה בכנס המקצועי 
לסוכנים הצעירים. הכנס, שהתקיים השבוע במלון 
את  "הכן  הכותרת  תחת  נערך  בהרצליה,  הרודס 
עצמך לביקורת של הפיקוח" והשתתפו בו כ־170 

איש.
סו"ב מיטרני הוסיפה: "איך החזון הזה יתממש? 
נקים  אם  מתחרים,  במקום  קולגות  נהיה  אם  רק 
מערכת של נטוורקינג ושיתופי פעולה איכותיים, 
באמינות  לציבור  הביטוח  את  להנגיש  נבחר 
וביצירתיות, לא נפחד לעזור אחד לשנייה, כי יש 
מספיק פוליסות לכולם, נהיה צעירים גם בגישה 

ונסכים להגיע יחד לשיאים חדשים בענף".
מיטרני הדגישה את החשיבות של סוכן הביטוח 
לסוכנים  וקראה  חיים"  מציל  "שגריר  להיות 
כדי  הלשכה  בפעילויות  חלק  לקחת  הצעירים 

תחושת  אותה  ואת  גדול  אישי  "רווח  להרגיש 
שייכות שרבים מהעצמאים עדיין חולמים עליה". 

הרצאות מקצועיות

יום העיון היה גדוש בהרצאות מקצועיות. עו"ד 
הלשכה,  של  המשפטי  היועץ  אברהם,  בן  עדי 
כשרישיון   - אחרות  וצרות  "רגולציה  על   דיבר 
הסוכן חשוב לך". ניר אלקבץ, מנהל תחום ביטוח 
על  הרצה  לביטוח",  סוכנות  ב"אליפים  חיים 

"התאמה אישית לסוכן הביטוח הצעיר".
מושונוב,  רובי  וסו"ב  ישראל  מעיין  סו"ב 
חברי הוועדה לסוכנים צעירים, שוחחו על שיווק 
בסיכונים  מומחה  שמיר,  ירון  עו"ד  ונטוורקינג; 
פנסיונים ובפרישה, הרצה על "כולם מרוויחים - 
איך מייצרים ערך ללקוח ורווח גדול לסוכן"; ניר 
אלעד, יועץ עסקי, הנחה את הצעירים על ניהול 
העסק; ג'ורג'יו די קפואה, מנהל מכירות ושיווק 
סיפר על תכניות  בהראל,  לחו"ל  נסיעות  בתחום 

הראל בתחום.
שלך",  הזהב  ביצת  את  "למצוא  הכותרת  תחת 
לממש  כיצד  כלפון,  ליאור  והשחקן  היזם  סיפר 

חלומות, כשרונות ומתנות שקיבלנו בחיינו. 
בסיום הכנס שוחחו עם המשתתפים סו"ב ליאור 
הורנצ'יק,  ליאור  וסו"ב  הלשכה  נשיא  רוזנפלד, 
מ"מ נשיא הלשכה וענו לשאלות הרבות שהופנו 
אתם  השולחן:  על  "הכל  הכותרת  תחת  אליהם 
ציין:  הלשכה  נשיא  עונים".  והליאורים  שואלים 
הסוכנים  שאלו  לשכה  בראש  לעמוד  גאה  "אני 

הצעירים שלה".

כנס הצעירים | צילום: באדיבות הלשכה

170 סוכנים בכנס הצעירים של הלשכה
סו"ב מיטרני בכנס הסוכנים הצעירים: "רק אם נהיה קולגות ונשתף פעולה נגשים את החזון שסוכני 

הביטוח הצעירים יתרמו לתדמית הסוכן" < רונית מורגנשטרן 
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הרשמה לכנס הבריאות 2019 של לשכת ה
סוכני ביטוח נמצאת בשיאה. הכנס תחת 
ב־2  יתקיים  גורלית”  “שליחות  הכותרת 
בראשון   LAGO האירועים  במרכז   2019 ביולי 
שר  סגן  בכנס  הבולטים  האורחים  בין  לציון. 
הבריאות יעקב ליצמן ויו”ר ועדת הכספים בכנסת 
בכנס  הראשונים  הנואמים  ומבין  גפני,  משה  ח”כ 

יהיה נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד.
הבריאות  ועדת  יו”ר  מורי,  איגור  סו”ב  לדברי 
הכנס  הכנס,  את  שמארגנת  בלשכה  והסיעוד 
יכול  שאותם  המקצועיים  בנושאים  פחות  יעסוק 

הסוכן ללמוד בהשתלמויות השונות של הלשכה, 
הביטוח  סוכן  של  בשליחותו  יתמקד  הוא  אלא 
בכנס  כן,  כמו  המשפחה.  של  הבריאות  כיועץ 
יוכלו הסוכנים לקבל מידע ועידוד לפיתוח העסק 
שלהם בתחומים שבהם הם לא נוגעים: “כך למשל, 
ואקטואריה,  ביטוח  יועץ  לוטינגר,  שלומי  עו”ד 
 – קבוצתי  ‘ביטוח  הכותרת  תחת  בהרצאתו 
קטנים  לסוכנים  מציע  עסקי’,  לפיתוח  הזדמנות 
חושבים שרק  כולם  קולקטיביים.  ביטוחים  לבצע 
קולקטיביים  יכולות לעשות  הגדולות  הסוכנויות 
יכול לבטח  סוכן קטן  ומסביר שגם  בא  ולוטינגר 

קולקטיביים ולהרוויח הרבה יותר”.
בדיני  מומחה  פיראן,  אמנון  עו”ד  אליו,  בנוסף 
מי  “של  הכותרת  תחת  הרצאה  יעביר  ביטוח, 
הפוליסה? של מי הלקוח?” מורי: “זו סוגיה מאוד 
בה.  מתעמק  לא  הממוצע  הביטוח  שסוכן  חשובה 
ברמה  אבל  שלו,  שהלקוח  בטוח  תמיד  הסוכן 

של  או  שלו  הוא  הלקוח  אם  ספק  יש  המשפטית 
החברה אצלה ביטח אותו”.

מירב”,  של  השחר  “עמותת  מנכ”ל  נאמן,  עמירם 
יציע לסוכנים המשך מעורבות של הסוכן בשיקום של 
מחלימים ממחלות קשות. איגור מורי מסביר: “הסוכן 
הממוצע מטפל בתביעה של המבוטח שלו, משיג לו 
את הכסף ומרוצה מכך. אבל מה קורה לאחר מכן? כאן 
יכול לבוא לידי ביטוי הערך המוסף והשליחות של 
סוכן הביטוח כיועץ הבריאות של המשפחה. ההבדל 
מהר,  יותר  ישלם  מי  לא  זה  ישיר  ביטוח  לבין  בינו 
אלא בליווי האישי הצמוד של המבוטח לפני, במהלך 

כמו  לעמותה  אותו  לכוון  החלים;  שהחולה  ולאחר 
מירב שתסייע לו בשיקום לאחר המחלה הקשה. סיוע 

כזה הופך סוכן מעוד סוכן לבן בית שלה”.
ומנהלת  סמנכ”ל  פישר,  תושיה  שרונה 
מגדל  של  בחזון  תתמקד  במגדל,  בריאות  ביטוח 
הביטוח  סוכן  אצל  ביטוי  לידי  בא  הוא  ואיך 

בהרצאתה – “עולם חדש של סוכני בריאות – לא 
שבעולם  כך  על  תדבר  “שרון  מורי:  ביטוח”.  רק 
מכירת  מאשר  יותר  הרבה  יש  הבריאות  ביטוחי 
פוליסה. בין היתר, היא תדבר על הצורך של סוכן 
על  וללמוד  הרפואי  בתחום  להתמקצע  הבריאות 
טיפולים חדשניים שבהם הוא יכול לסייע למבוטח 

ומשפחתו”.
הבריאות  סקר  את  גם  מורי  איגור  יציג  בכנס 
השנתי. עוד בכנס - רב שיח בנושא ביטוחי נסיעות 
בין  למורכבות  פשטות  “בין  הכותרת  תחת  לחו”ל 
סוכני הביטוח לסוכני הנסיעות”. את הפאנל ינחה 

סו”ב יואל זיו, חבר המועצה הארצית ובעלים של 
חברת “עולם הבריאות”, וישתתפו בו ירון בראון, 
הרוש,  אלי  פספורטכארד;  וחיתום  מכירות  מנהל 
בחברה;  לחו”ל  נסיעות  וביטוחי  מגדל  קול  מנהל 
דודי עוז, מנהל ביטוחי הנסיעות לחו”ל בהפניקס; 
ומירב אדלסון גולן, מנהלת ענף ביטוחים עסקיים 
בכלל ביטוח ופיננסים. בנוסף אליהם, גם עו”ד ג’ון 
אביב,  תל  מחוזות  לחברי  המשפטי  היועץ  גבע, 
ירושלים והשרון בלשכה, ירצה על “מצב רפואי – 

חיתום ותיעוד נסיעות לחו”ל.”
בן  עדי  עו”ד  ינחו  אותה  בסדנה  יסתיים  הכנס 
אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה ואיגור מורי, 
שתעסוק ב”כללי עשה ואל תעשה בצירוף לביטוח 

בפוליסת בריאות”. את הכנס תנחה נטלי רותם. 

להרשמה לכנס הבריאות לחצו כאן

מורי | צילום: באדיבות הלשכה גפני | מתוך אתר הכנסת ליצמן | צילום: הדס פרוש

“שליחות גורלית”: לקראת כנס הבריאות 
שיתקיים ב־2 ביולי

כנס הבריאות השנתי של הלשכה יתמקד בשליחותו של הסוכן כיועץ הבריאות של המשפחה בעולם 
החדש של ביטוחי הבריאות ‰ בין המשתתפים: סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ויו”ר ועדת הכספים בכנסת 

ח”כ משה גפני < רונית מורגנשטרן 

סו"ב מורי: הכנס יעסוק פחות 
בנושאים המקצועיים שאותם 

יכול הסוכן ללמוד בהשתלמויות 
 השונות של הלשכה, אלא 

הוא יתמקד בשליחותו של סוכן 
 הביטוח כיועץ הבריאות 

של המשפחה    

https://health2019.forms-wizard.co.il/website/index
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למקד א ממשיכה  לביטוח  חברה  יילון 
חידושים  בהטמעת  משאבים 
מתקדמים  ודיגיטליים  טכנולוגיים 
לשירות סוכניה ולקוחותיה, ולראשונה, משיקה 
המחוז  לסוכני  מלא  דיגיטלי  הפקה  ממשק 

הדיגיטלי של החברה.
לפני  באיילון  הוקם  הדיגיטלי  המחוז 
שפיתחו  סוכנויות  אליו  ושויכו  כשנתיים 
ועצמאיות  מתקדמות  טכנולוגיות  יכולות 
לחזק  פעולה,  בשיתוף  המאפשרות,  משלהן 
למערכות  איילון  מערכות  בין  הממשקים  את 

הסוכנויות.
הדיגיטלי  ההפקה  ממשק  כי  נמסר  מהחברה 
המלא, הינו בשורה גדולה המאפשרת לסוכנים 
הפקת  זמני  את  משמעותית  ולקצר  לייעל 
להפקה  ממשק  פתיחת  ידי  על  הפוליסות, 
ומקיף בפעולה  חובה  רכב  פוליסות  ישירה של 
המחיר  הצעות  מערכת  מתוך  וזאת,  אחת 

ללא   - הביטוח  סוכנות  של   )Aggregator(
נגיעה או מעורבות במערכת ההפקה של החברה. 
ממשק ההפקה הדיגיטלית מושק ימים ספורים 
אונליין  תביעות  שמנהל  הבוט  השקת  לאחר 
והינו חלק מהתנופה הדיגיטלית  באתר החברה 

בחברה.
יוגב,  אריק  לביטוח,  חברה  איילון  מנכ"ל 
אשר  סוכנים  חברת  הינה  "איילון  כי:  מציין 
להעמיד  כדי  עקבי  באופן  ופועלת  משקיעה 
הדיגיטליים  הכלים  את  הסוכנים  לרשות 
משמעותי  במהלך  מדובר  ביותר.  המתקדמים 
נוסף שפותח בחברה, במסגרתו אנו מאפשרים 
הערוכים  דיגיטלית,  אוריינטציה  עם  לסוכנים 
שלנו  למערכות  להתממשק  טכנולוגית, 
וליהנות מכלים נוספים למכירה מלאה וקידום 
הסוכנים  עם  לפעול  תמשיך  איילון  פעילות. 
ותאפשר לכל סוכן וסוכנת אשר ערוכים לכך, 

לצעוד עמנו קדימה". 

איילון משיקה ממשק דיגיטלי להפקה ישירה 
של פוליסות רכב

הממשק פותח כחלק מהתנופה הדיגיטלית בחברה והוא מיועד עבור סוכנויות בעלות יכולות טכנולוגיות 
מתקדמות ועצמאיות < רונית מורגנשטרן 

יוגב. "איילון תאפשר לסוכנים להתממשק למערכות שלנו 
וליהנות מכלים נוספים" | צילום: אייל גזיאל

כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות בשב"ן, 

לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי חזר!

Extra ביטוח אפגרייד

מקצוענות חדשנות מחויבות
כי הראל בריאות זה - 

25
38
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25

66
2
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דיו
טו

ס

ממשק דיגיטלי
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בפעם ק חגגה  מבטחים  מנורה  בוצת 
סוכני  האירוע השנתי של  העשירית את 
מרץ".  "זריקת  אירוע   - שלה  הביטוח 
אביב  בתל  הקאמרי  בתיאטרון  נערך  האירוע 
ערן  ובנוכחות:  גלוברמן  דרור  של  בהנחייתו 
קלמן,  ארי  מבטחים;  מנורה  קבוצת  יו"ר  גריפל, 
מנורה  ויו"ר  מבטחים  מנורה  קבוצת  מנכ"ל 
מבטחים ביטוח; יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה 
מבטחים ביטוח; גיא קריגר, מנכ"ל מנורה מבטחים 
נשיא  מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  וגמל;  פנסיה 
לשכת סוכני ביטוח; חברי הנהלת מנורה מבטחים 

ביטוח ומאות מסוכני הקבוצה ובני/בנות זוגם.
יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח, 
גם  כולה  "הקבוצה  כי  וציין  הנוכחים  את  בירך 
בביטוח וגם בפנסיה תתמקד בהוספת ערך לסוכן 
בתשתיות  הרבדים,  בכל  הלקוחות  מול  בעבודתו 
במוצרים  דיגיטליים,  בתהליכים  הטכנולוגיות, 
והתפעול  השירות  תהליכי  בשיפור  חדשים, 
מול  הסוכן  ומומחיות  המקצועי  בידע  ובעיקר 

לקוחותיו".
מבטחים  מנורה  למנכ"ל  משנה  רוקח,  עמוס 
"אנחנו  אמר:  סוכנים  מכירות  אגף  ומנהל  ביטוח 
באיכות  עצמנו  את  מבדלים  מובילה  כחברה 
ללקוח  אמיתי  ערך  הקניית  תוך  ובמקצועיות 

שלנו  הייחודי  'הפרפקט'  מוצר  הביטוח.  ולסוכן 
דוגמאות  הם  טופ'  אור  'קרן  הבריאות  ומוצר 

מצוינות לכך".

שת”פ בין מנורה ללשכה
סוכני  נשיא לשכת  הורנצ'יק, מ"מ  ליאור  סו"ב 
הפעולה  שיתוף  על  מנורה  לראשי  הודה  ביטוח, 
של החברה עם הלשכה: "שיתוף הפעולה בא לידי 
לקבל  שלכם  ההיענות   – ערוצים  בכמה  ביטוי 
הייתה  מנורה  ברכב.  תביעות  שתי  עם  נהגים 
עמלות  לשלם  האחרות,  לפני  הרבה  הראשונה, 

היקף בין ה־7 ל־10 בחודש ואנו מקווים שתקדימו 
ב־15  שמשולמות  הנפרעים  עמלות  תשלום  גם 
הרבה  משכורות  משלמים  הסוכנים  כי  בחודש, 
למכור  יכולים  מנורה  סוכני  בנוסף,  ה־15.  לפני 
ביטוחי רכב במחיר מסלול האון־ליין של החברה, 
ללא פגיעה בעמלה, תוך הבטחה שמנורה לא תפנה 

לאותם לקוחות. היחס האישי והקשר השוטף של 
הסוכנים עם עופר הרץ, מנהל מחלקת העמלות, 

ראוי לשבח ואנו מוקירים על כך תודה".
עוד ציין הורנצ'יק, כי מנורה הייתה בין החברות 
הקמפיין  לטובת  לסייע  שנרתמה  הראשונות 
שהשיקה  שלי"  הסוכן  עם  "דבר  של  המוצלח 

הלשכה לפני כחודש.
לדברי מ"מ נשיא הלשכה, בין נשיא הלשכה סו"ב 
ליאור רוזנפלד ומנכ"ל מנורה מבטחים יהודה בן 
פתרון  המאפשר  פתוח  ערוץ  מתקיים  אסאייג, 
בעיות ושיתוף פעולה פורה ומקצועי: "בעידן שבו 

יש גורמים שרוצים לייתר את סוכן הביטוח, חשוב 
לכולם להעצים את החברות שלא שכחו את ערוץ 
ההפצה העיקרי שלהם – סוכני וסוכנות הביטוח. 
היינו ונישאר במרכז הבמה", סיכם הורנצ'יק לקול 

תשואות הנוכחים.  
רונן  הביטוח:  סוכני  נבחרו  האירוע  במסגרת 
פסטמן  ועוז  ודניאל  פלד  גל  גבאי,  אסף  חכמון, 
לסוכנים המצטיינים. המחוז שנבחר למחוז המצטיין: 

מחוז חיפה והצפון בניהולו של גדי בן חמו.
בניהול  בעיקר  מתמחה  מבטחים  מנורה  קבוצת 
עסקי ביטוח ופנסיה. הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף 
ודמי  פרמיות  היקף  עם  ש"ח,  מיליארד  כ־200  של 

גמולים שנתיים של כ־23 מיליארד.

 בפעם העשירית: טקס הסוכנים 
המצטיינים של מנורה

 קבוצת מנורה מבטחים חגגה את האירוע השנתי בהשתתפות בכירי החברה ומאות הסוכנים שלה 
‰ ליאור הורנצ'יק: "בעידן שבו יש גורמים שרוצים לייתר את סוכן הביטוח, חשוב להעצים את החברות 

שלא שכחו את ערוץ ההפצה העיקרי שלהם – סוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן 

מצטייני מנורה | צילום: שאולי לנדנר ליאור הורנצ'יק בכנס | צילום: באדיבות המצולם

מצטייני מנורה

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה: 
"הקבוצה כולה גם בביטוח וגם 
בפנסיה תתמקד בהוספת ערך 
 לסוכן בעבודתו מול הלקוחות 

בכל הרבדים"



רק מבוטחי הבריאות במגדל
נהנים מהטבות מדהימות, שיעזרו להם 

לחיות חיים בריאים יותר... מהיום!

דיאטה?

ממחר...

פרטים נוספים אצל המפקח שלך במגדל 
מגדל חברה לביטוח בע״מ. בכפוף לתנאי ההטבה המופיעים באפליקציית מגדל.

הטבות   מחכות למבוטחים שלנו באפליקציית מגדל



11 | 13 ביוני 2019 

תביעה ייצוגית

חברות מ נגד  הייצוגיות  התביעות  כת 
הוצאות  מהמבוטחים  הגובות  הביטוח 
בשבוע  מתרחבת.  והשקעות  ניהול 
שעבר הוגשו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב 
נגד  כייצוגיות  לאישורן  ובקשות  תביעות  שלוש 
החברות הראל, הפניקס והכשרה. התובעים טוענים 
ניהול  הוצאות  מהם  גובות  שהחברות  בבקשותיהם 
בפוליסות  הפוליסה  להוראות  בניגוד  השקעות 
החברות  מנהלים.  ביטוחי  המשלבות  חיים  ביטוחי 

דיווחו על כך לבורסה.
היקף התביעות מסתכם ביותר מ־700 מיליון שקל. 
נגד הראל הוגשה תביעה בסך של כ־365.3 מיליון 
ממבוטחים  גובה  הראל  כי  נטען  בתביעה  שקל. 
ביטוח  רכיב  המשלבות  חיים  ביטוחי  בפוליסות 
למקרה מוות ורכיב של חיסכון )"ביטוחי מנהלים"( 
תשלום בגין רכיב הוצאות ניהול השקעות, מבלי 
שיש לכך כל עיגון חוזי בתנאי הפוליסה. אי לכך, 
ניכוי הוצאות אלו מכספי החיסכון  טוען התובע, 
של  ברורה  הפרה  תוך  התבצעה  המבוטחים  של 

הפוליסה והתחייבויותיה החוזיות כלפי המבוטח.
מבקש  כייצוגית  בתביעה  להכיר  בבקשתו 
התובע לייצג את כל המבוטחים בפוליסות ביטוח 

מהם  נגבו  אשר  ביטוח,  הראל  של  המנהלים 
הוצאות ניהול השקעות, כאשר הפוליסה לא כללה 
הוראה המאפשרת לגבות ו/או לנכות הוצאות אלו.

כ־351  של  בסך  תביעה  הוגשה  הפניקס  נגד 
מיליון שקל. התביעה דומה זו שהוגשה נגד הראל, 
כל  הינה  לייצג  התובע  מבקש  אותה  והקבוצה 
המבוטחים בפוליסות ביטוח המנהלים של הפניקס 
השקעות,  ניהול  הוצאות  מהם  נגבו  אשר  ביטוח, 
המאפשרת  הוראה  כללה  לא  הפוליסה  כאשר 

להפניקס ביטוח לגבות הוצאות אלו.
התובע  אומר  הכשרה  נגד  התביעה  בכתב 
שבשלב זה לא ניתן להעריכה ביותר מ־3 מיליון 
הסכם  הפרה  הכשרה  כי  היא  שלו  הטענה  שקל. 
ביטוחי  עבור  השקעות  ניהול  הוצאות  כשגבתה 
היא  לייצג  התובע  מבקש  אותה  הקבוצה  חיים. 
כלל מבוטחי הכשרה בפוליסות שיש בהן מרכיב 
שכירים  ומבוטחים  מנהלים  לרבות  )גמל(  חיסכון 
מנהלים',  'ביטוחי  בכינוי  הידועות  בפוליסות 
ולרבות מבוטחים בפוליסות המיועדות לעצמאים, 
בין אם נפתחו במעמד של ביטוחי מנהלים בין אם 

לאו.
החברות  נגד  ופיננסים",  ב"ביטוח  כפי שפורסם 

הנ"ל ובנוסף נגד מנורה מבטחים, בסוף חודש מאי 
בקשה  בלוד,  המחוזי  המשפט  בית  אישר  האחרון 
לתובענה ייצוגית בסך 2.5 מיליארד שקל שהגישו 
הביטוח  חברות  של  חיסכון  בפוליסות  חוסכים 

הפניקס, מנורה, הראל והכשרה. 
רק  לא  נוגעת  התביעה  כי  ציינה  השופטת 
גם  אלא  התביעה,  הוגשה  עליהן  למכשירים 
לביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה. כאמור, עוד 3 

תביעות הוגשו בנושא בתחום ביטוחי המנהלים.

עוד בקשות לייצוגית נגד חברות ביטוח
הבקשות מתייחסות לגביית הוצאות השקעה שלא כדין בביטוחי מנהלים ‰ לפני שבועיים אושרה תביעה 

ייצוגית נגד הראל, הפניקס והכשרה וגם נגד מנורה בסך 2.5 מיליארד שקל על גביית הוצאות שלא כדין 
בביטוחים, לא כולל מנהלים < רונית מורגנשטרן 

הדרכה בקליק זה פשוטהדרכה בקליק זה פשוטהדרכה בקליק זה פשוט

כלל ביטוח ופיננסים מציגה הדרכה בקליק, מערכת ניהול online להדרכות שלך

שלך במרחב  למפ"ע  פנה/י  נוספים  לפרטים 

   בחירה אישית
של נושא ההדרכה

SMS-קבלת לו"ז הדרכה ב 
זימון ליומן ושמירת מקום

 צפייה בחומרי הדרכה
ומצגות מהדרכות קודמות בהן השתתפת

 הצעת נושאים חדשים
להדרכות שלך

Shutterstock :התביעות הייצוגיות נמשכות | צילום



 תכנית הביטוח של איילון בשיתוף לשכת סוכני הביטוח הינה התכנית הוותיקה ביותר, 
 אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ- 25 שנים. לאיילון ניסיון מצטבר רב בניהול תביעות

בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח והצלחות מוכחות לאורך השנים.
 

תכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה, בין היתר:
פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים	 
הכפלת גבול האחריות לתקופה - הטבה חדשה!	 
חבות כלפי צד שלישי, לרבות חבות בגין סיכוני סייבר בתת גבול אחריות של 500,000 ₪* - הטבה חדשה!	 
השתתפויות עצמיות נמוכות	 
פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה	 
אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור	 
ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח, לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של חילוקי 	 

דעות עם המבטח
פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה	 
הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה	 
תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן	 
כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10 מיליון ש״ח!	 
תקופת דיווח תביעות מוארכת - 180 יום לאחר סיום הפוליסה	 
הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות - 3 עובדים ראשונים כלולים	 
תוספת פרמיה של 50% בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות - הטבה חדשה!	 
כיסוי ליועצים פיננסיים בעלי הכשרה מתאימה	 
כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות / השקעות	 

*אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה
 

כסוכן ביטוח מקצועי, אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב. 
חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין, עת תצטרך להתמודד עם תביעה 

ולשלם השתתפות עצמית גבוהה. במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך.

איילון, הביטחון של סוכני הביטוח!
התנאים המחייבים בכפוף לתנאי הפוליסה

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח
בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל

לשירותך,
lisov@insurance.org.il | 03-6366508 .אריאל ארז, מנהל עסקים סוכנות ליסוב | טל
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הלשכה מ של  המקצועיים  היועצים  אגר 
המשרתים  יועצים  כארבעים  כבר  כולל 
מקצועיות  בסוגיות  הלשכה  חברי  את 
שונות. הכירו שלושה מהם המומחים בתחום בדיקת 

העמלות, ייעוץ ארגוני ואימון עסקי.

 תמיר גורן
בדיקת עמלות

פ.ג. תמיר שווקים פיננסיים 
עמלות  בבדיקת  מתמחה 
משנת  החל  ביטוח  חברות 
סוכנים  הן  רחב,  לקוחות  מעגל  לחברה   .2002
והן סוכנויות ביטוח. ללקוחותיה הושבו עד היום 
על  עמלות  תיקוני  עקב  שקלים  מיליוני  עשרות 
להגשת  ישירה  כתוצאה  הביטוח  חברות  ידי 
בגינן  פוליסות  הכוללים  עמלות  בדיקת  דו"חות 
שולמו עמלות שגויות. לחברה מערכת משוכללת 
יוחדה לבדיקת עמלות  ותוכנה, אשר  חומרה  של 
בתחום  מומחים  מעסיקה  החברה  ביטוח.  בחברות 

הפיננסים, התוכנה וביטוח.
תמיר גורן, העומד בראש הקבוצה, הוא ממייסדי 
החברה ומשמש כמנכ"ל שלה. לגורן ניסיון עשיר 
בתחום הביטוח. הוא החל את דרכו כסוכן ביטוח, 
ובדיקת  בניתוח  מתמחה  הינו   2002 משנת  והחל 
ובכללן  בענף  הביטוח  חברות  של  ביטוח  עמלות 
מגדל, הראל, כלל, מנורה והפניקס. כמו כן, משמש 

ובעמלות  בכללם  הביטוח  בנושאי  ומרצה  כיועץ 
בעיקר.

גורן: "אוכל לסייע לסוכני הביטוח בהסבר כללי 
לגבי אופי הבדיקה אותו הם צריכים לבצע לפחות 
לנסות  כדי  חיצוני(  גוף  ללא  )גם  ברמת המאקרו 
כמובן  אוכל  נכון.  מתוגמלים  הם  האם  ולהבין 
לסייע בהסברים כיצד יש לבדוק את סוגי העמלות 
ולהסביר  העמלות  בנושא  דגשים  לתת  השונים, 

כיצד כל חברה מחשבת את העמלה".

 גיליה משולם
יועצת ארגונית

בעלת ניסיון של כ־29 שנים 
בענף הביטוח. יועצת לבניית 
עבודה  תהליכי  ובקרת 
ויועצת ארגונית. מוסמכת מכון התקנים לעריכת 
בכירים.  וברמת  זוטרים  ברמת   ISO תקן מבדקים 
תעודה  לימודי  בתכנית  ארגוני  ייעוץ  למדה 

באוניברסיטת בר אילן, כולל פרקטיקום. 
נהלי  כתיבת  שלי:  הכלים  “בארגז  משולם: 
ובקרה,  מעקב  שיטות  לרגולציה,  בהתאם  עבודה 
קבלת  מוטיבציה,  זמן,  ניהול  ניהול,  מיומנויות 
בתחום  עוסקת  אני  ועוד.  צוות  עבודת  החלטות, 
 1996 מאז  הביטוח  בתחום  עבודה  נהלי  כתיבת 
במסגרת עבודתי בקבוצת הביטוח שקל." ב־2004 
ארגוני עם  ייעוץ  אני משלבת  יצאתי לעצמאות. 

בתחומי  עבודה  ונהלי  תפקיד  הגדרות  כתיבת 
ביטוח החיים והאלמנטרי. יש לי היכרות מעמיקה 
עם תחום הביטוח. אני משתתפת בכנסים והרצאות 
באופן קבוע, רוכשת ידע ומתעדכנת בתחום באופן 

שוטף".

 גילי ראובני
יועצת ארגונית 

ומאמנת עסקית
בפיתוח  מתמחה  ראובני 
מיומנויות  שיפור  צוותים, 
סוגי  באבחון  כן  כמו  עסקיים.  וביצועים  ניהול 
הדרכה  ובתרגול,  הביטוח  ומוצרי  הלקוחות 

והטמעה של שיטות מכירה.
ראובני: "מדיבורים לתוצאות – שיפור מיומנויות 
ומנהלים  ביטוח  סוכני   - וביצועים עסקיים  ניהול 
עסקית  לחשיבה  ניהוליים,  לכישורים  נדרשים 
בהון  נכונה  השקעה  כלכליים.  ביעדים  ולעמידה 
ביותר.  המשמעותי  הצמיחה  מנוע  היא  האנושי 
גביית   - ומוכר  יוזם  מפאסיבי לאקטיבי - משרד 
לדרך  יוצאים   – ומבצעים  מעיזים   – טרחה  שכר 
חדשה הלכה למעשה. אימון אישי למיתוג, שיווק 
ושיפור  האישית  האפקטיביות  – הגברת  והעצמה 
ותיעדוף  זמן  ניהול  והמכירה.  השיווק  יכולת 
משימות – מספיקים הרבה יותר, עוסקים בדברים 

החשובים באמת".

הכירו את היועצים המקצועיים העומדים 
לרשות חברי הלשכה

 רשימת היועצים המקצועיים של לשכת סוכני ביטוח מתרחבת והיא כוללת כבר כארבעים יועצים 
אליהם ניתן לפנות באמצעות אתר הלשכה < רונית מורגנשטרן 

יועצי הלשכה
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הסתיים קורס ההכשרה הראשון לקבלת רישיון לתיווך נדל"ן – בקרוב מחזור שני
בשבוע שעבר הסתיים קורס חדש וראשון 
קורס  וביטוח:  לפיננסים  במכללה  מסוגו 

הכשרה לקבלת רישיון לתיווך נדל"ן.
לתיווך  רישיון  לבוגריו  העניק  הקורס 
הקורס  המשפטים.  משרד  מטעם  נדל"ן 
נערך בשת"פ עם רשת התיווך "אל הנכס", 
משרד  לבחינת  הכשרה  לימודי  וכלל 
המשפטים, בשילוב עם פרקטיקה וסיורים 

בשטח.
את  ברך  הלשכה,  מנכ"ל  שמחי  רענן 
"הלשכה  ואמר:  הראשון  הקורס  משתתפי 
והמכללה ימשיכו להציע קורסים מגוונים 
במטרה ליצור מעטפת הוליסטית ללקוחות 
עיסוק  הינו  נדל"ן  תיווך  הביטוח.  סוכני 

אין  המשפטים.  ממשרד  רישיון  הדורש 
סוכני  של  מקצועית  להסבה  הכוונה 
הביטוח, אלא תוספת מקצועית שתהווה 

פתח לאפיק הכנסות נוסף," ציין שמחי.
מוטי נחום, מנכ"ל ובעלים, רשת "אל 
הנכס" הוסיף: “אנחנו מברכים על שיתוף 
הפעולה של  הקורס הראשון עם לשכת 
זהו חיבור טבעי ומתבקש.  סוכני ביטוח, 
אני בטוח כי אלו שיבחרו לשלב בין ענף 
תיווך הנדל"ן לענף הביטוח ימצאו אפיקי 
והן  עצמו  מהתיווך  הן  נוספים  השקעה 

מיזמות עסקית". 
ההרשמה  החלה  הקורס,  הצלחת  לאור 

בוגרי הקורס. לימודי הכשרה בשילוב פרקטיקה | צילום: באדיבות המכללה למחזור השני. לפרטים: 5823*
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נס MDRT העולמי השנתי התקיים השבוע כ
התקיימה  הכנס  במהלך  פלורידה.  במיאמי, 
אלברט  ישראל,   MDRT יו״ר  בין  ישיבה 
ישראל,   MDRT הנהלת וחברי   C.L.U ,TOT גבאי
פיני חג'ג' C.L.U ,TOT, נאוה ויקלמן TOT ובועז 
העולמי   MDRT הנהלת  חבר  לבין   ,MCC בראל 

רנדי סקריטשפילד. 
במהלך הישיבה הובעה שביעות רצון רבה מפעילות 
מועדון בכירי סוכני ביטוח החיים, הבריאות, הפנסיה 
והפיננסים בישראל והורעפו שבחים רבים על פעילות 
המועדון והגידול המרשים במספר המצטרפים החדש. 
כמו כן הודגשה בישיבה העובדה כי לאור הגידול 
הגדול  החברים  מספר  עם  ניצבת  ישראל  האמור, 
ביותר באירופה, ובשל כך ייבחנו שורה של פעולות 
את  יותר  עוד  ינגישו  אשר  ולוגיסטיות  תקציביות 
מישראל,   MDRT לחברי  הברית  בארצות  הכנסים 

ובראשן תרגום סימולטני לשפה העברית.
לדברי אלברט גבאי: "כמו בכל שנה, אנו חברי ה־

MDRT העולמי, ובפרט חברינו הישראלים, נרגשים 

ונפעמים מחדש היכן הולכים להפתיע ולרגש אותנו 
ואכן זה קורה שוב ובענק. עם חבורה נפלאה של 25 
אשר  חברים  שבעה  מתוכם  בהרצאות,  אשר  חברים 
התכבדנו  הראשונה.  בפעם  הנפלא  הכנס  את  חווים 
מתשעים  חברים   11,000 עם  מרשים  פתיחה  בכנס 
מדינות מרחבי הגלובוס ועם הנפת הדגל המרשימה 

של נאוה ויקלמן המדהימה, חברתנו להנהלה. 
סו"ב בועז בראל, חבר הנהלת MDRT ישראל, מוסיף: 
"מתמונת המצב הרגולטורית העולמית עולה כי בחלק 
לא מבוטל של מדינות העולם ובכלל זה מדינות צפון 
לקבל  מניעה  אין  ואירופה,  וקנדה(  )ארה״ב  אמריקה 
עמלה מהספק הפנסיוני לצד קבלת דמי שירות/יעוץ 
מהלקוח. זאת לעומת המצב הרגולטורי בישראל מכוח 
סעיף 19א לחוק הייעוץ הפנסיוני האוסר קטגורית על 
קבלת עמלה משני המקורות יחדיו ולפיכך מתחייבת 

רוויזיה ושינוי מהיר בסעיף זה".

"אין מניעה לקבל עמלה מהספק הפנסיוני 
לצד קבלת דמי שירות/יעוץ מהלקוח"

סו"ב בועז בראל, חבר הנהלת MDRT ישראל, למד את הדברים במהלך כנס המועדון העולמי בארה"ב ואמר 
ל"ביטוח ופיננסים": "כך קורה בחלק לא מבוטל של מדינות העולם" < רונית מורגנשטרן 

כנס MDRT העולמי

 MDRT חלק מחברי המשלחת לכנס
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ש אירועים וציוני דרך משנים חיים, המעניקים י
מתנה להמשך דרכך המקצועית. מבין אלה, 
 MDRT אין ספק כי לכנס השנתי של מועדון

העולמי מקום מרכזי.  
כחברת הנהלת מועדון MDRT ישראל וחברת 
Top of the Table( ToT( מזה שמונה שנים, 
הכנס  של  בעיצומו  אלה  בימים  נמצאת  אני 
יחד  שבארה"ב,  במיאמי  הנערך   ,2019 לשנת 
מרשימה  ישראלית  משלחת  וחברי  חברות  עם 
 ,CLU גבאי  אלברט  המועדון,  יו"ר  בהובלת 
כ־14,000  של  עוצמתי  ממפגן  חלק  המהווה 

משתתפות ומשתתפים.  
לכיווני  לרעיונות,  נחשפת  אני  בכנס השנה  גם 
כי  להבנה  בפז.  יסולאו  שלא  ולתובנות  חשיבה 
בלתי  באופן  מולי  נגלה  ההמונים  חוכמת  עיקרון 
במסגרת  ביותר  הגבוהות  ובעוצמות  אמצעי 
המקצוע  ואנשי  המרצים  המוחות,  עם  המפגשים 
אחת  גג  קורת  תחת  מפגשים  ביותר.  הבכירים 
נקודה  מכל  מובילים  ביטוח  וסוכני  סוכנות  של 
ומאפייני  רגולציה  כללי  תחת  הפועלים  בעולם, 
שוק שונים, אולם מדברים באותה שפה ומיישמים 
הלכה למעשה את אותה נוסחה: מצוינות יחד עם 

מוטיבציה מובילות להצלחה בעסקים. 

חוד החנית
וסוכנים,  סוכנות  של  ומקצועי  אנושי  פסיפס 
העת  כל  החותרים  ואמונה,  שליחות  חדורי 
לשדרג את הידע, היכולות והמיומנות שבידיהם, 
מעמיקים,  ודיונים  הדדית  הפרייה  באמצעות 
לנוכח התעצמות האתגרים שעמם הם מתמודדים 

מדי יום בסביבה דינמית ותחרותית. 
נותנת  יסודות אלו, כל מעטפת הכנס  על רקע 
את המענה המושלם: הן ברמת הארגון, הן ברמת 
ללא  התנהלות  עצמם.  התכנים  ברמת  והן  הדיוק 
ומוקפדים,   מושקעים  סטנדרטים  תחת  דופי, 
גאווה  תחושת  ומעניקים  החוויה  את  שמעצימים 
להשתייך לקהילה בין־לאומית רחבה, המהווה את 

חוד החנית של ענף הביטוח בכל מדינה. 
גאווה זו ליוותה אותי במיוחד, עת נבחרתי לשאת 
בגאון את דגל ישראל בטקס הפתיחה החגיגי של 
הכנס, כבוד לו זכיתי בנוסף לחברים רבים וטובים 
בשנים עברו. אין לי ספק, כי ברגעים אלה, אל מול 
עיניהם הנשואות של נציגים מכל חמש היבשות, 
כולל ממדינות שאינן מקיימות יחסים מדיניים עם 
ישראל, מתווספת לתחושת השליחות המקצועית 
בייצוג  לאומית,  שליחות  תחושת  גם  והחברתית 
כולה  והמדינה  מישראל  הביטוח  וסוכני  סוכנות 

מעל במה עולמית.   
בשטח,  לפרקטיקה  הקרובה  החזרה  עם 
מרכזית  תובנה  המרשים  מהכנס  עמי  אשא 

ויותר  יותר  מחזקים   MDRTה־ מפגשי  אחת: 
העוצמה  משפט  כמו  העצמית,  ההעשרה  את 
ג'וניור: פיני  י.  ליאו  של  מדויק   הכל־כך 
 "Do not wish to be anything but what

 "you are - and try to be perfectly!
מקצועיות  של  גדושות  במנות  מדובר  בפועל 
מישורי  במגוון  ואנרגיה,  רעיונות  ומוטיבציה, 
הפעילות, להמשך מינוף והעצמת מכירות מכוונות 
הביטוחיים  בפתרונות  אותו  העוטפות  לקוח, 

המתאימים והרחבים ביותר עבורו. 

במילים  להודות  מבקשת  אני  זו,  בהזדמנות 
 ,CLU ישראל, אלברט גבאי MDRT חמות ליו"ר
לחברי ההנהלה ולכלל חברי המועדון, על החברות 
זה, כמו  ביטוי בכנס  לידי  והתמיכה, כפי שבאים 

בפעילויות ובכנסים נוספים. 
וגאים  בעצמנו  בטוחים  נחושים,  קדימה,  פנינו 
על המקצוע בו בחרנו ועל השתייכותנו למועדון 
חשיבותם  את  פעם  אחר  פעם  שמבטא   ,MDRT
לרווחתם  לביטחונם,  הביטוח  וסוכן  סוכנת  של 

ולעתידם של אזרחי ישראל והעולם כולו.

"כנס משנה חיים"
 בטור מיוחד מספרת סו"ב נאוה ויקלמן, חברת הנהלת מועדון MDRT ישראל, 

על הרשמים מכנס המועדון העולמי שנערך השבוע בארה"ב < סו"ב נאוה ויקלמן

כנס MDRT העולמי

 סו"ב נאוה ויקלמן נושאת דגל ישראל בפתיחת MDRT | צילום: אורית מסחרי

"מפגשים תחת קורת גג אחת של סוכנות וסוכני ביטוח מובילים מכל 
נקודה בעולם, הפועלים תחת כללי רגולציה ומאפייני שוק שונים, 

אולם מדברים באותה שפה ומיישמים הלכה למעשה את אותה נוסחה: 
מצוינות יחד עם מוטיבציה מובילות להצלחה בעסקים" 

"אל מול עיניהם הנשואות של נציגים מכל חמש היבשות, כולל 
ממדינות שאינן מקיימות יחסים מדיניים עם ישראל, מתווספת לתחושת 

השליחות המקצועית והחברתית גם תחושת שליחות לאומית, בייצוג 
סוכנות וסוכני הביטוח מישראל והמדינה כולה מעל במה עולמית" 

טו
פינ

ת 
יל

אי
ם: 

לו
צי
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בלעדי וחדש בהכשרה חברה לביטוח:
ביטוח נזק תאונתי משימוש באופניים ובקורקינטים חשמליים 

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״ 

לפרטי  נוספי 

3453 פנו למחוזות

של ס בניהולו  “אליפים”  הביטוח  וכנות 
אלכס צ’רנומורדיק, רוכשת מ”שומרה” 
הבעלות  את  מבטחים,  מנורה  מקבוצת 

)100%( על סוכנות הביטוח “ארנון את וינשטוק”.
לסוכנות אליפים, הפועלת בענף קרוב ה־30 שנים, 
ורחבה בכל ענפי הביטוח. אליפים  פעילות מגוונת 
הארץ,  רחבי  בכל  סוכנים  מאות  באמצעות  פועלת 
ומדורגת כאחת מסוכנויות הביטוח המובילות בענף.

ידי  וינשטוק”, המנוהלת  על  “ארנון את  סוכנות 
יובל ארנון ושלמה וינשטוק, המכהנים כמנכ”לים 
להיווסדה.  שנה   20 לאחרונה  חגגה  משותפים, 
הסוכנות, עוסקת בכל תחומי הביטוח ופעילה בעיקר 

בצפון. 
ובשיתוף  נמסר כי מהלך הרכישה נעשה בידיעת 
שתפיסתם  וינשטוק”,  את  “ארנון  סוכנות  מנהלי 
בניית מבנה הוליסטי וכולל של פתרונות לסוכניה, 

מבלי להיות תלוי בגוף יצרני כזה או אחר.
עוד נמסר, כי שילוב הפעילות של השתיים, יבוא 

עסקיות  פעילויות  של  רחב  במגוון  ביטוי  לידי 
לרשות  ופיננסים.  חיים  כללי,  ביטוח  בתחומי 

הסוכנים תועמד טכנולוגיה מתקדמת, שדרוג 
מקצועיים,  פתרונות  במתן  יכולות 

והרחבת  חדשים  שוק  פלחי  פיתוח 
בחו״ל.  ברוקרים  עם  הפעילות 
והן  אליפים  של  הן  הסוכנים, 
יהנו  וינשטוק”,  “ארנון את  של 
יאפשרו  אשר  רבים,  מיתרונות 
עם  בהצלחה  להתמודד  להם 
החדשים  והאתגרים  השינויים 

בענף הביטוח, מול חברות הביטוח 
והלקוחות.

מנכ”ל  צ’רנומורדיק,  אלכס 
היתרונות  “שילוב  כי  ציין  אליפים 
עם  ביחד  וינשטוק’,  את  ‘ארנון  של 

אליפים,  שמעמידה  והכלים  היכולות  היתרונות, 
יאפשרו לנו להעצים את מעמד 400 סוכני הקבוצה, 

לצרף סוכנים נוספים ולהציע מגוון של פתרונות 
עבור למעלה מ־350,000 מבוטחי הקבוצה. השלמת 
העסקה צפויה במהלך יולי לאחר אישור הגורמים 

הרגולטוריים”.
עשרות  כי  צ’רנומורדיק,  מסר  עוד 
בניהול  שנצברו  הניסיון  שנות 
היקף  עם  בשילוב  הסוכנויות, 
מקצועיים,  פתרונות  של  רחב 
המשולבים בטכנולוגיה מתקדמת, 
ו”ארנון  אליפים  סוכני  את  יביאו 
חלק  להיות  וינשטוק”  את 
הביטוח  בשוק  ומוביל  גדול  מגוף 
הישראלי, תוך צמיחה וקליטת סוכנים 
להבטחת  תשתית,  ובניית  נוספים 
שתי  סוכני  של  הכלכלי  עתידם 

הסוכנויות לשנים רבות.
הצדדים הגיעו להסכמות בנושא וכעת ממתינים 

לאישורים הנדרשים מהרשויות.

אליפים רוכשת משומרה את סוכנות 
הביטוח “ארנון את וינשטוק”

עסקת ענק בענף סוכנויות הביטוח ‰ אלכס צ’רנומורדיק, מנכ”ל אליפים: “השלמת העסקה צפויה 
במהלך יולי לאחר אישור הגורמים הרגולטוריים” < רונית מורגנשטרן 

אלמנטרי: עסקת ענק

 אלכס צ’רנומורדיק |
 צילום: אליפים
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השתתפות עצמית

בתה של פנינה רוזנבלום ומשה חיים, 
חן, נישאה ביום חמישי שעבר לבחיר 
ליבה שלומי חיים, בחתונה מפוארת 

שהתקיימה במלון דיוויד אינטרקונטינטל 
בתל אביב. בין 800 האורחים שכללו 

שרים וחברי כנסת, סלבס ואנשי עסקים, 
היה גם מ"מ נשיא הלשכה סו"ב ליאור 

הורנצ'יק, שהוא סוכן הביטוח האישי של  
רוזנבלום ומשפחתה.

הורנצ'יק אמר ל"ביטוח ופיננסים": 
"פנינה ומשפחתה מבוטחים ומטופלים 

על ידינו )יושרה סוכנות לביטוח( כבר 
מספר שנים, הן בביטוחים העסקיים 

והן בביטוחים הפרטיים שלהם. כאשת 
עסקים מובילה, פנינה מודעת ומבינה 

את חשיבותו של סוכן הביטוח האישי. 
היחס והשירות לאורך הדרך מקלים 

עליה ומאפשרים לה להיות רגועה 
ולדעת כי ביום פקודה אנו לידה 

ובשבילה. מאחל המון מזל טוב לנישואי 
בתה היקרה חן, בריאות, שפע והמון 

 ליאור הורנצ'יק ופנינה רוזנבלום בחתונה הצלחות ועשייה".
| צילום: מיכל הורנצ'יק 

מימין: רוני רז ויורם נוה | צילום: יוסי אלטרמן

 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

 ליאור הורנצ'יק, המבטח של פנינה רוזנבלום, 
כיבד אותה בחתונת בתה < רונית מורגנשטרן

 סוף לסאגה באיילון: 
יש דירקטוריון חדש

תם המאבק הממושך באיילון לשביעות 
רצונו של לוי רחמני בעל השליטה. האסיפה 

הכללית של איילון אחזקות אישרה ביום 
שלישי את הצעתו של רחמני, ואישרה את 
סיום תפקידו של יו"ר הדירקטוריון, שלמה 

גרופמן, ומינויו של אהרון פוגל ליו"ר 
במקומו. בנוסף אישרה האסיפה את סיום 
תפקידה של עו"ד דינה האן כדירקטורית 
בחברה ומינויים של דירקטורים חדשים: 

יורם שי, יניב פגוט, אסתר דלל ואמיר לוי.
 

עובדים מצטיינים בכלל ביטוח
חברת כלל וועד עובדי כלל קיימו 
 השבוע באמפיתיאטרון בקיסריה 
 אירוע חגיגי ומיוחד, בו חולקו בין 

 היתר תעודות הצטיינות לשנת
2018 ל־23 עובדים.

יו"ר הועד רוני רז, הדגיש בנאומו את 
 הסולידריות יוצאת הדופן הקיימת 

בכלל ואף הביע את תודתו והערכתו 
 לעובדים הוותיקים של החברה. 

הוא קרא לדור הצעיר ללכת בעקבות 
 המסירות והמקצוענות שהשאיר 

דור הבונים.

Inf@rbmedia.co.il :מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו
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 גיל: 28 
 מצב משפחתי: נשוי + ילד בן שנתיים
 רישיון: פנסיוני ואלמנטרי, ימי בדרך

ותק: 4 שנים 

 למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו? 
"בחרתי בתחום הביטוח בגלל מטרה אחת – שליחות. 

אני מרגיש שיש לי זכות לעבוד בתחום בו אני יכול 
להשפיע על הגנת המשפחה מפני סיכונים עתידיים 
ותכנון כלכלי. זה נכון במיוחד במגזר הערבי שיש בו 
חוסר של סוכנים צעירים העוקבים אחרי הרפורמות 

ומבינים מה זה ביטוח בריאות ומה זה ביטוח חיים 
והצורך בביטוחים אלו. 90% מהמגזר לא יודעים מה זה 
ביטוח בריאות ו־10% הנותרים שיש להם ביטוח - רובם 

לא יודעים מה רכשו".
 איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים? 

"לסוכן הצעיר בתחילת דרכו חשובה תמיכה כלכלית 
ומקצועית; ההצעה שלי ללשכה היא לתמוך כלכלית 

בסוכן הצעיר בשנה הראשונה ולדאוג להסכמי 
עמלות הוגנים מול חברות הביטוח. בנוסף אני מציע 

לתת לסוכנים שמתקשים בפתיחת משרד, חדר 
בבנייני הלשכה בחיפה או בתל אביב כתמיכה בשנה 

הראשונה".

 איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“בעל סוכנות גדולה עם עוד סניפים ברחבי הארץ 

שתמנה אלפי לקוחות פרטיים ועסקיים. סוכנות 
שעוטפת את כל צרכי הלקוח, ביטוח פרט, פיננסי 

ועסקי - אם יש". 
 תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.

"עזרתי להרבה מבוטחים שלי שקיבלו עשרות אלפי 
שקלים על שברים ועל תקופות אובדן כושר עבודה; 
ואולם מקרה אחד לא אשכח כשהתקשר אלי לקוח 
ואמר לי שאשתו זקוקה לניתוח כריתת רחם והתור 

בבית חולים ציבורי היה לעוד שלושה חודשים; בתוך 
שבוע הם הגיעו לבית חולים פרטי ומבלי לשלם שקל 

על הניתוח".
 טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

"המקצוע שלנו דורש מחויבות וסבלנות, עבדה 
אפקטיבית, לעקוב אחרי השינויים והרפורמות 

במיוחד בעולם הדיגיטלי. אנחנו חייבים להיות בעולם 
הדיגיטלי כי אם לא נהיה שם נראה עצמנו מחוץ 

למשחק בעוד כמה שנים".
 יש לך הצעה, בקשה מהלשכה, מוועדותיה?

"לתמוך בסוכנים צעירים, במיוחד במגזר הערבי. יש 
צורך ויש שוק גדול של עבודה; בנוסף – לפתור את 

בעיית תעודות החובה במגזר".

"בחרתי במקצוע בגלל מילה אחת - שליחות"

זכור  | צילום: באדיבות המצולם

סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

 בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו   והפעם סו"ב מוחמד זכור, סוכן ביטוח עצמאי, בעלי סוכנות "ים הביטוחים" בעכו

 סוכנים מציינים לשבח עובדי חברות 
ביטוח מולם הם עובדים

והפעם סו"ב לילך מיטרני, מפרגנת לשרונה לב, חתמת ביטוח כללי מרחב־המרכז בחברת כלל ביטוח

מפרגנים                ציון לשבח

ronitrmx1@gmail.com :קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן?  שלחו אלינו למייל

מכירה ל אני  שרונה  "את  ילך: 
כשלוש שנים והיא מלווה את 
בביטוחי  שלי  הסוכנות  צוות 
רכב ודירה. תוך פרק זמן קצר גיליתי 
ערכית,  אנושית,  ביטוח  שגרירת 
מסורה ולא פחות – מקצועית. עבורינו 
למשפט  ביטוי  היא  שרונה  בסוכנות 

'אנשים עובדים עם אנשים'.
 200% מביאה  היא  שלה  "לתפקיד 
אנרגיה וזו כנראה הסיבה שתוך זמן קצר 
קיבלנו את התחושה שהיא הפכה להיות 
חלק מהצוות שלנו. את האכפתיות של 

יש  מקילומטרים,  מרגישים  שרונה 
לה פתרון לכל אתגר וחשוב לה שגם 
הסוכנים וגם הלקוחות יצאו מרוצים 

תמיד".
רואה  "אני  שרונה:  של  תגובתה 
שירות  במתן  עליונה  חשיבות 
מקצועי, אמין ואדיב בכל הערוצים - 
לעבודה.  ועמיתיי  מבוטחים  סוכנים, 
לקום מדי בוקר לעבודה עם תחושת 
שליחות זו הרגשה נפלאה. תחושת 
היא  הלקוחות  הרצון של  שביעות 

המדד הטוב ביותר להצלחתנו".
לילך מיטרני | צילום: שחר טל שרונה לב | צילום: באדיבות המצולמת
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כיצד לבטח מלאי של מפעל מ־א' ועד ת'
המילה "מלאי" לא מכוונת רק לסחורה שעל המדפים, אלא גם לזאת שנמצאת 

בדרכה מהמפעל ⋅ הכירו את פוליסת STP - הכוללת פוליסה ימית, סחורה 
בהעברה, ביטוח מלאי חומר גלם ותוצרת מוגמרת < סו"ב איילת דן 

STP פוליסת

לרוב כ אנו  "מלאי",  אומרים  שאנו 
המדפים  על  המונחת  לסחורה  מתכוונים 
במחסן בצורה מסודרת וממתינה לשימוש 
ו/או למכירה, אבל מה עם אותו המוצר בעת תהליך 

הגעתו למדף?
חשוב להבין את התהליך ולא רק את חומרי הגלם 
המנצנצת,  המכונה  או  המוגמרת  התוצרת  את  או 
והמכונות  מבוטחים  הברזלים  כיצד  להבין  כלומר 
למוצר  מתייחסים  ואיך  מבוטחות?  היוקרתיות 
באמצע הליך הייצור? כחומר גלם או כמוצר מוגמר? 
ייצור  במפעל  הנמצא  הברזל  את  מבטחים  כיצד 
או  בעולם  השייט  בעת  הסופי  המוצר  את  בסין, 
בישראל  ביניים  במחסן  למכירה  ממתין  כשהמוצר 
או בגרמניה? מתי הובלת הסחורה באמת מסתיימת? 
האם כשהחבילה נמסרת ללקוח הסופי באנגליה או 
בעצם כשהלקוח הסופי פותח את החבילה לראשונה 

ומגלה שהיא ניזוקה בפינה השמאלית?
על מנת לכסות מלאי המפעל צריך לרוב לבטח 
ו/או הרחבות: ביטוח מלאי חומרי  בכמה פוליסות 

הגלם, בזמן הרכבה וכמוצר מוגמר, ביטוח במחסנים 
ביטוח  יצוא,  יבוא  ביטוח  בישראל,  חיצוניים 

במחסנים בעולם, ביטוח סחורה בהעברה ועוד.
אחת,  פוליסה  בעזרת  לחסוך  אפשר  זה  כל  את 
החל  המלאי  את  שתכסה  ונוחה,  רחבה  שמיכה 
מהבורג ועד שהלקוח הסופי מקבל את המוצר, גם 
אם הוא פתח את האריזה באיחור של מספר שבועות. 

 STP תכירו - פוליסת
 STP )Stock Throughput Policy( פוליסת 
ליצואנים  המתאימה  הימי  בענף  פוליסה  הינה 
ימית,  פוליסה  הכולל  מטריה  ביטוח  ויבואנים. 
סחורה בהעברה, ביטוח מלאי חומר גלם ותוצרת 
הסיכונים  כל  בפוליסת  לרוב  מדובר  מוגמרת. 
המלאי  את  המכסה  חיתום(  לתנאי  )בהתאם 

בתהליך הייצור, השינוע, האחסון והמכירה. 
סוג  לפי  הצהרתית  פוליסה  הינה  לרוב  הפוליסה 
המוצר, האריזה, מחזור מכירות, הייבוא והיצוא וכן 
סכומי המלאים במחסנים וסוגי המחסנים. יתרונות 

שטחים  ביטוחי,  כפל  מונעות  רבות:  הן  הפוליסה 
אפורים במעבר בין פוליסות, התחשבנויות, עלויות, 

והכי חשוב - פתרונות לכיסויים רחבים ביותר.

 הכותבת הינה יו"ר סניף פתח תקווה 

 בלשכת סוכני ביטוח ובעלת סוכנות הביטוח 

"איילת דן אדוונס ביטוחים" 

כיצד מבטחים את המוצר בעת השייט בעולם? 
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ביטוח הנסיעות
שלכם הוא לא

השעון הכי קומפקטי
בלונדון?

מהיום, הפניקס מציעה את ביטוח הנסיעות לחו"ל
החכם והמשתלם בישראל, עם אפליקציה המאתרת 

עבורך רופא, קובעת תור ומשלמת במקומך.

*5091
מוקד סוכנים

ביטוח נסיעות לחו"ל

השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ ) Air doctor ltd)  בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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10 עצות שיסייעו בהגנה על העסק שלכם
הטכנולוגיה מביאה איתה יתרונות רבים אך גם לא מעט חסרונות וסכנות ⋅ עופר פוסט, 

יועץ הלשכה בנושא מחשוב ותקשורת, מסביר איך ניתן לשמור על העסק שלכם  

היועץ הטכנולוגי

יום ממשיכה ה מדי  טכנולוגיה המתעדכנת 
ומשמעותי  פרודוקטיבי  יתרון  להיות 
גם  צומח  ומכך  המשרד  תהליכי  בניהול 
העבודה  סביבת  בכל  מוגברת  בניידות  היתרון 
העדכנית. העתיד הטכנולוגי שמתפתח בצעדי ענק 
הניידים,  המחשבים  כמו  המודרניים  והחידושים 
הטלפונים החכמים ושירותי הענן, דורשים תפעול 
נכון וכמובן הגנה מתאימה בפני האיומים הצומחים.

בכתבה זאת אציג עשר עצות לצעדי יסוד אשר 
ניתן ליישם אותם בקלות ושיסייעו לעבודה נכונה 
במערכות המחשוב המשרדי. עבודה על פי הצעדים 
הללו תמזער סיכונים מיותרים ותסייע בהתגוננות 
מפני האיומים העדכניים וכן להתאוששות מהירה 

בשעת משבר.
FIREWALL – השליטה בידיים שלכם באופן . 1

ביותר  והמשמעותי  החשוב  החיץ  זהו  מוחלט, 
בין עולם האינטרנט למחשבי המשרד. המצאות 
האלקטרוני  השער  את  מהווה  מקצועי  נתב 
של  חדירה  מפני  הארגון  על  השומר  הראשון 
בדלת  נכנס  מי  קובעים  מזיקים. אתם  גורמים 
נתב  הפעלת  "מסננים".  מי  ואת  המשרד  של 
באופן  מקטין   ,FIREWALL פלטפורמת  כולל 
חדירת  מוחלט,  באופן  כמעט  עד  משמעותי, 
גורמים עוינים אל תוך הארגון ויודע להתריע 
להסתנן  הרוצה  וירוס  או  איום  כל  ולחסום 

פנימה ולהזיק.
הגנה באמצעות סיסמאות חזקות – במחשבה . 2

ראשונה זה נשמע לא כמו "ביג דיל" אך בפועל 
מסיבה  דווקא  נכשלו  סייבר  מתקפות  הרבה 
לבחור  יש  סיסמה.  אימות  למשל  כמו  קלה 
ואפילו  מספרים  אותיות,  הכוללת  סיסמה 
שכיחות  מילים  על  מבוססת  ושאינה  סימנים 
ולאבטח  יש לחזק  ימי הולדת שקל לנחש.  או 
רשת  לרבות  הטכני,  הציוד  כל  של  סיסמאות 
וחיבורי  דואר  חשבונות  משרדית,  אלחוטית 

מחשב מרוחק. 
והקדשת . 3 תכנון   – בטוחה  מערכת  תכנון 

מחשבה נכונה ולא מקלת דעת בגין משתמשי 
לצמצם  תסייע  המשרדי  המחשוב  מערכות 
להאקרים  גישה  ותפחית  סיכונים  ולהפחית 
לנתונים  משתמשים  להגביל  יש  חיצוניים. 
את  לצמצם  ובכך  להיחשף  צריכים  שאינם 
היקף הנזק הפוטנציאלי במידה ונחשף. עיצוב 
עץ הרשאות המפריד בין משתמש קצה עובד/

נקודת כשל  הינו כלל חשוב המצמצם  מנהל 
מרכזי בארגון.

הימנעות מפתיחת דואר אלקטרוני ממקור . 4
לא ידוע – אם אינך מכיר את מקור הדואר יש 
מפתיחת  להימנע  ובמיוחד  מפתיחתו  להימנע 

לעבור  ראויה  זו  הנחייה  המצורף.  הקובץ 
בשרשרת עובדי המשרד ויש להנחות את כולם 

במחיקת ההודעה ממקור לא ידוע.
הונאות . 5  – "אישור"  על  לחיצה  לפני  חשוב 

האיומים  ברף  גבוה  מקום  תופסות  ה"פישינג" 
הפוטנציאליים האפשריים.  אישור ודאי נוסף 
של הכתובת ממנה נשלחה הבקשה, קרי כניסה 
הונאה  יכול למנוע  חזרה,  מצידך לאותו אתר 

ולאשר כי הנך במקום בטוח ונכון. 
על . 6 שמירה   – ועדכני  מקצועי  וירוס  אנטי 

המצאות תוכנת אנטי וירוס מקצועית ועדכנית 
הינה הכרחית והיא תסייע בהגנה בפני וירוסים 
ותוכנות ריגול. כמו כן חשוב לדאוג כי התוכנה 
יזום  באופן  המערכת  את  וסורקת  מתעדכנת 

ואוטומטי מדי ערב. 
7 . - הענן  מתוך  רגישים  נתונים  על  שמור 

רבים  יתרונות  לעסקים  מציע  ענן  מחשוב 
כאלה  שירותים  זאת,  עם  בעלויות.  וחיסכון 
שנתונים  כיוון  נוסף  איום  להוות  עשויים 
ידי  השוכנים בשרתים מרוחקים מופעלים על 
להם  להיות  עשויות  אשר  שלישיים  צדדים 
בעיות אבטחה משלהם.  יהיה נכון לשמור את 
הנתונים החשובים ביותר ברשת הפרטית שלך. 
הקפד לשאול ולהתעניין אודות חברת הענן בה 
הנך בוחר, אל תסתפק בעלוני מידע המסכמים 
מהימן  מידע  ודרוש  עלינו"  "סמוך  במילים 
הקפד  דרכם.  המסופק  והגיבוי  ההגנה  אודות 

בכל אופן לשאוף לעותק נתונים בהישג ידך.

הפוך את הדאגה וחוסר הידע שלך למוניטין . 8
מידע  או  דו"חות  תשאיר  אל  לעולם   – שלך 
באופן  ממושך  לזמן  העבודה  שולחן  על  רגיש 
הנראה לכל. כמובן על אחת כמה סגירת המידע 
עבודה  סביבת  על  שמירה  בלילה.  ואחסונו 
להיראות  יכולה  ואישית  חסויה  מאובטחת, 
רצויה  הינה  כי  נראה  בימנו  אך  מדי  קפדנית 

ויכולה למנוע זליגת מידע חשוב.
הקפדה . 9  – תוכנה  ועדכוני  ברישוי  תוכנות 

על רכישת רישיונות לכל מערך התוכנות של 
המשרד כחובה מטעם הרשות ולצורך קבלת כל 
עדכוני האבטחה השוטפים. ניהול עדכוני תוכנה 
בארגון הינו כלל בסיסי ביותר אך חשוב ביותר.

בעלות . 10 ומקצועי  איכותי  ענן  גיבוי   – גיבוי 
חודשית קבועה ולא בחינם מבדיל בין השבתה 
כוללת לעסק לבין זמן התאוששות קצר וחזרה 
להמעיט  או  זה  בנושא  להתפשר  אין  לשגרה. 
בערכו. יש לבחון ולבחור חברה המציעה שירות 
זה כמערך שלם הנותן פתרון – גיבוי – הצפנה 

– בדיקה יומית – ושחזור מהיר בעת הצורך.
במסגרת השירותים הניתנים מטעם לשכת סוכני 
ביטוח בישראל אנו מציגים כתבה זו כחלק ממערך 
טכנולוגיה  בגין  לסוכן  עדכני  מידע  שיספק 
כתבה  כן,  כמו  הסוכן.  במשרד  מאובטח  ומחשוב 
זאת הינה תמציתית - מידע מפורט יינתן באופן 

פרטני בפנייה אישית ליועץ דרך אתר הלשכה.

הכותב הינו יועץ הלשכה בנושא מחשוב ותקשורת

Shutterstock :חשוב לשמור על המחשב שלכם | צילום
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תביעות אכ"ע: הסמכות העניינית בידי בית 
הדין לעבודה

השבוע נדון על הסמכות העניינית של בית הדין לעבודה ובית המשפט כאשר מדובר 
על תביעת אובדן כושר עבודה של מבוטח הן כנגד חברת ביטוח והן כנגד קרן פנסיה

< עו”ד עדי בן אברהם

משולחנו של היועמ"ש

ברת ביטוח הגישה בקשה לסילוק תביעת ח
של  מהטעם  כנגדה  עבודה  כושר  אובדן 
ניהול  העברת  או  עניינית  סמכות  חוסר 
התביעה לבית הדין לעבודה. התביעה התבססה על 
מחד  פרט  ביטוח  פוליסת   - עיקריים  נדבכים  שני 

וקצבת נכות מקרן פנסיה, מאידך. 
הן התובע והן חברת הביטוח טענו כי אכן הסמכות 
לבית  מסורה  הפנסיה  מקרן  נכות  לקצבת  בתביעה 
הדין לעבודה, אך התובע הוסיף כי הואיל ומדובר על 
תביעה לאובדן כושר עבודה נוספת גם כנגד חברת 
הביטוח, הרי שיש מקום שלא לפצל את הדרישות 

ולנהל את התביעות כמקשה אחת בבית המשפט. 
בעניין  הסוגייה  את  לבחון  בבואו  המשפט  בית 
כי  קבע  יחדיו,  התביעות  בשתי  לדון  הסמכות 
סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה היא בכל 
לבית   - "24)א(  הלשון:  בזו  הגמל  לקופות  הנוגע 
דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון – תובענות 
או  מעסיקים  של  או  חליפיהם  של חברים או 
חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת 
קופות  של  תובענות  או  תשי"ח־1958,  השכר, 
הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעסיקים 
או חליפיהם הכל אם התובענות נובעות מהחברות 
לפי  לקופות,  מעסיקים  של  מחבותם  או  בקופות 
מיחסי  הנובעת  לקצבה  תובענה  כל  וכן  הענין 

עבודה".
בית המשפט מוסיף כי ההלכה שנקבעה על ידי 
לדון  העניינית  הסמכות  כי  הינה  המשפט  בית 
בנושאי ביטחון סוציאלי כגון מחלוקת בין מבוטח 
לעבודה,  הדין  לבית  מסורה  הגמל,  קופת  לבין 
אופי  את  בעבר,  שהיה  כפי  ולסווג,  לנסות  מבלי 

המחלוקת. 
המחלוקת  אם  בין  המשפט  בית  מוסיף  לכן, 
אופי  בעלת  היא  אם  ובין  ביטוחית־מסחרית  היא 
הדין  לבית  נתונה  הסמכות  במישרין -  סוציאלי 
לעבודה. בית המשפט קובע כי סמכויותיו של בית 
עומדת  אשר  כשהתכלית  הורחבו,  לעבודה  הדין 
לתחום  הקשורים  נושאים  ריכוז  היא  בעיקרה 
הביטחון הסוציאלי בידי בתי הדין לעבודה, אשר 

להם המומחיות המיוחדת בתחום. 
וכפי שנקבע בהלכת מנורה:  "בסיכומו של יום, 
מערך קופות הגמל על כלל היבטיו ואפשרויותיו 
האדם  לרווחת  העצומה  וחיוניותו  הביטוחיות 
העובד, נועד בראש וראשונה לשמר את ביטחונו 
חייו  רמת  את  ולהבטיח  המבוטח  של  הסוציאלי 
ברגעי משבר ולעת פרישה. הנה בבחינת המכלול, 
בביטחונו  במובהק  הנוגעת  בתביעה  מדובר 

וביכולתו  וברווחתו,  בעתידו  אדם,  הסוציאלי של 
כי  נראה  כן,  על  אשר  בכבוד.  עצמו  את  לקיים 
הדין  בית  היא  בנושא  לדון  המתאימה  הערכאה 
לעבודה, שהתכליות הרחבות של שמירת בטחונו 
ומתוך  שצבר  זכויות  פי  על  כמובן  האדם,  של 
הוגנות גם כלפי הגוף המבטח, עומדות לנגד עיניו. 
רחב,  במבט  נובעות,  הללו  שהתביעות  בכך  די 
מעסיקים  של  מחברותם  או  בקופות  'מהחברות 

לקופות'", כלשון הסעיף.  
קרן  כנגד  התביעה  כי  מוסיף  המשפט  בית 
התביעה  אחר  נגררת"  "תביעה  איננה  הפנסיה 
עילת   - הנכון  הוא  ההיפך  הפרט,  בפוליסת 
התביעה כנגד קרן הפנסיה היא עילה נפרדת )על 
הכרעה  על  מדובר  ואין  דומה(  בעניין  שהיא  אף 

לרכוש  יכול  המשפט  בית  אין  ולכן  אורחא,  אגב 
סמכות לדון בסוגיה שעניינה בסמכות בית הדין. 
יתרה מכך. הואיל והמוצר הביטוחי נועד להבטיח 
רשת סוציאלית בעת משבר )אובדן כושר עבודה( 
הרי שעל אף שלא מדובר על מוצר שהינו תחת 
"קופת גמל", אין זה יעיל לפצל בין הדיונים בין 
ולכן  )התובע(  נפגע  לאותו  ביחס  ערכאות  שתי 
מסכם וקובע בית המשפט כי הוא מעביר את שתי 

התביעות לבית הדין לעבודה להמשך טיפולו.
בשלב זה לא ידוע האם הוגש ערעור על החלטת 

בית המשפט.

 הכותב הינו היועץ המשפטי 

של לשכת סוכני ביטוח

Shutterstock :הסמכות בידי בית הדין לעבודה  |  צילום
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בית המשפט קובע כי סמכויותיו של בית הדין לעבודה 
הורחבו, כשהתכלית אשר עומדת בעיקרה היא ריכוז 

נושאים הקשורים לתחום הביטחון הסוציאלי בידי בתי הדין 
לעבודה, אשר להם המומחיות המיוחדת בתחום

http://www.nevo.co.il/law/71689
http://www.nevo.co.il/law/71689


24 | 13 ביוני 2019 

וכני הביטוח בבריטניה תוקפים ס
את החלטת הנהלת ענק הביטוח 
Aviva לבצע רה ארגון של החברה, 
של  הפרדה  לבצע  החליטה  היא 
עיסקי ביטוחי החיים מביטוחי הרכוש 

בבריטניה.
ארגון  הרה  של  המקיפה  המטרה 
העובדים  מספר  את  להקטין  הוא 
בחברה ב־1,800 איש בשלוש השנים 
נעשים  אלה  מהלכים  הקרובות. 
במטרה לקצץ בהוצאות ניהול החברה 
 .2020 בשנת  ליש”ט  מיליון  בכ־300 
את  סותרים  האלה  המהלכים  אולם 
האלה  החטיבות  שתי  מיזוג  צעדי 

שבוצע בשנת 2017.
גרמו   Avivaב־ צמרת  החלטות 
ביטוי  הביטוח.  סוכני  בקרב  לתסיסה 
לתרעומת מביעה סוזי וילסון, מנהלת 
 Seib הגדולה  הביטוח  סוכנות 
מובילה  שוב  “החברה  כי  שציינה 
העבירו  כאשר  במיוחד  לקיצוצים, 

את המסר שהם פועלים לטובת סוכני 
החדש  המהלך  הביטוח-הברוקרים. 
החברה”.  במדיניות  תפנית  מהווה 
כי  גורסים  הביטוח  מסוכני  חלק 
יעילות  לצרכי  נעשה  החדש  המהלך 
שתי  לעבודת  טכנולוגיות  והכנסת 
פול  הביטוח  סוכן  הביטוח.  חטיבות 
לדיגיטציה  המעבר  שעם  ציין  בק 
וטכנולוגיה, יקטן מספר העובדים בד 

בבד עם הצמצום בעסקי הביטוח. 

סוכני הביטוח תוקפים את רה 
Avivaהארגון ב־

ברות ומפעלים במדינות רבות מתמודדים עם הבעיה שפוליסות ח
נזקי  מכסות  אינן  שנים,  כמה  לפני  שהונפקו  רכוש,  ביטוח 
שמתקפות  החדשה  לתופעה  עודכנו  לא  הפוליסות  סייבר.  מתקפות 
סייבר נמצאות בעליה תלולה בשנתיים האחרונות, כאשר היקף נזקי 
המתקפות האלה מגיע ל־9 מיליארד דולר בשנה, לפי נתוני מבטחת 

המשנה הגדולה מיוני קרי.
המתנהל  המשפטי  המאבק  אחר  עוקבים  ומפעלים  ביטוח  חברות 
הביטוח  לענק  ושוקולד,  לממתקים  אירופי  יצרן   ,Mondelez בין 
Zurich. חברת הממתקים והשוקולד היתה קורבן למתקפות סייבר 
ב־2017 שהסבו הפסדים של כ־100 מיליון דולר. לפיכך דרשה מחברת 
הביטוח לפצות אותה על בסיס פוליסת ביטוח רכוש, אולם זאת סברה 
אחרת. היא טענה שפוליסת הביטוח אינה מכסה נזקי מתקפת סייבר 

בטענה כי פוליסת הביטוח נרכשה לפני כמה שנים.
לאחר הדחיה של Zurich ,Mondelez הגישה תביעה משפטית 
הממתקים  חברת  דולר.  מיליון  בסכום של 100  הביטוח  חברת  כנגד 
גורסת כי פוליסת הביטוח מכסה גם נזקי סייבר וטוענת כי התגובה 
רבות  שלחברות  מסתבר  סבירה.  בלתי  היא  ציריך  של  השלילית 
יש פוליסות ביטוח רכוש לזמן ארוך שמכסות  ובארה"ב  באירופה 
מזהירים  מבטחים  פיננסיים.  נזקים  מכסות  אינן  אבל  רכוש,  נזקי 
כי כדאי לבדוק את סעיפי ביטוחי הרכוש כדי להבטיח שיכסו גם 

מתקפות סייבר ומזהירים על נזקים שיגרמו עקב תת ביטוח.

התמודדות עם פוליסות שלא 
מכסות נזקי מתקפות סייבר

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

 האם רה הארגון יעבוד? | 
Shutterstock :צילום

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת  סספורטס 

על פטירתה של חברת הלשכה

אסתר סספורטס ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של שלומי קוך 

במות אימו,

גניה קוך ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה  
משה רוזנמן במות אימו,

מרים ז"ל
שלא תדעו עוד צער

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

עופר שמאי ז"ל
שלא תדעו עוד צער

דרושים

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש סוכן מנוסה לביטוח 
החיים ופנסיוני. לפרטים: אלכס גולדשטיין 050-5568824  

shira@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בדרום, דרוש בעל רישיון ביטוח 
פנסיוני לניהול תיקי לקוחות ומנהל תיקי השקעות, בוגר 

בית השקעות לשיווק וטיפול בתיקי לקוחות לפרטים: 
haybit@haybit.co.il  נייד: 0542144567

דרוש סוכן בעל רישיון למשרדינו באשדוד. פרטים 
נוספים ב: 050-2144885

לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרושה פקידה לחצי משרה. 
izik@ozmab.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

סוכן ביטוח איכותי צעיר ונמרץ מעוניין לקנות תיק ביטוח 
בתחום החיים ו/או בריאות ו/או פנסיוניסודיות מובטחת 
לפרטים נוספים: royiversno1@gmail.com טלפון 

רועי: 0507444923.

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 
info@ :חברות הביטוח קורות חיים ניתן לשלוח למייל

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

שכירות משנה
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 רמת 

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.
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 לפרטים – שלמה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

 סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש 
תיקי ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

  haybit@haybit.co.il :מובטחת לפרטים 
נייד: 0542144567

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 !!! 
 gil@beyahad-ins.com תתקשרו.המייל שלי 

הנייד שלי לפרסום 0527703399

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

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382
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