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ביטוח ופיננסים

עוגן לסוכנים
סו״ב ישראל גרטי בהשתלמות 

אלמנטר בזום: ״חידדנו את החשיבות 
של סוכן הביטוח שזמין תמיד לתת 

מענה מקצועי למבוטחים״ < עמ' 8

שלא נצטרך
קרן חיסכון לשעת חירום 

- כך תעשו את זה נכון ‰ 
סו״ב תדהר סאטובי עם 

המדריך המלא < עמ' 17

הדחה נוספת בענף?
יו״ר כלל פועל להחלפתו של 

המנכ״ל יורם נוה ‰ המחליף 
המיועד: רונן אגסי, יו״ר 

לאומי פרטנרס < עמ' 9

חברי הכנסת מיקי זוהר ומיכאל 
מלכיאלי מסבירים למה הם 

מתנגדים לכניסת חברות 
האשראי לתחום הביטוח 

ואיך זה ישפיע על הסוכנים ‰ 
וגם - בדיון בוועדת הכספים 

של הכנסת, בהשתתפות 
נשיא הלשכה, ביקשו 12 

חברי כנסת מהממונה לעצור 
החלטתו בנושא ‰ רוזנפלד: 

״צר לי שהממונה בחר לפתוח 
בהשתלחות כנגד מי שמגן על 

 ציבור המבוטחים״
 < עמ' 5־2  

 המאבק 
בכניסת 

חברות 

האשראי 

לביטוח

״לשמור 
על סוכני 

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

בענף".
זוהר:  אומר  שלו,  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
לתחום  האשראי  כרטיסי  חברות  של  "כניסתן 
הביטוח לא באה בחשבון. מדובר בפלישה כוחנית 
והנזק  אפסית,  לתחרות  שתרומת  ומסוכנת 
ההיקפי שלה לאלפים רבים של עצמאים ועסקים 
בימים  ריכוזיות,  זהו צעד של  הוא עצום.  קטנים 
את  להציל  איך  במחשבה  להתמקד  עלינו  שבהם 

העצמאים". 
הפועלים  עצמאים  עסקים  ״אלפי  כי  טען  עוד 
ביטוח  יועצי  ביטוח,  סוכני  בהם  הביטוח,  בענף 
באופן  להיפגע  עלולים  פיננסיים  ומתכננים 
אנוש מכניסת חברות כרטיסי האשראי, שעלולות 
להשיג בפרק זמן קצר דריסת רגל מוחלטת בענף, 

תוך אספקת מוצר נחות ברמת הביטוח לציבור".

פועלים לטובת הלקוחות
בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" מדגיש ח"כ זוהר 
"אני  הביטוח:  סוכני  למען  ויפעל  פעל  תמיד  כי 
מאמין שסוכני הביטוח הם הגורם ששומר בסופו 
הביטוח  חברות  מפני  המבוטחים  על  יום  של 
חשוב  מעמדם,  על  לשמור  חשוב  לכן,  החזקות. 

שיהיו חזקים וזה המוטו שלי מאז ומתמיד”.
הביטוח  סוכני  למעמד  הכנה  לדאגתו  מעבר 
חברות  כניסת  עם  בהם  האפשרית  ולפגיעה 
זוהר  דואג  הביטוח,  לתחום  האשראי  כרטיסי 
שמהלך כזה יפגע גם בציבור: "אני חושש שכניסת 
תפגע  הביטוח  לתחום  האשראי  כרטיסי  חברות 
כוח  עם  בגופים  מדובר  הלקוחות;  בציבור  בסוף 
פיננסי גדול, שכניסתם לשוק יכולה לשבור אותו. 

אם חברות האשראי ינטרלו את סוכני הביטוח, הם 
יוכלו להעלות מחירים ומי שישלם על זה בסופו 

של דבר, זה הציבור”, הוא מסביר. 
פועלים  שהם  מהמקום  מונעים  הביטוח  "סוכני 

לטובת הלקוחות, אחרת יאבדו אותם. מה שמנחה 
את חברות האשראי זה להרוויח כמה שיותר כסף, 
כמו הבנקים. לכן כניסתן לשוק הביטוח מסוכנת 
גם לענף וגם לאזרחים שישלמו תעריפים גבוהים 
לעומת  מקצועי  פחות  שירות  יקבלו  וגם  יותר, 

שירות של סוכן ביטוח שהוא מקצוען בתחומו".
שחברות  חשש  גם  קיים  כי  זוהר,  מציין  עוד 
האשראי ינצלו את כוחן ויקשרו בין מתן הלוואות 
והטבות ללקוחות שלהן לבין רכישת ביטוח אצלן: 
"השיקול המרכזי שמנחה אותי, גם בהגשת הצעת 
מופרע שבסופו של  ייווצר שוק  הוא שלא  החוק, 
במבוטחים.  וגם  הביטוח  בסוכני  גם  יפגע  יום 
סוכני הביטוח הם קבוצה גדולה של עסקים קטנים 
שתמיד צריך לדאוג לקיומם, על אחת כמה וכמה 

בתקופה זו של משבר הקורונה".

 ״סוכני הביטוח הם הגורם ששומר 
 על המבוטחים ולכן אני תמיד 

יד ביד עם הלשכה״
אם חברות האשראי, בעלות החוסן הפיננסי, ייכנסו לתחום הביטוח - הן ינטרלו את סוכני הביטוח ומי 

שישלם על זה הם המבוטחים ‰ ח״כ מיקי זוהר בשיחה עם ״ביטוח ופיננסים״ < רונית מורגנשטרן
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״חברות כרטיסי האשראי 
פועלות בריכוזיות וכוחניות 

במטרה לפלוש לתחום לא להן 
ולסכן אלפי משקי עצמאים 

קטנים בענף״

רוזנפלד וח״כ זוהר. יחד במאבק למען הסוכנים
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והאמת? שזה לא נגמר כאן! 
לפרטים נוספים על Miley פנו לצוותי החיתום במחוז

בכפוף לתנאי החברה מנורה מבטחים ביטוח בע״מ

 ביטוח רכב
למרחקים קצרים

ובנוסף, נסעתם פחות ממה שהצהרתם?
קבלו החזר כספי על ההפרש!

נוהגים מעט?
מהיום משלמים לפי המרחק שנוסעים 

ונהנים ממחירים אטרקטיביים וממגוון כיסויים והרחבות 
ללא תוספת תשלום

ללא 
התקנת

 רכיב ברכב
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"
חשוב,  דבר  היא  תחרות 
להיות  גם צריכה  היא  אבל 
אלפי  להעמיד  הוגנת. 
עבודה  שעושים  ביטוח,  סוכני 
את  ולהבטיח  להגן  כדי  קשה 
חברות  מול  מבוטחיהם,  עתיד 
כרטיסי  חברות  כמו  ענק 
יש מידע עצום  האשראי, שלהן 
נקרא  לא  זה   - לפרסום  וכסף 
את  להביא  כמו  זה  תחרות. 
בחברת  להתחרות  לירוחם  אגד 
תבלע  אגד   - מקומית  מוניות 
לחשוב  צריך  לדעתי,  אותה. 
על הצעד הזה עוד פעם”, אומר 
)ש"ס(,  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
חבר ועדת הכספים של הכנסת, 

ל"ביטוח ופיננסים”.
השיחה עם ח״כ מלכיאלי נערכת 
בנושא,  הוועדה  ישיבת  בעקבות 
מלכיאלי  השבוע.  שהתקיימה 
במכתב  שבועיים  לפני  פנה  אף 
בנושא אל הממונה על שוק ההון, 
ביטחון וחיסכון, דר׳ משה ברקת.
האשראי  "לחברות  לדבריו,  עוד 

יש מידע רב על הפעילות הכלכלית של הציבור, 
שנותן להן ייתרון עצום על פני סוכן הביטוח, ואני 
חושש שבתחרות הזאת, סוכני הביטוח ייפגעו קשות 

ואפילו ייעלמו, וזה עלול לקרות מהר מאוד”.

ראש רשות התחרות סבורה שעיקרון התחרות 
גובר בשיקולים להתיר לחברות האשראי לעסוק 

בביטוח.
"אני וכל חברי ועדת הכספים סבורים אחרת”.

שכרשות  סבור  שהממונה  כך  על  דעתך  מה 
להתערב  הזכות  הכספים  לוועדת  אין  עצמאית 

בשיקוליו?
בידי  נמצאת  לא לאשר  או  הסמכות לאשר  "אכן 

הממונה; ברקת הוא ידיד שלי ואני מאוד מעריך 
אותו. הסמכות אכן נמצאת בידיו, אבל אני עדיין 
חברי  של  בדעתם  להתחשב  צריך  שהוא  סבור 
ועדת הכספים שמבקשים ממנו לדחות את המהלך 

בשלב זה. 
״כמו כן, הודעתי לח"כ מיקי זוהר )ליכוד( שאני 
לפני  שהגיש  החוק  להצעת  להצטרף  מתכוון 
האשראי  כרטיסי  חברות  כניסת  נגד  שבועיים 

לתחום הביטוח".
מאבק  את  מלווה  מלכיאלי  ח"כ  כי  לציין,  יש 
אף  והוא  מתחילתו  בנושא  ביטוח  סוכני  לשכת 
פנה אישית לממונה על שוק ההון בבקשה "לעצור 
את מהלך האישור לחברת 'מקס' לכל הפחות עד 
להבאתו לדיון מסודר, תוך בחינת כלל השיקולים 

וההשלכות הנלוות, לטובת כלל הציבור״. 
עוד בפנייתו לממנוה כתב: ״אישורך לחברת ענק 
בדמות חברת האשראי 'מקס' להיכנס לענף זה, 
שלא  לידה  שהגיעו  מידע  במאגרי  שימוש  תוך 
פטירה  תעודת  תהווה  בביטוח,  עיסוק  למטרות 
הוגן  שאינו  יתרון  הענקת  מלבד  זאת,  לענף. 
ברגל  דריסה  ותוך  בשוק,  מתחרה  כל  פני  על 
מלכיאלי  כתב  הביטוח״,  סוכני  ציבור  של  גסה 

בפנייתו לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

ח״כ מלכיאלי. ״על ברקת להתחשב בבקשת ועדת הכספים״ ברקת. ״עליו לבחון מחדש את החלטתו״

 ״לחברות האשראי יש מידע רב על הפעילות 
 הכלכלית של הציבור, שנותן להן ייתרון עצום על 
 פני סוכן הביטוח, ואני חושש שבתחרות הזאת, 

סוכני הביטוח ייפגעו קשות ואפילו ייעלמו״

 ח״כ מלכיאלי מצטרף להצעת החוק 
 של ח״כ זוהר נגד כניסת חברות האשראי 

לתחום הביטוח
״הסמכות לאשר נמצאת בידי הממונה, אבל הוא צריך להתחשב בדעת חברי ועדת 

הכספים שמבקשים לדחות את המהלך בשלב זה״ < רונית מורגנשטרן
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ענף ד של  עתידו  על  וגורלי  סוער  יון 
בוועדת  השבוע  התקיים  הביטוח 
מ־12  פחות  לא  הכנסת.  של  הכספים 
פנו לממונה על שוק  בדיון  כנסת שנכחו  חברי 
ההון, דר׳ משה ברקת, וקראו לו לעצור ולשקול 
כרטיסי  חברות  הכנסת  בעניין  החלטתו  את 
הכנסת:  בחברי  מדובר  הביטוח.  לענף  האשראי 
מטאנס  פורר,  עודד  קארי,  שלמה  עטיה,  אתי 
מיכאל  מלכיאלי,  מיכאל  זוהר,  מיקי  שחאדה, 
ניר ברקת, מיכל שיר, קטי  ביטון, אחמד טיבי, 

שטרית וקרן ברק.
יו"ר ועדת הכספים ח"כ עודד פורר כינס את 
ענף  צמרת  בו  ונכחה  הלשכה,  לבקשת  הדיון 
הביטוח ושדרה ארוכה של חברי כנסת שהביעו 
החדירה  את  למנוע  הלשכה  בעמדת  תמיכה 

המתוכננת של חברות כרטיסי האשראי לענף.
התרבות  הוא  והמיוחד  הרחב  לדיון  הרקע 
הסימנים לכך שהממונה עומד לאשר את כניסת 
החשש  וכן  הביטוח,  לתחום  האשראי  ענקיות 
הן יעשו שימוש  הכבד בלשכת סוכני ביטוח כי 
במידע העצום שהן מחזיקות על הציבור ועשויות 
שיוביל  מה  ביטוח,  סוכני  אלפי  בפועל  למוטט 
לבסוף לענף ריכוזי שיפיץ לציבור מוצרי ביטוח 

נחותים.
שמערער  הדיון  קיום  עצם  על  מחה  הממונה 
"למען  ההון:  שוק  רשות  ועצמאות  סמכות  על 
הסר ספק, בהתאם לחוק הפיקוח הסמכות למתן 
נתונה  תאגיד  או  ליחיד  ביטוח  סוכן  רישיון 
שנעשתה  בדבריו  הדגיש  הוא  אמר.  לממונה״, 

שהגיעה  "מקס"  בקשת  בבדיקת  יסודית  עבודה 
לשולחנו באוגוסט 2019. לדבריו, הוא פועל גם 

לאחר בדיקה מעמיקה של רשות התחרות, ממנה 
ביקש ברקת חוות דעת.

״אמנע בגופי״
)ליכוד(,  זוהר  מיקי  ח"כ  אמר  הדיון  במהלך 
למיטוט  התנגדותו  את  נחרצות  הביע  שכבר 
המיותר והמסוכן של ענף הביטוח, כי "אם תקום 
ממשלה ותהיה לי אפשרות להשפיע בגופי, אני 
בעד  זה  את  אאפשר  לא  הזה.  הדבר  את  אמנע 
שום דבר בעולם. אני מציע לבחון את זה מחדש 
ולבטל את הגזרה מעל ראשם של סוכני הביטוח״.
אמר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
בחר  ההון  שוק  על  שהממונה  לי  "צר  בדיון: 
על  שמגן  הציבור  כנגד  בהשתלחות  לפתוח 
ציבור המבוטחים. מתי פגש משה ברקת מבוטח 
הלפרין  מיכל  פגשה  מתי  האחרונה?  בפעם 
מבוטח? מי שהוא השכפץ של הציבור הם סוכני 
רה"מ  את  פגשתי  חודשים   3 לפני  הביטוח. 
מים.  גובה  מטר  ב־2  מוצפת  הייתה  כשנהריה 
הביטוח?  סוכני  או  האוצר  פקידי  שם?  היה  מי 
לפדות  רוצה  כשהציבור  כחומה  עומדים  אנחנו 
מי  שלו.  ההשתלמות  וקרן  הפנסיה  קרנות  את 

רוזנפלד, ברקת ונתניהו | צילומים: באדיבות הלשכה, עמוס בן גרשון לעמ



 רוזנפלד: ״סוכני הביטוח 
 הם השכפץ של הציבור. 
אנחנו עומדים כחומה 

כשהציבור רוצה לפדות 
את קרנות הפנסיה וקרן 

ההשתלמות שלו״

 12 מתוך 14 ח״כים בוועדת הכספים 
 לממונה על שוק ההון: עצור החלטתך

בעניין חברות האשראי
 יו״ר ועדת הכספים ח״כ עודד פורר: "מדובר באירוע מז'ורי - אי אפשר לעשות אותו 'על הדרך'. נדחה 

את הנושא לאחר הרכבת הממשלה״ ‰ נשיא הלשכה נפגש בנושא עם נתניהו < רונית מורגנשטרן
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מונע מהציבור לפגוע בפנסיה שלו? רק סוכני 
הביטוח עומדים שם.

רה״מ היה בהלם מוחלט
העובדים  אלף  ו־60  ביטוח  סוכני  אלף   13.5"
שלהם, מעל ל־70 אלף איש, כורעים תחת הנטל 
כל  כמו  עצמאים  אנחנו  הקורונה;  במשבר  גם 
העצמאים במדינת ישראל. נפגשתי אתמול עם 
שראש  מוחלט  בהלם  היה  והוא  הממשלה  ראש 
ההון,  לבעלי  מאפשר  ישראל  במדינת  רשות 
שמופעלים  לחצים  בגלל  האשראי,  לחברות 

עליו, להיכנס לענף הביטוח.
במשבר  הזמן  זה  קטנים;  עסקים  ״אנחנו 
האלה  הסמיטריילרים  את  להכניס  הקורונה 

שיתחרו  כדי  האשראי?  חברות  בדמות 
איפה  הקטנים?  הביטוח  בסוכני 
האמפתיה? בוא נשים את האמת על 
לא  התחרות  רשות  ראש  השולחן. 
יזמנו  אנחנו  לשימוע.  לנו  קראה 
הוציאה  שכבר  אחרי  פגישה  איתה 

הכנסת  מחברי  מישהו  דעת.  חוות 
רשות  ראש  של  הדעת  חוות  את  ראה 
התחרות? מדובר בנייר עם 8 משפטים.

נותנים  איך  הזה?  המידע  את  יש  עוד  ״למי 
ואת  הריכוזיות  את  האשראי  כרטיסי  לחברות 
הכוח ואת הכלים שאין לאף שחקן בשוק? 'מקס' 

מתכוונת לעבוד עם AIG, ואני שואל: 
מי ייתן את השירות למבוטח בקריית 
מלאכי? המוקדן שבא בגיל 21 מוכר 
אנחנו  בחו"ל?  הגדול  לטיול  ונוסע 

מפקירים את הציבור למוקדנים״.

מאגר המידע ייפתח 
לסוכנים

את  שימנע  אמיתי  תחרותי  סיפור  פה  "אין 
עו"ד  ציינה  האשראי”,  כרטיסי  חברות  כניסת 
מיכל הלפרין, ראש רשות התחרות. לגבי מאגר 
המידע שבידי חברות האשראי על לקוחותיהם, 
של  חוק  מקדמים  "אנחנו  הלפרין:  עו"ד  אמרה 
לבנקים  שיש  המידע  כל  שבו  פתוחה,  בנקאות 
וחברות כרטיסי האשראי יהיה פתוח גם 
הביטוח,  ולסוכני  הביטוח  לחברות 
הסכמת  הוא  לכולם  כשהתנאי 

הלקוח להופיע במאגר”.
סוכני  יש  "כיום  אמר:  ביטון  ח”כ 
ביטוח או חברות הביטוח הישירות. 
כולם רואים את המלחמה שלהם אלה 
כרטיסי  את  עדיין  צריך  לא  באלה. 
ייכנסו  האשראי  חברות  אם  האשראי. 
ולסוכנים  לחברות  אמיתית  זכות  בלי  לביטוח 
של  לפייסבוק  יהפכו  הן   – הוגנת  לתחרות 
יתנו  מידע שהן  כך הרבה  כל  להן  יש  הביטוח. 

נוק־אאוט לחברות ולסוכנים".
ועדת  יו"ר  אמר  הדיון  בסיכום 
דיון  נדרש  כי  לברקת  הכספים 
בנושא:  משמעותי  מאוד  ציבורי 
לעשות  שאפשר  אירוע  לא  "זה 
"אני  והוסיף:  אמר  הדרך”,  על  אותו 
חסיד גדול של תחרות ושוק חופשי. אבל 
ישראל  מדינת  הוגנת.  להיות  חייבת  תחרות 
בכמה  הוגנת  לא  תחרות  דחף  מתוך  יצרה 
יצרן  מסבסדת  ישראל  מדינת  היום  תחומים. 
תחרות  זו  אז  בישראל.  ביצרנים  ופוגעת  בסין 
או  הביטוח  סוכני  של  שאלה  לא  זו  הוגנת? 
אליו.  להיערך  שצריך  דיון  זה  שלהם.  הגילדה 
הרכבת  לאחר  הנושא  את  שנדחה  חושב  אני 
בעת  לא  לקיים,  שנוכל  דיון  ולאחר  ממשלה 

משבר קורונה״.
הורנצ׳יק:  ליאור  סו״ב  הלשכה,  נשיא  מ״מ 
ברקת  של  האובססיה  מוזרה  ואף  ברורה  ״לא 
תוך  לענף,  להכנס  האשראי  לחברות  לאשר 
ניתוק מכל מה שקרה כאן בחודשיים האחרונים 
להיפגע  שהולך  שמי  להבין  הרצון  מחוסר  וגם 

כאן הוא בראש ובראשונה הציבור.
חברי הכנסת הבינו זאת. חבל שברשות פשוט 
טומנים ראשם בחול ולא מוכנים לחשב מסלול 
מחדש. אנחנו קוראים לברקת - ׳חזור בך ובצע 
פעולות למען הציבור בשיתוף עם הלשכה כדי 

שנוביל לדברים טובים ולא לפגיעה׳״.

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק
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הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

 קשרי לקוחות - 
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סוכנים יקרים,
עדיין לא עובדים איתנו?

לחצו כאן להשארת פרטים

kopellgroup.co.il ונקבע פגישה! | *5676 |

שירות של אלופים

לכל פוליסת 
רכב או דירה

מצמידים ריידר של

קופל גרופ
יותר שירות  

יותר גמישות 
יותר זמינות 

יותר כסף

https://bit.ly/3aWj0YB


| 7 במאי 82020  02  02  02  02  02  חדשות | 

ליאור נ סו״ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
רוזנפלד, התייחס הבוקר בשיחה עם ביטוח 
ופיננסים להצעת החוק שהגיש ח"כ מיקי 
לסוכני  לאפשר  לוי  מבקש  בה  עתיד(  )יש  לוי 

הנסיעות לשוב ולמכור ביטוחי נסיעות חו"ל.
ייכשל  פעמים  שלוש  שנכשל  "כפי  רוזנפלד: 
לוי גם הפעם. אומנם יש לציין את כושר ההתמדה 
הייתי  בחירה.  של  עניין  זה  מזוכיזם  אבל  שלו, 
מצפה מח"כ מיקי לוי לאמץ את המשפט הידוע 
- אתה לא יכול לעשות כמה פעמים את אותה 
פעולה ולצפות לתוצאה שונה. הצעת החוק הזאת 
תיפול, אין בה היגיון ואין בה נכונות ובג"ץ אמר 
את דברו בעניין בצורה ברורה ושאינה משתמעת 

לשתי פנים.

למכירת  כי  להסביר  ניתן  עוד  פעמים  ״כמה 
על  ידובר  עוד  כמה  ברשיון?  צורך  יש  ביטוח 
ויכולת  ידע,  הכשרה,  אין  הנסיעות  שלסוכן  כך 
והטיפול  והדירות  הביטוח  בתחום  מקצועית 
לו  אין  שבו  במקום  מתעקש  לוי  ח"כ  במבוטח? 
בחירה  זאת  אבל  לוותר,  לו  מציע  והייתי  סיבה 

שלו.
״אנחנו נדע להתמודד. לשכת סוכני ביטוח לא 
תיתן לחוק לעבור כיוון שהדאגה לציבור חשובה 

לנו יותר מפופליזם של ח”כ״, אמר רוזנפלד.
הצעת החוק עלתה בזמנו על ידי ח"כ רוברט 
אילטוב ונכשלה, וכן עלתה פעמיים נוספות על 
ידי ח"כ מיקי לוי ולא הצליחה להתקדם מעבר 

להצבעה טרומית בכנסת.

 רוזנפלד על הצעת החוק של ח"כ 
מיקי לוי: "הוא כבר נכשל שלוש פעמים, 

מזוכיזם זה עניין של בחירה"
נשיא הלשכה התייחס להצעת החוק שהגיש ח"כ לוי בפעם הרביעית - לאפשר לסוכני 

הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו”ל ‰ כל ההצעות כשלו בעבר ‰ לדברי רוזנפלד: 
״הייתי מצפה מח"כ לוי לאמץ את המשפט הידוע - אתה לא יכול לעשות כמה 

פעמים את אותה פעולה ולצפות לתוצאה שונה״< מערכת ״ביטוח ופיננסים״

רוזנפלד ולוי | צילום: גיא קרן ודוברות הכנסת, יצחק הררי

 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
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לראשונה בענף הביטוח: כלל מאפשרת 
לסוכניה מקדמה בתהליך דיגיטלי

 < רונית מורגנשטרן

ביטוח ל כלל  הביטוח,  בענף  ראשונה 
בקליק”,  "מקדמה  את  משיקה  ופיננסים 
לסוכנים  המאפשר  מתקדם  דיגיטלי  תהליך 
חשבון  על  כפתור,  בלחיצת  מקדמה  לקבל 
ולנתוניו  לזכאות  בהתאם  השוטפות,  העמלות 
האישיים של הסוכן. במסגרת התהליך, המערכת 
מציגה לסוכן את סכום המקדמה המקסימלי לו 
הוא זכאי, הסוכן בוחר את סכום המקדמה הרצוי 

לטיפול  מועברת  והבקשה  התשלומים,  ומספר 
בחברה.   הרלוונטיים  הגורמים  בקרב  מיידי 
לסכום  עד  מקדמה  תתאפשר  הדיגיטלי  בהליך 

מקסימאלי של 50 אלף שקל.
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  שמאי,  ירון 
לקוחות והפצה בכלל ביטוח ופיננסים, ציין: "אנו, 
בכלל ביטוח ופיננסים ממשיכים לפשט ולקצר את 
תהליכי השירות שאנו מעניקים לסוכנינו והופכים 

אותם לדיגיטליים, מתקדמים וקלים לשימוש.
״אם בעבר, תהליך קבלת המקדמה היה מסורבל 
ובירוקרטי, הרי שמעתה כל סוכן שיעמוד בתנאי 
הזכאות, יוכל לקבל בתצוגה דיגיטלית את סכום 
השירות  שהשקת  מאמין  אני  זכאי.  לו  המקדמה 
מהציבור  גדול  כשחלק  אלו,  בימים  דווקא 
לסוכנינו  תסייע  תזרימי,  בקושי  נתקל  בישראל 

בחזרה מיטבית לשגרת פעילות".

ההיקף י רחב  הפרויקט  של  הפתיחה  ריית 
אותו מובילה חברת התוכנה באפי, המפתחת 
והמפעילה של באפי CRM וסימולטור, עבור 
קבוצת שלמה, באה בעקבות פרסום מכרז במהלך 
2019, בו התמודדו מספר ספקים מובילים בתחום 

התוכנה. 
במכרז  יצאה  דרך  ושרותי  מוסכים  רשת  שלמה 
שבו היא מבקשת לשנות ולשדרג את כל מערכת 
הגבוהה  ברמה  מתקדמת  מערכת  ולקבל  הסוכנים 
ביותר, וזאת בכדי לייעל את עבודת סוכני הביטוח 
לאפשר  פחות,  ולא  ידידותית  עבודה  לסביבת 
לסוכני הביטוח להעניק שירות באמצעות טכניקות 
מתקדמות וייחודיות על פי דרישות מערך השיווק 

של שלמה.
ואפיון  החברה  צרכי  של  ארוכה  בחינה  לאחר 
מעמיק, בחרה לבסוף שלמה בבאפי כבית התוכנה 
כולל  לניהול  המערכת  את  עבורה  ויבנה  שיפתח 

של כתבי השירות ושירותי הדרך. 
"אנו מברכים על שיתוף הפעולה בין חברת ביקום 
לשלמה רשת מוסכים ובטוחים שיחד נוכל לספק 
לסוכנים שלנו את הכלים הטכנולוגיים המתקדמים 
יעילה מרחוק  ביותר, המאפשרים עבודה  והנוחים 
ושמחים  הנוכחית,  ובמציאות  אלה  בימים  במיוחד 
היא  ענן  טכנולוגיית  המבוססת  כחברה  שבאפי 
רוזנפלד,  דידי  אמר  זה”,  למיזם  שבחרנו  החברה 

מנכ”ל שלמה סיקסט. 

פיתוח מותאם אישית
האחרון  העשור  במהלך  מפתחת  באפי  חברת 
מערכות מתקדמות לניהול כתבי שירות עם דגש 
שירותי  חברות  עבור  שירות  כתבי  תחום  על  רב 
לצרכי  המותאם  פרמיום  במוצר  מדובר  דרך. 

הלקוח, מאופיין יחד אתו ומפותח בהתאמה אישית 
לפי דרישותיו ומידותיו. 

מערכת כתבי השירות יודעת לנהל מקצה לקצה 
היתר  בין  וכוללת  השירות,  כתבי  תחום  כל  את 
הלקוח  חיוב  )כולל  המנויים  הפקת  תחום  כל  את 
סוכנויות  כולל  הסוכנים  ניהול  אשראי(,  בכרטיס 
על וסוכני משנה, ניהול עמלות הסוכן, ניהול מוקד 
מתקדם הכולל חישוב מרחקים מדויקים של מיקום 
העמסת ופריקת הרכב, ניהול קריאות בזמן אמת, 
התחשבנות מול ספקים, מערכת הנהלת חשבונות 
מלאה כולל אינטגרציה מול מערכות צד ג’, כמו 

SAP ו־Priority ורכיבים מתקדמים נוספים.
פאזל   - שלה  המודולריות  הוא  המערכת  ייחוד 
ויוצרים  לשילוב  הניתנים  מערכת  רכיבי  של 
מערכת גדולה ומתקדמת, ולחלופין - מוצר "רזה" 

לעשות  קטנים/בינוניים  לעסקים  המאפשר  יותר 
בו שימוש לצרכים בסיסיים יותר.

"באפי  מוסיפה:  באפי  מנכ"לית  זיסר  מורן 
מתמחה, בין היתר, בבניית מערכות כתבי שירות 
וברשותנו  מעשור,  למעלה  כבר  מנויים  וניהול 
ידע נרחב ועמוק בנושא, מה שמסייע לנו בפיתוח 
המקצועי  הידע  בזכות  ואמינה.  איכותית  מערכת 
מספקים  אנו  הגבוהות,  הטכנולוגיות  והיכולות 
כתבי  בתחום  בישראל  המובילות  לחברות  שירות 
רכב,  שירותי  זברה  נתי,  קבוצת  בניהן:  השירות, 
ועוד.  איי,  טריפל  דרך,  שרותי  מ.מ.ס.י  שגריר, 
לרשימה מכובדת זו נוספה לאחרונה חברת שלמה 
ואנו  המנכ"ל,  רוזנפלד  דידי  של  בניצוחו  סיקסט 
מברכים על כך ובטוחים שהן עובדי החברה נותני 

השירות והן סוכני הביטוח יהנו מהמערכת״.

 באפי נבחרה לפתח עבור שלמה סיקסט 
מערכת לניהול כתבי שירות

לאחר בחינה ארוכה של צרכי החברה ואפיון מעמיק, בחרה שלמה בבאפי כבית התוכנה שיפתח 
ויבנה עבורה את המערכת לניהול כולל של כתבי השירות ושירותי הדרך < רונית מורגנשטרן

זיסר ורוזנפלד | צילומים: אביעד אלפסי, באדיבות קבוצת שלמה



חברה לביטוח בע״ 

ג  עכשיו, יחידת הסיוע הייעודית ממשיכה להעניק סיוע ביטוחי לעסקי 
זמינים עבורכם ב-usy-aid@hcsra.co.il  בין השעות - 8:00-08:00 

הכשרה חברה לביטוח ממשיכה ללוות אתכ  ולעזור 
ללקוחותיכ  בחזרה לשגרה ע  מגוון הטבות ותנאי  מיוחדי .

הנחה ממחיר הפוליסה
לכל ביטוחי הפרט אשר תחילת  בחודש מאי ויוני 5%

הנחה ממחיר הפוליסה
לכל ביטוחי העסקים אשר תחילת  בחודש מאי ויוני  0%

שירות לקוחות ב-WhatsAppחדש
 54-9781965 | WhatsApp-מהיו  ניתן לקבל מענה מהיר ג  ב

סוכני  יקרי , אנחנו כאן בשבילכ 
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אירחה ה וביטוח  לפיננסים  מכללה 
בנושא  ב"זום"  השתלמות  השבוע 
ביטוח אלמנטרי, חבויות ותביעות 
בעידן הקורונה, בה ניתנו כלים שכל סוכן 

צריך שיהיו בארגז שלו.
את הדיון הנחה סו"ב ישראל גרטי, יו"ר 
הוועדה לביטוח אלמטרי בלשכה והשתתפו 
בו יועץ הביטוח גדעון ארמן, מנכ"ל "ארמן 
אסף  וביטוח";  סיכונים  ניהול   - יועצים 
"אנלוגי־הדרכה"  יועץ עסקי, מנכ"ל  נגל, 
לתביעות  מומחה  שניאורסון,  ארז  ועו"ד 

ביטוח.
הקורונה  להשפעות  התייחס  ארמן  גדעון 

מלאים,  הקטינו  או  סגורים,  שחלקם  עסקים,  על 
המלאי  ביטוח  סכומי  את  להקטין  אולי  הזמן  וזה 
זה  שלהם. עם זאת, הדגיש את החשיבות בכיסוי 
זדון – פריצה ושוד שעלולים להיות  נגד סיכוני 
את  הדגיש  אף  הוא  הקיים.  במצב  יותר  שכיחים 
מהבית,  בעבודה  הסייבר  ביטוח  של  החשיבות 
רבים  ועובדים  הביטוח  סוכני  רוב  עברו  אליה 
אותם  שחושפת  אחרים,  בגופים  לחל"ת  שיצאו 

למתקפות סייבר במחשבים הפרטיים בביתם.

עסקיים  ביטוחים  יש  כי  ארמן  אמר  בנוסף, 
אחריות  כמו  אלה,  בימים  בהם  לגעת  שאסור 
להרחיב  גם  המליץ  הוא  מוצר.  וחבות  מקצועית 
ביטוחי דירקטורים, משום שחשיפת הדירקטורים 

לתביעות גדולה מהרגיל כשהעסק סגור.
אסף נגל הדגיש את חשיבות הביטוח האלמנטרי 
בתקופת  הביטוח  לסוכני  יציב  עוגן  המהווה 
לקוחות  ולגייס  להסס  לא  להם  וקרא  הקורונה 
חדשים בתחום ולעבות תיקים של לקוחות קיימים.

שבו  למצב  התייחס  שניאורסון  עו"ד 
בעל  ל"משפחתונים"  הפכו  רבים  בתים 
כורחם ולמגרש משחקים על כל הסיכונים 
שקיימים במצב זה. הוא המליץ על אמצעי 
לסיטואציה  מתאימים  וביטוחים  בטיחות 
לעדכן  המליץ  היתר,  בין  שנוצרה. 
בפוליסות הדירה אם נוספה בריכת שחייה 

לבית.
לסיכום, אמר סו"ב גרטי: "אלפי סוכנים 
לצפות  ממשיכים  ועדיין  בהשתלמות  צפו 
תלווה  הקורונה  תקופת  בפייסבוק.  בה 
אותנו מעכשיו והלאה לפחות שנה אם לא 
יותר. הסוכנים למדו שבימים אלה המבוטח 
אליו,  התקשרויות  ליזום  ושעליהם  המרכז,  הוא 
להיות קשובים לצרכיו, להציע לו הורדת כיסויים 

שאינו זקוק להם או דווקא תוספות שחסרות לו. 
״זה מה שמבדיל בינינו לבין הישירים – אני לא 
מכיר סוכן ביטוח שיצא לחל"ת; הוא עובד גם אם 
בחל"ת,  נמצאים  המוקדנים  בישירים  מהבית.  זה 
ובשיח הזה חידדנו את החשיבות של סוכן הביטוח 
שזמין תמיד לתת מענה מקצועי לכל פנייה של 

המבוטחים שלו".  

 ״הביטוח האלמנטרי הוא העוגן היציב 
של סוכני הביטוח בימי הקורונה״

השתלמות מיוחדת בתחום האלמנטר, בהנחיית יו״ר ועדת אלמנטר בלשכה סו״ב ישראל 
גרטי, התקיימה השבוע ב"זום" בשיתוף המכללה לפיננסים וביטוח < רונית מורגנשטרן

מפגש זום של המכללה לפיננסים וביטוח

לקוות מ שיש  הקורונה,  גיפת 
של  סימנים  להראות  שמתחילה 
סיום, מזמנת לציבור הרחב ולסוכני 
הביטוח בפרט אתגרים מרובים. אחד מהם הוא 
באמצעים  הלקוחות  ושירות  מהבית  העבודה 
טכנולוגיים מתקדמים כמו שיחות זום, שימוש 
והעזרות  הוואטספ  באפליקציית  וחכם  נכון 
מורכבים  דיגיטציה  ואמצעי  בתוכנות  כוללת 

יותר.
לעבוד  נאלצים  כולם  שבהם  אלה,  בימים 
ועדת  חברי  התגייסו  המגיפה,  בשל  מהבית 
הטכנולוגיה בלשכה בכדי לעזור לציבור סוכני 
הביטוח חברי הלשכה, בדרכים חכמות ויעילות 
יותר לעבודה מהבית. המטרה של ההתגייסות 
מי  לכל  מעשיים  וכלים  תמיכה  לספק  היתה 

שמתקשה בניהול טכני של העבודה מרחוק. 
בשבועות המשבר פנינו באופן מרוכז באמצעות 
המייל לכלל חברי הלשכה ורשמנו את מספרי 
הטלפון הישירים של המתנדבים, חברי הוועדה. 
זכינו למבול מבורך של פניות מציבור הסוכנים 
חברי הלשכה. המטרה שלשמה יצאנו: להקל על 
ציבור  לקוחותיהם,  על   – כך  ובדרך  הסוכנים, 

המבוטחים - הושגה בהצלחה.
חברי הוועדה מספרים בשבועות האחרונים כי 
זכו להיענות רבה מצד החברים. הסוכנים חברי 
המקצועי  ובניסיון  ביידע  ונעזרו  נהנו  הלשכה 
חשוב  הוועדה.  חברי  בקרב  שנצבר  הרב 
הלשכה  ליועצי  בתחליף  מדובר  שלא  לציין 
המקצועיים אליהם ניתן להמשיך ולפנות דרך 

אתר האינטרנט הלשכה.

האישיים  הטלפונים  את  לתת  ההחלטה 
נוספות,  החלטות  עם  יחד  הוועדה,  חברי  של 
בעידן  הראשונה  המקוונת  בישיבה  התקבלה 
בהתאם  הוועדה, שנערכה מרחוק  הקורונה של 

להנחיות הבטיחות של איסור התכנסות. 
ישיבה  באותה  שעלה  נוסף  חשוב  נושא 
אלה,  בימים  הדרך  אל  כבר  יוצא  וביצועו 
בתחום  המובילים  התוכנה  ליצרני  פנייה  הוא 
תוכנות המשרד לסוכן הביטוח בבקשה להקל 
ירידה  עם  שמתמודדים  הסוכנים  ציבור  על 
בהכנסות. אני בטוח שנזכה למענה והתחשבות 
חברי  הסוכנים  את  ונעדכן  הזה,  מהכיוון  גם 

הלשכה בכך.

הכותב הוא יו"ר ועדת הטכנולוגיה בלשכה

עבודה מהבית: חברי ועדת הטכנולוגיה 
התגייסו וערכו הדרכות לסוכנים

< סו״ב עמוס גואטה

המאבק בקורונה | 
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לטלה בקבוצת כלל ביטוח; לביטוח ט
דני  ופיננסים נודע כי יו"ר החברה, 
המנכ"ל  של  להחלפתו  פועל  נוה, 
יורם נוה, פחות משנתיים לאחר שמונה לתפקיד. 
המחליף המיועד - רונן אגסי, ראש חטיבת שוקי 
עוד  פרטנרס.  לאומי  ויו"ר  לאומי  בבנק  הון 
בתמיכתם  המהלך  את  מקדם  נוה  דני  כי  נודע, 
של שניים מבעלי המניות העיקריים של החברה. 
פנייה  קיבלה  כי  כלל   דיווחה  בבוקר  אתמול 
מהממונה על דוק ההון ד"ר משה ברקת, בה הוא 

מודיע כי הוא מבקש לבחון את הדברים. 
הביטוח  לחברת  לאחרונה  הפכה  ביטוח  כלל 
נכנס  נוה  יורם  שליטה.  בעל  בה  שאין  הראשונה 
לתפקידו בתקופה מרכבת לחברה, במהלכה נאלצה 
בעלת השליטה איי.די.בי, בהוראת רשות שוק ההון, 
של  ניהולו  תחת  וזאת  בכלל  מניותיה  את  למכור 
הנאמן משה טרי. את 2019 סיימה החברה בהפסד 
משבר  וגם  שקל,  מיליארד  מחצי  למעלה  של 
הקורונה היכה בה קשה יותר מאשר בחברות הביטוח 
האחרות, כשבשיא הירידות בבורסה איבדה החברה 

כמעט 60% משווי השוק שלה. 

תמיכה רחבה
יש לציין, כי דווקא דני נוה היה זה שהוביל את 
כהן,  איזי  במקום  למנכ"ל  נוה  יורם  של  בחירתו 
נוה  יורם  למנכ"ל  מינויו  טרם  הקודם.  המנכ"ל 
רב  לאמון  זוכה  והוא  משאבים  חטיבת  מנהל  היה 
מצד ועד העובדים החזק בקבוצה. בינו לבין לשכת 

סוכני ביטוח נרקמו יחסים טובים במיוחד.

המועמד להחליף את נוה, על פי הערכות, אגסי, 
שימש בתפקידים בכירים בקבוצת הראל ובמשך 
יותר משנה שימש כמנכ"ל חברת האחזקות של 
הוא   2017 בינואר  השקעות.  הראל   - החברה 
הודיע להנהלת הראל על עזיבה וימים ספורים 
לאחר מכן מונה לתפקיד הבכיר בקבוצת לאומי 

על ידי המנכ"לית דאז, רקפת רוסק עמינח.
ביטוח  מגדל  דירקטוריון  ניסה  לאחרונה  רק 
בהובלת בעל השליטה שלמה אליהו, להדיח את 
יו"ר החברה ניר גלעד מתפקידו. ואולם, בעקבות 
התערבות הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, 
ההדחה הוקפאה בשלב זה. לא מן הנמנע, שגם מהלך 
הדחה של מנכ"ל כלל ביטוח יזכה להתנגדות מצד 

ברקת, והוא יידחה לפחות לסוף 2020.
ליו"ר  רז שלח מכתב  רוני  כלל  עובדי  ועד  יו"ר 
הוועד  התנגדות  את  הביע  בו  הדירקטוריון, 
החלפתו  מרעיון  "נדהמנו  המנכ"ל:  להחלפת 
מחליף”. סומן  שכבר  מכך  יותר  ועוד  נוה   של 
התקבלה  טרם  כי  הודיעה  ביטוח  כלל  קבוצת 

ההחלטה על ההדחה ועוד לא נערך דיון בנושא.

האם מנכ"ל כלל ביטוח בדרך להדחה מתפקידו?
הערכות – יו"ר החברה דני נוה פועל למנות את רונן אגסי לתפקיד המנכ”ל במקומו 

של יורם נוה ‰ הממונה: ״מבקש לבחון את המהלך״ < רונית מורגנשטרן

דני נוה ויורם נוה | צילום: יח"צ, סיון פרג'

מודיעה מ לביטוח  חברה  גדל 
מספר  ועל  ארגוני  שינוי  על 
בחטיבת  חדשים  מינויים 
הביטוח הכללי, אותה מוביל שלומי נחום, 

משנה למנכ"ל מגדל ביטוח.  
החטיבה  תפעל  הארגוני,  השינוי  במסגרת 
בשלושה תחומים מרכזיים: תחום פרט - יכלול 

דירות;  וביטוחי  חובה  רכב  רכוש,  רכב  ביטוחי 
תחום מטה - יכלול נושאי חיתום ראשי, מערכות 
עסקי,  מידע  עסקית,  בקרה  שירות,  ספקי  מידע, 
פרוייקטים והסכמי סוכנים; תחום עסקי - יכלול 
מחלקה  מרחבים,  עסקי  גדולים,  עסקים  נושאי 
וסיקור  תביעות  כולל  ימית  מחלקה  הנדסית, 
ואנליסט  משנה  ביטוח  מחלקת  בנוסף,  עסקים. 

נתונים יהיו כפופים למנהל החטיבה נחום. 
מינויים  שורת  על  החברה  הודיעה  בנוסף 

בחטיבה: 
ביטוח  מטה  מנהלת  לתפקיד  מונתה  פז  יפעת 
כללי. בתפקידה תהיה פז אחראית בין היתר על 
פיתוח מוצרים, יישום רגולציה, פרויקטים, ניהול 

של  ניסיון  בעלת  פז  עבודה.  ותהליכי  המידע 
בתפקידה  הניהול.  בתחום  שנים  מ־20  למעלה 
כמנהלת  שנים  חמש  במשך  שימשה  האחרון, 
האלמנטר  בחטיבת  ירוקים  מסלולים  מחלקת 

בכלל ביטוח. 
ביטוח  מנהלת  לתפקיד  מונתה  אליאס  שלי 
משנה ותהיה אחראית על ביטוחי המשנה החוזיים 
של החברה. לאליאס ניסיון של כ־15 שנים בענף 
בשלוש  שימשה  האחרון,  בתפקידה  הביטוח. 
השנים האחרונות כיועצת ביטוח בתחום הביטוחים 
יועצי  במשרד  המיוחדים  והסיכונים  האלמנטריים 

ביטוח מהגדולים והמובילים בארץ.
מנהלת  לתפקיד  מונתה  מאירי  שלנגר  אדוה 

תהיה  בתפקידה  בחטיבה.  העסקי  התחום 
במרחבים  העסקים  מוצרי  על  אחראית 
בינלאומיים.  לרבות  גדולים,  ובעסקים 
לשלנגר מאירי ניסיון של כ־15 שנים בענף 
הביטוח. בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית 

ומנהלת מחוז מרכז באיילון חברה לביטוח. 
תחום  מנהלת  לתפקיד  מונתה  לובטון  אתי 
על  אחראית  תהיה  בתפקידה  בחטיבה.  פרט 
מוצרי הפרט – רכב ודירה. ללובטון ניסיון של 
למעלה מ־30 שנים בענף הביטוח. ב־18 השנים 
תפקידים  במגוון  לובטון  שימשה  האחרונות 
שימשה  האחרון  בתפקידה  כאשר  ביטוח,  בכלל 

כמנהלת תחום פרט.
בעיצומה  נמצאים  "אנו  נחום:  שלומי  לדברי 
של תקופה חסרת תקדים וההשלכות על פעילות 
נערכים  אנו  משמעותיות.  הן  הביטוח  ענף 
יציב  שאינו  בשוק  עבודה  תכנית  לביצוע 
שינויים  מספר  ביצענו  מהיערכותנו,  וכחלק 
ארגונים בחטיבה ומינויים חדשים שיאפשרו לנו 

להתמודד עם האתגרים באופן מיטבי". 

שינוי ארגוני בחטיבת ביטוח כללי במגדל
מנכ״ל מגדל: "אנו נערכים לביצוע תוכנית עבודה בשוק שאינו יציב. התוכנית 

כוללת גם מספר שינויים ארגונים בחטיבה" < רונית מורגנשטרן

חדשות | 

לובטון  שלנגר מאירי אליאס 
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״בחרתי במקצוע סוכן הביטוח כשליחות״
סו״ב יוסי ברנס, מנכ״ל ובעלים של א.שחפים סוכנות לביטוח: ״אם נראה ללקוחות 

שאנחנו איתם תמיד - נעבור את התקופה הקשה הזאת בהצלחה״
סוכן צעיר < מערכת ״ביטוח ופיננסים״

מדור | סוכן צעיר

גיל: 39 
מצב משפחתי: גרוש 2+, מאורס בשנית ומחכה 

לחתונה בקרוב.
רישיון: פנסיוני ואלמנטרי 

ותק: כ־17 שנה
מה הביא אותך לבחור במקצוע זה? מה אתה 

אוהב בו?
״אני זוכר שאבא של גרושתי היה סיעודי 

והילדים היו מממנים מכיסם את השהות במוסד 
שטיפל בו; אז אמרתי לעצמי שחייב להיות לזה 

פתרון; אז הבנתי את הצורך בביטוח פרטי.
״בחרתי במקצוע הזה כשליחות; אני הכי אוהב 

את תחושת הסיפוק שדאגת למשפחה ביום 
שחור, חלילה; שאני האיש שלהם עליו הם 

יכולים לסמוך ברגע קשה, וגם בכל עת - לתת 
להם שקט נפשי״. 

איך אתה רואה את תרומת הלשכה בסיוע 
לסוכנים הצעירים?

״חוץ מההסברה )פרסום ותקשורת( על חשיבות 
הסוכן וכמה הוא נדרש, התרומה שלה בעיקר 

בסדנאות והדרכות שהם נותנים לנו. לדעתי, כל 
גוף מקצועי חייב להיות מאוגד והלשכה מאגדת 
בתוכה את רוב סוכני הביטוח. הייתי שמח אם 
כולם היו מאוגדים בתוכה אז הכוח שלנו היה 
הרבה יותר גדול מול כל מי שרוצה להרע לנו. 

יותר קל לשבור אצבע מאשר יד שלמה”.

טיפים לסוכנים צעירים כמוך?
״לא לוותר - ההתחלה אמנם קשה, אבל אם 

תכנס לתחום מתוך שליחות אמיתית, ותאמין 
בזה שזאת הדרך, תהנה גם מהפרי; לא למכור 

לשם מכירה. למכור לכל אחד ואחת באמת את 
הצורך שלהם, להיות בקשר לפחות פעם בחצי 

שנה לראות אם השתנו דברים )מצב כלכלי 
,סטטוס, ועוד(״.

איך אתה מתמודד עם עבודתך בימים אלה? 
״היום בזכות הקורונה למדנו להתנהל גם 

דיגיטלית ולדבר בווידאו, אך פגישה היא דבר 
חשוב להסבר המדויק וההכרות האישית. אני 

נוהג לצלצל מדי יום ל־20־30 לקוחות להראות 
להם שגם במצב הנוכחי אני כאן, איתם. בודק 

איתם אם לבצע פריסה של התשלום על 
החודשיים הללו בכדי להקל על מצבם הכלכלי 
ונותן להם שקט נפשי. המצב החדש הוא חדש 

לכולם - גם ללקוחות וגם לנו כסוכנים ואני 
מאמין שאם תראה ללקוחות שאתה כאן ותשדר 

להם חוזקה ושיש להם על מי להישען, נעבור 
את התקופה הקשה הזאת בהצלחה״.

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

ברנס | צילום: באדיבות המצולם

בתוקף עד 31.7.20 או עד גמר המלאי 
משלוח חינם עד בית הלקוח בהזמנה של מינימום 199 ₪ 

 הזינו את קוד הקופון: IA-BIG30 ותהנו מ-30% הנחה על הכל! 
WWW.PALPHOT.CO.IL היכנסו לאתר: 

בלעדית לחברי לשכת סוכני הביטוח על כל האתר של פלפוט! 

הנחה 
  30%

https://www.palphot.co.il/


מחיר לחברי לשכה:

₪197
+ מע“מ*

להרשמה לחצו כאן

מרצה - דורון הורנפלד,
חבר הוועדה הפנסיונית

נושאי הקורס המרכזיים:

לשלוט במגמה מתוך עוצמה

6 המפתחות 
להצלחה בכל 

משימה

 Mind Set יצירת
של הצלחה עסקית
 Don't fake it -  

just do it

יסודות אומנות 
המכירה גם 

בימי סגר

*מחיר מיוחד עבור חברי הלשכה תקף עד ה-07.05.20
הקורס מותנה לקבוצה של מינימום 30 נרשמים

הקורס כולל 3 מפגשים קבוצתיים און ליין

משך כל מפגש 45 דקות, לאחריו תינתן האפשרות לשאלות ותשובות

11.5.2020 12.5.2020 13.5.2020 | שעה 12:00

https://bit.ly/2Sn3E97
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ביטוח דירה – ענין פשוט?
בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות בתחום הבניה תוך שימוש באלמנטים קלים 

וטכנולוגיה מתקדמת ‰ האם פוליסת הביטוח הנוכחית יודעת להתמודד עם שינויים אלו? 
< סו”ב ישראל גילעד 

התפתחותי ב תהליך  עברו  דירה  יטוחי 
הקודמת.  במאה  השקתם  מאז  מרשים 
הצעד הראשון היה ביטוח מקיף לדירה 
במתכונת של "אש מורחב". הצעד הבא היה עריכת 
האחרונה  הביטוח  כאשר שנת  שנים  ל־5  פוליסה 

היא ללא עלות – 20% הנחה על התעריף. 
שהשיקה  לביטוח  חברה  סהר  לעשות  הגדילה 
באותה  ורכב  דירה  כיסתה  אשר  “פוליסהר”,  את 
)הנחת  מאוד  אטרקטיביים  בתעריפים  פוליסה 
כאשר  מראש(  משוקללת  הייתה  החמישית  השנה 
תשלום הפרמיה היה על בסיס חודשי. שנים לאחר 
כיסויים  הכוללת  המורחבת  הפוליסה  פותחה  מכן 
במתכונת  כיסויים"  ב"חבילת  הכלולים  נוספים 

המוכרת היום. 
אלא  התפתחה  הדירה  פוליסת  רק  לא  אולם, 
מסוג  הפוליסה  הדירה.  ותכולת  הדירה  מבנה  גם 
של  באיכות  היו  שברובם  מבנים  כיסתה  "מקיף" 

מבני "עמידר" או "שיכון עובדים". 

חדשנות גם בבניה
בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות בתחום 
הבניה, תוך שימוש באלמנטים "קלים" וטכנולוגיה 
מאלמנטים  עשויים  חיצוניים  קירות  מתקדמת; 
פנימיים  קירות  זכוכית,  ומסכי  מוכן  בטון  של 
עשויים מגבס באיכות גבוהה או אלמנטים מוכנים 

הכוללים צנרת וחיווט.

"יודעת"  הנוכחית  הביטוח  פוליסת  האם 
מבטחים  אנו  כאשר  אלו?  שינויים  עם  להתמודד 
הערכת  על  להסתייע  יכולים  אנו  דירה  תכולת 
אל  הנשלח  מומחה  ידי  על  המתבצעת  תכולה 
מבוטח על חשבון המבטח. ההערכה כוללת תיאור 
מתייחסת  אינה  אך  וצמודותיו,  )כללי(  מבנה 
חיצוניים,  זכוכית  מסכי  כגון  פרטניים  לנושאים 
זכוכית  וכד(  כיורים  )אסלות,  סניטריים  מוצרים 
קבועה ועוד. ההערכה היא כוללנית – עלות למ"ר 

בניה + עלות מפורטת של צמודות מבנה. 
זכוכית,  שבר  לבטח  ניתן  מהמבטחים  חלק  אצל 

כלים סניטריים ומשטחי שיש רק כהרחבה לביטוח 
סניטריים  כלים  זכוכית,  לשבר  הכיסוי  תכולה; 
ומשטחי שיש מוגבל באחוזים )5־1%( מסכום הביטוח. 
במבנים המודרניים כבר לא משתמשים בלוחות שיש 
אלא בחומרים סינטטיים כמו קוריאן, דקטלון או אבן 
הפוליסה.  תנאי  פי  על  כיסוי  להם  כך שאין  קיסר, 

יש לציין כי עלות חומרים אלו עשויה להיות גבוהה 
משמעותית מעלות של משטחי שיש. 

מגבלת הכיסוי
זכוכית  בלוחות  המודרניים משתמשים  במבנים 
רפפות  כמו  אלמנטים  גם  הכוללים  משוכללים 
זכוכית  הזכוכית(,  )מסך  החלון  בתוך  הבנויות 
למקלחונים המשנה את שקיפותה בהתאם לצורך 
ועוד. אלמנטים אלו יקרים מאוד ומגבלת הכיסוי 
מספקת  אינה  בודדים(  )אחוזים  הפוליסה  של 

בשיחה  לה.  מצפה  שהוא  ההגנה  את  למבוטח 
הערכת  מחברות  אחת  של  בעלים  עם  שקיימתי 
האלמנטים  את  לפרט  ממנו  ביקשתי  הדירות 
היקרים של דירות הנסקרות. תשובתו הפתיעה – 
"אנו לא מתוגמלים על הערכת המבנה כך שאני 
כוונה  לי  ואין  בלבד  כשירות  המידע  את  נותן 

להרחיב את המידע בתחום זה".
חסר,  ביטוח  לסעיף  כפוף  אינו  המבנה  ביטוח 
אינם  אשר  המבטחים  עמדת  שתמוהה  כך 
דורשים הערכה מדויקת ונכונה של פרק המבנה 
וצמודותיו. רוב הפוליסות לביטוח מבנה במדינת 
ישראל נערכות באמצעות הבנקים למשכנתאות 
בעיקרן,  הן,  אלו  פוליסות  משכנתה".  "אגב  או 
הרחבות  בכלל,  אם  הכוללות,  פוליסות 
הולם  אינו  כנראה  הביטוח  כשסכום  מינימליות, 
מקרקעין  שמאי  ידי  על  ונקבע  המציאות  את 
מבוטח  אם  קורה  )מה  המשכנתה  קבלת  במועד 
יסודי  שיפוץ  עושה  שנה  ל־20  משכנתה  שלקח 

של ביתו/דירתו לאחר 10 שנים?(. 
הביטוח  לסוכני  יאפשרו  אם  המבטחים  יחכימו 
לרכוש הרחבות לביטוחי מבנה אשר אינן מכוסות 

בביטוח המבנה הקיים אגב משכנתה. 
הכותב הוא חבר הוועדה האלמנטרית בלשכה לם
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תמוהה עמדת המבטחים אשר אינם דורשים הערכה 
מדויקת ונכונה של פרק המבנה וצמודותיו

 shutterstock :התפתחות טכנולוגית גם בתחום הבניה | צילום
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״יתרונות סוכן הביטוח ברורים״
 מיקי קופל בטור מיוחד על המוקדים הישירים, התחרות בענף ועל חשיבותו 

של סוכן הביטוח 

הזה שכולם א הלילה  זוכר את  ני 
חברה  שהכשרה  בהלם  היו 
ה־ תוכנית  עם  יצאה  לביטוח 

GO. לכאורה, מערכת שהושקעו בה הרבה 
הלקוח  עם  לדבר  נועדה  והיא  משאבים 

הסופי בהסתכלות ראשונה.
את  בתדהמה  קיבלו  הביטוח  סוכני 
ההוצאה לאור ואת הידיעה שהעולם חרב. 
החברה היחידה  כמעט שהייתה על הבמות 
הודיעה  סוכנים״,  חברת  ״אנחנו  והצהירה 
חייבים  אנחנו  ברירה  לנו  ״אין   - כעת 

להיות שם״.
או  הסכם  ערכה  שהחברה  מתברר, 
זהות  עם  סוכנים  עשרות  עם  הסכמים 
לערוץ  בנוסף  הדרך  אל  ויצאה  מסוימת 
שהם  יודעים  הסוכנים  בה  דרך  הישיר. 
יקבלו עמלה מאוד נמוכה אשר לא תואמת 
הסוכן  של  המשרד  והוצאות  התפעול  את 

אפילו לפני טיפול בתביעה.

איפה טעתה חברת 
הביטוח?

אסטרטגיה  לפועל  הוציאה  החברה 
פוליסות  של  "מפלצת"  פיתוח  שכללה 

אשר כל תפקידה לדבר עם הלקוחות של הסוכנים. 
לזה  יתחברו  סוכנים  שמאות  ציפה  לא  אחד  אף 
ביטוח  סוכני  להוביל  נמוכות.  לעמלות  ויסכימו 
פשוט  זה  כזה,  מהלך  כזה,  תהליך  אל  בישראל 
לקחת את העיוור ידי ביד ולהגיד לו תחתום כאן.

בחברות  הישירים  המסלולים  את  גם  הרי 
הקלאסיות המציא איזה גאון הדור בכדי להילחם 
״אין  כמו  משפט  פיתח  שם  ומישהו  בישירים 
ברירה, צריך להוריד את העמלה בכדי למכור״. 

איננה  מסלול  תמכור  או  בעמלה  פגיעה  המושג 
חדשה, ממש לא מוזרה והפכה להיות באופנה.

קו  מנהל  שמגיע  לעצמכם,  תארו  אחר,  בעולם 
ומישהו באותו היום  יצרן מזון מסוים  חלוקה של 
באותו  שלו  העמלה  את  שליש  בחצי/שני  חותך 
מוצר לכאורה. מישהו יחשוב שזה היריות בנגמ"ש 

– ממש לא.
וצורח  בשמירה  נרדם  פה  שמישהו  ספק  אין 
מהנגמ"ש תמשיכו לירות עלינו, תמשיכו להכות 
בנו, עוד ועוד. ואני לא קיצוני - אני מתאר בדיוק 

את הנעשה.
אחר כך מגיעות 2־3 חברות דיגיטליות חדשות 
ושוב אותו סיפור, במקום לתת להן 'להימרח על 
מסוימים  סוכנים  השוק,  נתח  עם  ולחכות  השוק' 
נוהרים על מנת להתוות להן את הדרך ולהכניס 

אותן בקלות לענף. מהי השיטה? קשרים אישיים, 
ממשיכים  בקיצור  לו,  נעזור  בוא  שלי,  חבר  הוא 

לירות בתוך הנגמ"ש.
השלב הבא הוא חוסר ההבנה של סוכן הביטוח 
שהוא שולט על הסחורה. כל עוד הסחורה רווחית, 
וכמובן בסוף  ותקנית  התנהגות התיק רציונלית 

רוב  זה  אגב,  התוצאות.  מחייכים עם  כולם  שנה 
הסוכנים, כך מראה דוח רשות שוק ההון. במקרה 
פחות  לא  אותו  צריכה  שהחברה  יבין  הסוכן  בו 
שסוכן  יבינו   - החברה  את  צריך  שהוא  ממה 
עליו  שיורים  אחד  ולא  עסקים  איש  הוא  ביטוח 

וכל מה שפוקדים עליו הוא אומר אמן.
היתרון של סוכן הביטוח הוא מאוד ברור, בעת 
אילולא  הביטוח.  סוכן  את  צריך  הלקוח  האירוע 
מ־85%  למעלה  עם  ביטוח  סוכני  היו  לא  המקרה 
נתח שוק, אלא היינו רואים תוצאה הפוכה, לפחות 
ברכב ובדירות. הלקוח רוצה מישהו מקצועי, אמין, 

מישהו לסמוך עליו. 
ההון  שוק  רשות  באתר  המפורסמים  נתונים 

מצביעים על נתח השוק של חברות הביטוח.
של  מעניין  מאוד  נתון  רואים  אנו  לזה  מעבר 
וגודלת,  הגודלת  ישראל  במדינת  הרכבים  כמות 
צמיחה של כמות רכבים מעל 45% בפחות מעשר 
שנים מביאה את סקטור סוכני הביטוח לעוד נתח 
הדירות  כמות  גם שבהתאם  מה  וזמין,  קיים  שוק 

ותושבים גדלה.
תושבים,  מיליון  מתשעה  למעלה  מונה  ישראל 
זה לבטח שוק יותר גדול מענף הביטוח שהיה כאן 

לפני עשור.

הכותב הוא המנכ"ל והבעלים של קופל גרופ

המוקדים הישירים. ״מספקים מוצר ביטוחי נחות״

״היתרון של סוכן הביטוח הוא מאוד ברור - בעת האירוע 
הלקוח צריך את סוכן הביטוח לצידו. הלקוח רוצה מישהו 

מקצועי, אמין, מישהו לסמוך עליו״



כיסוי המעניק הגנה לעסק במקרה של מתקפת סייבר!
זוכה מוצר השנה בוועידת עדיף ה-17

 פוליסה המעניקה כיסוי מפני אירועי סייבר שמטרתם, בין השאר, ביצוע פשע, ריגול תעשייתי 
 או מתקפת האקרים, אשר עלולים לפגוע במערכות מידע אלקטרוני - חומרה, בתוכנה 

ובמידע האגור בהן

הפוליסה מקנה כיסוי לסיכון סייבר מרכזי לצד א׳:

• צד א׳ - נזק למבוטח עצמו

יתרונות הכיסוי באיילון:

 1. טרור - אירוע סייבר לא ייחשב כפעולת טרור גם אם בוצע בפועל ע"י ארגון טרור. 
    איילון מעניקה כיסוי ופיצוי, בהתאם לגבולות האחריות בפוליסה

2. עוגמת נפש - פיצוי בגין פגיעה נפשית לצד ג׳ וזאת מעבר לנזק כספי ממשי

3. שיתוף פעולה עם מרכז תמיכה למקרי אירוע סייבר, העומד לרשות המבוטחים 24/7 

 לפרטים והצטרפות:
lisov@insurance.org.il 03-6366508 :אריאל ארז, מנהל סוכנות ליסוב | טל

בכפוף לתנאי הפוליסה ט.ל.ח

ביטוח סייבר בפוליסת אחריות מקצועית
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קרן חיסכון לשעת חירום - מדריך
סו״ב תדהר סאטובי מסביר למה חייבים להחזיק בקרן חיסכון לשעת חירום, 

כמה ואיפה כדאי לחסוך ומהי רמת השכר החודשית המספקת לחיסכון

משבר הכלכלי הוכיח לנו כי החיים הינם ה
אב  בתי  אלפי  עשרות  צפויים.  בלתי 
ללא  לפתע  עצמם  מצאו  ובעולם  בארץ 
הכנסה, אלו שחסכו את השקל הלבן ליום השחור 

- לא נזקקו לטובות מהמדינה או מהבנק.
גדול,  לקוחות  קהל  המשרת  פנסיוני,  כסוכן 
משכירים  והן  מעצמאים  הן  פניות  קיבלתי 

והמשותף לכולם היה
הנסיון לצמצם את העלויות והחיפוש אחר תזרים 

ממקור פנסיוני.
אני מכה על חטא בשל היותי לעיתים "רך מדי” 
להפקיד  ממנו  ביקשתי  עסק,  בעל  עם  בפגישה 
הסכים  הוא  אך  השתלמות  לקרן  שקל  כ־1,500 
לא  ״נכנעתי״  ואני  בלבד  שקל  כ־200  להפקיד 
פעם. בפגישה עם משפחה צעירה הצעתי שיחסכו 
לילדיהם סכום של 1,000 שקל כל חודש, גם פה 
שקל   100 כי  להחליט  האפשרות  את  להם  נתתי 
לכל ילד זה סכום מספק דיו - ברור לי לחלוטין 
והיו נדרשים  כי אילו היו הולכים לייעוץ רפואי 
למרשם רפואי - לא היתה עולה בהם השאלה אם 

ניתן לבלוע רבע כדור בלבד.
תינתן  לא  שאולי  אזהרה  לנו  ניתנה  הפעם 
של  במצב  להיות  לא  בכדי   - ולכן  הבא  באירוע 
היעדר הכנסה חייבים להחזיק קרן חיסכון לשעת 

חירום כפי שהיה נהוג בעבר.

רמת שכר מספקת
להגדיר  יש  בעתיד,  ערוכים  להיות  מנת  על 
מספקת  שתהא  החודשי  השכר  רמת  מהי  מראש 
עבודה.  ללא  חודש  לצלוח  בכדי  צרכינו  לכל 
בדרך כלל את הסכום ניתן לקבל לאחר שיכלול 
כל ההוצאות החודשיות שהן: תשלומי דיור, מזון, 

כלכלה, בריאות, חינוך ומיסים.
רצוי מאד להיכנס לחשבון דרך אתר הבנק, שם 
כבר קיימת אינדיקציה של הוצאות מול הכנסות הן 
ברמה החודשית והן בשנתית ולאחר עריכת ממוצע 
- יתקבל "מספר זהב" שהוא למעשה הסכום לו אנו 
כאשר  שלם  חודש  במשך  להתקיים  בכדי  זקוקים 
הסכום  את  עצמנו.  ורק על  אך  הינה  ההישענות 

המתקבל יש להכפיל בשש, זה הביטוח הטוב ביותר 
במצב של אובדן רווחים לתקופה של חצי שנה, בין 
לעזוב  נאלצנו  אם  בין  או  עבודה  מקום  עזבנו  אם 
עסק, בית או לעבור מגורים לעיר או מדינה שונה. 
להתמודד  לנו  יעזור  החירום  בקרן  זה  כסף  סכום 

בצורה טובה עם המצב עד יחלוף זעם.
צורך  היה  החורף  את  לעבור  בכדי  בעבר  אם 
בעליית  או  במרתף  משומר  ואוכל  מזון  באחסון 
הגג, כמו גם הצורך להטמין זהב בקיר או בנעליים 
- היום החיסכון מתבצע בקופת חירום המתנהלת 

בבנק, בחברת הביטוח או בבית השקעות.
על מנת להיות ערוכים ולבצע חיסכון זה - יש 
להקצות כ־10 מההכנסה עבור חיסכון לתקופה בת 
חמש שנים או לחילופין לקחת את הסכום הסופי 
בתור הלוואה ולסגור אותו בתוכנית חיסכון כאשר 

ההחזר הינו בתשלומים חודשיים.
העומד  היחיד  ההצלה  גלגל  הינה  חירום  קרן 

לרשותינו בימים קשים.

הכותב הוא חבר ועדת פיננסים בלשכה

איך חוזרים לשגרה אחרי הקורונה?
פרח נגרין־מזרחי, N.d, מסבירה מדוע המעבר מהחופשה המאולצת של שגרת היומיום 

כרוכה בהסתגלות מחודשת ואיך ניתן להערך אליה ולהתמודד עם הקשיים שיעלו 

בעקבות " אלינו  שהגיע  המאולץ  החופש" 
רגע  ועוד  להסתיים,  עומד  הקורונה  משבר 
החופשה  החול.  ימי  לשיגרת  לחזור  נתחיל 
לחלוטין  שונה  במסגרת  התאפיינה  המאולצת 
גמישות  שינה  שעות   - לנו  שהיתה  זו  מאשר 
יותר, תזונה לא מאוזנת, קצב איטי יותר, הפסקה 
איכות  זמן  מוחלטת,  כמעט  גופנית  פעילות  של 
מעש  ללא  רביצה  של  זמן  יותר  הילדים,  עם  רב 
של  עצירה  החברתיות,  הטלויזיה/הרשתות  מול 

פעילויות חברתיות, ועוד.
המעבר מחופשה )גם אם היא מאולצת( אל שגרת 
להרגלי  מחודשת  בהסתגלות  כרוכה  היומיום 
החיים הקודמים, גם את אלה שאיננו רוצים לחזור 

אליהם ומתכוונים לשנות.
וללכת לעבודה,  שוב צריך לקום בשעה מסוימת 
צריך  שוב  ובגן,  הספר  בבית  הילדים  את  לפזר 
לחזור לשבת עם הילדים על שיעורי הבית, שעות 
מסודרת  התזונה  יותר,  מסודרות  הופכות  השינה 
יותר והמעבר מאי סדר אל עבר סדר לא תמיד קל, 
לא רגשית ולא מבחינת השעון הביולוגי של הגוף. 

היערכות משפחתית
להיערך  כדאי  המעבר  על  להקל  מנת  על 

שיחה  ליזום  כדאי  לשגרה.  לחזרה  מועד  מבעוד 
ולחוד  יחד  משפחתית משותפת על מה שחווינו 
כדאי  השיחה  במהלך  בבית.  השהייה  בתקופת 
לבדוק ולהציף ממה כן נהננו, על מה היינו רוצים 

לוותר ומה כדאי להמשיך ולעשות יותר.
בעקבות  לגלות  אפשר  דברים  כמה  תתפלאו 
שיחה שכזו, וכמה שיחה כזו תורמת לעשות סוג 
נוכחת  היתה  לא  השגרה  בו  לזמן  "סגירה"  של 

בחיינו. 
נותנת  בתוכנו,  סדר  עושה  תמיד  סיכום  שיחת 
לנו  משקפת  שבבית,  לילדים  ביטחון  תחושת 
שאנחנו בשלים לחזור לחיי השיגרה בתחושה של 
להסתגלות  רבות  ותורמת  השלמה,  של  שובע, 

נעימה ומהנה יותר. 
לשיחה שכזו מספר תפקידים:

חיזוק ציפייה ותחושות חיוביות מהילדים. 
לשגרה  החזרה  לקראת  מיטבית  התארגנות 
השגרה,  בימי  ההתנהגות  בכללי  שוב  )נזכרים 
היום  וסדר  בבוקר  התארגנות  השינה,  שעות 
למצוא  לא  לכם  שיעזור  מה  היום(.  כל  לאורך 
את עצמכם בשבוע הראשון של החזרה מאבדים 
רב,  בסטרס  היום  את  מתחילים  בבוקר,  שליטה 

ובכעס על הילדים.

שינוי  או  לשיפור  גם  השיחה  את  לנצל  ניתן 
כללים שהיו בעייתיים טרם משבר הקורונה, כמו 
קושי בהתארגנות בבוקר, ולסכם שמתחילים דף 

חדש.
מאחוריכם  השארתם  מה  רשימה  לכם  עשו 
יעדים  המאולצת:  לחופשה  היציאה  עם  בעבודה 
הספקתם  שלא  לקוחות  רשימת  השגתם,  שלא 
שהיו  טפסים/מסמכים  הגשת  אליהם,  לחזור 
לא  למשרד  שכשתחזרו  כך,  הלאה.  וכן  חשובים 
בוהים  הכיסא,  על  יושבים  עצמכם  את  תמצאו 

במחשב ולא יודעים מהיכן להתחיל. 
וגם  כלפיכם  גם  וסבלנות,  חמלה  גלו   – חמלה 
שונה,  מאוד  תקופה  עברנו  הילדים.  כלפי 
מיוחדת, אחרת וגם אליה לקח לנו זמן להסתגל. 
מלווים  יהיו  הראשונים  הימים  אם  מובן  די 
בעבודה,  זמן  "מריחת"  בלבול,  של  בתחושות 
חוסר יכולת להדביק את הקצב שחיינו בו לפני. 
הם  אך  להסתגל  קל  יותר  הילדים, שלהם  כלפי 
יותר נוטים להיות מוצפים רגשית, הקשיבו להם, 

חבקו אותם, והקשיבו גם לעצמכם.

הכותבת היא נטורופתית, רפלקסולוגית 
ומאמנת אישית
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 ביטול פוליסה עקב אי תשלום - 
לא הליך מובן מאליו

העדר תיעוד מסודר ובקרות על תהליכי הצירוף עלולים להוביל את הסוכן לדיונים מיותרים 
מול הלקוח, ומשכך יש לפעול בצורה מבוקרת ומדוייקת < עו”ד עדי בן אברהם

בתאונת ש מעורבים  היו  רכבים  ני 
דרכים. עולה השאלה בדבר אחריות 
לנזקי  הביטוח  וסוכן  הביטוח  חברת 
לרכב,  מקיף  פוליסת  רכש  הנהג  הפוגע.  הנהג 
ביטלה  לתוקף  הביטוח  כניסת  לאחר  וכשבועיים 
חברת הביטוח את הפוליסה בטענה כי הנהג לא 

פעל לעמוד בדרישות המיגון לרכב.
הנהג טען כי הוא לא ידע על ביטול הפוליסה, 
התאונה.  על  הביטוח  לסוכן  שדיווח  לאחר  אלא 
כך  על  הודעה  כל  קיבל  לא  כי  טען  בנוסף, 
שאינה  אחרת  לכתובת  נשלח  שהמכתב  מכיוון 
כתובתו והוא עדכן את סוכן הביטוח על כתובתו 
המדוייקת. הנהג טען כי מדובר על חידוש ולכן 
שהרי  מדובר  מיגון  אישור  איזה  על  ברור  לא 

הרכב היה מוכר לחברת הביטוח.  
עקב  בוטלה  הפוליסה  כי  טענה  הביטוח  חברת 
אי קיומם של אמצעי מיגון. גם סוכן הביטוח פנה 
לנהג לפני ביטול הפוליסה ועדכן אותו טלפונית 
ובמייל כי הפוליסה תבוטל אם לא יומצא אישור 

מתאים.
מכתבי  לשלוח  החובה  כי  טען  הביטוח  סוכן 
התראה לכתובת העדכנית והנכונה של המבוטח 
היא של חברת הביטוח ועליה לודא קבלתו אצל 
לסוכן  קשורה  ואינה  עצמאית  זו  חובה  המבוטח. 
הביטוח  חברת  של  כשלוח  פעל  הסוכן  הביטוח. 
ולכן אף אם ייקבע כי הוא שגה הרי שאין חברת 

הביטוח יכולה להנות מטעות זו. 

נטל ההוכחה
בית המשפט אשר בחן את אופן הביטול  קובע כי 
דיני הביטוח מעניקים למבוטח ימי חסד בהם הוא 
יוכל לכלכל את צעדיו בטרם יפקע הביטוח אותו 
ביקש לבטל. על פי סעיף זה ביטול חוזה הביטוח 
נמסרה  שבו  מהיום  ימים   15 כעבור  משתכלל 
הודעת הביטול למבוטח ועל חברת הביטוח הנטל 
למבוטח,  הביטול  הודעת  את  מסרה  כי  להוכיח 
אלא שסעיף זה הוא הוראה הניתנת להתנייה אם 

יחפצו בכך הצדדים.
הביטול  הודעת  כי  להראות  המבטח  על  החובה 
נמסרה כדין. כלומר, תנאי לשכלול הביטול הוא 
על  משליחתה.  להבדיל  הביטול,  הודעת  מסירת 
הביטול  הודעת  כי  להוכיח  הנטל  המבטל  הצד 

הגיעה לידי הצד השני.
בית המשפט קובע כי חרף טענת נציגת חברת 
הרי שלא  רשום  בדואר  נשלח מכתב  כי  הביטוח 
לדעת  ניתן  לא  בדיון.  לכך  אסמכתה  כל  הוצגה 

ביטול  על  המבשר  המכתב  את  קיבל  הנהג  אם 
הפוליסה או אם לאו.  

המשפט  בית  קובע  הביטוח  לסוכנות  ביחס 
“שליחות  קובע  הביטוח  חוזה  לחוק   33 סעיף  כי 
הינה  ביטוח  הסוכנות  ומשכך,  חוזה”.  לעניין 
הנהג  את  ומייצגת  הביטוח  חברת  של  שלוחה 
מול חברת הביטוח. בנוסף, סוכן הביטוח הוא גם 
הכתובת לעניין מתן הודעות של המבוטח לחברת 

הביטוח בהתאם לסעיף 35 לחוק.
את  עדכן  לא  הביטוח  סוכן  כי  התברר  בדיון 
המבוטח  של  העדכנית  בכתובת  הביטוח  חברת 
ואין  תתבטל  הביטוח  פוליסת  כי  שסבר  מהטעם 
טעם לעדכן את חברת הביטוח בכתובת החדשה. 

מחדל ראייתי
שיחות  הציג  לא  הביטוח  סוכן  מכך,  יתרה 
אישורי  דואר,  משלוח  על  אישורים  מוקלטות, 
לידיעת  אינדיקציה  כל  או  מסרונים  של  קבלה 
מטעם  הפוליסה  את  לבטל  הכוונה  על  המבוטח 
ראייתי  מחדל  מהווים  אלו  כל  הביטוח.  חברת 

להוכיח התנהלות למול המבוטח. 
עם זאת החובה למשלוח הודעת הביטול היא על 
חברת הביטוח ולא על הסוכנות. את המשלוח יש 
לעשות על פי תנאי הפוליסה בדואר רשום ולא 

הוכח כי הדואר הרשום הגיע ליעדו. 
הסוכן  ידיעת  הביטוח  חוזה  חוק  פי  על  בנוסף, 

לא  הסוכן  אם  גם  ולכן  הביטוח  חברת  כידיעת 
עדכן את החברה, יש לראות בידיעתו את ידיעת 

החברה. 
בית המשפט מדגיש כי העובדה שהנהג ידע כי 
התנהלותו עלולה לגרור את ביטול הפוליסה לא 
מייתרת את חובת חברת הביטוח לשלוח מכתבי 
לוודא  וכן  הנכונה  לכתובת  ביטול  על  הודעה 

ולהוכיח כי התקבלה אצל המבוטח. 
בית המשפט קובע כי שליחת הודעת ביטול על 
ידי חברת הביטוח למשרדו של סוכן הביטוח, גם 
אם הסוכן הינו שלוחו של המבוטח לצורך כריתת 

החוזה, אינה עומדת בדרישת החוק.
משכך, קובע בית המשפט כי הפוליסה בתוקף, 
הנזקים.  את  לשלם  הביטוח  חברת  את  ומחייב 
כי  המשפט  בית  קובע  הביטוח  לסוכנות  ביחס 
חברת  את  עדכנה  לא  כאשר  במחדל  פעלה  היא 
הביטוח בכתובתו החדשה של המבוטח. עם זאת, 
הכלל הוא כי הפרת חובת הזהירות בידי הסוכן, 
כשלעצמה, אינה מקנה למבוטח זכאות לפיצויים. 
אנו למדים שוב כי העדר תיעוד מסודר ובקרות 
הסוכן  את  להוביל  עלולים  הצירוף  תהליכי  על 
יש לפעול  ומשכך  הלקוח,  מול  מיותרים  לדיונים 
מנחים  כללים  פי  על  ומדוייקת  מבוקרת  בצורה 
המתעדים את כל תהליכי האינטרקציה עם הלקוח. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח רן
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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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו 
ובצער המשפחה של עובד הלשכה 

איציק עגיב על פטירת אחיו

 שלום עגיב 
ז"ל 

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה אורי 

בנימין על פטירת אימו  

רמזיה בנימין  ז"ל 
שלא תדע עוד צער

מנכ"ל ג'נרלי: 
התאוששות מהירה של 

תעשיית הביטוח

משדר מ דונט,  פיליפ  ג'נרלי,  הביטוח  חברת  נכ"ל 
של  מהירה  התאוששות  שתהיה  ומעריך  אופטימיות 
המוביל  הענף  יהיה  הביטוח  הקורונה.  ממגפת  הביטוח  ענף 

בהתאוששות הכלכלית, לדבריו.
דונט אמר בראיון שהעניק לערוץ הטלוויזיה בלומברג, שהמצב 
ג'נרלי  וכי  הביטוח  בענף  חדשות  הזדמנויות  חלון  יצר  הנוכחי 
מתכוונת לנצל אותן. החברה תעמוד לימין הלקוחות, תוך יצירת 

צינורות שיווק מתאימים להתמודדות עם המצב החדש.
באיטליה,  שמרכזה  בג'נרלי,  העבודה  של  משמעותי  חלק 
נעשה מהבתים. דונט מסר כי 90% מהפעילות נעשית מהבתים 
לפניות  היענות  של  המשמר  על  נמצאים  החברה  עובדי  וכי 
גדולה,  נזילות  יש  ״לחברה  ומתן תשובה לצרכיהם.  הלקוחות 
בפורטוגל.  ביטוח  חברת  ברכישת  הושקע  מהכסף  חלק  ורק 

חשוב לשמור על נזילות בזמן הזה״, הדגיש.
מנכ"ל ג'נרלי העריך שתהיה התאוששות חזקה ב־3 כלכלות 
התאוששות  ואיטליה.  צרפת  גרמניה,   - באירופה  עיקריות 

חלשה יותר תפקוד את מדינות מזרח אירופה.

אפקט הקורונה: הפסד של 
140 מיליארד דולר למבטחים

יותר, ח פסימית  תחזית  הציגה  ווטסון  טאורס  ווילס  הברוקרים  ברת 
זו של דונט. מגפת הקורונה תגרום להפסד ענק למבטחים  לעמות 
ומבטחי המשנה שיגיע ל־140 מיליארד דולר. זהו הפסד גדול יותר מאשר 

ההפסד במתקפה על מרכז הסחר העולמי בספטמבר 2001.
לפי התחזית הזו, ההפסד של חברות הביטוח בארה"ב עשוי להגיע ל־22 
מיליארד דולר. ואילו ההפסד של המבטחים בבריטניה עשוי להגיע ל־13.9 

מיליארד דולר.
הברוקרים מציינים בתחזית ההפסד שמגפת הקורונה גררה אחריה פגיעה 
גוררים  כבר  הצפויים  ההפסדים  העולם.  ברחבי  הכלכלית  בפעילות  קשה 

דיונים בממשלות כיצד להתמודד עם מגפות דומות בעתיד.
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