
www.inf.org.ilגיליון מס' 788 … 23 באפריל 2020

ביטוח ופיננסים

צועדים יחד
מנכ״ל שירביט בראיון 

לביטוח ופיננסים: ״אנחנו 
עומדים לצד סוכנינו בעת 

הקשה הזאת״ < עמ' 10

מסביב לשעון
50 יועצי הלשכה יעבירו לסוכנים 

הדרכות בזום ⋅ סו״ב ליאור הורנצ׳יק: 
״אנו ערוכים בזמינות גבוהה ומענה 

מהיר עבור הסוכנים״ < עמ' 4

דחיית תשלומים
נשיא הלשכה הביא לדחיית 

תשלומי המס לעצמאים ⋅ פנה 
בבקשה דחופה ליו״ר רשות 

המיסים < עמ' 4

נערכים 
ליום 

שאחרי 

בעקבות ההנחיות המקלות על פתיחת עסקים, גם 
סוכני הביטוח נערכים לחזרה לשגרה ולתקופה 

המאתגרת שתמשך גם לאחר המשבר ⋅ עם זאת, 
הסוכנים מודעים לכך שזה עשוי לקחת זמן רב 

ומתכוננים לכך בהתאם ⋅ פרויקט מיוחד < עמ' 2,4 

המאבק 
 בקורונה 
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חוזרים לשגרה | פרויקט מיוחד

בסוכנות  עובדים   25 נוימן מעסיק  מיכאל  סו"ב 
שלישי  ביום  בירושלים.  שבבעלותו  הביטוח 
הצוות  כמובן, עם  ב"זום",  דיון  קיים  הוא  השבוע 
בקצב  לשגרה"  "החזרה  על  עובדיו  של  הבכיר 

ההקלות בתקנות לשעת חירום עקב הקורונה. 
לחל"ת  שהוצאו  העובדים  החזרת  על  "החלטנו 
ואולי  מאי,  בתחילת  המשרד(  מעובדי  )כשליש 
לגבי  נוספות.  הקלות  כשיתפרסמו  במאי,  ב־17 
פגישות פרונטאליות עם לקוחות, שאסורות היום 
בנושא  הקלות  לקראת  מפורטת  תכנית  הכנו   –
זה – מי ייצא לפגישה ואיך היא תתבצע בפועל”, 

מספר נוימן.
לדבריו, בינתיים ממשיך המשרד לעבוד באותה 
מתכונת כבשבועות הקודמים: "מתחילת המשבר, 
עוד לפני שהובן גודלו, בגלל שיש לנו עובדים עם 

מחלות רקע, עצרנו את הפגישות הפרונטאליות 
טלפונית,  לעבודה  עברנו  אז.  כבר  לקוחות  עם 
שרובה לשימור, למרות שגם עשינו כמה עסקאות 
חדשות. רק אני יצאתי לפגישות, כי יש לקוחות 
מבוגרים וותיקים שלנו, שלא מסתדרים עם זום או 

שיחת וידאו בווטסאפ.
המשרד חולק ל־4; שליש מהעובדים יצאו לחל"ת 
ושתי קבוצות  כאמור; חלק עברו לעבוד מהבית, 
צוות   – במשמרות  אבל  מהמשרד  לעבוד  נשארו 
ב',ד',ו',  בימים  שני  וצוות  ה'  ג',  א’,  בימים  אחד 
במשרד  שבוע.  בכל  בימים  מתחלפים  כשהם 

על  מקפידים  אנחנו  מעובדים,  כאמור  שדולל 
שעות  כמה  כל  חיטוי  לעובד,  עובד  בין  מרחק 
למעט  למשרד  כניסה  ואין  העבודה,  סביבת  של 
מהבית.  לעבודה  חיברנו  הבכירים  את  לעובדיו. 
לגמרי  ביטלנו  ההסגרים  על  ההנחיות  כשהגיעו 

פגישות פרונטליות.
תהיה  לא  ומוקפד.  זהיר  יהיה  צעד שנעשה  ״כל 

חזרה לשגרה. אולי בעוד כמה חודשים".

לחל"ת  שיצאו  תלפיות  ״עובדי 
יחזרו לעבודה ב־1 במאי״

סו"ב ראובן טיטואני, מייסד ובעלים של סוכנות 
תלפיות פמילי אופיס, בית הסוכן הגדול בישראל, 
המונה קרוב ל־600 סוכנים בשמונה סניפים ברחבי 
שמתרגשת  הבנו  מרץ  "בתחילת  כי  אומר  הארץ 
התכנון  את  ביטלנו  קלה.  לא  תקופה  עלינו 
המימונה  את  ואפילו  המונית  פורים  למסיבת 

המסורתית למאות סוכנינו ביטלנו השנה.
״במשרד הראשי של תלפיות במגדל ב.ס.ר 3 בני 
ברק, יש כ־40 עובדים; הצלחנו להחזיק עד ה־1.4 
את כולם ללא חל"ת וללא חופש עד שהבנו שכל 
הוצאנו  אז  רק  כפויה.  לחופשה  יוצאת  המדינה 
במאי.  ב־1  לעבודה  יחזרו  כולם  לחל"ת.  כ־60% 
נוספים  עובדים   2 גייסנו  דווקא  החודש  במהלך 

לתלפיות.
״עבודה קשה עם יצירתיות וחדשנות אלו ערכים 
שמאפיינים את תלפיות לכן אנחנו ממשיכים כל 

הזמן בעשייה תחת מגבלות הקורונה:
1. הרצאות זום עם איציק בן ארויה, הרצאת זום 
ואיילת  שפיס  חני  של  ארצית  בבכורה  משותפת 

ערוסי יחד, הרצאה של יובל פנקס ועוד.
שלושה  עם  אשראי  מחלקת  במהירות  הקמנו   .2
עובדים שמעניקים הלוואות בריבית נמוכה מאוד 

באמצעות קרנות ההשתלמות והפנסיה.
3. המשכנו לייצר פגישות לסוכנינו עם לקוחות; 
כמעט כל הפגישות עם הלקוחות נעשות בזום או 
לבית  ההגעה  תלפיות.  בסניפי  הישיבות  בחדרי 
הלקוח או למקום העבודה הצטמצמה לכמעט אפס.

בחברות  המוצבות  הפנימיות  המפקחות  שבע   .4
מתוך  לסוכנים  שרות  נתנו  קבע  בימי  הביטוח 

חברות הביטוח ולאחר מכן גם מהבית.
״בראייה לעתיד אין ספק שאנחנו הולכים לעבור 
שינוי בצורת העבודה; ראשית, כולנו נשאף לעבוד 

יותר  הרבה  נהיה  שנית,  לבית;  קרוב  או  מהבית 
יעילים ורוב הפגישות יהיו וירטואליות; שלישית, 
כנסים  בזום;  בעיקר  ינוהלו  מקצועיים  כנסים 

גדולים יהיו לחוויות בלבד ולהחלפת דעות.
״ברצוני לציין לשבח לבסוף את הסוכנים שנתנו 
שרות כל התקופה הזאת ללקוחות שלהם למרות 
הקושי, לחברות הביטוח ששמרו איתנו על קשר 

ורובם הקדימו תשלום עמלות.
זו  תלפיות  של  ההיכר  מסימני  אחד  ״עוד 
אופטימיות ואמונה שעתיד הענף מזהיר וזהו תור 

הזהב של סוכני הביטוח האיכותיים".  

כל  את  מכינים  כבר  ״אנחנו 
המערכת שלנו ל׳יום שאחרי׳״

עם  שלנו  ההתמודדות  האחרונים  "בשבועות 
המשבר התרכזה בשני מישורים עיקריים, צמצום 
והסוכנים.  הלקוחות  עם  הקשר  וחיזוק  עלויות 
מהם  וכשליש  עובדים   25 מעסיקה  הסוכנות 
הוצאנו לחל"ת בשבוע שלפני חג הפסח״, מסביר 

סו"ב אריה קלמנזון, בעל סוכנות דורות.
בשירות.  בעיקר  מתרכזים  שנשארו  ״העובדים 
יצרנו קשר עם הלקוחות שלנו, שיקפנו להם את 
שלהם  הזכויות  על  והסברנו  הקיימות  ההגנות 
בתקופה הנוכחית. את הקשר עם הסוכנים אנחנו 
שבוע,  בכל  זום׳.  ׳אקדמיית  באמצעות  שומרים 

מקיימים  אנחנו  האחרונים,  וחצי  בחודש 
שונים  מומחים  עם  וחצי  שעה  של  מפגש 

״כל צעד שנעשה יהיה זהיר ומוקפד״
משבר הקורונה עדיין מלווה אותנו, אך ניתן לראות מגמה של חזרה איטית 

לשגרה  ביקשנו מסוכני ביטוח, בעלי סוכנויות, לספר על התקופה המאתגרת 
ועל הצעדים לקראת החזרה לשגרה < רונית מורגנשטרן

נוימן | צילום: באדיבות הלשכה

טיטואני | צילום: עמית ימין



ביטוח 
ופיננסים



אחרי החגים, אחרי המאכלים

לא ישנים!

מפיקים מנויים מחוץ לפוליסה!
יותר שירות       יותר גמישות       יותר זמינות       יותר כסף

זה הזמן להגיד תודה
  לסוכני הביטוח, לעובדים שלנו, 

    לספקים וכמובן למשפחות שלנו!

אוטוטו 
חוזרים 

לשגרה?

סוכנים יקרים,
עדיין לא עובדים איתנו?

לחצו כאן להשארת פרטים

 ונקבע פגישה!

*5676

https://bit.ly/34TBgjZ
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שלנו  החמ"ל  בנוסף  והמכירות.  הביטוח  בתחום 
לסוכנים )רפרנטיות- הפקה/שירות/גביה( נשאר 

פתוח באופן רציף לטובת הסוכנים.
שלנו  המערכת  כל  את  מכינים  כבר  ״אנחנו 
לחזרה  שהצפי  לעובדים  הודענו  שאחרי׳.  ל׳יום 
שהמצב  מקווה  ואני  מאי  תחילת  זה  לפעילות 
את  בונים  כבר  אנחנו  במקביל  זאת.  יאפשר  אכן 
בפיתוח  קצב  מגבירים  אנחנו   - ל־2021  'דורות' 
כלים דיגיטליים שיאפשרו פעולות שיווק ושירות 
מעולים ובכוח אדם מצומצם. אני רואה את 'דורות' 

בעתיד יעילה, רזה ומבוססת טכנולוגיה”.

״חייבים לדאוג לשמר את הלקוחות״

פירמה״  "טל  סוכנות  בעל  למפרט,  טל  סו"ב 
המשרד  את  עזב  פברואר  בסוף  כבר  כי  מספר 

באזור והחל לחפש משרד חדש קרוב יותר לבית.
״דקה וחצי לפני שהתכוונתי לחתום על שכירות 
של משרד חדש נכנסנו למצב קורונה ודחיתי את 
שהשוק  כשאראה  מהבית.  עובד  אני  כרגע  אז  זה. 
חוזר למסלול אחזור לחפש משרד, כי לעבוד מהבית 
זה מאתגר ופחות מתאים לי ולאופי הסוכנות שלי.

״אשתי עובדת איתי כבר כשנתיים וכרגע אנחנו 
עובדים ביחד מהבית, שזה הופך את המצב ליותר 
מאתגר מבחינתנו. אבל אנחנו בעלי המזל שעוד 

לא  אני  להתלונן.  לא  מנסים  אז  עבודה  להם  יש 
שהיה  אחד  יום  קורונה,  המצב  מתחילת  זוכר 
משעמם ולא היתה לנו עבודה, יש לנו המון עבודה 

וזה דבר טוב.
״בנוסף, יש לי עובדת נוספת, רפרנטית בביטוח 
מהבית.  עובדת  שכרגע  חלקית  במשרה  חיים 
בחידושים.  בעיקר  עוסקים  אנחנו  באלמנטרי 
עוברים  בעיקר  אנחנו  ובריאות  חיים  בביטוחי 
על רשימות הלקוחות, רואים היכן אפשר לשפר 
ודואגים לעשות להם fine tuning בתיק. מעבר 
לזה אני כל הזמן בקשר עם הלקוחות כדי להרגיע 
)גם  מסויימת  עזרה  צריכים  הם  אם  בודק  אותם, 

הרבה מעבר לביטוח( ודואג לעזור ולהרגיע.
מאוד  מעט  לנו  יש   - חדשים  לקוחות  ״מבחינת 
כניסה של לקוחות חדשים בתקופה הזאת. מבחינתי 
חייבים לדאוג לשמר את הלקוחות, להרגיע  כרגע 
אותם ולהיות שם לצידם וכמובן לעזור איפה שרק 

אפשר.
״סוכן הביטוח נמדד בזמנים הקשים, כי לחסוך 
הפשוט  החלק  זה  וחצי  שקל  בפרמיה  ללקוח 
היום.  במיוחד  זה,  את  מבינים  כבר  והלקוחות 
שירות  תביעות,  נקודות:  בשלוש  נמדדים  אנחנו 
שאנחנו  יודע  שהלקוח  היום  כמו  קיצון  ובמצבי 

לצידו ולטובתו.
תמיד  ואנחנו  אמון,  משרת  זאת  ביטוח  ״סוכן 

היינו ותמיד נשאר נאמנים ללקוחות שלנו".
למפרט | צילום: אייל חנן



החליט י יעקב  ערן  המיסים  רשות  ו״ר 
וגורמים  הלשכה  נשיא  לבקשות  להענות 
המס  תשלומי  לדחיית  בענף  נוספים 
נוספת  ארכה  מתן  על  הודיע  יעקב  לעצמאים. 
דו־חודשי  בדיווח  למע"מ  המדווחים  לעסקים 
החודשים  עבור  והתשלום  הדיווח  כי  וקבע 
עד  נוספת  פעם  ידחה   2020 ינואר־פברואר 

לתאריך ה־18 במאי 2020.
הודעה זו הינה בהמשך לארכה קודמת שניתנה 
והתשלום  הדיווח  מועד  נקבע  אז  במרץ,  ב־17 
של עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו־חודשי, 

עד לתאריך ה־27 באפריל 2020.
מהרשות נמסר כי ההחלטה על הדחיה 

על  להקל  במטרה  התקבלה  הנוספת 
עסקים  על  בדגש  העסקי  המגזר 
הקשיים  עם  בהתמודדות  קטנים 
הכלכליות  וההשלכות  התזרימיים 

המשק  על  שהוטלו  ההגבלות  של 
כחלק מההתמודדות עם נגיף הקורונה.

לשכת  נשיא  פנה  השבוע  בתחילת 
רוזנפלד  ליאור  סו"ב  ביטוח  סוכני 
בבקשה דחופה ליעקב בבקשה לדחות 
את מועדי תשלומי מע"מ ומס הכנסה 

לעסקים קטנים ובינוניים.
"אין צורך להכביר במילים על המשבר 

בישראל,  ובפרט  בעולם  העצום שמתרחש 
איננו  וזמנו  רבות  שהשלכותיו  משבר 

קצוב”, כתב רוזנפלד בפתח פנייתו.
כ־13,500  ישראל  במדינת  למכובדי,  "כידוע 
בעלי רישיון סוכן, שמרביתם עצמאיים העונים 
להגדרת עסק קטן ובינוני. בשבועות האחרונים 
ואחרים  כאלו  מתווים  מגבשת  המדינה 
הבירוקרטיה  אך  לסייע,  שאמורים 
עצומה וכך גם האישורים וטווחי הזמן 
לעצמאי  מאפשרים  לא  שלצערנו 

ולבעל העסק ל׳היפגש עם הכסף׳.
איננו  האמור,  כל  חרף  ״ואולם, 
מבינים את התעקשותה של רשות המיסים 

מועדי  את  להשאיר  בראשותך 
תשלומי  קרי  מרץ,  של  התשלומים 
מע״מ ומס הכנסה ולא לדחות אותם 
)למרות  ימים  בחודש  הפחות  לכל 
אותם  לדחות  שיש  סבורים  שאנו 
לתום  הערכות  כזמן  הקיץ,  לחודשי 

המשבר(.
הם  מה  מבינתנו,  ונשגב  לנו  ״תמוה 
השיקולים העומדים מול עיניכם, בזמן שעסקים 
העצום  מהנטל  קורסים  ובינוניים  קטנים 
בעקבות  להם  שנוצרו  התזרימיות  ומהבעיות 

משבר הקורונה.
משכך ולאור כל האמור לעיל, אבקשך לפעול, 
ללא לאות, לדחיית התשלומים לפחות בחודש 
ימים ובכך להקל על ציבור העצמאיים”, סיכם 

רוזנפלד.
רשות  של  ההיענות  על  מברכים  בלשכה 
המיסים להקל בנושא זה על העצמאים ובכללם 

סוכני ביטוח רבים.

קלמנזון 

רשות המיסים דחתה את תשלומי המע"מ לעסקים 
עבור החודשים ינואר־פברואר 2020

הדחייה הגיעה בעקבות פנייתו הדחופה של נשיא הלשכה ליו״ר הרשות בתחילת השבוע

רוזנפלד
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בכנסת י הליכוד  סיעת  ו"ר 
ח"כ מיקי זוהר, הגיש השבוע 
לסכל  שמטרתה  חוק  הצעת 
את ניסיון חברות כרטיסי האשראי 
להיכנס לענף הביטוח. לדברי זוהר, 
משבר  של  שבצלו  חשש  "קיים 
שמכלה  התקדים,  חסר  הקורונה 
פועלות  שלמים,  כלכליים  ענפים 
חברות כרטיסי האשראי בריכוזיות 
לתחום  לפלוש  במטרה  וכוחניות 
לא להן ולסכן אלפי משקי עצמאים 

קטנים בענף.
שתרומתה  בפלישה  "מדובר 
ההיקפי  והנזק  אפסית,  לתחרות 
עצמאים  של  רבים  לאלפים  שלה 
ועסקים קטנים הוא עצום. זהו צעד 
עלינו  שבהם  בימים  ריכוזיות,  של 

את  להציל  איך  במחשבה  להתמקד 
העצמאים".

עוד הוא טוען כי "חברות כרטיסי האשראי זרות 
לענף הביטוח, אך במידה ויצליחו לפלוש אליו, 
הן  אלה,  בימים  ומתכוננות  נערכות  שהן  כפי 
העצום שלהן  המידע  במאגר  להשתמש  תוכלנה 
ולהשיג בו מעמד ריכוזי חסר תקדים. אני מתנגד 
לכניסת חברות כרטיסי האשראי לעסוק בתחרות 
בינן לבין עצמן על הצעות אשראי זולות שיעזרו 
לעצמאים, לא לאכול להם עוד שווקים ולהשאיר 

להם פירורים״.

מוצר ביטוחי נחות
״אלפי עסקים עצמאים הפועלים בענף הביטוח, 
ומתכננים  ביטוח  יועצי  ביטוח,  סוכני  בהם 
פיננסיים עלולים להיפגע באופן נואש מכניסת 
חברות כרטיסי האשראי, שעלולות להשיג בפרק 
זמן קצר דריסת רגל מוחלטת בענף תוך אספקת 

מוצר נחות ברמת הביטוח לציבור".
האשראי  חברות  "בעלי  החוק:  הצעת  מתוך 
החדשים, אשר מחפשים להרחיב את הכנסותיהם 
תוך מינוף המידעים והדאטאות אשר נאספו על 
ולהיכנס  להתרחב  שוקלים  בישראל,  הציבור 

לענף הביטוח.
״המחוקק מנע מיועץ פנסיוני או יועץ השקעות, 
על  לשמור  מנת  על  ביטוח  סוכנויות  להקים 

אובייקטיביות.
בטיוטה  ציין  ההון  שוק  רשות  על  ״הממונה 

שהוציא תחת ידיו כי בין יתר השיקולים למתן 
היתר שליטה ואחזקה בסוכנות ביטוח יש לבחון 
ההון,  בשוק  לתחרות  הרשיון  מתן  תרומת  את 
ובמיוחד לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות 
וטעמים  הממשלה,  של  הכלכלית  המדיניות  בו, 

שבטובת הציבור.
״כפי שאנו למדים, לאור מדיניותה הכלכלית 
ועל  הציבור  טובת  של  ומטעמים  הממשלה  של 
מנת לשמור על איכות השירות בתחום הביטוח 

ומיומנות,  ידע  המצריך  מקצועי  ענף  שהינו 
באחרת,  אחת  ריכוזיות  למנוע  מקום  ומתוך 
מוגשת הצעה זו להרחיב את ההגבלות האמורות 
חברות  כי  ולקבוע  ביטוח  סוכנות  רישוי  לעניין 
בעלי  דומיננטיים  גורמים  הינן  אשר  האשראי 

שליטה על תחום הסליקה לא יהיו רשאים להקים 
סוכנות לביטוח".

אמר  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
משמעית  חד  תמיכה  מביעים  "אנחנו  בתגובה: 
בהצעת החוק. זוהי השעה לשמירה על העצמאים 
קשה.  קיומית  במצוקה  הזאת  בעת  שנמצאים 
אלפים  בישראל,  ביטוח  סוכני  אלף   13.5 מתוך 
שעלול  עצמאים,  של  כציבור  מוגדרים  רבים 
של  הבריוני  הכניסה  מניסיון  קשות  להיפגע 
חברות כרטיסי האשראי. זוהי השעה למנוע אחת 
ולתמיד את ניסיון הכניסה של חברות האשראי 
לענף הביטוח, תוך שהן מגבירות את הריכוזיות 
הציבור  שירכוש  הביטוח  באיכות  ופוגעות 

הרחב".
"חברות  כי  מסר  להב,  נשיא  כהן,  רועי  עו"ד 
למשחקי  מאוד  גרוע  זמן  מצאו  האשראי 
ההתרחבות העסקית שלהן. יש פה צעד שיוזמים 
אותו בימי חושך כלכליים שנפלו על העצמאים 
חד  באופן  מתנגדים  בלהב  אנחנו  כולו.  והמשק 
משמעי לכניסת חברות כרטיסי האשראי לתחום 
ראוי  לכך,  השעה  בשלה  שלא  רק  לא  הזה. 
כניסת  שכן  הזה,  מהתחום  ידיהן  את  שיסירו 
הענקיות הללו תפגע קשות במעמד ובכוחם של 
השעה  זוהי  קשה.  מכה  ספג  שכבר  העצמאים, 
לבלום צעד מסוכן שכזה, ולכן אני מביע תמיכה 

במהלך החקיקה הזה".

הצעת חוק: מניעת כניסת חברות האשראי 
לתחום הביטוח

יוזם החוק, ח״כ מיקי זוהר: ״מדובר בפלישה כוחנית ומסוכנת שתרומתה לתחרות אפסית 
והנזק שלה לאלפי עצמאים הפועלים בתחום הביטוח הוא עצום״ < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד: ״מתוך 13.5 
אלף סוכני ביטוח, אלפים 

מוגדרים כציבור של 
עצמאים, שעלול להיפגע 

מניסיון הכניסה הבריוני של 
חברות כרטיסי האשראי״

רוזנפלד, זוהר וכהן. תמיכה חד משמעית בהצעת החוק | צילומים: גיר קרן, באדיבות להב



סוכנות וסוכנים יקרים,
גם בתקופת הקורונה – לא מתפשרים על מקצועיות!

בדיוק בשביל זה יצרנו עבורכם מערך הדרכות online עם כל הנושאים 
שחשובים לכולנו בתקופה הקרובה:

?zoom-אז... נתראה ב

ההשתתפות בהדרכות ובסדנאות מותנית ברישום מראש אצל מנהל/ת המכירות שלך.

מספר המקומות מוגבל!

סדנאות מכירה – לא מוותרים 
לקורונה!

שימור לקוחות קיימים

חשיבות ביטוחי הבריאות בתקופת 
הקורונה וכיסויים רלוונטיים

ממכירה פרונטלית למכירה דיגיטלית

חוסן נפשי וחשיבה חיובית

����

לפרטים והרשמה לחץ כאן 

https://www.fnx.co.il/Documents/20200419%2520corona%2520courses%2520v2.pdf
https://bit.ly/2VQ2e82
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וחיסכון, ר ביטוח  ההון,  שוק  שות 
הקלה  ובה  שעה  הוראת  פרסמה 
מתן  בהנחיות  המוסדיים  לגופים 
השירות ללקוחותיהם, בשל התפרצות מגפת 
המיוחדת,  השעה  הוראת  פי  על  הקורונה. 
מזמני  לחרוג  המוסדיים  לגופים  יתאפשר 
'שירות  בחוזר  המפורטים  האנושי  המענה 

ללקוחות גופים מוסדיים'.
ש"לא  מוסדי  לגוף  מאפשרת  הרשות 
זמן  נתוני  את  השנתי  בממוצע  לכלול 
שמיום  בתקופה  טלפוני  למענה  ההמתנה 
תקנות  של  פקיעתן  למועד  ועד   15.3.20
העובדים  מספר  )הגבלת  חירום  שעת 
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף 

חיקוק  כל  או  התש"ף־2020,  החדש(,  הקורונה 
אחר שיבוא במקומן".

בישראל  הקורונה  וירוס  התפשטות  רקע  "על 
שעת  תקנות  להתקנת  ובהמשך  והשלכותיו, 

פעילות(,  הגבלת   – החדש  קורונה  )נגיף  חירום 
ומתוך ראיית הצורך של גופים מוסדיים לפעול 
תוך  המצב  השלכות  עם  להתמודדות  במהירות 
מגבלות על פעילותם כתוצאה מהמצב - היעדר 

העבודה  בהיקף  ניכר  גידול  אדם,  כוח 
ועוד(,  מבוטחים  עסקים  סגירת  מרחוק, 
המוסדיים  לגופים  לאפשר  הצורך  עלה 
בחוזר",  המפורטים  המענה  מזמני  לחרוג 

מציינים ברשות שוק ההון.
על  כי  מצויין  המיוחדת,  השעה  בהוראת 
לקבלת  ההמתנה  "משך  המקורי,  החוזר  פי 
חמש  על  יעלה  לא  מקצועי  אנושי  מענה 
הנתב,  מסיום  להימנות  שיתחילו  דקות 
יופנה לשירות השארת הודעה,  והלקוח לא 

אלא אם כן בחר אחרת".
יהיה  מוסדי  גוף  כי  נקבע  המקורי  בחוזר 
האמור,  ההמתנה  זמן  ממשך  לחרוג  רשאי 
לכל היותר ב־10% מסך הפניות שהתקבלו 
במוקד הטלפוני, בממוצע שנתי. אולם עתה, בשל 
צמצום כוח האדם הכפוי, בתקופה שמיום 25 ביולי 
ביולי 2022, העלתה הרשות  ליום 25  ועד   2019

את שיעור החריגה המותרת ל־15%.

אפקט הקורונה: חריגה מזמן ההמתנה 
למענה אנושי

רשות שוק ההון מאפשרת לחברות הביטוח ולגופים מוסדיים אחרים, בשל משבר הקורונה, לחרוג 
מזמן ההמתנה לקבלת מענה אנושי במוקדים  זמן ההמתנה כעת: כ־6 דקות < רונית מורגנשטרן

שיעור החריגה עלה ל־15%

באמצעות דיויד שילד סוכנות לביטוח חיים )2000( בע”מ, החברה המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע”מ, בכפוף לתנאי ההצטרפות וחיתום רפואי, ובהתאם לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה.



לפרטים נוספים פנו למנהלי המחוזו 

יתרונות הביטו 

עכשיו יותר מתמיד, יש צורך לשמור על המידע של הלקו ות 
שלך עם פוליסת ביטו  סייבר לעסקים של הכשרה

חברה לביטוח בע״ 

0%  הנ ה וד יית תשלום ל ודש הבא ללקו ות  דשים

וללקו ות קיימים, על פוליסות מאפריל ומאי

סייבר בעקבות משבר הקורונהעלייה של עשרות א וזים בתקיפות
חשוף ל ביעו  אחריו  מקצועי , כפי שכבר קורה בעולםסיכוני סייבר הם האיום המרכזי על עסקים - סוכן שלא מוכר סייבר

שי סימקין, מנהל  חום ביטוח סייבר בהאודן העולמי 

פוליסה, 2020. 1.0 

 הליך חי ום פשוט ונגיש

פוליס  בסיס עם אפשרו  להרחבו 

שירו   מיכה הזמין בכל שעה ומלווה א  הלקוח בע  
פריצה / מ קפ  סייבר

כיסוי עלויו  ואובדן רווחים עקב אירוע אבטח  מידע

כיסוי בגין סחיט  סייבר / כופר

כיסוי חבו  המבוטח כלפי צד שלישי
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״מנסים לבלום 
משיכת קרנות 

השתלמות״
בעקבות משבר הקורונה - מנורה מציעה 
הלוואה לעמיתי קרנות ההשתלמות ללא 

ריבית < רונית מורגנשטרן

לאור ק כי  החליטה,  מבטחים  מנורה  בוצת 
ללקוחותיה  תעניק  היא  הקורונה,  משבר 
של  בגובה  הלוואה  ההשתלמות  בקרנות 
10,000 שקל, כאשר מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

תשלם את הריבית במקום העמית. 
התנאים לקבלת ההלוואה הנם צבירה בגובה של 50 אלף שקל ומעלה 

בקרנות ההשתלמות של החברה וותק של 5 שנים ומעלה.
מהחברה נמסר כי מטרת המהלך הינה לעזור ללקוחות החברה לעבור 

את התקופה הכלכלית המאתגרת לאור משבר הקורונה.
בשבוע שעבר פרסמנו על מבול הפניות של לקוחות למשיכת קרנות 
השתלמות וחסכונות פנסיוניים. ההערכה היא שהמהלך של מנורה בא 

בניסיון לבלום תופעה זו.
אלה,  מאתגרים  "בימים  מסר:  החברה,  למנכ"ל  משנה  יעקב,  איתי 
אשר עוברים על הציבור הישראלי, בחרנו להטיב עם לקוחות החברה 
של  בגובה  ריבית  ללא  הלוואה  להם  ולהעניק  ההשתלמות  בקרנות 

10,000 שקל למשך שנה".

יעקב | צילום: יעל צור

במיוחד בימים אלה,אבל גם אחריהם,
נספק למבוטחים כל חודש עד הבית

את התרופות הנדרשות להם

ביטוחי הבריאות של הראל,
הרבה יותר מכיסוי ביטוחי.

מקצוענות חדשנות מחויבות

תרופות עד הבית
שירות חדש בהראל!
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בשורה למבוטחי קולקטיב 
הבריאות בלשכה: כתב 

שירות רפואה אישית אונליין 
ללא עלות עד ה־30 ביוני 

2020
בעקבות משבר הקורונה שמביא לשימוש של מבוטחים רבים בשירותי רפואה 
אישית אונליין, פנתה לשכת סוכני ביטוח בראשות מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל, 
בדרישה לקבלת כתב  ליסוב, לחברת הראל  סוכנות  מנהל  אריאל ארז,  וסו"ב 

שירות רפואה אישית אונליין לחברי הלשכה המבוטחים בקולקטיב הבריאות. 
הכתב  את  יקבלו  הבריאות  קולקטיב  ומבוטחי  לבקשה  נעתרה  הראל  חברת 

שירות ללא עלות עד 30/6/20.
לדברי ארז: "השירות כולל אפליקציה עמוסת יתרונות שמאפשרת לך ולבני 
דקות, לקבל   30 תוך  ילדים/משפחה  רופא  משפחתך המבוטחים להתייעץ עם 
ועוד.  שעות   24 תוך  מומחה  רופא  עם  התייעצות  להזמין  אונליין,  מרשמים 

השירות ניתן על ידי חברת ביקורופא".
ארז הוסיף: "ברצוני להודות לחברת הראל על הסכמתם ולכם מבוטחים יקרים 

אאחל בריאות איתנה".
.App Store - להורדת האפליקציה לאייפון 

.Google Play - להורדת האפליקציה לאנדרויד 
נוספת  שאלה  לכל  האינטרנט.  אתר  באמצעות  גם  לשירות  להיכנס  ניתן   

1-800-260-660
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"
שירביט  הקורונה,  משבר  שהחל  מהרגע 
הביטוח  לסוכני  הלב  תשומת  את  הפנתה 
שלה ונקטה בצעדים רבים כדי לסייע להם 
בהתמודדות עם המשבר”, אומר צביקה ליבושור, 
מנכ"ל חברת הביטוח "שירביט", בתחילת השיחה 

עם "ביטוח ופיננסים".
מהראשונות  הייתה  שירביט  כי  מזכיר  ליבושור 
להיענות לבקשת לשכת סוכני ביטוח להקדים את 
שילמה  ואף  באפריל,  ששולמו  הסוכנים  עמלות 
אותם מוקדם יותר מכל חברות הביטוח האחרות: 
העמלות  את  שהקדימה  היחידה  הייתה  "שירביט 
האחרות  החברות  כשרוב  באפריל,  ל־5  מה־10 
הקדימו ל־7 באפריל; היה לנו חשוב לתת תזרים 

מזומנים לסוכנינו לקראת חג הפסח".
חודש  במהלך  החברה  נקטה  בהן  ההקלות  בין 

אפריל, שנועדו להיטיב עם הסוכנים ולקוחותיהם:
במרץ,  ב־31  פג  שתוקפן  פוליסות  תוקף  הארכת 
עד  דירה,  ופוליסות  ו־ג'(  )מקיף  רכוש  רכב  של 
באפריל.  מה־1  רטרואקטיבית  באפריל  ל־30 
עד  חידוש  הוראות  יתקבלו  לא  שבגינן  פוליסות 

ה־30 באפריל, החידוש יבוטל מה־1 באפריל. 
יום להצגת  ב־30  הוארך המועד   – מיגון  אישורי 
אישורי מיגון לרכב, למעט בעת דרישה למערכות 

איתור.
רכב  ביטוח   211 בענף   5% בגובה  מובנית  הנחה 
וכן  ובענפי הדירות 301, 306 לפוליסות חדשות 

לחידושים.
"אנחנו עם סוכנינו בעת קשה זאת ונמשיך לעשות 
למענם ככל שנוכל, כפי שעשינו עד כה”, מוסיף 

ליבושור. 

מתחזה ה אתר  הלשכה  חשפה  שבוע 
כמו  המדינה  נוסף, המשתמש בסמלי 
ההון.  שוק  ורשות  האוצר  משרד   –
מ"מ וסגן נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק, 
לרשות  האתר  פרטי  את  מיידי  באופן  העביר 

שוק ההון כדי שתטפל בנושא.
הלשכה  מדווחת  עליו  שביעי  במקרה  מדובר 
אתרים   6 יורטו  כה  עד  ההון;  שוק  לרשות 
ל"הר  התחזו  היתר  שבין  כאלה,  מתחזים 
וכך  ביטוח,  כפל  לבדוק  מציעים  הביטוח", 
מבוטחים  של  )פישינג(  אישיים  פרטים  דולים 
והעברה  רווח  לצרכי  בהם  להשתמש  כדי 

לגופים אחרים.
הורנצ'יק: “לצערי גם בימים אלה אנחנו נתקלים 
הנשלחים  אחראיים  לא  ופרסומים  באתרים 

למכשירים הסלולריים של הציבור. העברנו כבר 
6 אתרים מתחזים כאלה לרשות שוק ההון שטופלו 

ויורטו בידי הרשות ומערך הסייבר".

הוא  וגם  כאמור,  נוסף,  אתר  התגלה  אתמול 
ומערך  הרשות  לטיפול  במיידית  הועבר 

הסייבר. 
אתרים  הקמת  של  הזה  "המצב 
יכול  לא  בציבור  שפוגעים  מתחזים 
להימשך – חייבים לעשות לזה סוף”, 
אומר הורנצ'יק ומוסיף: "בימים אלה 
שיוביל  צוות  הקמת  בוחנים  אנחנו 
וידאג לפקח על מתחזים כאלה. תפקידו 
נמשיך  השקריות.  ההודעות  את  לסכל  יהיה 
כי  ביותר  האגרסיבית  בצורה  בנושא  לטפל 
מקצועיים,  לא  שקריים,  במידעים  מדובר 
שגורמים לבהלה מיותרת בציבור. נילחם בכל 
מי שמטעה את הציבור ופוגע בו על ידי פרסומים 

ומצג שווא".

״מתחילת המשבר - תשומת הלב שלנו 
מופנית לסוכנים״

מנכ״ל שירביט, צביקה ליבושור, מספר בראיון לביטוח ופיננסים על שורת ההקלות 
שביצעה החברה לטובת סוכניה והסיוע בהתמודדות עם המשבר < רונית מורגנשטרן

 גם בימי הקורונה: אתר מתחזה נוסף 
נחשף על ידי הלשכה 

פרטי האתר הועברו לטיפול הרשות ומערך הסייבר ⋅ סו״ב הורנצ׳יק: ”נילחם בכל מי 
שמטעה את הציבור ופוגע בו על ידי פרסומים ומצג שווא" < רונית מורגנשטרן

 ליבושור. ״נמשיך לעשות למען הסוכנים ככל שנוכל״

6 אתרים מתחזים כבר אותרו ע״י הלשכה

הורנצ'יק

חדשות | המאבק בקורונה
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בוצת מבוטחי רכב הגישה לבית המשפט ק
תביעה  לאישור  בקשה  בחיפה  המחוזי 
ייצוגית נגד 12 חברות הביטוח בסך 1.2 

מיליארד שקל.
הבקשה  הוגשה  נגדן  הביטוח  חברות 
הראל,  ישיר,  ביטוח  לייצוגית: 
 ,AIG ביטוח,  כלל  מגדל,  הפניקס, 
הכשרה,  שלמה,  שומרה,  מנורה, 
נתבעת  ישיר  ביטוח  ושירביט.  איילון 
שנגרם  נזק  שקל  מיליון   160 סך  על 
למבוטחיה, לפי כתב התביעה; הפניקס 
על 145 מיליון שקל והראל על סך 130 

מיליון שקל.
בלתי  להתעשרות  טוענים  התובעים 
צודקת של החברות על חשבון מבוטחיהן 
כספים  גביית  ידי  על  רכב,  בביטוחי 

בחוסר תום לב לאורך משבר הקורונה.
לטענתם, פרמיית הביטוח המשולמת 

של  נגזרת  היא  הביטוח  פוליסות  בגין 
הסיכון שמשקף המבוטח והביטוח שמבוקש על ידו 
לחברת הביטוח. הם מדגישים, כי החברות עצמן 
מודות בכך כי להיקף הנסיעה של המבוטח ברכב 
נוטלות על  יש השפעה מהותית על הסיכון שהן 

עצמן.
שהשימוש  ככל  כי  התביעה,  בכתב  נאמר  עוד 
הסיכון  כך  יותר,  מצומצם  ברכבו  עושה  שאדם 

בין  ברור  קשר  יש  ולכן  יורד,  הביטוח  לחברת 
חברות  "לראייה,  הנסיעה.  לכמות  הפרמיה  גובה 
בתמורה  מוזלים  ביטוחים  מציעות  שונות  ביטוח 
לכמות  המוגבלת  לנסיעה  המבוטח  להתחייבות 

מוגדרת של קילומטרים בשנה”, נטען.
נגיף  התפשטות  "מאז  המבקשים  טענות  פי  על 
חירום,  לשעת  התקנות  מאז  ובמיוחד  הקורונה 
וזמני  הנסיעה  כמות  משמעותי  באופן  הופחתו 
יעידו גם פרסומי  הנסיעה של המבוטחים. על כך 
פי  על  מרץ.  חודש  תחילת  מאז  הדלק  תצרוכת 
של  הישירה  ההשלכה  לוי,  תמיר  ד"ר  האקטואר 

הינה  בישראל  הנסיעה  בהיקף  הדרמטית  הצניחה 
חשופות  לו  הסיכון  ברמת  ביותר  מהותית  הפחתה 
חברות הביטוח מאז תחילת מרץ. לוי קובע בחוות 
דעתו כי על החברות להפחית בצורה משמעותית 
ממבוטחיהן  הנגבית  הפרמיה  גובה  את 
בביטוחי רכב. למרות זאת, ואף שסעיף 20 
לחוק חוזה ביטוח קובע באופן מפורש כי 
במקרה של הפחתה בסיכון זכאי המבוטח 
להפחתה בדמי הביטוח )הפרמיה(, חברות 

הביטוח בחרו שלא לנהוג כך".
התובעים  מציגים  התביעה  בכתב 
החזירו  שם  הברית  מארצות  דוגמאות 
דולרים  מיליארדי  הביטוח  חברות 
על  בנסועה  הירידה  בגלל  למבוטחים 

רקע הקורונה.
המשפט  מבית  מבקשים  התובעים 
את  לפצות  הביטוח  חברות  את  לחייב 
מבוטחיהן בביטוח חובה או ביטוח מקיף 
מלוא  את  ולהיטיב  ג',  צד  ביטוח  או 
ידם  על  ששולמה  עודפת  פרמיה  בדמות  נזקיהם 

ועודה משולמת, בגין ביטוחי רכב.
להורות לחברות  בית המשפט מתבקש  כן,  כמו 
הן  שאליו  לסיכון  הגבייה  את  להתאים  הביטוח 
חשופות בפועל או להוציא פסק דין הצהרתי הקובע 
כי הפחתה מהותית בשימוש ברכב בנסיבות משבר 

הקורונה מחייבת התאמה )הפחתה( של הפרמיה.

 תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח: 
לא החזירו פרמיה

הטענה כי החברות לא החזירו פרמיה לבעלי ביטוח רכב למרות הירידה בסיכון בתקופת 
הסגר הקורונה  מדובר על תביעה בהיקף של כ־1.2 מיליארד שקל < רונית מורגנשטרן

האם בית המשפט יפסוק פיצוי לכלל המבוטחים?

אנחנו מכריזים בזאת על עצמאותכם לבחור 
בשירות הטוב ביותר של דרכים!

לפייסבוק >>

https://www.facebook.com/drachim.co.il/%20
http://bit.ly/2VX8k4D


במיוחד לימים אלה
הטבה ייחודית למבוטחי 'הפניקס זהיר׳

שרכשו שירותי דרך וגרירה:

הרכב עומד והמצבר 'מת'?

40% הנחה
על רכישת המצבר החדש מתוצרת 

ובנוסף: אחריות מורחבת לתקופה של 24 חודשים

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 2/2020 מה-9 בינואר

https://www.fnx.co.il/Documents/20200419%2520corona%2520courses%2520v2.pdf
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״קיבלתי החלטה להצטרף לפעילות הלשכה 
ולנסות לסייע - אנוכי לשבת בחיבוק ידיים״

סו״ב גולן ולך, בעל סוכנות לביטוח ויעוץ משכנתאות: ״מדובר בתפקיד חשוב. אני חושב 
שיש לשים דגש על מקצועיות ושירות שמשלימים אחד את השני״

סוכן צעיר

מדור | סוכן צעיר

גיל: 37 
מצב משפחתי: נשוי + 1

מקום מגורים: קריית חיים
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים

רישיון: פנסיוני וכללי, הסמכה ליעוץ משכנתה 
כ־10 שנים, בעל רישיון תיווך

ותק בענף: כ־11 שנים, מתוכן 10 שנים עצמאי
 איך אתה רואה את תפקיד סוכן הביטוח?

״מדובר בתפקיד חשוב. אני חושב שיש לשים 
דגש על מקצועיות ושירות שמשלימים אחד 

את השני. מקצועיות - אין תחליף למקצועיות 
ולקוחות שמבינים את זה לא יעזבו אותך, גם לא 
עבור הבדל כספי בעלויות; שירות - השירות הינו 

השימור לקוחות הכי טוב שסוכן יכול לעשות 
והשיווק הכי טוב שיהיה לו.

״המקצועיות באה לידי ביטוי לפני עריכת הביטוח 
והשירות בא לידי ביטוי במהלך תקופת הביטוח 
ובמיוחד בעת קרות מקרה הביטוח. ברגע שסוכן 

ביטוח יישם עקרונות אלא אל מול לקוחותיו - 
עתידו הכלכלי יהיה שקט. כל שקל שהוא מרוויח 

מגיע לו עבור טרחה ודאגה למבוטחיו.
״וכמובן נאמנות - מאחר ואנחנו מצד אחד 

מייצגים את המבוטחים ומצד שני מקבלים את 

העמלות מחברות הביטוח, צריך להיות מאוד 
זהירים בהתנהלותנו״.

איך אתה רואה את עצמך מעורב בקידום מעמד 
סוכן הביטוח?

״עד היום הייתי בעיקר מסתכל מהצד על פעילות 
הלשכה. לאחרונה, בניגוד לאופי שלי ולרצון שלי 

׳להתערבב׳, החלטתי שיהיה אנוכי מצידי לשבת 
בחיבוק ידיים והבנתי שאם אתה רוצה לשנות 

משהו - עליך לקום ולעשות מעשה.
״לכן, קיבלתי החלטה לקחת חלק בפעילות 

הלשכה ולנסות לשנות ולשפר התנהלות כזו או 
אחרת למען קידום מעמד הסוכן ולמען רווחת 

הסוכן״.
 מה הלשכה צריכה לעשות בנושא?

״ישנם מספר דברים שאני חושב שיש לקדם על 
 מנת שיהיה עתיד לתחום שלנו:

 1( יותר השתלמויות מקצועיות )בכל הארץ(.
2( הורדת מחירי הכנסים באילת - דבר שיגרום 

ליותר סוכני ביטוח להגיע, ובכך ללמוד יותר 
ולהכיר את הנפשות הפועלות. זה גם יביא 

 לשיתופי פעולה ולהגדלת ההכנסות.
3( חיזוק מעמד הסוכן בקרב הציבור - באמצעות 

פרסומים חיוביים, נתונים מספריים לעניין 
תביעות, קטעי וידאו של לקוחות שיופצו על ידי 
 כל סוכן וסוכן ויציפו את רשתות המדיה השונות.
4( הרחבת עיסוק סוכן הביטוח לתחומים נוספים 
כדוגמת כלכלת משפחה, יעוץ משכנתאות, יעוץ 

פרישה וכדומה. בדרך זו סוכן הביטוח הופך 
למלווה הכלכלי ואיש אמונו של המבוטח״.

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

גולן ולך | צילום: לוי אגרונוב

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון
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כך תעבדו מהבית בדרך הבטוחה ביותר
סו"ב דוד קלמנוביץ עם המדריך המלא שיסייע לכם להגן על 

עצמכם ולהפחית סיכוני סייבר בזמן העבודה מהבית 

אבטחה ה של  ביותר  החשוב  מרכיב 
להבין  הוא  שינוי  של  בזמן  אפקטיבית 
דבר,  כל  לעשות  יכול  שאתה  שבעוד 
אתה לא יכול לעשות הכל. תפקיד האבטחה אינו 
האיומים  שכל  מכיוון  הסיכונים,  כל  את  לבטל 
וכולם  מידה,  באותה  סבירים  או  מסוכנים  אינם 
ישנם כמה צעדים פשוטים  ינצלו בבת אחת.  לא 
כדי  תוך  עצמכם  על  להגן  כדי  לנקוט  שתוכלו 

עבודה מהבית ויסייעו להפחתת הסיכונים.
צריכות  סיסמאות  חזקות:  בסיסמאות  שימוש   .1
להיות  צריכות  והן  חשבון  לכל  ייחודיות  להיות 
גדולות  אותיות  של  ארוכה  ממחרוזת  מורכבות 

וקטנות, מספרים ותווים מיוחדים.
לא  כלל  בדרך  דו־שלבי:  אימות  הגדרת   .2
מספיק להחזיק בסיסמה חזקה, למשל, אם אישורי 
אימות  נתונים.  בהפרת  הודלפו  שלך  האישורים 
 )2SV( דו־שלבי  ואימות   )2FA( גורמים  שני 
נוספת  הגנה  שכבת  שיעניק  נוסף  בצעד  כרוכים 

לחשבונות שלך.

או  בדוא"ל  אישור  להיות  יכול  הנוסף  השלב 
בהודעת טקסט, שיטה ביומטרית כמו זיהוי פנים 
כגון  פיזי,  משהו  או  אצבע,  טביעות  סריקת  או 

.USB
התעבורה  כל  את  מצפין   VPNב־ שימוש   .3
לכל  קריאה  תהיה  לא  שהיא  כך  באינטרנט 
מעיניהם  זה  את  מרחיק  זה  אותה.  שמיירט  מי 
שירותי  ספק  כולל  חטטנים,  של  המסקרנות 
האינטרנט שלך, סוכנויות ממשלתיות או האקרים. 
שימו לב ששימוש ב־VPN יכול להאט את מהירות 

האינטרנט.
אש  חומות   FireWall  - אש  חומת  הגדרת   .4
פועלות כהגנה על קו כדי למנוע איומים הנכנסים 
המכשיר  בין  מחסום  יוצרים  הם  למערכת. 
זה  יציאות לתקשורת.  ידי סגירת  לאינטרנט על 
יכול לעזור במניעת כניסה של תוכניות זדוניות 

ועלול להפסיק דליפת נתונים מהמכשיר.
שימוש בתוכנת אנטי־וירוס: למרות שחומת   .5
שאיומים  נמנע  בלתי  זה  לעזור,  יכולה  אש 

טובה  אנטי־וירוס  תוכנת  אותה.  יחדרו  מסוימים 
איתור  ידי  על  נוסף  ההגנה  כקו  לשמש  יכולה 

וחסימה של תוכנות זדוניות ידועות.
למצוא  מצליחות  אכן  זדוניות  תוכנות  אם  גם 
את דרכן למכשיר שלך, אנטי־וירוס עשוי להיות 

מסוגל לזהות ובמקרים מסוימים להסיר אותן.
הנתב  סיסמת  שינוי  הביתי:  הנתב  ביטוח   .6
שלכם הוא צעד ראשון טוב, אך יש פעולות אחרות 
קושחה  עדכוני  כי  ודאו  לדוגמה,  לבצע.  שניתן 
מותקנים כך שניתן יהיה לתקן פגיעויות אבטחה. 
 .WPA3 או   WPA2ל־ ההצפנה  את  להגדיר  יש 
ברמת  השתמשו  ויוצאת,  נכנסת  תנועה  הגבילו 

.WPS ההצפנה הגבוהה ביותר שקיימת וכבו את
עדכונים  קבוע:  באופן  עדכונים  התקנת   .7
עשויים  אחרים  ויישומים  מכשירים  לתוכנת 
חשובים.  באמת  הם  אבל  העבודה,  על  להקשות 
תיקונים  קרובות  לעיתים  כוללים  עדכונים 
לפגיעויות אבטחה שנחשפו מאז שוחררה הגרסה 

האחרונה של התוכנה.
במספר  נתונים  לאבד  ניתן  נתונים:  גיבוי   .8
או  לחומרה  פיזי  נזק  אנוש,  טעות  כולל  דרכים, 
וסוגים   Ransomware תוכנת  סייבר.  התקפת 
למחוק  יכולים  זדוניות  תוכנות  של  אחרים 
לאתר  סיכוי  לכם  שיהיה  מבלי  שלמות  מערכות 
גיבוי  על  סיבות לשמור  הרבה  ברור שיש  אותה. 

הנתונים שלכם.
דיוג  דוא”ל  ואתרים:  דיוג  מכתבי  הזהרו   .9
 )Vishing( כמו גם הודעות קוליות ,)Phishing(
ידי  על  משמשות   )Smishing( טקסט  והודעות 
מידע  מידע  למקורות  לפריצה  הסייבר  פושעי 
על  ורגישים  אישים  פרטים  להשיג  במטרה 

לקוחותיכם.
זמנים  יש  מוצפנת:  בתקשורת  שימוש   .10
שבהם אתם צריכים לתקשר עם עובדים אחרים, 
וזה מקובל שדוא"ל זה יכלול מידע רגיש. שירותי 
עם  מגיעים  רבים  מיינסטרים  הודעות  העברת 

קידוד מקצה לקצה כברירת מחדל או כאופציה.
לעבוד  צריכים  אתם  אם  המחשב:  נעילת   .11
אנשים  עם  גרים  אתם  אם  או  ציבורי,  במרחב 
העבודה,  על  במידע  לשתף  יכולים  לא  שאתם 
חשוב לשמור על המחשב מאובטח. נעילת הסיסמה 

של המחשב בדרך כלל תצפין את תוכנו.
הוא  סייבר  ביטוח  סייבר:  ביטוחי  פוליסת   .12
מפני  להתגונן  לעסקים  לסייע  שנועד  מוצר 
ההשפעות ההרסניות של פשעי סייבר כמו תוכנות 
התקפות   ,Ransomware תוכנות  זדוניות, 
אחרת  שיטה  כל  או   ,)DDoS( מהשירות  מניעה 

המשמשת לפגיעה ברשת ונתונים רגישים.

הכותב הוא חבר ועדת טכנולוגיה בלשכה

עשו את המקסימום שניתן כדי להפחית סיכונים

לשכת סוכני ביטוח סביב השעון: 
שידורי זום עם יועצי הלשכה לטובת 

הסוכנים והציבור
בתחילת  קיימו  הלשכה  יועצי   50 מעל 
סגן  בהובלת  בזום  הדרכה  ישיבת  השבוע 
הורנצ׳יק.  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  ומ"מ 
ולמתן  לנגישות  הנהלים  חודדו  בישיבה 

תשובות מהירות לפניות הסוכנים וסיוע 
וייעוץ ראשוני חינם.

יבוצע רצף  כי  סוכם  כן,  כמו 
מרוכזות  הדרכות  סבבי  של 
היועצים  כל  של  ב"זום" 
חברי  עבור  ותשובות  לשאלות 

הלשכה.
אנו  זו  "בתקופה  הורנצ׳יק: 

בזמינות  הלשכה  יועצי  עם  ביחד  ערוכים 
סוכני  עבור  כנדרש  מהיר  ומענה  גבוהה 
ניהלנו  הלשכה.  חברי  הביטוח  וסוכנות 
ישיבת זום עם יועצי הלשכה והוסבר שנערוך 

שידורי לייב בכל פעם על ידי 5 יועצים. 
ומנהלת  פרידמן  חוה  סו"ב  המכללה  יו"ר  של  ובהובלתן  המכללה  דרך  יבוצע  התהליך  ״כל 

המכללה דבי. כאן המקום להודות לכל השותפים לדרך ולאחל בריאות וחזרה מהירה לשגרה".
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 ההלוואה הטובה בעיר – מדוע 
לא מדברים עליה?

 CLU ,סו"ב יעקב נאור

פני כחודש צלצל הטלפון בביתי ומעבר ל
נמצאתי  כי  לי  שבישר  קול  נשמע  לקו 
מיוחדים  בתנאים  הלוואה  לקבלת  זכאי 
במסגרת כרטיס האשראי שלי. כמי שמצוי בתחום 
השיבה  והיא  מקורותיה  על  הגברת  את  חקרתי 
בגמגום ובפחד שהסתיים בהתנצלות על הפלישה 
השיחה  בסיום  רשות.  כל  ללא  הפרטיים  לחיי 
וגובה  מדובר  סכומים  איזה  על  לדעת  ביקשתי 
תהיה  ״ההלוואה  מהתשובה:  ונדהמתי  הריבית 
בגובה 60 אלף שקל ובריבית של פריים פלוס 9% 

לשנה״.
השבוע  אלי  חזרו  שלי  השבר  זעקות  לאחר 
הצעתם  את  לשפר  יכולים  שהם  לי  ובישרו 
ולהעניק הלוואה בגובה 80 אלף שקל בריבית של 

פריים פלוס 3.9% שמשמעותם 5.5% לשנה.
העושק הזועק מהצעות אלו גרם לי לפנות לבנק 
עמו אני עובד שנים רבות וגם שם הוצע לי לקבל 
בין  שנעה  בריבית  שקל  אלף   90 בגובה  הלוואה 
זהו העסק  5% ל־9%, לשנה. להזכירכם הלוואות 

המרכזי והרווחי ביותר של הבנקים.

קשר שתיקה
הבנתי מיד מה שהיה ברור כבר מזמן - אף אחד 
מגורמי המשק הפיננסים, בנקים וחברות אשראי, 
ההלוואה  את  לקבל  האפשרות  את  יזכירו  לא 
קרן  או  גמל  קופת  כנגד  והיא  בעיר  הטובה 
השתלמות. קשר השתיקה הזה מביא מאות ואלפי 
בריבית  הלוואה  ניתנת להם  לקוחות למצב שבו 
גזל מבלי דעת שיש תחת ידם אפשרות לקבלת 
הפנסיוני  הביטוח  עולם   - אחר  מעולם  הלוואה 

שלהם.
בפניה לחברת הניהול המנהלת את קופות הגמל 
לגבי  מיידית  לבדוק  ניתן  שלכם  וההשתלמות 
ואולי  מאות  לך  שיחסכו  בתנאים  הלוואה  קבלת 

אלפי שקלים לאורך שנים.
כך למשל, ההלוואה המקובלת מקרן השתלמות 
בריבית  שנים   לשבע  שנה  שבין  לתקופה  הינה 
וריבית  קרן  בתשלום   0.5% מינוס  פריים  של 
היה  ניתן  כחודשיים  לפני  עד  חודש.  מידי 
להעניק כהלוואה עד 80% מהיתרה הצבורה בקרן 
כאשר   50% או  נזילה  הקרן  כאשר  ההשתלמות 
בלון  הלוואת  לבקש  גם  ניתן  נזילה.  אינה  הקרן 
בלבד  ריבית  תשלום  עם  שנים   4 של  לתקופה 
בכל  זהים  אינם  )התנאים  התקופה.  בסוף  וקרן 
זכאות  בדיקת  ויש לבצע  מראש  גופי ההשקעה 

ותנאי הלוואה.
למה זה כדאי?

1. ההלוואה ללא ערבים. הביטחונות הם הכספים 

הצבורים בקרן.
2. אין קנסות על פירעון מוקדם. ניתן להחזיר 

בכל עת.
3. אין דמי פתיחת תיק.

השתלמות  בקרן  מובטחת(  )לא  התשואה   .4
 5 )פי  שנה  כל  ל־7%   5% בין  נעה  שנים  לאורך 

מעלות ההלוואה(.
5. כל עוד ריבית הפריים נמוכה, כדאיות לקיחת 
ההלוואה עולה, זאת בהנחה שתשואת הקרן תהיה 
הרוויח  האחרון  בעשור  ההלוואה.  מעלות  גבוהה 

בגין  שנה  בכל  נטו  כ־4%  כזו  הלוואה  מי שלקח 
ההפרש הזה.

הגמל  מחברות  חלק  החליטו  הנוכחי  במצב 

לקבלת  האפשרות  את  להקפיא  וההשתלמות 
סכום  את  להקטין  לחלופין  או  כאלה  הלוואות 
מאחר   ,80% במקום  מהצבירה  ל־30%  ההלוואה 
ושוק ההון סובל בעת הזו מחוסר ודאות יש חשש 

בחברות  מעדיפים  כן  ועל  תישחק  שהבטוחה 
הניהול לצמצם את מתן האשראי הזה עד יעבור 

זעם.
המצב שונה אצל מי שכבר לקח הלוואה כזו 

בעבר והיא עדיין בתוקף וטרם הסתיימה:
ל־0.1%  במשק  הריבית  את  הוריד  ישראל  בנק 
הנוכחית  הפריים  ריבית  כלומר,   .0.25% במקום 

הינה 1.6% לשנה במקום 1.75%.
מאוד  עולה  כזו  הלוואה  של  האטרקטיביות 
בריבית  שניתנה  ההלוואה  הריבית.  הורדת  עם 

של פריים מינוס 0.5% מחשבת כיום בגין אותה 
לשנה   1.1% של  שנתית  ריבית  קיימת  הלוואה 

בלבד.
יסתיים  ספורים  חודשים  שבתוך  להניח  יש 
המשבר וחברות ניהול קופות הגמל וההשתלמות 
יצליחו להשיג מחדש תשואה עודפת מעבר לעלות 
ההלוואה הנמוכה הזו ולכן מומלץ לכל מי שקיבל 
הלוואה כזו שלא למהר ולהחזירה בעת הזו.  עוד 
דומה  אלי שמעוני מאמר  2010 פרסם  בפברואר 
ב"ממון" וקבע כבר אז: "הלוואה מקופת גמל או 

קרן השתלמות היא הטבה שכדאי לנצל”.
אין לי אלא להצטרף לאמרה זו בתקווה שנראה 
בקרוב ימים טובים יותר ואז כאמור - נצלו את 
בתנאים  הלוואה  וקבלו  לכם  הניתנת  האפשרות 

הטובים בעיר.
                                        

לשעבר   - פנסיוני  רשיון  בעל  הוא  הכותב 
מנהל מקצועי בהראל קופות גמל והשתלמות

shutterstock :תנאי הלוואה שיכולים לחסוך מאות ואלפי שקלים בטווח הארוך | צילום
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בנקים וחברות אשראי לא 
יזכירו את האפשרות לקבל 
את ההלוואה הטובה בעיר 

 והיא כנגד קופת גמל
או קרן השתלמות



מחיר לחברי לשכה:

₪197
+ מע“מ*

להרשמה לחצו כאן

עו"ד יעקב עוז - 
יו“ר ועדת סייבר והגנת הפרטיות בל.ה.ב לשכת ארגוני העצמאים בישראל

עו"ד אייל שטרנברג - 
יועץ רגולטיבי ומשפטי ללשכת יועצי המס בישראל

נושאי הקורס המרכזיים:

אבטחת מידע והגנת פרטיות
בעבודה מהבית

סוכן הביטוח 
כמוביל דעה 

בתחום אבטחת 
מידע והגנת 

פרטיות

המלצות 
אבטחה של 

סביבת עבודה 
מהבית

תקנות הגנת 
הפרטיות 

(אבטחת מידע) 
התשע"ז - 2017

הגנת הפרטיות 
בראי דיני 
העבודה
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על פוליסת ביטוח חבות המוצר
סו”ב יפת בקשי מסביר את מי ואת מה מכסה פוליסת חבות המוצר, למה 

יש לשים לב בעת עריכת הפוליסה והאם היא מכסה רק את היצרן?

שיפוי מ היא  המוצר  חבות  ביטוח  טרת 
לשאת  עליו  יהיה  בו  במקרה  המבוטח 
בנזק לגופו או לרכושו של צד שלישי 
עקב פגם במוצר שיוצר, טופל, הורכב, יובא ושווק 
על ידו, וזאת לאחר שיצא מחזקתו ושליטתו של 
המבוטח. כלומר, שהפגם במוצר שגרם לנזק היה 

גלום בו במועד שיווקו.
מחלה,  מוות,  גופני,  היזק  הוא  הביטוח  מקרה 
והיזק  שכלי  או  נפשי  גופני,  ליקוי  או  פגיעה 

לרכוש כתוצאה מאירוע תאונתי.
פגומים  למוצרים  החוק  על  מתבססת  הפוליסה 
נגד  לתביעות  הבסיסי  הכיסוי  תש"ם־1980; 
על  "ולא  תביעה  "הגשת  בסיס  על  הן  המבוטח 

בסיס אירוע.
חשוב לדעת:

המוצר,  לטיב  אחריות  מכסה  הפוליסה  אין   -
כלומר שהמוצר אינו מתאים לייעודו.

- אין הפוליסה מכסה נזק למוצר עצמו.
כלכליים  לנזקים  חבות  מכסה  הפוליסה  אין   -

שאינם נובעים מנזק ממשי לגוף או לרכוש.
- אין הפוליסה מכסה חבות בגין בהמות, עופות, 

דגים חיים ותוצרת חקלאית שאינה מעובדת. 
לאחריות  שפוליסה  החשיבה  היא  נפוצה  טעות 
גם  חלה  האחריות  היצרן.  את  רק  מכסה  מוצר 
פטורים  יהיו  והם  והמטפל,  המשווק  היבואן,  על 
שמו  את  לנפגע  ומסרו  במידה  רק  מאחריות 
וכתובתו של היצרן. במידה ולא יצליחו לאתר את 

היצרן כל האחריות תיפול עליהם.
פגומים  למוצרים  האחריות  לחוק  ב'   6 סעיף 
מטיל אחריות על היצרן לגבי מוצרים שגילם עד 
10 שנים מתוך הנחה שחולפת תקופת זמן ארוכה 
בין מעשיו ומחדליו של היצרן ובין תוצאות אותם 
כתקופת  זאת  בתקופה  רואה  המחוקק  מחדלים. 
מהלך  דרך  הייצור  מרגע  נזק,  ארוכה של  דגירה 
זמן  לתקופת  הנפרשות  הצריכה  ונקודות  השיווק 
להתגשמות  עד  ארוכים  חיים  המוצר  חי  ארוכה 
הנזק ואין כל סמיכות הכרחית בין סיבת הנזק ובין 

קרותו.

חשיפה לתביעות גם על פי 
פקודת הנזיקין

המבוטח חשוף לתביעות הן על פי פקודת הנזיקין 
והן על פי החוק למוצרים פגומים. יש לזכור שעל פי 
פקודת הנזיקין צריכה להיות הוכחת רשלנות ועל 
פי החוק למוצרים פגומים - האחריות היא מוחלטת.
תביעה  הגשת  בסיס  על  היא  שהפוליסה  מאחר 
חשוב לקנות כיסוי בגין תקופה רטרואקטיבית או 
כיסוי ל־OFF RUN במקרה של הפסקת פעילות. 
ומתגלה פגם במוצר העלול לגרום לנזק,  במידה 

מחויב המבוטח להפסיק את הייצור ולהשיב את כל 
המוצרים שיצאו משליטתו ולהזהיר את הצרכנים 

בפני שימוש בו.
ליצואנים המבקשים לבצע הרחבה לחו"ל, חשוב 
הכיסוי  את  מגבילות  הביטוח  חברות  כי  לדעת 
הברית  לארצות  הישראלי,  והשיפוט  הדין  פי  על 

וקנדה נדרשת הרחבה בנפרד.
"האחדת  סעיף  את  בפוליסה  להרחיב  חשוב 
ממוצרים  שייגרמו  הנזקים  שכל  הקובע  נזקים" 
ידי  על  נגרמו  כאילו  יחשבו  אחת  ייצור  מסדרת 
האחריות  גבול  לעניין  וזאת  אחד,  ביטוח  מקרה 

וההשתתפות העצמית.

הרחבות רצויות נוספות
לעיתים קרובות נוטל על עצמו יצרן חבות חוזית 
האמורה להיות מושתת על משווקי המוצר מכוח 
מחריגה  שהפוליסה  מאחר  עימם.  מפורש  הסכם 
הצורך  ומתוך  הסכם,  מכוח  חוזית  התחייבות 
המבטחים  מסכימים  זה  מסחרי  לצורך  להיענות 
אחריות  את  אף  לכלול  הביטוח  את  להרחיב 
המשווקים. הרחבה זאת נקראת "סעיף משווקים" 
המפורשים  המוצר  משווקי  את  לביטוח  המצרף 

בשמותיהם כמבוטחים נוספים. 
הרחבה נוספת שרצוי לבקש מהמבטח היא "תקופת 

תבוטל  והפוליסה  במידה  כלומר  חודש”,   12 גילוי 
או לא תחודש בהוראת המבטח אז המבטח מתחייב 
נגדו  שיוגשו  תביעות  בגין  המבוטח  את  לשפות 
תקופת  תום  שלאחר  חודשים   12 במשך  לראשונה 

הביטוח.
כל  על  השאר  בין  חל  פגומים  למוצרים  החוק 
לרכוש  ניתן  ולכן  ובניין  למקרקעין  הקשור 
פוליסה לקבלני בניין. פוליסה לעבודות קבלניות 
וביטוח  הפרויקט  מסירת  עד  הקבלן  את  מכסה 
חבויות העולות מעבודות אחזקה בפרויקט לאחר 

מכן.
עקב  המוצר  "כשל"  בשל  הנגרמים  נזקים 
התמוטטות מבנים או קריסת גשרים וכדומה אינם 
מכוסים, אלא בביטוח "עבודות שנמסרו" המתייחס 
זיקת  הקבלן.  של  "מוצר"  כאל  אלה  לעבודות 
האחריות של הקבלן בגין נזקים כאלה ברורה על 
פי החוק, וחוק האחריות למוצרים פגומים מגדיר 

במפורש את המבנים שנבנו כ”מוצר".
לפוליסה  נזקקים  בניין  שקבלני  מכך  יוצא 
לביטוח אחריות המוצר בגין נזקים שגרמו מבנים 
עצמם  למבנים  נזק  למעט  שמסרו,  פרויקטים 

ועלות תיקונם.

והדרום  שבע  באר  מחוז  יו"ר  הוא  הכותב 
בלשכה

 shutterstock :היצרן נוטל על עצמו חבות חוזית | צילום
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ההיסטוריה מלמדת – גם ממשבר 
הקורונה נשתקם במהירות

נגיף הקורונה שהתפשט בעולם והשפיע על הכלכלה הכניס את העולם לסחרור עם הרבה סימני 
שאלה לעתיד - האם הכלכלה העולמית לפני מיתון אדיר? ומתי נצא ממנו? < סו”ב תדהר סאטובי

גפות ומלחמות השפיעו על העולם עוד מ
מראשיתו. תמיד בסופם נעשו התאמות 
חדשות, כמו שינוי מקצועות, שינוי של 
ואחרים  שהתפתחו  חדשים  וסקטורים  אוכלוסיות 

שנעלמו.
פרס,  בבל,  הגדולות  האימפריות  בימי  גם 
ויון הונהגה שיטה של הגליה שמוטטה את  רומא 
העבירה  אוכלוסיות,  עקרה  המקומית,  הכלכלה 
וליצור  מרד  למנוע  כדי  לקצה  מקצה  אותם 
מציאות חדשה.  תהליך הכיבוש היה אכזרי אבל 
מיד לאחריו נעשו פעולות שהביאו את המדינות 
הכבושות ואת האזרחים החדשים לפס של צמיחה 
והפיתרון  המשבר  את  הביאו  הם  מהיר.  ושגשוג 
באותה מהלומה והגדילו את כוחה של האימפריה 
מכובש  עברה  השיטה  ועושר.  לשגשוג,  השלטת 

לכובש ונמשכה מעל ל־1500 שנה.
של  סדר  יצרה  אירופה  התקדם.  העולם  מאז 
היבשתי  המסחר  התפתחות  ועם  חדש  מדינות 
והימי נוצר הצורך בהקמת בורסה שאפשרה ניהול 
על  השליטה  שהייתה  הולנד,  הכלכלה.  של  חדש 
תנועת הסחר,  החליטה להקים בשנת 1602 בורסה 
לניירות  מוסד  גם  אלא  סחורות  למעבר  רק  לא 
ערך לאותן חברות ויצרה עולם כלכלי חדש וציר 

מרכזי למחירי שוק ושווי עם כלי מסחר חדשים.
שיטות המסחר הראשונות כללו שוק דובי שיצר 
עולמי  ויסות  ומנע  לסחורה  נמוך  מחיר  בעצם 
בתהליך  עוד  בחסר  תומחרה  הסחורה  במחיר. 
הנפקתה; ביקושי הסוחרים לנייר הערך קבעו את 
מחיר הסחורה לפי היצע וביקוש ויצרו סדר עולמי 
היו  המניות  בעלי  מחירים.  הפקעת  שמנע  חדש 
בעיקר בעלי הסחורות וסוחרים שחיפשו הזדמנות 

כלכלית לרווח. 
גדלו  המסחר  וחדרי  מסחררת  הייתה  ההצלחה 
חדש  עולם  יצרה  הראשונה  הבורסה  ויותר.  יותר 
ומקצוע חדש. ככל שנכנסו שחקנים חדשים לשוק 
החלו  הבית  ומשקי  להתרחב  המשיכה  הבורסה 

לקחת חלק ב״משחק הכלכלי״.

״העשירים החדשים״
בשנת  הצבעוניים  בשוק  החל  הראשון  המשבר 
1636 - מחירי פרח הצבעוני החלו להיסחר ברמות 
והולידו  דאז,  ממוצעת  שנתית  משכורת  של 
לספקולטיבי  הפך  המסחר  חדשים״;  ״עשירים 
חלק  לקחת  רצו  כולם  לעלות;  המשיכה  והמניה 
בחגיגה ונטלו הלוואות על מנת לא להישאר מחוץ 
למשחק. פברואר 1637 הבועה התפוצצה והביאה 

למשבר הכלכלי הראשון המתועד בעולם החדש.
עם הקמת המושבות הראשונות וצמיחת העולם 

החדש באמריקה החליטה חבורת סוחרים ב־1792 
סטריט  וול  ברחוב  ערך  לניירות  בורסה  להקים 
המתיישבים  ידי  על  שכונה  כפי  החומה  )רחוב 
מפני  להגנה  שימש  מכיוון  הראשונים  ההולנדים 

מתקפות אינדיאנים(.
 ,1817 משנת  הפכה,  ערך  לניירות  הבורסה 
בעולם.  והמשפיעה  המרכזית  לבורסה  היום  ועד 
הקיטור  מנוע  והמצאת  הכלכלה  התפתחות  עם 
מניות רכבות הכותנה האמירו, פסי רכבת הונחו 
היבשת  לאורך  דולרים  מילוני  של  בהשקעה 
ומהירה.  נגישה  ונעשתה  הלכה  המסחר  ותנועת 
הלוואות והשקעות ענק עם חלופי מטבע ומלחמת 
אזרחים הביאו לפשיטת רגל של בנקים שקרסו 
״המשבר   ,1873 ספטמבר  אשראי  מחנק  תחת 
והעץ  המתכת  בענף  לפיטורים  שהביא  הגדול״, 
סביב  שהתפתחו  תעשיות  אותן  של  ולקריסה 
המצאת הקיטור. המשבר הביא לאבטלה שזינקה 

לרמה של 9%.
במאי 1879 נעצר המיתון עם כינון ממשל חדש. 
הביאו  החשמלית  והנורה  הטלפון  הרדיו,  המצאת 
ושוב  איתם לפריחה מחודשת של תעשיה שלמה 
שהחריבה  אדמה  רעידת  לאחר  ב־1907  משבר 
את סאן פרנסיסקו והתערבות ממשלתית שגבתה 
השקעת ענק, בדיוק כמו היום. מדיניות בנקאית 
והלוואות ענק הוציאו את השווקים לסבב עליות 

ושגשוג נוסף.

פריחה מחודשת
ב־1916  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
וגרעונות ממשל אדירים פרץ משבר נוסף ולאחריו 
שוב שגשוג שהגיע בעקבות הסכמי שלום. החל סבב 
המפורסמת  להתרסקות  עד  בבורסות  נוסף  עליות 
ושוב   - ממשלתית  התערבות  ושוב   1929 בשנת 

צמיחה.
ב־1939,  השניה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
נעלמו,  גדולות  ואוכלוסיות  שלמות  תעשיות 
מלחמתי,  ליצור  הזרקור  את  הפנתה  הכלכלה 
ונשים גויסו למערך התעשייתי, דבר שהביא איתו 
בשוק  ועליות  באבטלה  קיטון  מחודשת,  לפריחה 

המניות במשך כמה עשורים.
ב־1987  עולמי,  אנרגיה  משבר  פרץ   1973 בשנת 
וב־2008  טכנולוגי  משבר  ב־2000  בנקאי,  משבר 
הקורונה  בואכה  הגדול,  והאשראי  הנדל״ן  משבר 

ב־2020. 
אך  עצום,  כלכלי  כמשבר  נראה  הקורונה  משבר 
בראי ההיסטוריה, העולם חווה התרסקויות חמורות 
הפעם  גם  לעלות.  חזרו  השווקים  בסופם  בהרבה, 
כמו  אחרי,  העולם  מהירה.  תהיה  ההתאוששות 
תעשיות  חדשה,  לדרך  יצא  קודמים,  במשברים 
המנגינה  יעלמו,  אחרות  תעשיות  יצמחו,  חדשות 

תמשיך להתנגן.
בלשכה  הפיננסים  ועדת  חבר  הוא  הכותב 

ומרצה לביטוח ושוק ההון

 shutterstock :מגפות ומלחמות השפיעו על העולם עוד מראשיתו | צילום
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ויתור על ביטוח משכנתה
 אין ספק כי ביטוח הוא אמצעי חשוב לבטחון הכלכלי של המבוטח # תספרו את זה 

 לכל מי שנאלץ לתבוע כי גנבו לו את הרכב, דירתו הוצפה, או שעסקו נפרץ 
< עו”ד עדי בן אברהם

שבוע נדבר על ביטוח משכנתה. בני זוג ה
הם  הרכישה  לצורך  בסביון.  בית  רכשו 
של  בסך  למשכנתה  בבקשה  לבנק  פנו 
7.5 מיליון שקל. בני הזוג ויתרו על רכישת ביטוח 
המשכנתה  מנטילת  שנים  מארבע  פחות  חיים. 

נפטר בן הזוג ממחלה קשה. 
לנוכח  הבנק  כלפי  בתביעה  פנתה  האלמנה 
העובדה שלא דרש ביטוח מבני הזוג. הבנק הבהיר 
לה כי לא קיים ביטוח מאחר ובני הזוג חתמו על 
ברירה  בלית  הבנק.  כלפי  ביטוח  ויתור  מסמך 
והגישה  שנותרה  ההלוואה  את  התובעת  פרעה 
תביעה כנגד הבנק, בין היתר, בטענה כי לא חתמה 
על הוויתור, הבנק לא ביקש את הסכמתה לוותר 
הסיכונים  על  לה  הסביר  לא  הבנק  ביטוח,  על 
שבוויתור על הביטוח ובכך הוא הפר את חובותיו 

כלפיה.  
חיים  ביטוח  לערוך  חובה  אין  כי  השיב  הבנק 
בטוחה להשבת  על  מדובר  בעת קבלת משכנתה, 
רשאי  שלו  מסיבותיו  והבנק  ההלוואה  כספי 
בני  כי  טען  הבנק  בטוחה שכזו.  על  לוותר  ויכול 
הזוג ידעו לכלכל את צעדיהם הכלכליים בצורה 
והבנק  חיים  מביטוח  פטור  ביקשו  הם  מושכלת, 

נענה לבקשתם. 
ובדיעבד,  כעת  לתובעת,  לאפשר  מקום  אין 
אגב,  הבנק.  של  לפתחו  החלטתה  את  לגלגל 
הוסיף הבנק, גם בהלוואה קודמת ויתרו בני הזוג 
לבני  הבנק  ויתר  אז  וגם  חיים  ביטוח  רכישת  על 
נטילת  לאחר  שנתיים  כי  הבנק  הוסיף  עוד  הזוג. 
בחברת  חיים  ביטוח  הזוג  בני  רכשו  המשכנתה 
ביטוח אחרת ושם הם ציינו מפורשות בהצעה כי 
אין להם ביטוח חיים אחר. הבנק אף הגיש הודעת 

צד שלישי כלפי התובעת.

אין חובת ביטוח
הרימה  לא  התובעת  כי  קבע  המשפט  בית 
בין  התביעה.  את  ודחה  עליה  המוטל  הנטל  את 
המומחים  משמיעת  כי  המשפט  בית  ציין  היתר, 
לא  צורפו,  אשר  הדעת  וחוות  הגרפולוגיים 
חתימתה  של  הזיוף  טענת  את  התובעת  הוכיחה 
בית  משכנתה.  הביטוח  על  הוויתור  מסמך  על 
הבנקים  על  המפקח  להוראות  מפנה  המשפט 
"ניהול בנקאי תקין - למתן הלוואות לדיור" ושם 
רשאי  בנקאי  תאגיד  ”)א(  כך:   11 בסעיף  נקבע 
לדרוש מהלווה לבטח את הנכס המשמש כערובה 
וכן לבצע ביטוח חיים בגבולות סכום  להלוואה, 

יהא  ובלבד שהתאגיד הבנקאי  ההלוואה שקיבל, 
מוטב בלתי חוזר״.

הבנקים  על  המפקח  נהלי  מנוסח  ללמוד  ניתן 
בקשר  חיים  ביטוח  לבצע  מחייבים  לא  הם  כי 
דעת  שיקול  לבנק  מאפשרים  אלא  למשכנתה 

ומשכך אין בדין הקיים חובה חוקית לרכוש ביטוח 
חיים בקשר למשכנתה. ולכן גם טענות התובעת 
הגילוי,  לחובות  ביחס  הבנק  חובות  הפרת  על 
הסבירה  בדיון  אגב,  נדחות.  והזהירות  האמון 
השיקול  השיקולים,  יתר  בין  כי  הבנק,  נציגת 
בין  הפער  הוא  חיים  מביטוח  לפטור  בבקשות 
שווי הנכס במימוש להלוואה, כך שיישאר לנותר 
חלופי  דיור  לרכוש  כדי  משמעותי  סכום  בחיים 
והמימוש לא יהיה בעייתי, כפי שהיה במקרה דנן. 
בית המשפט מדגיש כי בנק אינו חייב ליידע את 

הלקוח בדבר האפשרות לרכוש ביטוח חיים. 

לרכוש  מהלווים  לבקש  רשאי  הבנק  לסיכום, 
כספי  להשבת  כבטוחה  שמם  על  חיים  ביטוח 
לעולמו  ילך  מהלווים  מי  חלילה  אם  ההלוואה 
לבקש  חייב  אינו  הבנק  המשכנתה.  תפרע  בטרם 
שלהם,  משיקולים  הבנקים  ולעיתים  חיים  ביטוח 

יוותרו על ביטוח זה. 
ומפרשה זו, לנושא ביטול פוליסה בכלל. בימים 
אם  הקורונה,  וירוס  עקב  כלכלי,  משבר  של  אלו 
כי  מולו  לוודא  יש  פוליסה  לבטל  החליט  לקוח 
הוא מבין את המשמעות ואת ההשלכות של ביטול 
לא  והוא  יתכן  כי  העובדה  את  וכמובן  הפוליסה, 
יוכל לרכוש בעתיד את אותו ביטוח. חשוב לתעד 
את בקשתו. זיכרו, סוכן מקצוען הוא סוכן שלומד 

על הזמן.

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

אין חובה לרכוש ביטוח חיים בקשר למשכנתה בהתאם 
לנהלי המפקח על הבנקים. הדבר נתון לשיקול דעת הבנק
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
"סוכן ביטוח בעל רישיון,בענף חיים ואלמנטרי בעל 

ניסיון עשיר של 23 שנה, בתחום השרות, מחפש 
לנהל משרד ביטוח ו/או רפרנט מכירות, במשרה 

מלאה בסוכנות ביטוח בדרום לפרטים: עופר - טלפון 
 "050-3899399

אנו מחפשים עובדת/עובד למשרה מלאה כרפרנטית 
לביטוח רכב. כמובן עדיף עם נסיון ,אבל אם לא, אנו 

נלמד אותו/ה את המקצוע. התפקיד כולל :עריכת 
ביטוח רכב בחברות ביטוח שונות, שרות לקוחות כולל 

דוברי רוסית, שיחות מול חברות ביטוח ולקוחות , 
עבודה במחשב ,עמידה ביעדים,דיוק ואחראיות רבה. 

התפקיד דורש:יכולת שימוש במחשב ואינטרנט, 
מיומנות מסוימת בחישובים מתמטיים ,יכולת 

שיווקית, יתרון לדוברי רוסית נטלי: 0528196304 
nfaynerman@gmail.com

1. דרושים חתמות/חתמים באלמנטארי בחיפה משרה 
מלאה תנאים מעולים 2. דרוש/ה מנהל/ת מכירות 
שטח סוכנים בחיפה והצפון כולל רכב ובונוסים 3. 

דרוש/ה מנהלי תיקים בענף הפנסיוני בעלי רישיונות 
shay@klauzner.co.il :קו"ח

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי.

תנאים מצויינים למתאימים: - עמלות גבוהות - שירותי 
משרד )תפעול ותוכנות על חשבוננו( - תיאום פגישות 

ofir@mishorim-ins.co.il :על חשבוננו( קו"ח למייל(

באשדוד סוכן ביטוח מגייס סוכנת ביטוח חדשה או 
רפרנטית למשרה מלאה או חלקית קורות חיים: 

ashbit22@walla.com
סוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות והפיננסיים, 
הממוקמת בפארק שוהם, מחפשת פקיד/ה בעל/ת 

ראש גדול שרוצה להתפתח בעולם הביטוח. המשרה 
כוללת שיווק ותפעול תיקי לקוחות. ניסיון בתחום 

 הביטוח – יתרון 050-6996801 או 
nave@dolfin-ins.co.il

שכירות משנה
להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 

באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 
*חניה בשפע *שירותי משרד - אופציונלי יש לפנות 

לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 0505240011

בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש- להשכרה 
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים -החל מ-990 ₪ 

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל-ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי- 052-8033305

להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538

משרד ביטוח גדול, מואר, ומרווח באזור הקריות , קומה 
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי, לכניסה 

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה 

כולל 2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, 
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 
 03־9591333 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

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

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

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

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

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 

לכניסה מיידית עד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 
לפרטים ארז לוי 0547966694  039520400

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

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

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי, תנאים 

מעולים, שי- 052-8033305

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

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

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

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  
gmail.com@0555037

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 

)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 

בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה 

עם קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 
 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 

הנייד שלי לפרסום 0527703399

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

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

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

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

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

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

 מנכ”ל אליאנץ' מזהיר: 
צפויים הפסדים כבדים 

בסקטור הביטוח

נכ"ל חברת הביטוח הגדולה באירופה אליאנץ’, אוליבר בייט, מזהיר מ
ותגרום  שמגפת הקורונה תפגע במודלים של תפעול חברות הביטוח 

להפסדים גדולים בסקטור הביטוח.
בראיון לבלומברג אמר מנכ"ל אליאנץ' כי "מגפת הקורונה פגעה בתעשייה 
שלנו במכה מטאורית. יירשמו הפסדים ענקיים, אבל יקח זמן עד שנראה אותם 

מתממשים".
אליאנץ' תהנה מתוכניתה של ממשלת גרמניה לתת תמיכה לחברות ביטוח 
תוכנית  רגל.  פשיטות  בשל  אשראי  ביטוח  בעסקאות  הפסדים  עקב  אשראי 

הסיוע נועדה להבטיח את הפעילות של המשק הגרמני.
על פי תוכנית הסיוע של ממשלת גרמניה לחברות ביטוח אשראי, הממשלה 
ביטוח  חברות  כנגד,  השנה.  יורו  מיליארד   30 בהיקף  הפסדים  על  תפצה 
האשראי יזרימו לממשלה 65% מהפרמיות וימשיכו בכיסוי ביטוחי לעסקאות 

של המפעלים בגרמניה.
גרינברג,  איוון   ,Chubb הגדולה  האמריקאית  הביטוח  חברת  מנכ"ל  גם 
הזהיר שאם קובעי המדיניות ידחפו מבטחים לשלם תביעות שאינן מכוסות 
בפוליסות הביטוח - הם יסבו הפסדים לחברות. הוא הזהיר כי ״להכריח את 
חברות הביטוח לכסות הפסדי קורונה שלא מכוסים בפוליסות יגרמו לנזקים 

גדולים. זה יוביל לפשיטת רגל של התעשייה".

בצל המשבר: מבטחי הרכב 
בארה"ב מעניקים הנחות 

ומחזירים תשלומים

מבטחי ג מספר  דל 
בארה"ב  הרכב 
הנחות  שמעניקים 
חלק  מחזירים  או 
פרמיות  מתשלומי 
מגפת  בשל  הביטוח 
ההנחות  הקורונה. 
עקב  ינתנו  וההחזר 
ארה"ב  ברחבי  הסגר 
שהביא לשימוש מועט 

בכלי רכב.
כבר 12 חברות ביטוח גדולות ברחבי ארה"ב הודיעו על הנחות 
והחזרי פרמיות בעיקר לבעלי רכב פרטיים. כמה מחברות הביטוח 

הרחיבו את ההנחות וההחזר גם לציי הרכב המסחריים.
האומדנים של מכון הביטוח מראים שהיקף ההנחות, החזרי חלק 
מהפרמיות ודיוידנדים  שביצעו חברות הביטוח עומדים כעת על 
ב־8.1 מיליארד דולר וההערכה היא שהיקף ההנחות והחזרי פרמיות 

בארה"ב יסתכמו ב־10.5 מיליארד דולר.
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 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

איציק דניאלי על פטירת אחותו 

רחל )נונה( 
 דזנאשוילי 

ז"ל 
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה יזהר 
פרידמן על פטירתה של אימו 

 יהודית פרידמן 
ז"ל 

שלא תדע עוד צער

הסגר הביא לקיטון בשימוש בכלי הרכב
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