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ביטוח ופיננסים

גיבוי מלא
חברי הוועדה המייעצת לנשיא 
הודיעו כי יעניקו לו גיבוי מלא 

בנושא המאבק בכניסת חברות 
האשראי לענף < עמ' 4

עשייה אמיתית
סו"ב ליאור הורנצ'יק, סגן ומ"מ 

נשיא הלשכה, בטור מיוחד 
על חשיבותו וייחודו של סוכן 

הביטוח < עמ' 10

נאבקים במתחזים: 
צוות מיוחד של הלשכה 

ילחם באתרי פישינג
האתרים המתחזים, שהפכו נפוצים יותר ויותר בעת האחרונה, גורמים נזק רב לסוכנים 

ולציבור המבוטחים ובלשכה לא נשארים אדישים - צוות בכיר יפעל בשיתוף פעולה עם 
רשות הסייבר הלאומית ורשות שוק ההון למיגור התופעה < עמ' 3־2

לשכת 
סוכני ביטוח 

מאחלת חג 
שבועות 

שמח



| 27 במאי 22020  02  02  02  02  02 

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03 | מנכ"ל: מוטי ארבל | עורכת ראשית: אושרת קמחזי | 
כתיבה: רונית מורגנשטרן | מפיק: יאיר ילין | מקבוצת R&B Media. לתגובות: office@rbmedia.co.il | לפרסום במגזין: שי שמש, 

shutterstock :צילום השער: גיא קרן | צילומי אילוסטרציה | shivuk@insurance.org.il ,050טל' 7116554־

חדשות | המאבק באתרים המתחזים

צוות מיוחד: הלשכה נלחמת באתרים 
ובגופים מתחזים

האתרים המתחזים דולים פרטים אישיים )פישינג( של מבוטחים כדי להשתמש בהם לצרכי 
רווח והעברה לגופים אחרים, וגורמים נזק לציבור ולסוכני הביטוח < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

אתרים כ  נגד  הלשכה  של  ממלחמתה  חלק 
הגורמים  הביטוח,  בתחום  מתחזים  וגופים 
מיוחד  צוות  הוקם  הביטוח,  לסוכני  נזק 
ורדה  הביטוח  סוכני  חברים  בצוות  לסיכולם. 
זיו וישראל גרטי, ובראשו עומד  לבקוביץ, יואל 
הלשכה.  נשיא  וסגן  מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב 
שוק  רשות  של  נציג  גם  להצטרף  אמור  לצוות 

ההון, ביטוח וחיסכון.
גופים/  7 על  לרשות  הלשכה  דיווחה  בעבר 
אתרים מתחזים, שבין היתר התחזו ל"הר הביטוח", 
פרטים  דולים  וכך  ביטוח,  כפל  לבדוק  המציעים 
להשתמש  כדי  מבוטחים  של  )פישינג(  אישיים 
בהם לצרכי רווח והעברה לגופים אחרים. הגופים 
אותרו ויורטו בידי מערך הסייבר הלאומי. מדובר 
שווא  ומצגי  שקריות  הודעות  ששולחים  בגופים 
מגורמים  והן  הביטוח  ענף  מתוך  הן  לציבור, 

חיצוניים שחשודים בפלילים בפעילותם זו.
מדאיגה  בתופעה  נתקלנו  האחרונה  "בתקופה 
מתחזים  אתרים  של  גל  הלאומית.  ברמה 
שמוקמים  ישראל,  מדינת  של  רשמיים  לגופים 
במטרה להשיג בדרכים פסולות מידע אישי של 
פעם  בכל  נקודתית  לפעול  התחלנו  מבוטחים. 
שגילינו אתרים מתחזים כאלה ומהר מאוד הבנו 
צוות  הוקם  כך  לשם  רחבה.  בתופעה  שמדובר 
חורמה  מלחמת  שתכליתו  הייעודי  המשימה 
גולשת  שלעיתים  זו  מעין  פסולה  בהתנהגות 
לפסים עברייניים. המלחמה שלנו כאן היא למען 
שמם הטוב של סוכני הביטוח, ובראש ובראשונה 
- שלומם של המבוטחים. עד כה רשמנו הישגים 
לא מבוטלים, אך כאמור אנחנו נדרשים להמשך 
וכך נעשה״,  והנרחצת שלנו,  הפעילות התקיפה 
ליאור  סו״ב  הלשכה,  נשיא  ומ"מ  סגן  מסביר 

הורנצ'יק.
המיוחד,  הצוות  חברת  לבקוביץ,  ורדה  סו"ב 
מועדון  וחברת  הבריאות"  "עולם  חברת  מבעלי 
שהתאפשרה  מאז  החל  "הכל  מספרת:   MDRT
בלבד  לחתימה  חלון  יש   - הדיגיטלית  החתימה 

והמבוטח לא רואה על מה הוא חותם.
עם  האוצר  משרד  מטעם  לאתר  המתחזים  ״יש 
הלוגו של המשרד ומציעים ללקוח הטבה של 40% 
פעולה  לשתף  מתפתים  אנשים  הרפורמה;  לאחר 
דואג  האוצר  שמשרד  ומאמינים  תמימים  הם  כי 
לממש את זכויותיהם. בחלק מהמקרים הם מוסרים 
את  ואפילו  הוצאתה  תאריך  הזהות,  תעודת  את 

הקוד לאזור האישי, כשאז מפעילי האתר המתחזה 
יכולים לחשוף את כל המידע הרפואי ומידע נוסף 
לגבי אותו מבוטח, ולבסוף מוסרים גם את מספר 

כרטיס האשראי. 
בסוכנויות  תיקים  מנהלי  אחרים,  ״במקרים 
למעסיק  פנסיוני  ביטוח  להציע  שבאים  ביטוח, 

עבור עובדיו, מחתימים את העובד על הדרך על 
המקורי  הסוכן  אחר.  ביטוח  על  גם  סוכן  מינוי 
שלא  המבוטח  מול  בירור  ומתחיל  הודעה  מקבל 
יודע על מה מדובר, כי מבחינתו המעסיק עשה לו 
פנסיה וזהו. לאחר הבירור המבוטח מבטל גם את 
הפנסיה עקב אי אמון ומדווח למעביד על המקרה.

בעלי מקצוע אמינים
החתימה  ביטוח  סוכנות  שארע,  חמור  ״מקרה 
והוסיפה  ב'  נספח  צירוף,  חוזר  מסמכי  על  לקוח 
ידע  ולא  ראה  לא  המבוטח  לטופס.  שורות  כמה 
במעמד החתימה שהסוכנות מבקשת בשמו לקבל 
את הצהרת הבריאות ביום הכניסה לביטוח, בשעה 

שהבטיחו רק לתת הנחה בשם האוצר.
יום  את  פותחות  רבות  סוכנויות   - ״התוצאה 
החתימות  עקב  הלקוח  שימור  בתהליך  העבודה 
שלא כולן ׳כשרות׳, כל זאת בשעה שאנחנו רוצים 
וישרים  למצב את עצמנו כבעלי מקצוע אמינים 
ללא  כלשונן  הפיקוח  הוראות  את  לקיים  ועלינו 

תוספות יצירתיות.
כדוגמת  מקרים  לאיתור  יפעל  שהוקם  ״הצוות 
אלה, יחשוף את המתחזים וידאג שיענשו בדרכים 

שונות".
הבריאות:  עולם  חברת  מבעלי  זיו,  יואל  סו"ב 
של  רשמי  לוגו  עם  מודעות  מפרסמים  "גופים 
ומשליכים  הבטחות  כותבים  ממשלתי,  משרד 
מאמין  מהמקרים  שבחלק  לציבור,  פתיונות 
במתחזים  רבות  פעמים  מדובר  פעולה.  ומשתף 
שרוצים להגיע לבסיסי נתונים וסוחרים בהם עם 

מי שמשלם להם עליהם.
במוקדנים  מדובר  אחרים  ״במקרים 
כביכול,  ביטוח,  חברת  מטעם  שמתקשרים 

עדי בן אברהם וליאור הורנצ'יק | צילומים: גיא קרן

 הורנצ׳יק: ״הקמנו 
צוות משימה ייעודי 

שתכליתו מלחמת חורמה 
 באתרים המתחזים 
שפוגעים במבוטחים״
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אם  גם  ביטוח,  סוכנות  שזו  מסתבר  ואז 
סוכנות בבעלות חברת ביטוח, אלא שמדובר 
ביוזמה פרטית ללא קשר למנהלי חברת הביטוח. 
ידע  שום  ללא  במוקדנים  המקרים  ברוב  מדובר 
ביטוח  של  הוזלה  מציעים  כמומחים,  שמתחזים 
ולקנות  ישנה  פוליסה  לבטל  מציעים  בריאות, 
משמעותי  נזק  גורמים  רבות  ופעמים  חדשה, 

למבוטח.

איתור המתחזים
המודעות  את  נאתר  הצוות,  עבודת  ״במסגרת 
המתחזות ואת השיחות המתחזות, נפנה למנהלים 
התקשרו  שבשמן  הביטוח  בחברות  בכירים 

מדובר  אם  הנושא;  את  שיבדקו  כדי  המוקדנים, 
בסוכני ביטוח שעושים את הדברים האלה, נפנה 
הפעילות  את  ויפסיקו  יתנצלו  הם  אם   – אליהם 
המתחזה שלהם, כנראה שנסלח להם; אם לא, נפנה 
לגבי  צעדים.  נגדם  שתנקוט  ההון,  שוק  לרשות 
מתחזים שכלל לא קשורים לביטוח, נפנה למשטרה 

ולרשות שיפתחו נגדם בחקירה פלילית". 
עו"ד עדי בן אברהם, היוע"מש של הלשכה: "גם 
זיהינו  הקורונה,  בתקופת  שאת  ביתר  אך  לפני, 
לאתרים  המתחזים  אתרים  של  מגמה  בלשכה 
תיקי  את  לשפר  לציבור  ומציעים  ממשלתיים 
הבטחות  באמצעות  היתר  בין  שלהם,  הביטוחים 

לרפורמות וחקיקה, שכלל אינה קיימת.

״לאור התופעה וכדי למנוע את הטעיית הציבור 
הקמת  של  המטרה  מיוחד.  פעולה  צוות  הוקם 
שאינם  האתרים  את  לאתר  היא  המיוחד  הצוות 

מפוקחים ולהוביל לסגירתם.
על  ההון  שוק  לרשות  הלשכה  פנתה  ״במקביל 
פעולה  בשיתוף  הללו  הפעולות  את  לבצע  מנת 

איתה ובכך לייעל את התהליך".
סו"ב ישראל גרטי, יו״ר ועדת אלמנטר בלשכה 
וחבר הצוות המיוחד: "אני מברך על הקמת הצוות 
שתפקידו למגר את ההתחזות של מוקדים ואנשי 
שגורמים  אמינים,  ולא  מקצועיים  לא  מכירות 
נזק בלתי הפיך למבוטחים. כולי תקווה  לעיתים 

שנוכל לנקות את הענף מגורמים אלה".

הטוב " שמנו  על  נלחמים  שאנחנו  בעוד 
מקצועיים  לא  גורמים  נגד  ויוצאים 
יש  לקוחות,  של  תמימות  שמנצלים 
סוכנויות ביטוח שמעזות להתנהג בצורה חזירית 
עצוב  בסיפור  לשתף  בחרתי  לקוחות.  כלפי 
שקרה ללקוחות שלי ובאותה נשימה - להלין על 
מספרת  כך",  להתנהג  מעיזים  שבכלל  קולגות 
אסתי יהונתן  ל"ביטוח ופיננסים", שהיא  סו"ב 
גם שוטרת מתנדבת, המבקשת להציף התנהלות 

לא הוגנת של סוכנות ביטוח.
מנסים  כולם  כאשר  אלו,  טרופים  "בימים 
זוג  לשרוד את התקופה והמצב הכלכלי הקשה, 
לקוחות שלי שנקלע לחובות עקב קניית דירה, 
פנה לסוכנות ביטוח לקבלת הלוואה בסך 60 אלף 
בתחילה  האישה;  אצל  הקיימות  מהקופות  שקל 
הם פנו אליי וביקשתי שיחזרו אליי אחרי החג. 
הלחץ הגדול השפיע עליהם כנראה והם המשיכו 

בתהליך בסוכנות האחרת.
לסוכנות  שילמו  שהם  לי  הסתבר  "בדיעבד 
שקל   2,400 בסך  במסלקה  שימוש  דמי  האחרת 
בשעה שלסוכן זה עולה 18 שקל - טוב שיגבו 
אחד  מכו  שקל   1,200 גבו  הם  אבל  שקל,   100

דמי  הסוכנות  מהם  גבתה  בנוסף,  הזוג.  מבני 
הייתי  לא  אני  שקל.   5,400 בסך  טיפול 

סוכן  וכל  הטיפול,  על  דבר  מהם  גובה 
אם  שקלים,  מאות  כמה  גובה  היה  אחר 

היה גובה. 
להעז  החוצפה  מאיפה  שואלת  "ואני 

"זה  יהונתן;  סו"ב  קובלת  כך?",  להתנהג 
תמימים  לקוחות  של  ציני  ניצול  פשוט 

הנמצאים במצוקה".
הם  שקל  אלף   60 בסך  הלוואה  על  לדבריה, 
 ,)13%( בה  הטיפול  בגין  שקל   7,800 שילמו 
על  דירנו  לא  "ועוד  להם  חשוב  שקל  כשכל 

שוק  של  ברמה  ממש  זה  ההלוואה.  של  הריבית 
אפור. איבדנו את צלמנו?. 

"אם לא נדבר, זה לא ייעצר. עצוב ונורא כואב 
על הזוג שנוצל עקב מצוקתו הכלכלית הקשה. 
אני 28 שנה בענף ומעולם לא ראיתי דבר כזה; 
ניצלו את המצוקה שלהם, את התמימות 

שלהם. 
התחרות המטורפת והחזירות של 
תיעצר  לא  הביטוח  מסוכני  חלק 
שמחה  ואני  בה,  נטפל  לא  אם 
שהוקם  המיוחד  הצוות  הקמת  על 
ביטוח  בסוכני  שיטפל  כדי  בלשכה 

שמתנהגים ככה כלפי לקוחות".
הצוות  חברת  לבקוביץ,  ורדה  סו"ב  לדברי 
בידי  נמצאת  הסוכנות  שם  בלשכה,  המיוחד 
הצוות, והוא יטפל בנושא בחומרה, כולל העברה 

לטיפול רשות שוק ההון.
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יואל זיו,  ורדה לבקוביץ  וישראל גרטי | צילומים: גיא קרן ובאדיבות הלשכה

"למה ההתנהגות הזאת?"
סוכנות ביטוח גבתה מלקוחה 2,400 שקל על מסלקה ו־5,400 שקל עמלה 

לטיפול בבקשת הלוואה בסך 60 אלף שקל < רונית מורגנשטרן

אסתי יהונתן
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הלשכה, ה לנשיא  המייעצת  וועדה 
נשיא  כץ,  אודי  סו"ב  עומד  בראשה 
מיוחד  לדיון  הלשכה לשעבר, התכנסה 
לתחום  האשראי  כרטיסי  חברות  כניסת  בנושא 

הביטוח.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, סקר בפני 
הלשכה  של  מאבקה  פעולות  את  הוועדה  חברי 

בנושא זה וזכה לגיבוי מלא מחברי הוועדה.
בו  והובעו  בוועדה היה מקצועי  נמסר כי הדיון 
הפרק  על  שעומדים  הנושאים  בכל  דעות  מגוון 
כעת בלשכה, וכי נשיא הלשכה רשאי להחליט מה 

לאמץ מתוך ההצעות ומה לא.

מוריד את הכובע
לדברי סו"ב שוקי מדנס, חבר הוועדה: "מדובר 
הביטוח  סוכני  מבחינת  וקריטית  אקוטית  בבעיה 
נשיא  בפני  הכובע  את  מוריד  אני  בישראל. 
הלשכה וכל מי שעומד לצדו במאבק נגד כניסת 

חברות כרטיסי האשראי לתחום הביטוח.
"מדובר בתחרות לא הוגנת ודורסנית, שלצערנו 
הביטוח  חברות  מצד  גם  אותה  חווים  אנחנו 
יום,  של  בסופו  ישיר.  שיווק  עם  בנו  שמתחרות 

חברות  עם  פעולה  שישתפו  הן  הביטוח  חברות 
ביטוחים. נמשיך לדון  כרטיסי האשראי במכירת 
בישיבת  בנושא  במאבק  הנדרשים  במהלכים 

הוועדה הבאה".

 "מגבים את הנשיא והלשכה במאבק נגד 
כניסת חברות כרטיסי האשראי לביטוח"

חברי הוועדה המייעצת לנשיא הלשכה הודיעו בישיבה שנערכה השבוע כי יעניקו גיבוי מלא בנושא 
• "מדובר בתחרות דורסנית ולא הוגנת שתפגע בסוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק
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עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם, 

מרחוק

רוזנפלד, שוקי מדנס ואודי כץ | צילומים: באדיבות הלשכה



לא משנים אסטרטגיה 
כבר 20 שנים!
הולכים רק עם סוכני הביטוח בישראל יד ביד

סוכנים יקרים,
עדיין לא עובדים איתנו?

לחצו כאן להשארת פרטים

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

יותר שירות      יותר גמישות   

יותר זמינות        יותר כסף

https://bit.ly/3gl3YzD
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סו"ב עמנואל ישראלי:
לא  הם  ואם  דברים,  שלושה  מביא  אני 
יהיה  לא  הוא  המבוטח  ידי  על  מתקבלים 

לקוח שלי:
א. אצלי הלקוח הוא המוצר.

ב. השרות שלי שווה כסף.
ג. ביטוח זה העסק שלי, ולא תחביב.

בטנא שלי הוא יקבל:
א. אצלי, הוא החשוב ולא המוצר.

ב. את ההרגשה שהוא לא משלם לשווא.
של  בידיים  נמצא  שהוא  הידיעה  את  ג. 

מקצוען.

סו"ב מוטי בקר:
ודוגל  שנה  כ־20  מזה  ביטוח  סוכן  אני 
מקצועיות,  שירות,   – הערכים  במשולש 
לקוח  לכל  מעניק  אני  ככזה  ואמינות. 
תוך  ואכפתי,  ישיר  אישי,  שירות  ולקוח 
וסיוע בכל   זמינות מרבית, עזרה תמידית 

סוגיה ביטוחית.
כדי  תוך  רבה  מקצועיות  עמי  מביא  אני 
והעברתם  מקצועיים  תכנים  למידת 
ללקוחות. הקפדה  על  עדכונים שוטפים 
הלקוחות  לבין  שביני  המדיות  בממשקי 
במייל  דיגיטליים  עיתונים  )ואטסאפ, 

ועוד(. שם דגש על אמינות ויושר כלפי 
הלקוחות מתוך השקפת עולם בסיסית 

שאין כמו האמת.

סו"ב ורד וייסלר־גנץ:
הפסיכולוגיים,  בכלים  מלא  שלי  הטנא 
הסוציולוגיים והמדעיים, בכל רזי הניהול 
של הסוכנות הגדולה שלי, לקוחותיי ובני 

משפחותיהם.
שלל מוצרי הביטוח מונגשים באופן מלא, 
ועובדי  ולמנהלי  למשפחה  ומקצועי  ברור 

כל בית עסק, ברמה גבוהה וברורה.
שנים,   17 לפני  הביטוח  לענף  הגעתי 
מדרג  לכל  וניהולית  ארגונית  כיועצת 
אישית  ויועצת  והמנהלים,  העובדים 

למשפחות.
עולם הביטוח נועד להעניק ביטחון כלכלי 
ואמון אישי ברמה הגבוהה ביותר. כמאמנת 
את  עוטפת  אני  וקבוצות,  אישית  ומנחה 
החמים,  בכלים  העסק  ובית  המשפחה 
אחד  שכל  ביותר  החזקים  העדכניים, 

ונאמנות  ביטחון, אמון   - זקוק  מאיתנו 
מוחלטת.

שזו  עובדים   25 בן  נאמן  צוות  בניתי 
גאה  אני  חייו.  ומתווה  עבודתו  דרך 
סוכנות  בעלת  מנהלת,  אישה,  להיות 
מאוד  חזקה  ומשענת  גב  להוות  ביטוח, 
לכל עובדיי, לקוחותיי, לכל מנהל, בעלי 

משפחה - בנאמנות מושלמת.

סו"ב מומי סלע
לסוכן  תחליף  אין   - מתמיד  יותר  היום 
זמין,  אנושי,  המשפחתי.  האישי,  הביטוח 

מרגיע, מתעניין.
לסוג  גם  הפכנו  האלה  המטורפים  בימים 
ואף  לחבר  סוציאלי,  ועובד  פסיכולוג  של 
בן משפחה - הרבה מעבר לביטוח, ותכונות 

אלה לא קיימות בשום עיסוק אחר.
הדאגה,  החמלה,  זו  שלנו  הגלם  חומר 

האנושיות.

סו"ב גיורא קרן:
בביטוח,  עיסוק  שנות   42 זה  שלי  הטנא 
רק בביטוח. נאמנות ודאגה כנה ואמיתית 
ליווי  להם.  ורק  משפחתו,  ולבני  למבוטח 
של  קשים  בימים  גם  ולעיתים  בשמחות 

מחלה או מוות חלילה.
עצמו  מזמין  לקוח  כאשר  גאווה  תחושת 
לפגישה בארבע עיניים, מתייעץ בענייני 

פרויקט מיוחד לשבועות: 

מה מביאים סוכני וסוכנות הביטוח 
ב"טנא שלהם" למבוטחים

סוכני ביטוח חברי הלשכה מספרים על ייחודיותו של מקצוע סוכן הביטוח, מה 
מבדל אותם מחברות הביטוח ואיך כל זה משפיע על ציבור המבוטחים
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כספים ולעיתים גם בעניינים אישיים.
בטנא שלי יש גם סיפור של לקוח שפנה 
כשדמעות בעיניו וסיפר סיפור עצוב על 
מחלתו ועל ילד לא בריא, בקשתו הייתה 
אחרי  לאפוטרופוס  להתמנות  שאסכים 
וזו  עיסוקי  לא  הרי  זה  סירבתי,  לכתו. 
שאין  קץ  אין  מסירות  שדורשת  משימה 
פתרון  מצאתי  אבל  חזרה.  דרך  ממנה 
וכיוונתי אותו לכתובת המתאימה למצבו.

כל בת או בן של לקוח, הפונים ומבקשים 
פניה  ובעיקר  משרדנו,  לקוחות  להיות 
אותי  למנות  שמבקש  לקוח  של  אחת 
כשומר ואחראי על בנו, נותן המון כוח 

לעוד 42 שנים, לפחות.
חג שבועות שמח לכל עם ישראל ובעיקר 

לחיילינו.

 סו"ב שוש סלהוב
אלמנטרי  ביטוח  סוכנת  להיותי  בנוסף 
וחיים, לפני כעשר שנים למדתי והעשרתי 
האימון  בתחום  שלי  המקצועי  הידע  את 

והייעוץ העסקי וכלכלת המשפחה.
בעיקרו  מורכב  שלי  הביטוח  תיק 

עצמאיים   - הפרטי  מהמגזר  מלקוחות 
רבים  כולם.  את  מכירה  אני  ומשפחות. 
בדילמות  אותי  משתפים  מלקוחותיי 
בהקשבה  ואני,  משפחתיות,  או  עסקיות 
הקושי,  את  מזהה  ובמיומנות,  מלאה 
את  משקפת  הדילמה,  מקור 
ממקדת  שלי,  האחרת  ההיסתכלות 
ומאירה, נותנת טיפים מיידים, כלים 
טכניים, אימוניים ועוד למען שיפור 

התנהלותם ותוצאות שלהם.
כשאני רואה את הניצוץ בעיניים או 
אני  תודה,  והכרת  ההתרגשות  שומעת 
ערך  בעלת  שהייתי  הזכות  על  מודה 
מוסף משמעותי, בנוסף להיותי סוכנת 

הביטוח שלהם.

סו"ב מיקי חכם
ראשית אציין שהמבוטח הינו יישות שיש 
ויחס בגובה  לייחס לה כבוד וערך, טיפול 
העיניים. כל מבוטח והשפה שלו - האחד 
שורה  והאחר  ואינפורמציה  פירוט  דורש 

תחתונה. בכל מקרה, המבוטח אוהב יושר 
והגינות ולא התפתלויות מילוליות, וזה 

מה שהוא מקבל אצלי.
לעיתים ההגינות שלנו גורמת למבוטח 
שאמרתי  קורה  שלנו.  השגריר  להיות 
למבוטח אל תעשה ביטוח כי זה מיותר 
גם  כיסוי  על  ויתרתי  לא  ולאחר  לך, 
אם אפסיד אותו )אך הוא הקשיב, האמין 

ועשה(.
כחליפה  ביטוח  להתאים  שלנו  הנחרצות 
ובהתאם לצורך היא העיקר, וזה מה שמחזיק 
האמנתי  לא  מעולם  לך.  נאמן  מבוטח 

בלמכור ביטוח אלא בהתאמת רשת ביטחון 
כספית ורגועה לבית המבוטח.

הנרכש  שהביטוח  יום  כל  לאל  מודה  אני 
לשמוע  וגאה  הצורך.  בעת  עצמו  מוכיח 

מפי המבוטחים דברי שבח ותודה.
מבוטח  שליחות.  הינו  הביטוח  עבורי 
משיב  הוא  וכך  לכבוד  הראוי  אדם  הוא 
והיחס  יורדת  מיד  העסקית  המחיצה  לי. 
ולחוש  להיפתח  למבוטח  גורם  האישי 
ואוירה  בטוח במחיצתי לצד קפה, עוגיות 

משפחתית.
המוטו שלי "תן שרות שהיית רוצה בעצמך 
לקבל" ואז המבוטח נאמן לך לאורך הדרך 
להוכיח  וחבריו  משפחתו  את  וירתום 

שביעות רצונו ממך.
שהאגו  מלמד  שנה   38 כמעט  של  הוותק 
מטרפד והאנושיות מעצימה ומטפחת ולכן 

כל מבוטח אצלי הוא בן בית.
סו"ב איילת דן

ביטוחיים  פתרונות  מכיל  שלי  הטנא 
כיסויים  מציעה  אני  ללקוח;  שמתאימים 
מקפידה  אני  שלו.  הצורך  לפי  ביטוחיים 
לעבוד עם כמה שיותר חברות ביטוח על 
מנת שהסל יהיה מגוון ורחב, ואני מקפידה 

ללמוד ולהתקדם כך שהסל יהיה טרי.
התרומה שלי היא שברגע האמת הכסף 

יעבור מחברות הביטוח ללקוח.

סו"ב גיא לוי־עזר
 - עקרונות  שני  ממלאים  שלי  הטנא  את 
אכפתיות וצדק; אני פועל עבור הלקוחות 
שלי בדיוק כפי שהייתי פועל עבור עצמי.

הצוות שלנו יודע לעשות את העבודה!
תשתיות הסוכנות ערוכות לקליטה של לפחות 200 סוכנים נוספים,

לקדם כל סוכן מבחינת היצע המוצרים, שיטות העבודה, 
שימוש בטכנולוגיות ודיגיטל

עודד יערי,  מנהל ביטוח כללי

המשמעות של להיות סוכן ביטוח בקבוצת אליפים, זו היכולת להמשיך 
ולקדם את העסק שלך, בכח מלא, גם בתקופת משבר”

”
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על ב ביטוח  בכלל  סוערים  העניינים  עוד 
נוה,  יורם  המנכ"ל  הדחת  ניסיון  רקע 
ההשקעות  בפעילות  ממשיכה  החברה 
שלה, ודיווחה השבוע על השקעות חדשות בארץ 

ובארה"ב.
עם  אסטרטגית  שותפות  על  חתמה  הקבוצה 
האמריקאית  הביטוח  חברת  של  ההשקעות  זרוע 
MetLife, להקמת פורטפוליו של מבני תעשייה, 
לוגיסטיקה ומגורים להשכרה במיקומים מרכזיים 
מיליארד  כ-1.2  של  כולל  בשווי  ארה"ב,  ברחבי 

דולר. 
וקבוצת   MetLife ישקיעו  השותפות,  במסגרת 
כלל כ-200 מיליון דולר כל אחת בפרויקטים של 
פיתוח נכסים חדשים, במטרה להחזיקם לטווח ארוך 

 .)Build to Core כנכסים מניבים )אסטרטגיית
חטיבת  מנהל  כ.נ.ף  מנכ"ל  דורי,  יוסי 
"מדובר  ופיננסים:  ביטוח  בכלל  ההשקעות 
בשותפות אסטרטגית וחשובה עבור קבוצת כלל 
ביטוח ופיננסים עם MetLife, מחברות הביטוח 
זו, ערך משמעותי  הגדולות בארה"ב. לשותפות 
העמקת  זמן,  לאורך  ההשקעה  היקפי  בהגדלת 
הידע והניסיון בתחומי הפיתוח בארה"ב וחשיפה 
לעסקאות ולאסטרטגיות השקעה נוספות בעתיד. 
לנכסים  חשיפה  לנו  מעניק  זה  השקעה  אפיק 
התעשייה  בסקטור   Class A מסוג  חדשים 
להשיא  לנו  ויאפשר  בארה"ב  והלוגיסטיקה 
הוא  זה  הסכם  עמיתינו.  עבור  עודפת  תשואה 
בעל חשיבות רבה עבורנו, כגוף מוסדי ישראלי 

נכסי  בפיתוח  ישיר  באופן  לראשונה,  המשקיע, 
נדל"ן בחו"ל".

עם השקת השותפות, הוציאו לפועל כלל ביטוח 
פרויקטים;  שלושה  כבר   MetLifeו־ ופיננסים 

ושטחי  יח"ד   232 מגורים המכיל  פרויקט 
מסחר בדרום מערב פורטלנד, פרויקט 

מזרח  בצפון  יח"ד   377 המכיל 
לפיתוח  ופרויקט   DC וושינגטון 
כ־810  של  בהיקף  הפצה  מרכז 
שני  אושרו  לאחרונה,  ר"ר.  אלף 
פרויקטים נוספים של פיתוח נכסי 

Last Mile, בהיקף של כ־300 אלף 
עם  מיד  יושכרו  אשר  בנבדה,  ר"ר 

לתקופה   )pre lease( בנייתם  השלמת 
.Amazon של 15 שנים, לחברת

את העסקה הוביל מטעם כלל ביטוח ופיננסים 
עידן גולומב מנהל ענף נדל"ן בינלאומי בחטיבת 
לורנס  עו"ד  בעסקה  ייצגו  כלל  את  השקעות. 
 ,Greenberg Traurig מפירמת  שטרנטל 
ומנהל  צחי דרוקר, סמנכ"ל בכיר  בהובלת עו"ד 

תחום מטה מקצועי ויועמ"ש של כ.נ.ף.

מימון פרויקטי נדל"ן
כלל ביטוח ופיננסים חברה בשיתוף פעולה עם 
מהחברות  גזית,  עדי  של  בניהולו  ברקת,  חברת 
המובילות והחלוצות במתן אשראי לענף הנדל"ן, 

לצורך מימון פרויקטי נדל"ן.

כלל  תשתלב  במסגרתה  הראשונה  ההלוואה 
כ-130  של  בסך  בנייה  ליווי   - ופיננסים  ביטוח 
מיליון שקל לקבוצת בעלי קרקע, לצורך בניית 
'פארק  שכונת  בלב  יוקרתי  מגורים  פרויקט 
ים.  בת  העיר  מערב  דרום  ברובע  הים' 
בכ־500  נאמד  שהיקפו  הפרויקט, 
מיליון שקל עם צפי רווחיות של 
של  שטח  על  ישתרע  כ־23%, 
מתחם  ויכלול  מ"ר  כ־5,998 
הכוללים  מגדלים   2 בן  מגורים 
בניין(.  בכל  יח"ד   93( יח"ד   186
ידי  על  אלה  בימים  המבוצעות 
הקבלן המבצע אלקטרה בנייה, צפוי 

להסתיים עד מאי 2023.
משקיעה  ופיננסים  ביטוח  "כלל 
בישראל  העסקאות  נפח  בהגדלת  רבים  משאבים 
לייצר  טווח  ארוכת  אסטרטגיה  מתוך  ובעולם, 
הסחיר.  השוק  על  עודפות  תשואות  לעמיתים 
לכלל  מאפשר  ברקת  חברת  עם  הפעולה  שיתוף 
ההשקעה  לסגמנט  להיחשף  ופיננסים  ביטוח 
בקבוצות רכישה - פלח ריווחי בעולם של ליווי 

בניה", ציין דורי.
אריק  הוביל  ביטוח  כלל  מטעם  העסקה  את 
ביטוח  כלל  בחברה.  העסקי  האשראי  מנהל  רוט 
ופיננסים יוצגה בעסקה על ידי עורכת הדין אורית 
ישראלי ממשרד עמית פולק מטלון. את העסקה 
ליווה מטעם ברקת מול כלל ביטוח ופיננסים עו"ד 

איתי גפן, ממשרד גורניצקי.

 כלל ביטוח מגדילה השקעותיה בנדל"ן 
בארץ ובחו"ל

לראשונה נכנסת החברה לתחום מימון פרויקטים בהלוואות בישראל; בארה"ב תשקיע 
כ־200 מיליון דולר בפרויקט של מטלייף האמריקנית < רונית מורגנשטרן

לפייסבוק >>

שכל דרך שתסעו בה תהיה זבת חלב ודבש. 

חג שבועות שמח!

יוסי דורי צילום:סיון פרג'

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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נזקים ע שהסב  הקורונה  משבר  קב 
משמעותיים ביותר למשק כולו, הנהלת 
איילון ביטוח החליטה על מספר צעדי 
וכל  בהוצאות החברה,  התייעלות שנועדו לחסוך 
בטחונם  בריאותם,  על  מירבית  שמירה  תוך  זאת 
והמנהלים.  העובדים  של  וזכויותיהם  התעסוקתי 
והידברות  היוועצות  של  תוצאה  הינן  ההחלטות 
מתמשכת עם ועד העובדים וההסתדרות העובדים 

הלאומית.
מאז פרוץ המשבר נקטה החברה במספר צעדים, 
והם  מעובדיה,  כ־15%  לחל"ת  הוציאה   ובהם: 
יוני  חודש  בתחילת  לעבודתם  לשוב  אמורים 
נוספות,  שעות  לעבוד  האפשרות  בוטלה   ,2020

והיה ניצול מוגבר של ימי חופשה שנתית.
כעת החליטה איילון ביטוח על צעדים נוספים 
וביניהם: ביטול כ־50 משרות, לרבות של מנהלים, 

התחייבות שלא לאייש את המשרות שבוטלו עד 
סוף שנת 2020 אלא בהיוועצות עם ועד העובדים; 

בהסכם  הקבועה  השכר  תוספת  תשלום  דחיית 
הקיבוצי לסוף שנת 2020 או תחילת 2021, דחיה 
של המענקים שהיו אמורים להשתלם בגין הישגי 
מפעולות  בחלק  וקיצוץ   2019 בשנת  החברה 

הרווחה שתכננה החברה.
העובדים  ועד  בשיתוף  החברה  פועלת  בנוסף, 
ככל  להקלה  הלאומית  העובדים  והסתדרות 
האפשר על העובדים המסיימים את עבודתם, הן 
על ידי מתן מענק כספי לעובדים אלו והן בסיוע 
העובדים  הסתדרות  ושל  החברה  של  במשותף 
בשוק  בהשתלבות  עובדים  לאותם  הלאומית 

העבודה.
היא  אותם  הצעדים  שכלל  צופה  הבת  החברה 
נקטה מאז פרוץ המשבר והצעדים עליהם החליטה 
עתה יחסכו כ־30 מיליון שקל מהוצאותיה בשנת 

.2020

בעקבות משבר הקורונה - איילון מפטרת 
50 עובדים ודוחה מענקים

המשבר, שהסב נזקים משמעותיים ביותר למשק כולו, הביא את הנהלת החברה לנקוט במספר צעדי 
התייעלות שנועדו לחסוך בהוצאות < רונית מורגנשטרן

אריק יוגב | צילום: אייל גזיאל

מוקד שירות 24/7 
מערך מכונאים, חשמלאי רכב הזמנת שירותי גרירה וחילוץ

וגוררים מקצועיים הזמין לכל קריאה

8 סניפים בפריסה ארצית, לביצוע 
עבודה איכותית לתיקון רכב אחרי תאונה

מחלקת שירות שתחסוך לכם זמן 
ותקל את ההתמודדות ביישוב בעיות

שירותי דרך וגרירה 

סיוע בתביעות צד ג' רשת מרכזי שירות 

עם מגוון שירותים מקיף לכם ולמבוטחים שלכם
אתם יכולים להיות בראש שקט שאתם בידיים טובות 

ברגע האמת, הכי טוב שגריר! ברגע האמת, הכי טוב שגריר! 

אתכם לאורך כל הדרך 073-2288822073-2288822 הקו הישיר לסוכנים
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מרחיבה ק ופיננסים  ביטוח  הראל  בוצת 
ותייצג  הגלובלית  פעילותה  את 
לראשונה ענקית ביטוח מסין. הקבוצה 
כנציגה  לשמש  בלעדיות  הסכם  על  חתמה 
הסיני  הביטוח  ענק  של  בישראל  הבלעדית 
 China Taiping Reinsurance Co. Ltd.

.)TPRe(
פעולה  שיתוף  להסכמי  מצטרף  זה  הסכם 
מ־14  יותר  עם  הראל  שמקיימת  גלובאליים 

תאגידי ביטוח בינלאומיים מהגדולים בעולם.
היא   TPRe הביטוח  חברת  כי  נמסר  מהראל 
ונוסדה  בסין  הגדלות  הביטוח  מחברות  אחת 

משרדיה   .1980 בשנת  קונג  בהונג 
אך  קונג  בהונג  ממוקמים  הראשים 
רחבי  בכל  ונציגויות  לחברה משרדים 
סניף  בבייג'ינג,  משרד  ובהם  אסיה 

לחברה  בנוסף,  ביפן.  וסניף  במלזיה 
במקומות  ונציגויות  בלונדון  משרד 
 TPRe נוספים ברחבי העולם. נכון להיום

ברחבי  שווקים  ממאה  ביותר  לקוחות  משרתת 
האחרונות  בשנים  מעמדה  על  ושומרת  העולם, 
כשחקן מוביל בשוק המבטחים של אסיה. היקף 
 2018 בשנת  החברה  שביצעה  הביטוח  פרמיות 
נכסים  ולחברה  דולר  מיליארד   1.95 על  עמד 

פיננסים מנוהלים בהיקף של 5.62 
מיליארד דולר. 

ביטוח  הראל  קבוצת  נשיא 
המבורגר:  גדעון  ופיננסים 
"קבוצת הראל היא קבוצת הביטוח 
שותף  שהיא  בישראל  היחידה 
הביטוח  חברות  אותן  כל  של  גלובלי 
הבינלאומיות המתמחות בביטוחים גלובליים. זה 
הופך אותה לייחודית ומובילה בתחום הביטוחים 
כן,  כמו  ישראליות.  חברות  עבור  הגלובליים 
חברת הראל הינה החברה היחידה שיש לה מחלקה 

מיוחדת לביטוחים גלובליים".

 קבוצת הראל תייצג בישראל את 
 China Taiping Reinsurance

 הקבוצה, שמשתפת פעולה עם 14 תאגידי ביטוח בינלאומיים תשמש כעת גם כנציגה הבלעדית 
של ענק הביטוח הסיני בישראל < רונית מורגנשטרן

היה מ הסתיים,  שטרם  הקורונה,  שבר 
לקבלת  עצומה  הזדמנות  מבחינתי 
ההבנה  ובראשם  משמעותיות  תובנות 
שינה  ובכל  קימה  בכל  ולכן  צפויים  בלתי  שהחיים 
יש לומר תודה על מה שיש, להפיק לקחים, לנסות 
וביניהם  האספקטים  בכל  טובים  ויותר  יותר  להיות 
ולא  זכות  זוהי  הרי  ציבור,  בצרכי  העוסקים  סוגיית 
נכשל  שמא  הרצינות,  במלוא  לקחת  שיש  חובה 
למען  הנותנים  ציבור  כשליחי  מהותנו  את  ונפספס 

הכלל.
רבים,  הרגלים  לנו  ושינתה  לימדה  הקורונה 
ודיגיטלי,  מהיר  נהיה  הקצב  לאחר,  הפך  העולם 
המשפחתיות קיבלה משמעות נוספת והאבחנה בין 
לנו לסדר את סדרי העדיפות  גרמה  עיקר לטפל 

מחדש, או - ״לחלק את הקלפים מחדש״.
מי שמכיר אותי יודע את גאוותי העצומה לענף 
ולחברות,  לצרכנים  והמשק,  לכלכלה  מהחשובים 
והוא ענף סוכני הביטוח המביא לידי ביטוי מנעד 
רחב של יכולות שבסוף היום סוג של מצילי חיים 

ומעודדי המשק.
כל  לסיים  הקורונה  בתקופת  עצמי  על  לקחתי 
ערב/לילה של יום עבודה עם מחברת שקראתי לה 

אני  שבא  )ועדיין(  הקורונה  של  התובנות  מחברת 
מנסה לרחף מעל הכל ולתת סוג של M.R.I לציבור 
למען  ועוד  עוד  לתת  יכול  כסוכן  אני  מה  ולהבין 
וחווים תקופה לא פשוטה של  הלקוחות שלי שחוו 

חוסר וודאות מתמשך שהסוף איננו ידוע. 

עוגן עבור הלקוחות
עבור  אני  ביטוח  סוכן  להיותי  שמעבר  הבנתי 
״האורים  להיות  שאמור  ״עוגן״  שלי  הלקוחות 
ובעיקר  רבים  תוכן  בעולמות  שלהם  והתומים״ 

נושא משרת אמון עבורם.
הפער  את  לנו  חידד  הקורונה  אמרנו שמשבר  אז 
העשייה  היא  העיקר  מבחינתי  אז  וטפל,  עיקר  בין 
לשכת  מהנהגת  חלק  בהיותי  העילאית  והשליחות 
רף  הציבה  רבים  שלדעת  בישראל,  ביטוח  סוכני 
חדש בעולמות הגילדות המקצועיות. תחילה, בהבנה 
שנית,  לכלל,  לדאוג  זה  ציבור  כשליחי  שמטרתנו 
פחות  ולא  מיותרים  רקע  ורעשי  עסקנות  לנקות 
משמועתי לנסות להוביל לדרך שבה הטוב גובר על 

הרע, האור על החושך והמקצועיות על העסקנות. 
שאל אותי פעם חבר להנהגה למה למישהו להיות 
להועיל?.  ולא  להזיק  בא  הוא  אם  ציבור  שליח 

ולצערי יש גם כאלו הרוצים ברעת הלשכה מתוך 
מושג   - בנגמ"ש  לירות  המוכנים  כאלו  הבית, 
שחזרו עליו פעמים רבות גם בקדנציות הקודמות.

אנו חייבים לזכור את יעודנו בעולם והוא להיות 
הלקוחות  למען  ביותר  הטובים  המקצוע  אנשי 
שלנו, אשר מספקים יעוץ, ליווי וטיפול מלא בכל 
צמתי החיים תוך התאמה מלאה של מוצרי הביטוח 

והפיננסים לאדם היושב מולנו.
כן  ולהדגיש את חשיבותנו, אך  צורך לשוב  אין 
את  העלה  הקורונה  שמשבר  מלא  בפה  לומר  יש 
סוכן  של  ההכרחי  בצורך  הציבורית  החשיבות 

ביטוח מיומן הנמצא למען לקוחותיו.
והיום, שנתיים וחצי אחרי כניסתי לתפקיד סגן 
ומ״מ נשיא הלשכה, אני אומר לכם שזוהי הרגשה 
שאין לה תחליף וברגעים רבים בחיים אני מרגיש 
שהעשייה למען הכלל היא החיסון שלי לכל רעשי 

הרקע היומיומיים.

חג שבועות שמח.

הכותב הוא סגן ומ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח

החיסון לרעשי הרקע - עשיה 
אמיתית למען הכלל

 < סו"ב ליאור הורנצ'יק

חדשות | ביטוח גלובלי

המבורגר | צילום: 
ורדי כהנא
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"הלשכה חזקה ועומדת כחומה בצורה מול הרגולטור 
להגן על סוכניה"

בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

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.

שם: סו"ב צביקה וינשטיין
 )2008( לביטוח  סוכנות  אלמגור  גל  מנכ"ל 

בע"מ

תפקיד בלשכה: יו"ר ליסוב
מגורים: תל אביב 

ותק: משנת 1974 מתמחה בביטוח אלמנטרי, 
חיים, עסקים גדולים וניהול בתי סוכנים

תחביבים: בעיקר ריצה )חצי מרתון( והרבה 
שנים פעיל בתחום הטריאתלון

לעשות  שעושים  מה  כל  בחיים:  מוטו 
בנחישות, מקצוענות, רצינות וצניעות; לתת 

ולדבר  ולסוכנים  ללקוחות  אמיתי  שרות 

והכי  לחלום  להפסיק  לא  העיניים;  בגובה 

חשוב להיות ער כשהחלומות מתגשמים

סוכן  מקצוע  עתיד  את  רואה  אתה  איך 
הביטוח?

תהפוכות,  עובר  הביטוח  סוכן  "מקצוע 

קיצור  כולו.  העולם  שעובר  כמו  בדיוק 

ומלחמה  דיגיטלים  בכלים  שימוש  זמנים, 

יהיו  מקצוענים  סוכנים  הוגן.  מחיר  על 

מוכנים  יהיו  ולקוחות  מבוקש",  "מצרך 

לשלם עבור הידע והשרות".

איך פועלת הלשכה לקידום מעמד הסוכן?
"תפקיד הלשכה חשוב מעין כמותו דווקא 

בעידן של שינוי ותחרות על מנת לשמור 

על הסוכנים, על תחרות הוגנת והכי חשוב 

שהיא  כפי  חזקה,  לשכה  כבודם.  על   -

היום, עומדת כחומה בצורה מול הרגולטור 

ומשתפת פעולה עם חברי כנסת לחקיקה 

בלתי  תחרות  מפני  המקצוע  על  שמגנה 

הוגנת וכמובן על סוכני הביטוח".

היו לך תובנות חדשות כסוכן ביטוח מתקופת 
הקורונה?

"תקופת הקורונה עשתה לי ולחברים רבים 

שאנשים  גילינו  העדיפויות;  בבניית  סדר 

וידע וככל שרמת הפחד  כמהים להסברים 

עלתה מצאנו את עצמינו עמוסים בעבודה 

ללקוחות  הגנות  למכור   - שלנו  האמיתית 

בפני  מוגנות  יהיו  שהמשפחות  ולדאוג 

הסיכונים הנכונים.

הדברים  על  פרופורציות  קיבלנו  "בנוסף 

החשובים באמת בחיים - המשפחה הגרעינית, 

בן/בת הזוג, הילדים, הנכדים. פתאום לא הכל 

היה מובן מאליו והלוואי שנחזור לעולם הישן 

לא  אבל  וכד',  חופשות  כלכלית,  מבחינה 

נשכח את הקרובים לנו".

וינשטיין | צילום: באדיבות המצולם



בניית דפים 
עסקיים עבור 
סוכני ביטוח 
בצורה נכונה 

ומקצועית

כלים לניתוח 
פעילות נוכחית 
ובחינת מתחרים

הסוכן במרכז - 
מיתוג אישי 

ברשת והגדלת 
מודעות לסוכנות 

הביטוח

כלים להגדלה 
משמעותית של 

פניות מתעניינים 
לתחומי הביטוח 

השונים

מרצה: מר שחר גבאי 
מרצה מוביל לשיווק דיגיטלי במגוון אוניברסיטאות ומכללות

להרשמה לחצו כאן

מחיר הקורס עבור חברי לשכה - 1,890 ₪ כולל מע"מ (x ₪ 189 10 תשלומים)
מחיר למי שאינו חבר לשכה – 2,950 ₪ כולל מע"מ

הקורס מתקיים באפליקציית                  | לינק לנרשמים ישלח בהמשך
הקורס מותנה לקבוצה של מינימום 35 נרשמים

קורס ייעודי לסוכני הביטוח

מועד פתיחת הקורס: יום שלישי | 09.06.20
שעה: 13:00-10:00

הקורס יכלול 9 מפגשים עוקבים ו-9 מפגשי תרגול

₪

קורס חובה לכל סוכן ביטוח המעוניין להגדיל את מערך לקוחותיו!

מטרת הקורס הינה יצירת כלים מקצועיים ואמינים וכל זאת באופן עצמאי,
לגיוס לקוחות חדשים באמצעות הרשתות החברתיות -

פייסבוק |  אינסטגרם | וואטצאפ עסקי | לינקדין

קורס
און ליין

M.D.I
Marketing & Digital for Insurance

לצפייה במועדי הקורס והתרגול – לחצו כאן

עדכון
תאריך!

https://bit.ly/3e62uqX
https://bit.ly/3e62uqX
https://bit.ly/2ZnJTmk
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 האם דריסת רכב על ידי חיה תחשב 
כתאונת דרכים?

 עו"ד עדי בן אברהם על האבחנה בין שימוש ברכב למטרות נסיעה לבין התייחסות לרכב 
כזירת התרחשות בלבד

סוגיה ב עלתה  העליון  המשפט  בית 
ידי  על  רכב  של  דריסה  על  מעניינת 
בעלי חיים. מבוטחים נסעו ליום של כיף 
בפארק הספארי ברמת גן עם רכבם. בתום הביקור, 
רכבים  של  פקק  נוצר  היציאה,  לשער  בדרכם 
ורכבם עמד בפקק. עדר אנטילופות שחלף בדהרה 
עלה על הרכב ופגע בו בעוצמה. המבוטחים ישבו 
תאונת  על  מדובר  האם  ברכב.  מפחד  צפונים 

דרכים?
סיבתי  קשר  אין  כי  קבע  השלום  המשפט  בית 
ולכן  ברכב,  השימוש  לבין  הפגיעה  בין  ועובדתי 
את  הפך  המחוזי  המשפט  בית  נדחתה.  התביעה 
ההחלטה וקבע כי האירוע עונה על הגדרת תאונת 
סיכון  הינה  החיים  בבעלי  היתקלות  וכי  דרכים, 

תעבורתי מקומי וטבעי לשטח הפארק. 
על החלטה זו ערערה חברת הביטוח בטענה כי, 
ברכב  השימוש  בין  סיבתי  קשר  אין  היתר,  בין 
במקרה  לראות  מקום  ואין  המבוטחים  לנזקי 
כתאונת דרכים. בית המשפט העליון, בבואו לדון 
בסוגיה, צוין כי אכן רמיסה של רכב על ידי עדר 
אנטילופות אינו מחזה נפוץ, אך מפעם לפעם יש 
נסיבות חריגות. במקרה דנן, הרכב הושבת והוכרז 

"טוטאל לוס" לאחר האירוע. 
כתאונת  המקרה  סיווג  כי  קובע  המשפט  בית 
גישות  שתי  למול  להתפרש  היה  יכול  דרכים 
המשפט  בית  בהחלטת  טעות  אין  אך  נוגדות 
המחוזי. ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים היא 
שימוש  עקב  גוף  נזק  לאדם  נגרם  שבו  "מאורע 
זה  במקרה  תחבורה".  למטרות  מנועי  ברכב 
בשימוש  ולא  הטבעי  במובנו  היה  ברכב  השימוש 
לוואי, שכן אין חולק כי הרכב היה בנסיעה, כחלק 
איטי  בפקק  שהתקדמה  מכוניות  של  משיירה 
תחבורה,  למטרת  כלומר,  היציאה  שער  לכיוון 
ובית המשפט המחוזי הבחין לעניין זה בין ההקשר 
התחבורתי של הפעילות, לבין ההקשר התחבורתי 

של התממשות הנזק. 

סיכון טבעי
השאלה כאמור הינה לעניין הקשר הסיבתי, בין 
השימוש ברכב לנזק. מבחן הסיכון מתקיים במקום 
התחבורתי,  הסיכון  הינו  שהתממש  הסיכון  בו 
הקשר  כאשר  מתקיים  הישר  השכל  מבחן  ואילו 
תרם  שהתממש  לסיכון  הרכב  בכלי  השימוש  בין 

תרומה ממשית להתרחשות הנזק.

חברת הביטוח טענה כי השימוש ברכב לא תרם 
להתרחשות האירוע. אלא שימש כזירת התרחשות 
בלבד. בית המשפט לא מקבל את הטענה. שהרי 
נקבע בערכאות הנמוכות כי בזמן הפגיעה ברכב, 

הפארק,  של  השני  לצד  בדרכן  היו  האנטילופות 
ולשם כך היו צריכות לחצות את שביל היציאה. 
שיצרו  תנועה  בפקק  חסום  היה  שהשביל  אלא 
ומשכך,  לזה,  זה  בצמידות  שעמדו  הרכב  כלי 
של  רכבם  "מעל"  השביל  את  חצו  האנטילופות 

המבוטחים והמשיכו בדרכן. 
היחס בין השימוש ברכב לבין הנזק אינו מקרי, 
ואלמלא השימוש ברכב למטרת תחבורה לא היה 
נגרם למבוטחים נזק. גם בהיבט של קשר סיבתי-
משפטי עולה המסקנה כי הרכב לא היווה רק זירת 
בספארי  חיים  לבעל  רכב  בין  מפגש  התרחשות. 
סיכון מקומי טבעי לשימוש ברכב למטרות  הינו 

מתכונות  הנובע  סיכון  על  ומדובר  התחבורה, 
הדרך עצמה וסביבתה הטבעית. בית המשפט אף 
את  עשתה  רכבים  שיירת  בו  נוסף  מקרה  מציין 
בגלל  ונעצרה  מהספארי  היציאה  בשביל  דרכה 
בעלי חיים שהגיעו למקום. ראם הכניס את ראשו 
לאחד מכלי הרכב, נגח בנהג וגרם לפציעתו, אז 
כי  דרכים  תאונת  מדובר  כי  המשפט  בית  קבע 
קיימת אפשרות וסיכון שתוך כדי נהיגה יפגע נהג 

מחיה ולא ניתן לקבוע כי הרכב הוא רק זירה. 
אין להבחין בין אנטילופה דוהרת לראם שנוגח 
בנהג, כמו גם למקרים בהם רכב פוגע בבעל חיים 
שחוצה את הכביש. בית המשפט מדגיש כי קיימים 
בשימוש  מהסיכונים  חלק  שהם  טבעיים  סיכונים 
של  קריסה  כי  עקרונית,  לומר,  מקום  אין  ברכב. 
רמזור, גשר או עץ על רכב, בין אם היה בנסיעה 
יחשב  ירוק,  לאור  והמתין  ברמזור  עמד  אם  ובין 

הרכב כזירה בלבד. 
לסיכום, קובע בית המשפט כי רכב שנפגע על 
סיכון  בגדר  עולה  הספארי  בשטח  חיים  בעל  ידי 
תחבורתי, ובכך מתקיימת הדרישה לקשר סיבתי 

בין השימוש ברכב למטרות תחבורה לבין הנזק. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

היחס בין השימוש ברכב 
לבין הנזק אינו מקרי
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 shutterstock :רכב שנפגע על ידי בעל חיים יחשב כסיכון תחבורתי | צילום
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

ביטוח ותיקה. אפשרות לשיתוף פעולה. לפנות לעודד 
 .054-4612140

לסוכנות המתמחה בתחום הסיכונים, דרושים בעלי 
רשיון לסוכן/ת ביטוח פנסיוני מאזור המרכז/רחובות 
לעבודה משרדית/בשטח סגירת עיסקאות דיגיטלית 
ע"י חתימה מרחוק ו/או פגישה בשטח עם מבוטחים 

שעברו תהליך של בדיקה וברור ומעוניינים להתקדם 
לסגירה - לפרטים: 054-7000072, כל הקודם זוכה! 

“אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם 
סוכן/סוכנת/סוכנות ביטוח, לביטוח חיים ופנסיוני. 

לתאום פגישה ופרטים נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

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
סוכנות לביטוח בחיפה בעלת תשתית ויכולות 

מעוניינת  לצרף סוכן פעיל בכל תחומים תמיר 
tamirm1@017.net.il  0505580688

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 

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו 
ובצער המשפחה של עובד הלשכה 

איציק עגיב על פטירת אימו

רחל )חלו( 
עגיב ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה ג'מאל 

חוסיין על פטירת אחיו

שלא תדע עוד צער
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תקדים בצרפת: בית המשפט 
הורה לפצות על נזקי הקורונה

ית משפט צרפתי פסק בסוף השבוע שחברת הביטוח AXA נדרשת לפצות ב
בעל מסעדה על נזקי מגפת הקורונה. הפיצוי יכסה חודשיים של הפסד 
הכנסות עקב המגפה. זהו פסק דין תקדימי הפותח את הדלת לגל תביעות נגד 

חברות הביטוח בדרישה לקבל פיצוי על נזקי הקורונה.
התביעה הוגשה על ידי מסעדן צרפתי בעל 4 מסעדות בפריז. בתביעתו דרש 
הוראת  עקב  שנגרמו  התפעוליים  ההפסדים  את  תכסה  כי   AXA מהמבטחת 
הוראה  הייתה  זו  מרץ.  באמצע  המסעדות  את  לסגור  הצרפתית  הממשלה 

למסעדות, ברים ומועדוני לילה במטרה לבלום את מגפת הקורונה.
בית המשפט הצרפתי פסק שההוראה האדמיניסטרטיבית לסגור את המסעדות 

מעניקה למסעדות את הזכות לכיסוי ביטוחי כאשר נגרם שיבוש עסקי.
הביטוחי  בכיסוי  נכלל  לא  המגפה  שסיכון  מנגד  טענה  הצרפתית  המבטחת 
שרכש המבוטח. היא הזהירה שחיובה לפצות את המסעדן יחייב את המבטחים 
הצרפתים והם יצטרכו לפצות בסכום שעשוי להגיע לכ־20 מיליארד אירו. דבר 

זה יגרום להפסדים לסקטור הביטוח.
אנליסטים מעריכים שפסק הדין הצרפתי יגרור גל תביעות של מסעדות, בתי 
קפה ומועדוני לילה בבריטניה וארה”ב. המסעדות ובתי הקפה הזהירו מצעדים 
משפטיים נגד חברות הביטוח שסירבו לפצות על נזקי קורונה למרות פוליסות 
הביטוח שנרכשו בשנים האחרונות. חברת AXA מתכוונת לערער על פסק הדין 

בטענה שהכיסוי הביטוחי אינו כולל מגפות.

ישראל במקום ה־35 
במדד חוסן סקטור הביטוח

במדד י המדינות   130 מתוך  ה־35  במקום  ממוקמת  שראל 
זהו  הקורונה.  במגפת  במבחן  שעמד  הביטוח  סקטור  חוסן 

.FM Global המדד של ענק הביטוח המסחרי
הן:  הביטוחי  החוסן  מדד  בראש  שעומדות  המדינות   10
נורבגיה, שוייץ, דנמרק, גרמניה, שבדיה, פינלנד, לוכסמבורג, 

אוסטריה, ארה”ב מרכז, ארה”ב מזרח.
מאידך, 10 המדינות שסוגרות את המדד הן: האיטי, ונצואלה, 
אתיופיה, צ’אד, לבנון, איראן, מוזמביק, מאלי, נפאל, ניקרגואה. 

נורבגיה. המדינה בעלת החוסן הביטוחי הגבוה 
FM Global בעולם, לפי דרוג

mailto:nave@dolfin-ins.co.il

	_GoBack
	_GoBack

