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ביטוח ופיננסים

בשורה למבוטחים
רשות שוק ההון תפרסם מדד 
שיכלול קריטריונים להטבות 

בענף רכב רכוש. בינהם - הטבות 
כלכליות למבוטחים < עמ' 4

עסקה בין סוכנים
עו"ד ניצן הראל מסביר מהי הדרך 

הנכונה לביצוע עסקאות בין סוכנים 
תוך שמירה על ערכו הכלכלי של 

תיק הביטוח < עמ' 13

יו"ר חדש
 עו"ד פיני חג'ג' יכנס לתפקיד 

יו"ר MDRT ישראל 
 בספטמבר ויחליף את 

אלברט גבאי < עמ' 10

"אין תחליף לסוכנים"
יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ משה גפני, מספר בראיון בלעדי לביטוח ופיננסים 

על חשיבותו של סוכן הביטוח עבור הציבור ועל עמדתו בנוגע לכניסת חברות האשראי 

לענף ⋅ "הבעתי פעמים רבות את דעתי בדבר חשיבות מעמדו של הסוכן ואת העובדה 

שאנו לא רואים לו תחליף בשירות ובתוצאה שמקבל המבוטח" < עמ' 2
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אחד על אחד | לצד הלשכה

"דלתי תמיד פתוחה בפני הנהגת לשכת 
סוכני ביטוח"

משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, בראיון בלעדי: "אני ער לקולות הגוברים מקרב נבחרי הציבור להגדיר 
את הגבולות בין הכנסת לרגולטור; בשנים האחרונות ראינו לא פעם התנגשות" < ארי גלהר

ביטוח 
ופיננסים

גפני ע משה  ח"כ  של  המחודש  מינויו  ם 
ועדת  יו"ר  לתפקיד  התורה(  )יהדות 
נושא  הוא  בו  תפקיד  בכנסת,  הכספים 
ברצף בשנים האחרונות, מספר גפני בראיון בלעדי 
בעתיד  הוועדה  אתגרי  על  ופיננסים",  ל"ביטוח 
הקרוב, על קשריו הקרובים עם לשכת סוכני ביטוח 
והעומד בראשה סו"ב ליאור רוזנפלד ועל עמדותיו 

בסוגיות שמטרידות את הסוכנים בימים אלה.
ראשית - ברכות על המינוי המחודש. 

"תודה רבה".
ספר לנו מה עומד כעת על שולחן הוועדה ומה 

האתגרים בתקופה הקרובה?
הקרובה,  בתקופה  לוועדה  יגיעו  חוקים  "המון 
 - המדינה  משק  חוק  כדוגמת  כעת,  כבר  חלקם 
קטנים  לעסקים  המענק  וחוק  הגירעון,  הגדלת 
ובינוניים/עידוד עבודה, והמטרה היא לסייע לכל 
הקורונה.  ממשבר  כתוצאה  שנפגעו  אנשים  אותם 
אנחנו שואלים על מה עשה השם ככה לארץ הזו, 
מה חרי האף הגדול הזה, ותפקידנו הוא לסייע במה 
שאפשר לאנשים ומקומות שאיבדו את כל עולמם 
ופרנסתם בגלל מגפת הקורונה שאנחנו מתפללים 

שתסתיים במהרה.
שלוש  עם  טובה  לא  תקציבית  בשנה  "היינו 
הקורונה  של  הסיפור  הגיע  ואז  בחירות  מערכות 
הוא  המצב  חדה,  מאד  בצורה  המשק  על  שהשפיע 
לא טוב וזה לא סוד, אנשים רבים איבדו את מקור 
לחמם ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה. הוועדה לא 
תהיה חותמת גומי של הממשלה, נפקח על כל שקל 
שעובר, ונדאג לאזרח הקטן ונסייע לו כדי שכמה 
שיותר אנשים ומקומות עבודה יצלחו את המשבר 

הקשה הזה. זהו תפקידנו".

המאבק בחברות האשראי
לענף  להיכנס  האשראי  חברות  רצון  סוגיית 
את  כעת  ביותר  המטריד  הנושא  היא  הביטוח 
סוכני הביטוח.  בדיון בוועדת הכספים שהתקיים 
כנסת  חברי   14 מתוך   12 הביעו  חודש  לפני 
אמירה ברורה נגד הכניסה של חברות האשראי, 

במיוחד בעת הזאת. מה עמדתך בנושא?
"חברי הכנסת אמרו את דברם ואני מקשיב למה 
הביטוח  סוכן  הפרטת  של  הנושא  אומרים.  שהם 
ופתיחת השוק לחברות האשראי הוא נושא מורכב 
לא  מחשבת.  במלאכת  להיעשות  שצריך  וסבוך 
ענף  קריסת  במחיר  מחיה  יוקר  'הוזלת'  משיגים 

קיים ולכן אני אמשיך לעקוב אחר הנושא". 

נשמעים קולות הקוראים לבטל את רשות שוק 
ההון שפועלת ללא התחשבות בכנסת ובממשלה 
משרד  תחת  כאגף  שוב  להיות  אותה  ולהחזיר 

האוצר. 
פעמים  מעט  לא  ראינו  האחרונות  "בשנים 
את  שמייצגת  לכנסת  הרגולטורים  בין  התנגשות 
נבחרי העם. לצד זה אני ער גם לקולות הגוברים 
גבולות  את  בחזרה  להגדיר  הציבור  נבחרי  בקרב 
ומיטשטשים.  הולכים  אשר  הכנסת  של  הסמכות 
אני לא נכנסתי לנושא ואני מקווה שגם לא נצטרך 

להגיע לזה".

מכיר בחשיבותו של סוכן 
הביטוח

בנושא  מעט  לא  עסקת  האחרונות  בשנים 
הביטוח, בין היתר בשיתוף הנהגת לשכת סוכני 
וממלא  רוזנפלד  ליאור  הנשיא  וביניהם  ביטוח 
מעמד  על  דעתך  מה  הורנצ'יק.  ליאור  מקומו 

וחשיבות הסוכנים?
חשיבות  בדבר  דעתי  את  רבות  פעמים  "הבעתי 
מעמדו של הסוכן ואת העובדה שאנו לא רואים לו 
נשיא  המבוטח.  שמקבל  ובתוצאה  בשירות  תחליף 

הלשכה והמשנה שלו יודעים שדלתי פתוחה תמיד 
מענה  לתת  מנת  על  הביטוח  סוכני  לשכת  בפני 

לצרכים והאתגרים העומדים על הפרק". 
את  שונות  במות  מספר  מעל  בעבר  הסברת 
לא  מחשב  ששום  אנושי  כהון  הסוכן  חשיבות 
ההון  שבעלי  הרושם  קיים  ועדיין  להחליף,  יכול 
וביניהם הביטוחים הישירים מנסים לעשות דה-
להתמודד  מתכוון  אתה  איך  לסוכן,  לגיטימציה 

עם הלחץ של החברות הגדולות?
"ועדת הכספים בראשותי הייתה ותמשיך להיות 
ביניהם סוכני הביטוח.  פתוחה בפני כלל הציבור, 
לציבור  בסיוע  עולמי  אני לא מסתיר את תפיסת 
של  בצד  לא  הוא  אם  גם  צרכיו  ובהעדפת  הרחב 

בעלי ההון. 
"כמי שמכיר את חשיבותו של סוכן הביטוח, אני 
החששות  מפני  הביטוח  סוכני  את  להרגיע  יכול 
הבמה  כל  את  יקבלו  שהם  להם  ולהבטיח  שלהם 
וצרכיהם.  את עמדותיהם  להציג  מנת  על  בוועדה 

כך עשיתי בעבר וכך אני מתכוון לעשות בעתיד.
לכולם  לאחל  הזאת  המכובדת  הבמה  את  "אנצל 
הצלחה מרובה בכל מעשי ידיהם ושנצליח לעמוד 

באתגרים הרבים העומדים לפתחינו".

גפני. כניסת חברות האשראי לביטוח - הנושא המטריד ביותר | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת



| 4 ביוני 32020  02  02  02  02  02  חדשות הלשכה | דו"חות הקורונה

חדות מ לירידות  שהביא  הקורונה,  שבר 
במכירות  ירידה  הפיננסיים,  בשווקים 
פוליסות חדשות לצד ביטולי פוליסות 
להפסדים  הביאו  החורף,  שיטפונות  והשפעת 
הראשון  ברבעון  הביטוח  חברות  של  משמעותיים 

של 2020.
ארכה  התירה  ערך  ניירות  רשות  כי  לציין,  יש 
ניצלו  אותה  הראשון,  הרבעון  דוחות  להצגת 
בינתיים הראל, מנורה מבטחים ואיילון, שהודיעו 

כי יפרסמו את הדוחות ב־30 ביוני 2020.
עד למועד פרסום הכתבה, ארבע חברות פרסמו 
על  דיווחה  מגדל  הראשון:  הרבעון  תוצאות  את 
מיליון  כ־563  של  בסך  מס(  )לאחר  כולל  הפסד 
מיליון  כ־543  של  בסך  כולל  רווח  לעומת  שקל 
הכולל  ההפסד  אשתקד.  המקביל  ברבעון  שקל 
ברבעון הראשון הושפע בעיקרו מהפסדי השקעות 
ניכרים של הקבוצה בשווקי ההון, על רקע משבר 
הריבית  של  השינויים  לצד  זאת,  הקורונה.  נגיף 
אשר הביאו לגידול בהפרשות בביטוח חיים בסך 
קיטון  ומנגד,  מס,  אחרי  שקל  מיליון  כ־134  של 
מיליון  כ־161  של  בסך  סיעודי  ביטוח  בעתודות 
נובע מייחוס  שקל אחרי מס, אשר בחלקו הגדול 
חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים מעל ערכם 

 .LATבספרים בגין חישוב ה־
ביטוח  בתחומי  החיתומיות  בתוצאות  כן,  כמו 
הרעה  חלה  כללי  וביטוח  בריאות  ביטוח  חיים, 
ברבעון המדווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

ההשקעות  על  הקורונה  משבר  השפעות 
החדות  הירידות  ההון:  בשווקי  והתשואות 
נגיף  משבר  פרוץ  עם  הפיננסיים  בשווקים 
של  הנוסטרו  תיק  על  לרעה  השפיעו  הקורונה, 
מגדל ביטוח וכן על תיק ההשקעות של הפוליסות 
על  השפעה  להם  אשר  ברווחים,  המשתתפות 
זכאית  להם  הניהול  דמי  ועל  הפיננסי  המרווח 

מגדל ביטוח ממבוטחיה.

השפעה על הפעילות 
העסקית

לא   2020 שנת  של  הראשון  הרבעון  במהלך 
מהותית  ירידה  הקורונה  ממשבר  כתוצאה  חלה 
של גביית הפרמיות השוטפות או עלייה מהותית 
בשיעור ביטולי הפוליסות ביחס לחודשים קודמים, 
הואיל והחרפת המשבר ארעה בסמוך לתום הרבעון 
ירידה  חלה   2020 אפריל  בחודש  אולם  המדווח. 
של כ־5% בהיקף הגבייה של הפרמיות השוטפות 

חודש  לעומת  ובפנסיה  מנהלים  ביטוח  בפוליסות 
בפוליסות  השוטפת  בגבייה  הירידה   .2020 מרץ 
מנהלים ופנסיה מיוחסת בעיקרה לירידה בשיעור 
התעסוקה והזינוק החד במספר העובדים המצויים 

בחופשה ללא תשלום. 
חברת הפניקס מדווחת על הפסד כולל בסך 577 
מיליון שקל ברבעון הראשון, בהשוואה לרווח בסך 

כ־382 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  
מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון: "מגיפת הקורונה, 
שעוררה סערה בשווקים הפיננסיים וגרמה להאטה 
מצבן  את  החמירה  ובישראל,  העולמית  בכלכלה 
קבוצת  גם  ובכללן  הפיננסיות  החברות  כל  של 
במהירות  עצמנו  את  התאמנו  זאת,  עם  הפניקס. 
המשכיות  על  והצלחנו לשמור  החדשה  למציאות 
עסקית ואיתנות פיננסית. התרכזנו בהתוויית דרך 
לניהול המשבר ולאסטרטגיית היציאה ממנו תוך 
חיזוק מעמדנו כחברת הביטוח המובילה בישראל. 
משבר  עם  הראשונית  להתמודדות  במקביל 
ליום  פעולה  לתוכנית  הקבוצה  נערכה  הקורונה, 
שאחרי המשבר, אשר ישפר את מצבה של הקבוצה 

בעתיד הקרוב". 
בהפניקס מסבירים כי חלק ניכר מתיק הנכסים 
של הקבוצה מושקע בשוק ההון. לפיכך, לתוצאות 
הקורונה  משבר  בשל  ההון  בשוק  השליליות 
הקבוצה  החברה.  תוצאות  על  מהותית  השלכה 
משבר  בעקבות  מס  לפני  שההפסדים  מעריכה 
הסתכמו   2020 לשנת  הראשון  ברבעון  הקורונה 

בכ־0.9 מיליארד שקל. 

ביטוח כללי
כללי  ביטוח  פעילות  ממגזר  הכולל  ההפסד 
בתקופת הדוח עמד על סך של כ־223 מיליון שקל 
בהשוואה לרווח כולל בסך של כ־146 מיליון שקל 
בעיקרו  נבע  ההפסד  אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
מירידה משמעותית בהכנסות מהשקעות בהשוואה 
נובעת  ההפסד  יתרת  אשתקד.  מקבילה  לתקופה 
מנזקי מזג האוויר שהשפיעו על ענפי רכב רכוש 
בשל  טיסה  ביטול  בענף  ומהפסד  רכוש  וענפי 

מגפת קורונה.
חברת שלמה ביטוח מציגה הפסד לאחר מס של 
49 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2020, 
במיוחד בעקבות הפסדים בתיק הנוסטרו, לעומת 
מיליון שקל בתקופה המקבילה   33 נקי של  רווח 

אשתקד. 
ביטוח ישיר דיווחה על הפסד ברבעון בסך כ־9.4 
מיליון שקל, לעומת רווח של כ־51.1 מיליון שקל 
החברה  של  ההפסד  אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
לעומת  שקל,  מיליון   52.1 על  עמד  מהשקעות 
המקביל  ברבעון  שקל  מיליון   20.3 של  רווח 
החברה  פי  על  נבעו  נוספים  הפסדים  אשתקד. 
הרכוש שהושפעו  בענפי  החיתומי  ברווח  מירידה 
מנזקי מזג האוויר ומהורדת תעריפים בענף רכב 
רכוש. הפסדים אלו קוזזו בעקבות ירידה בשכיחות 

התביעות כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה.

 הפסדים לחברות הביטוח בעקבות משבר 
הקורונה ונזקי מזג האויר 

המשבר הביא להפסדים משמעותיים ברבעון הראשון של 2020 ⋅ ההפסדים נובעים גם מירידה משמעותית 
במכירות וגם מתשלומים על נזקי ההצפות החריגות של החורף האחרון < רונית מורגנשטרן

shutterstock :שילוב בין נזקי מזג אויר, משבר הקורונה וירידה במכירות | צילום
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ההון ר שוק  שות 
מדד  בקרוב  תפרסם 
לפעולות  המתייחס 
רכב  בענף  הביטוח  חברות 
הקורונה.  משבר  בזמן  רכוש 
החברות  את  ישקף  המדד 
שכשלו  והחברות  שהצטיינו 

בנושא.
בתחילת  שנשלח  במכתב 
חברות  למנהלי  השבוע 
הביטוח מציין אוהד מעודי, 
על  לממונה  בכיר  יועץ 
נדרשות  ההון,  שוק  רשות 
אילו  להשיב  החברות 
בהתאם  ביצעו  הן  פעולות 
לשלוש קטגוריות מפורטות, 
משקל  קטגוריה  כשלכל 

במדד הכללי. 
ביותר  החשובה  הקטגוריה 
מהמדד   50% שמשקלה 
כלכלית  הטבה   - היא 
תקופת  במהלך  למבוטחים 
בין  כוללת,  היא  הביטוח; 
תשלומים  דחיית  היתר, 

בידוד  הנחת  המבוטח;  לבקשת  בהתאם  שנותרו 
דיווח  שדורשת  להשבתה  )בניגוד  בדיעבד 
אפשרות  המבוטח;  לבקשת  ההתחלה(  במועד 
נמוכה  נסועה  בגין  הנחה  המקנה  מסלול  מעבר 
כספי  כספי/שווי  החזר  הביטוח;  תקופת  במהלך 
למבוטחים;  כספי  כספי/שווי  החזר  למבוטחים; 
הגדלת  חינם לתקופה;  רלוונטיות  הרחבות  מתן 
השבתה  של  במקרה  המבוטח  שמקבל  ההחזר 

ביחס להחזר הנהוג בחברה.

הגדלת ההנחה למבוטח
קטגוריה נוספת היא הטבה כלכלית בעסקאות 
הגדלת  כוללת  היא   - מהמדד(   25%( חדשות 
הפוליסה;  חידוש  במועד  קיים  ללקוח  ההנחה 
הגדלת מספר התשלומים  דחיית תשלום ראשון; 

של הפרמיה ללא דמי אשראי.
תנאים  הקלת  היא  השלישית  הקטגוריה 
בקטגוריה   –  )25%( קיימים/חדשים  למבוטחים 
עם  קשר  יצירת  ללא  גם  אוטומטי  חידוש  זו 

המבוטח בהתאם לחוזר החידוש; הקלות בדרישות 
או  ביטוחי  עבר  מידע  העברת  )למשל  מהמבוטח 
השבתת  בתנאי  הקלה  מקלות(;  מיגון  דרישות 
הרכב או קיצור מספר הימים המינימלי להשבתה 

מ־30; הקלה בתהליכי גבייה משפטיים. 
תשובותיהן  את  להעביר  מתבקשות  החברות 
לרשות לטובת חישוב ציוני המדד, תוך התייחסות 
לפעולות שנקטה החברה בעקבות משבר הקורונה. 

הן יכולות להעביר הערות בנושא עד ל־7 ביוני.

בשורה למבוטחים? 'מדד קורונה' בתחום 
ההטבות בענף רכב רכוש

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תפרסם מדד המתייחס לפעולות חברות הביטוח בענף רכב 
רכוש ⋅ הקטגוריה החשובה ביותר – הטבה כלכלית למבוטחים < רונית מורגנשטרן

ניר אלקבץ, מנהל ביטוח חיים

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

”

הנדרשת המקצועיות  העבודה,  שיטות  ללקוח,  היחס  להשתנות.  הולך  הכל  להבין,  צריך 
מהסוכן בעבודה אל מול הלקוח. עברנו חודש שהוכיח שסוכן מקצוען צריך בעיקר קשר ישיר 
עם סוכנות שיש לה את היכולת לחבר ולהנגיש לו את  המוצרים של כל חברות הביטוח, סוכנות 
שיודעת לספק לו שירות שוטף ואיכותי ללא תלות באף גורם סוכנות שיודעת להמשיך להכשיר 

ולתחזק את הידע המקצועי שלו בכל רגע נתון. זו אליפים. זו ההתמחות שלנו.

משקולת
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הטבה 
כלכלית 
במהלך 
תקופת 
הבביטוח

דחיית תשלומים שנותרו בהתאם לבקשת המבוטח

הנחת בידוד בדיעבד )בניגוד להשבתה שדורשת דיווח במועד 
ההתחלה( לבקשת המבוטח

אפשרות מעבר מסלול המקנה הנחה בגין נסועה נמוכה במהלך 
תקופת הביטוח

החזר כספי / שווי כספי למובטחים

מתן הרחבות רלוונטיות חינם לתקופה

מתן הרחבות רלוונטיות חינם לתקופה לבקשת המבוטח

הגדלת ההחזר שמקבל המבוטח במקרה של השבתה ביחס 
להחזר הנהוג בחברה

הגדלת ההנחה ללקוח קיים במועד החידוש

דחיית תשלום ראשון

הגדלת מספר התשלומים ללא דמי אשראי

חידוש אוטומטי גם ללא יצירת קשר עם המבוטח בהתאם 
לחוזר חידוש

הקלות בדרישות מהמבוטח )העהרת מידע עבר ביטוחי למשל, 
דרישות מיגון מקלות(

הקלה בתנאי ההשבתה ו/או קיצור מספר הימים המינימלי 
להשבתה מ־30

הקלה בהליכי גביה משפטיים 
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כלכלית 

בעסקאות  
חדשות

 הקלת 
תנאים 
קיימים/ 
חדשים

משקולת
פעולה 

 בוצע פעולה 
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הערות

מקור: רשות שוק ההון
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מכללה לפיננסים וביטוח לא יצאה לחל"ת ה
והמשיכה  ולאחריה,  הקורונה  בתקופת 
הדרכות  הלשכה  לסוכני  להעניק 
והשתלמויות בנושאים מקצועיים וארגוניים שונים. 
את הדרכות ה"זום" מטעם המכללה יזם סו"ב ליאור 
הורנצ'יק, מ"מ וסגן נשיא לשכת סוכני ביטוח, ואת 
המקצועיים  יועציה   50 השתתפו  בהם  המפגשים 
החיצוניים של הלשכה, ארגנה והוציאה לפועל סו"ב 
חוה פרידמן, יו"ר המכללה. כל מפגש זום נערך על 

ידי מנחה אחר מחברי הלשכה.
מפגשים   10 נערכו  כה  עד  פרידמן,  לדברי 
בהשתתפות יוצאת דופן של סוכנים; כל מפגש עסק 
בנושא מקצועי/ארגוני אחר, ובכל אחד השתתפו 5 
יועצים שתקפו את הנושא מכיוונים 
הנגשנו  "במפגשים  שונים. 
הלשכה  יועצי  את  לראשונה 
לסוכנים; ניתנו טיפים מעולים 
את  הציגו  היועצים  ומעשיים; 
הסוכנים  את  העשירו  עצמם, 
ואפשר  מוקלט  כשהכל  במידע, 
בדף  המפגשים  את  שוב  לראות 

הפייסבוק של המכללה", מציינת פרידמן.
הכותרת  תחת  השבוע  שנערך  העשירי  במפגש 
"מנופי הצלחה ומקצועיות" השתתפו אלון גל, מאמן 
עסקי ואישי, שדיבר בעיקר על "איך להמציא את 

עצמנו מחדש בעידן הקורונה ואחריו", והדגיש שמי 
שלא מוכן להשתנות, סופו להידחק החוצה.

המרכז  למחוזות  משפטי  יועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד 
ירושות  צוואות,  על  דיבר  בלשכה,  וירושלים 
מנכ"לית  ברבר,  מאיה  רו"ח  בציבור;  וידועים 
המרכז לבקרה, רגולציה ורישוי, נתנה מידע וטיפים 
הסוכן  משרד  את  לארגן  ואיך  הרגולציה  בנושא 
לאור דרישות הרגולציה; רועי כרמון, יועץ ביטוח, 
הרחיב בנושא זכויות יורשים ומוטבים בהתאם לחוק 

פיצויי פיטורין, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.
טיפים  העניקה  ארגונית,  יועצת  שלם,  אלקה 
לאחר  הסוכן  משרד  של  מחדש  לארגון  מעשיים 
העובדים,  במספר  לצמצם  כדאי  האם   – הקורונה 

אפשר  האם  מימון,  ושיווק,  פרסום  שכר,  היבטי 
לוותר על שכירת משרד, או להקטין אותו ועוד.

לדברי פרידמן, המפגשים יימשכו גם בחודש יוני, 
גיוס  לקוחות,  שימור  הם  המתוכננים  כשהנושאים 

לקוחות ברשתות החברתיות ועוד.
מצד  הפעולה  שיתוף  על  להודות  רוצה  "אני 
מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל, אנה קריימן, מנהלת 
מנהל  בלייך  שי  בלשכה,  ובקרה  תכנון  תפעול 
המכללה  מנהלת  מורנו,  דבי  בלשכה,  המחשוב 
ומיכל ברקאי, שאחראית על תפעול הפייסבוק של 
המכללה. כולם תרמו להצלחת המפגשים שלימדו 
את סוכני הביטוח שאפשר לצמוח מהמשבר הזה", 

סיכמה. 

בשיתוף ה הראשון  הסייבר  קורס  סתיים 
והוועדה  הלאומי  הסייבר  מערך 
ביטוח.  סוכני  בלשכת  האלמנטרית 
וביטוח,  לפיננסים  במכללה  שהתקיים  בקורס, 
הלשכה,  חברי  וסוכנות  סוכנים   35 השתתפו 
הרשות  מטעם  תעודה  הקורס  בתום  שקיבלו 

והלשכה.
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב  לדברי 
בפברואר  ב־17  שנפתח  הקורס  האלמנטרית, 
2020, וכלל 3  מפגשים עיוניים אותם הנחו אנשי 
הסייבר  מערך  במתקני  סיור  וגם  הסייבר,  מערך 
באון  סייבר  מתקפות  חוו  "הסוכנים  שבע:  בבאר 
ליין, ואיך המערך מגיב להן ומטפל בהן", מספר 

גרטי.
המפגש האחרון התקיים ב"זום" ובו הציגו חברות 
וניתנו  שלהן  הסייבר  ביטוחי  מוצרי  את  הביטוח 

מפי  נוספות  מקצועיות  הרצאות 
מרצים חיצוניים.

היעדים הושגו
גרטי: "אני שמח שהיעדים שהצבנו 

הושגו; הקורס נתן למשתתפים כלים 
זה  מה  בכלל  להבין  ומעשיים  רחבים 

סייבר,  מתקפת  זאת  מה  הסייבר,  תחום 
ואיך להעלות את  ביטוח הסייבר  חשיבות 
מודעות המבוטחים לרכוש ביטוח חשוב זה.

הביטוח  בסוכני  רואה  הלאומי  הסייבר  "מערך 
את שליחיו שידאגו להעביר ללקוחותיהם, בעיקר 
בתחום העסקי, את חשיבות ביטוח הסייבר; הכוונה 
בעלי  אצל  בעיקר  המודעות  את  לעורר  היא 
העסקים הקטנים והבינוניים, כי העסקים הגדולים 
ומוסיף:  גרטי  אומר  יחסית",  בנושא  מאורגנים 

להעביר  וידאגו  הפנימו  "הסוכנים 
סייבר  שנזקים של מתקפת  לציבור 
ואף  יותר  גבוהים  להיות  יכולים 
פיזית  פריצה  מאשר  הרסניים, 
תגן  ביטוח  שרכישת  כך  לעסק, 

עליהם מפני נזקים כאלה.
"דווקא תקופת מגפת הקורונה שפרצה 
רבים  שבה  הקורס,  תחילת  לאחר  קצת 
מסוכני הביטוח ובעלי עסקים עבדו מהבית, 
העסק  למחשבי  ברשת  שקשור  הביתי  מהמחשב 
את  הגבירה  גדלה,  סייבר  למתקפות  והחשיפה 
ביטוח  נושא  כמה  הביטוח  סוכני  אצל  ההבנה 

הסייבר הוא אקוטי".
נוסף  סייבר  קורס  ייפתח  הקרובים  בחודשיים 
ההרשמה  ואפשרות  קיומו  ועל  הלשכה,  לחברי 

אליו, יתפרסמו פרטים בהמשך.

"אפשר לצמוח מהמשבר הזה"
המכללה לפיננסים וביטוח קיימה עד כה 10 מפגשי זום מוצלחים בנושאים מקצועיים וארגוניים 

לטובת סוכני הביטוח • במהלך יוני מתוכננים מפגשים נוספים < רונית מורגנשטרן

לראשונה: קורס סייבר לסוכני הלשכה
הקורס נערך בשיתוף מערך הסייבר הלאומי והוועדה האלמנטרית בלשכה • סו"ב גרטי: "הקורונה 

הוכיחה - ביטוח הסייבר הוא אקוטי < רונית מורגנשטרן

מפגש זום עשירי של המכללה – "מנופי הצלחה ומקצועיות" ׀ צילום מסך מתוך זום

 הורנצ'יק | 
צילום: גיא קרן

 גרטי | 
צילום: גיא קרן

חדשות הלשכה | חשיבות ביטוחי הסייבר
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וחיסכון, ר ביטוח  ההון,  שוק  שות 
פרסמה  ברקת,  משה  ד"ר  בראשות 
לקבוע  מטרתן  אשר  הוראות  טיוטת 
סוגי מידע חדשים שיוצגו למבוטחים בביטוחי 
הביטוח"  "הר  אתר  במסגרת  וסיעוד  בריאות 
החלטה  קבלת  לצורך  אותם  לשמש  ויוכלו 
להם.  הדרושים  הכיסויים  אודות  מושכלת 
מדובר בשירות הניתן חינם, מדגישים ברשות.

כולל  והסיעוד  הבריאות  ביטוחי  תחום 
מנת  על  להבנה.  ומורכבים  רבים  כיסויים 
לסייע למבוטחים להבין טוב יותר את הכיסויים 
הקיימים בתחומים אלו, המידע החדש שיכלול 
פירוט  היתר,  בין  יכלול,  הביטוח״  ״הר  אתר 
גובה  פירוט  וכן  התרופות  כיסוי  של  נוסף 

תגמולי  תקופת  ומשך  הסיעודי,  הביטוח  תגמולי 
להבין  יוכל  המבוטח  זה  פירוט  בעזרת  הביטוח. 
בצורה ברורה באיזה מקרה הוא מבוטח ובאיזה לא 
ויוכל להתאים את הכיסוי הרצוי לו. עוד יפורסמו 
הקיים  הסיעודי  בביטוח  הסילוק"  ״ערכי  באתר 
למבוטח, ככל שישנם. ערכי הסילוק הינם סכומי 

יהיה המבוטח מכוסה גם אם יפסיק  הביטוח בהם 
לשלם את הפרמיה החודשית.

חינם בכל עת
תמונת  לקבל  למבוטח  מאפשר  הביטוח"  "הר 
והכיסויים  הביטוחים  של  ומהימנה  ברורה  מצב 

לקבל  יכול  המבוטח  ומשמעותם.  לו  הקיימים 
את המידע בחינם בכל עת, ובפרט בעת בחינת 
רכישת ביטוח חדש, אז מחייבת הרשות גם את 
חברת הביטוח או את הסוכן לבצע בדיקה של 
למנוע  כדי  הביטוח"  ב"הר  הקיימים  הכיסויים 

מצב של כפל ביטוח.
להמשיך  בכוונתה  כי  נמסר,  מהרשות 
"הר הכסף",  "הר הביטוח",  ולשכלל את אתרי 
הנוספים  הדיגיטליים  והכלים  המחשבונים, 

שהיא מעמידה לשירות הציבור. 
היא  כי  כאמור,  מדגישה  ההון  שוק  רשות 
הצרכניים  הכלים  את  הציבור  לידי  מעמידה 
"אין להתפתות להצעות  ולפיכך  בחינם,  הללו 
תשלום  לקבל  הדורשים  שונים  גורמים  של 
לשלם  צורך  אין  לצרכן.  זה  מידע  העברת  עבור 
זה.  מסוג  מידע  הוצאת  עבור  פרטיים  לגורמים 
הפנסיה  בתחומי  פרטני  ייעוץ  שנדרש  במידה 
והביטוח, יש לשים לב כי נותן הייעוץ הוא גורם 
ביטוח  ההון,  שוק  מרשות  לכך  רישיון  שקיבל 

וחיסכון", נמסר מהרשות.

הרשות מרחיבה את המידע בהר הביטוח 
בתחום הבריאות והסיעוד

האתר יכלול פירוט נוסף של כיסוי התרופות, תגמולי הביטוח הסיעודי, ומשך תקופת תגמולי הביטוח, בנוסף 
ל״ערכי הסילוק" למבוטח ⋅ השירות ניתן חינם - לא להתפתות להצעות בדיקה בתשלום < רונית מורגנשטרן

הר הביטוח. מידע מורחב ונגיש יותר. צילום מסך מתוך האתר

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק

מכירות בקליק

הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

 קשרי לקוחות - 
שליחת מסרים

ללקוח

הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הפקה דיגיטלית
פרט

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם, 

מרחוק
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אירוע ההשקה
הדיגיטלי הראשון

Play  לפרטים נוספים לחצו

הפניקס ודרור גלוברמן מזמינים 
אתכם להצטרף לאירוע מיוחד

לצפייה בכנס ביום האירוע לחצו כאן

https://bit.ly/2XpRTld
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"תשאירו טיפ" 
יועצי לשכת סוכני ביטוח עם טיפים חשובים לסוכנים וללקוחותיהם < מערכת "ביטוח ופיננסים"

הטיפ שלי

החשיבות של ייפוי כוח מתמשך 
עו"ד משה סרנגה CLU, דיני ירושה 

וצוואות

מתמשך  כוח  ייפוי   - עצמי  על  מחליט  אני 
הינו כלי משפטי המאפשר לכל אזרח בגיר 
ויטפל  כוחו  מיופה  יהא  מי  לקבוע  וכשיר, 
תיק  )לרבות  הרכושיים  האישיים,  בענייניו 
למצב  יגיע  וחלילה  אם  והרפואיים,  ביטוח( 

שלא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו.
ימיי  אריכות  לאחר  רכושי  יחולק  איך 
ושנותיי? באמצעות עריכת צוואה יוכל פלוני 
וכן  יורשיו  הרכב  את  לצמצם  ו/או  להרחיב 
תיק  )לדוגמה,  ואחרים  כאלה  נכסים  לייחד 
ביטוח( למי מיורשיו, כראות עיניו, כל אלה 

לא ניתן לעשות ללא עריכת צוואה.
הבנק  בחשבונות  ימים"  "אריכות  סעיף 
משותף  בנק  חשבון  בעלי  זוג  בני   - שלכם 
"אריכות  טופס  על  בבנק  לחתום  יכולים 
מהם  אחד  לכל  יאפשר  זה  טופס  ימים", 
להמשיך ולבצע פעולות בחשבון, גם לאחר 

שאחד מבני הזוג נפטר.

ביטוח נסיעות - אין יותר שגר 
ושכח

סו"ב מירה פרחי - ביטוח סיכונים ונח"ל

הסבר מפורט ללקוח – לאחר מגפת הקורונה, 
ביטוח הנסיעות לחו"ל כמוצר מדף זניח אינו 
לכולנו  וברור  לו  מורגלים  שהיינו  המוצר 
כיסוי  הינו  עצמו  המוצר  ושכח.  שגר  שאינו 
חשוב ביותר; הנוסע גם לתקופה קצרה של 5 

ימים חייב לדעת מהן המגבלות. גיל, מחלות 
רקע, חיתום קשיח, הצפי להדבקות שתמיד 
קיים במיוחד באם הטיסה לתקופה ארוכה, 

ההחרגות ועוד.
ההתנהלות  כל  את  בצעו   - שיחות  הקליטו 
שלכם מול הלקוח בשקיפות ותוך כדי שיחה 

מוקלטת.
הביטוח  סוכן   - במקצועיות  האירוע  ניהול 
חייב לדעת ברגע המקרה לנהל אירוע נכון, 
להיות מקושר נכון לאנשי המפתח בחברות. 

רק כך יעלה את קרנו ואת היתרון שלו.

הסוכן הוא המותג
גילי ראובני, מאמנת עסקית ואישית, 

יועצת ארגונית

להיות "טוב" זה כבר לא מספיק. במציאות 
להצטיין:  חייב  הביטוח  סוכן  החדשה 
גמישות,  לשינויים,  והתאמה  הסתגלות 
להגיב  היכולת  פיתוח  חדשנות.  יצירתיות, 

במהירות לתנאי השוק המשתנים.
מנהיגות מנצחת, אתה המותג. להוביל, לנהל 
ולא להיגרר. תפקידכם ושליחותכם להיות אי 

של יציבות בימים של אי־ודאות.
לרוץ  מישהו  צריך  סוכן  מנהל\כל  כל 
של  בצמתים  אסטרטגית  חשיבה  איתו. 
מקצועי  אדם  צריך  אתה  החלטות.  קבלת 
ואובייקטיבי לצידך כדי לפתח מנועי צמיחה 
והתייעלות ייחודיים, לבלוט מעל המתחרים. 
בליגת  ודומיננטי  משמעותי  שחקן  להיות 

העל.

תקיפות פישינג
עו"ד עופר פרידמן, סייבר ופשעי 

אינטרנט

מתקפה  צורת  זו   - )דיוג(  פישינג  תקיפות 
לגיטימיים  לאתרים  מתחזים  האקרים  בה 
כדי  חברתית"  ב"הנדסה  שימוש  ועושים 
הן  מידע,  ולגנוב  לפעולה  אנשים  להניע 

פיננסי והן אישי.  

להלן מספר כללי אצבע שכדאי לאמץ בכל 
עת )כמובן שאין מדובר ברשימה ממצה(.

1. דאגו תמיד למערכות הפעלה ואנטי-וירוס 
מעודכן.

מגוף  להיות  שנחזה  אימייל  קיבלתם   .2
תקשורת,  חברת  )בנק,  אמיתי  לגיטימי 
אשראי או כל דבר אחר( ובו ישנם קישורים 
)לינקים( שמבקשים מכם ללחוץ כדי להיכנס 
לאתר ולעדכן פרטים? מומלץ לא ללחוץ על 
שבו  הדפדפנים  אחד  את  פתחו  הקישור. 
אתם עושים שימוש וכנסו לעמוד של אותו 
גוף דרך הדפדפן. בדקו גם שהאתר מאובטח 

)סימן של מנעול(.
3. שנו סיסמאות לעתים תכופות, תוך שאתם 
של  שילוב  הכוללות  בכאלו  שימוש  עושים 

אותיות לועזיות גדולות, קטנות ומספרים.

התיעוד צריך להיות איכותי ונגיש 
רו"ח מאיה ברבר, יועצת בתחום רגולציה 

ובקרה

אני  הביטוח  סוכני  עם  עבודתי  במסגרת 
הקשורות  שאלות  מאוד  בהרבה  נתקלת 
לתיעוד, אשמח לחלוק עמכם מספר טיפים 
בנושא, אשר שימוש נכון בהם יכול להועיל 

לכם מאוד:

1. ה"מה" הוא הקובע - שימו לב כי לפני 
ה"איך" חשוב לתת את הדעת על ה"מה". 

התוכן והמהות של החומר שיתועד חשובים 

וקריטיים הרבה יותר מהאופן שבו אני 

אשמור את התיעוד והאמצעי הטכנולוגי בו 

אשתמש לשמירת התיעוד.
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2. גם כשמדובר בתיעוד, האיכות עולה 
על הכמות - שימו לב כי לפעמים חומר 
שנשמר כתיעוד אינו משרת את המטרה 

שלשמה נשמר כיוון שאינו איכותי דיו 
ובשעת מבחן לא יוכל להימסר כתיעוד 
נאות. שמירת תיעוד שאינו איכותי יכול 
לגרום לנזק גדול מהתועלת שבשמירתו. 

הקפידו לבחון את החומר שתועד תוך כדי 
תהליך העבודה וטרם הפקת הפוליסה, 

במידה והתיעוד אינו הולם דיו רצוי ומומלץ 
לפנות שוב ללקוח, להשלים את המידע 

החסר ולהזין תיעוד חדש והכל כמובן לא 
בדיעבד אלא תוך כדי תהליך העבודה. 
3. נגישות התיעוד - אם שמרתי תיעוד 

שבכדי לאתר אותו, לשלוף אותו ולהציג 
אותו, אני צריך "להשקיע" מספר שעות, 
אני חייב לשנות את אופן התיעוד שלי 

באופן מיידי. תיעוד נאות הוא לא רק תיעוד 
איכותי, רלוונטי, שלם ומדויק אלא תיעוד 

הניתן לשליפה ולאחזור בצורה קלה, פשוטה 
ולוגית. הקפידו לשמור את התיעוד באופן 
שבו תוכלו לאתר בקלות קשר בין התיעוד 

שנשמר לבין שם הלקוח/מספר הטלפון של 
הלקוח )במידה ומדובר בשיחה מוקלטת(/ 

הפוליסה שהופקה/ מועד ההפקה.

זוזו לזירות חדשות
אסף נגל – מנכ"ל אנלוגי, ייעוץ עסקי 

וארגוני

משבר הקורונה גרם לכלל המגזרים לקבל 
החלטות חדשות. העצמאים, בעלי העסקים 

וכלל המעסיקים נדרשים כעת לביצוע 
ההחלטות. להלן שורת המלצות לסוכני 
הביטוח, לתקופה הזאת שבין המשבר 

הראשון, לאי וודאות צפויה.
1. אל תתפשרו על בינוניות - בעת משבר 

אנשים מדללים את החשיפה שלהם עם 
העולם ומעדיפים בסביבתם אנשי מקצוע 
אמינים ושירותיים. אם אין לכם בסוכנות 

הביטוח שלכם אנשים כאלו, אמרו די 
ועשו הכל על מנת להרחיב את השורות 

)יש עכשיו היצע של כח אדם שישמח 
לעבוד בענף(. אל תעסיקו עובדים הפוגעים 

במוניטין שלכם.
2. נתונים גרפיים - ותרו על הררי מילים 

והסברים ארוכים, גם הר הביטוח והמסלקה 
הפנסיונית אינם צבעוניים במיוחד ו/ או 
ממחישים את הדברים ויזואלית. העסיקו 

"גרפיקאית נתונים" אשר תדע להראות 
ללקוח "תמונת מצב" אמיתית. ברורה. 

פשוטה. שיווקית.
3. זוזו לזירות חדשות - פנה אליי סוכן 
ביטוח שנמאס לו מניירת ובקרוב הוא 

יסיים תהליך פנים ארגוני ויעבור למשרד 
שהוא 100% דיגיטלי. סוכן אחר יתחיל 

למכור בקרוב מוצרים חדשים בעולמות 
פיננסיים, סוכן שלישי יפסיק לעבוד עם 

חברת ביטוח אחת וייתן הזדמנות אמיתית 
לחברה אחרת. לכל סוכן ביטוח יש חלום 

שטרם הוגשם, לכו עם הרצונות שלכם עד 
הסוף.

שינויים הם הכרח, שמרו על קשר רציף עם 
הלקוחות הקיימים והרחיבו כל הזמן את סל 

השירותים ואת מעגלי הלקוחות.
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בכירי ה של  היוקרתי  הבינלאומי  ארגון 
הבריאות  הפנסיה,  החיים,  ביטוח  סוכני 
את  השבוע  מינה   ,MDRTה־ והפיננסים 
 ,CLU TOP 'סוכן הביטוח עו"ד פנחס )פיני( חג'ג
הבא.  ישראל   MDRT ליו"ר   ,OF THE TABLE
היו"ר  של  המלצה  לאחר  נעשה  הבחירה  תהליך 
הקיים על שלושה מועמדים ועל המועדף מבניהם, 
כשבדרך כלל הארגון העולמי מאשר את ההמלצה.

חג'ג' יכנס לתפקיד ב־1 בספטמבר 2020 ויחליף 
 ,TOP OF THE TABLE ,גבאי אלברט  את סו"ב 
ששימש כיו"ר MDRT ישראל בשנתיים האחרונות.
שנה,   30 מזה   MDRT מועדון  חבר  הוא  חג'ג' 
היום  יכולים  שבו    T.O.T כחבר  שנה   18 מתוכן 
על  מעמלות  הכנסות  להם  שיש  מי  חברים  להיות 

חדשות,  פרמיות  או  חיים,  ביטוחי  מכירת 
הרלוונטית  מהמכסה  שישה  פי  לפחות 
 .MDRTה־ של  רגיל  חבר  המחייבת 
בשנים האחרונות הוא משמש גם כחבר 

הנהלת MDRT ישראל.
ביום  הביטוח  לענף  הצטרף  הוא 

ומתמחה  שהשתחרר מהצבא, בשנת 1985, 
בתחומי ביטוחי חיים ובריאות. בהשכלתו הוא 

גם עורך דין. בבעלותו סוכנות "חי ביטוחים אופקים 
סוכנות לביטוח )1995( בע"מ", שלה 4 משרדים – 
בבאר שבע, אופקים, נתיבות ושדרות. הוא מתגורר 

במושב גילת שבצפון הנגב, נשוי ואב לחמישה.
מקצועי,  סוכן  הינו  "חג'ג'  גבאי:  סו"ב  לדברי 
ותיק, מוערך, מאושיות ענף ביטוח החיים בישראל; 

ומאז  אבריו,  רמ״ח  בכל  ביטוח  סוכן  הוא 
שהצטרף לענף הוא מעצב בנאמנות את 

עתידן של אלפי משפחות בישראל".
סו"ב  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
חג'ג'  סו"ב  את  בירך  רוזנפלד  ליאור 
איש  הוא  "פיני  שלו:  המינוי  על 
רב  ידע  בעל  וישר,  הגון  סוכן  מקצועי, 

ובהחלט מביא כבוד למקצוע סוכן הביטוח.
לו  הודעתי  פעולה.  נשתף  שאנחנו  ספק  לי  "אין 
כפי  ישראל,   MDRTל־ תסייע  שהלשכה  אישית 
שהיא עושה עד היום ואף נעצים את הקשר. אפגש 
איתו בקרוב כדי לבדוק איך אפשר לסייע ולעודד 
לו  מאחל  אני  למועדון.  הסוכנים  הצטרפות  את 

הצלחה ועשייה מרובה וטובה", אמר רוזנפלד.

מקצועי א מפגש  התקיים  מש 
"להב"  ארגון  שקיים  ב"זום" 
בישראל(  העצמאים  )לשכת 
העצמאים  לטובת  קלאב",  "אול  ומועדון 
על  "ביטוח  הכותרת  תחת  והעצמאיות 

בטוח".
הביטוח,  סוכני  לשכת  מטעם  השתתפו,  במפגש 
הוועדה  יו"ר  הלשכה;  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
ביטוח  ועדת  חבר  פז;  אייל  סו"ב  פנסיוני  לביטוח 
המערך  וראש  גולדפוס  אבנר  סו"ב  אלמנטרי 

לקשרי חוץ ויח"צ סו"ב רחל כבודי. 
מועדון  ומייסדת  מנכ"לית  רז,  אתי  לדברי 
שעובד  קטנים  עסקים  ובעלי  לעצמאים  הצרכנות 
רועי כהן:  בשיתוף פעולה עם להב בראשות עו"ד 
הקורונה,  ממשבר  שלנו  היציאה  תכנית  "במסגרת 
מהעצמאים  שרבים  הביטוח,  נושא  גם  עלה 
את  לארח  שמחנו  בו;  שולטים  לא  והעצמאיות 
בכל  וחידשו  ביטוח, שהסבירו  סוכני  בכירי לשכת 
ביטוח  כמו  העסקי,  הביטוח  בעולמות  שחשוב  מה 
סייבר,  ביטוחי  מוצר,  ואחריות  מקצועית  אחריות 
ביטוחי רכוש, וביטוחי בריאות", אומרת רז ומוסיפה: 

עם  כאלה  במפגשים  נמשיך  ההתעניינות,  "לאור 
ראשי הלשכה, כשבכול פעם ניגע בסקטור אחר – 

ביטוח אלמנטרי יהיה כנראה המפגש הבא".
סו"ב פז מסכם את הצד הפנסיוני במפגש: "סיפקנו 
העצמאים  להתנהלות  חשוב  מידע  למשתתפים 
בתכניות פנסיוניות שונות בתקופת משבר הקורונה 
בחיסכון  הכרוכות  ההוצאות  על  שלו  וההשלכות 
הפנסיוני  בחיסכון  מעמדם  נדון  בנוסף  הפנסיוני. 
של העובדים השכירים שהוצאו לחל"ת וסופקו גם 

פתרונות למעסיקים בחיסכון הפנסיוני שלהם.
על  המגפה  השלכת  סביב  נסובו  רבות  "שאלות 
הכיסויים הקיימים כמו אובדן כושר עבודה, ביטוח 
פתרונות  הוצעו  כן,  כמו  ועוד.  פטירה  למקרי 
הביטוח  חברות  מול  הביטוחיות  ההוצאות  לצמצום 

בלי לפגוע בהיקף הכסויים.

פתרונות  נתנו  הפיננסי  "בתחום 
המזומנים  בתזרים  נכונה  להתנהלות 
חיסכון  בתכניות  שימוש  העצמאים,  של 
גם  ומשיכה  הפקדות  נזילות שמאפשרות 

בתקופה כזו", סיכם פז.
אלמנטרי  בביטוח  המתמחה  כבודי,  סו"ב 
לעסקים, הדגישה את החשיבות של רכישת ביטוח 
לבית  והתאמתו  מקצועי  ביטוח  סוכן  באמצעות 
בבתים  הבריכות  בסוגיית  הרחיבה  עוד  העסק. 
ובצורך להרחיב פרק צד ג' בנושא זה: "הסברתי את 
חשיבות הרחבת ביטוח הדירה לעיסוקו של המבוטח, 
בעקבות המעבר לעבודה מהבית בתקופת הקורונה; 
לסייבר.  גם  העסק  ביטוח  חשיבות  את  הדגשנו 
הוסבר שבעסקים תלויי מחזור חשוב לעשות התאמה 
ידעו  דבר חשוב שלא  חסר.  ביטוח  יהיה  כדי שלא 
פעילותם  אופי  את  ששינו  המזון  בענף  עסקים   -
חבות  שפוליסת  שיידעו  מאוד  חשוב  למשלוחים, 
מוצר חלה עליו רק עד יציאת המוצר מהעסק עוד 
בעסקים  נושאי משרה  אחריות  ביטוח  את  הדגשנו 
עם 2־3 שותפים ויועצים עסקיים שהחלטות ניהול 

שלהם שגרמו נזק לצד ג', צפויים לתביעה".

 סו"ב פיני חג'ג' מונה לתפקיד יו"ר 
MDRT ישראל 

 חג'ג' יכנס לתפקיד ב־1 בספטמבר 2020 ⋅ היו"ר היוצא, אלברט גבאי: "חג'ג' הוא מאושיות 
ענף ביטוח החיים בישראל" ⋅ נשיא הלשכה: "פיני יקבל ממני את מלוא הסיוע" < רונית מורגנשטרן

הלשכה לשירות העצמאים
ההדרכה המקצועית המוצלחת תביא לסדרת מפגשים נוספים, בהם יידונו בנפרד ובהרחבה בתחומי 

הביטוח המעניינים את בעלי העסקים < רונית מורגנשטרן

חדשות הלשכה | 

 חג'ג' | צילום: 
גיא קרן

ליאור רוזנפלד, אתי רז, רחל כבודי, אייל פז 
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פנו  סוכן הביטוח והצטרפו  מס ו י ההשקעות המובי ים בישרא 

מוביל 

בתשואות לשנת 019  במסלול כלל 

מוביל 

בתשואות מתח לת השנה במסלול כלל  וקרן  ׳

מוביל 

בתשואות בשלושת השנ ם האחרונות במצטבר במסלול כלל  וקרן  ׳

 במקום  הראשון!
הכשרה חברה  ביטוח

בתשואות ביטוחי מנה ים פו יסות משתתפות ברווחים

הנתונים ע  פי 'ביטוח נט' ש  משרד האוצר. א ן במ דע על ד רוג התשואות שהושגו בעבר בכד  להצב ע על הד רוג והתשואות ש ושגו בעת ד או התח  בות 
לתשואה כלשה . ט.ל.ח, בכפוף לתנא  החברה והפול סה **א ן באמור לע ל בכד  להוות   עוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא לרכ שה או הצטרפות למוצר 

והוא א נו מהווה תחל ף ל  עוץ א ש  הנ תן בכפוף להוראות הד ן. המ דע אודות המוצר נמסר ע"  הכשרה חברה לב טוח בע"מ.
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ממציאים את הגלגל מחדש
סו"ב תדהר סאטובי סוקר בטור מיוחד את ההיסטוריה של שוק העבודה, שמתפתח 

בימים אלה בקצב מואץ, ומסביר איך זה ישפיע גם על סוכני הביטוח 

בניית ל עידן  החל  שנה  כ־6,000  פני 
בני  אז,  עד  בעולם.  הראשונות  הערים 
משפחתיות  בקהילות  התגוררו  האדם 
ובציד. כל תא משפחתי  ועסקו בחקלאות  קטנות 
החל  שלו,  הבית  במשק  הייצור  על  אחראי  היה 
מבניית מקום המגורים, גידולי שדה, ניהול משק 

חי, ציד, הלבשה ועוד.
עם התפתחות סחר החליפין בין הקהילות, פחת 
וכל משק  ביצור צרכיי המחיה  הנטל המשפחתי 
משפחתי החל לעסוק באותה המלאכה העיקרית 
הראשונים  היו  השומרים  כישורים.  פיתח  בה 
ערים  בהקמת  המתבקש  הצורך  את  להבין 
אשר  גדול  תרבותי  קהילתי  כמרכז  שתשמשנה 
עם  מסחריים  מרכזים  במרחב אחד  לחבר  מהותו 

סביבת מגורים.
העיר הראשונה שהוקמה בעולם היתה "ארידו" 
משטחים  בהובלת  הצורך  בבל(.  המקרא  פי  )על 
עצומים שהונחו על בולי עץ וגרירתם באמצעות 
"הגלגל".  ושמה  חדשה  המצאה  הוליד  רב  כוח 
הגלגל הפרימיטיבי הראשון נבנה על ידי חיתוך 
מוט  באמצעות  חוברו  אשר  עץ  בולי  שני  של 
עגלת  של  לגלגל  התפתח  במרכזם. בהמשך  עץ 

המשא.
 

עולם החדש נולד
אנשים  מאות  נדרשו  ביצועה  שלצורך  עבודה 
הוחלפה בכרכרה אחת. המצאת הגלגל, על פניה, 
סבלים  אלפי  של  אבטלה  ליצור  אמורה  היתה 
ובנאים ולחסוך אלפי שעות עבודה אך בפועל - 
התוצאה היתה הפוכה, תנופת הבנייה רק התעצמה, 

לבניית ערים נוספות.
תנועה גדולה של סחר החלה להתפתח במרכזי 
טרייה  בסחורה  התמלא  החקלאי  המשק  הערים, 
לליבה  היישר  הגידול  ומרכזי  מהשדות  ששונעה 
ההומה של הערים החדשות שהוקמו. אלפי שנים 
אחרי התפתחות הערים בעולם - החלה אימפריית 

יוון להמציא את הגלגל מחדש.
בהמצאתו  הגלגל  והקמח:  הזית  שמן  אימפריית 
קמח, וטחנות  בתי־בד  מאות  הניע   החדשה 
פועלים רבים עברו גלובליזציה ושינוי, האבטלה 
הוחלפה  הכפיים  עבודת  בלבד,  רגעית  היתה 
בייצור כמותי שנשלט על ידי כוח המים או הרוח, 

הייצור גדל ועימו הדרישה לסחורות.

ממנפת  החלה  רומא  אימפריית  חדשה,  שושלת 
רחבי  בכל  הפיתוח  ואת  החדש  הגלגל  את 
אירופה,אמות מים בכל עיר והפעלת אלפי בתי־
שכביכול  העבודה  שעות  וכך  קמח  וטחנות  בד 

צומצמו - הפכו מנוף להתפתחות נוספת.
גלגל  הגיחה:  חדשה  והמצאה  המשיך  הגלגל 
השיניים והגדלת המומנט הסיבובי. מכונות דפוס 
ומכונות תפירה החליפו את הייצור הידני ועברו 
והן  בזמן  לחיסכון  הן  הביא  אשר  המוני  לייצור 

להתרחבות כלכלית.
אז הגיע תורו של מנוע הקיטור, ולאחריו מנוע 
פורד  הנרי  של  התעשייתית  והמהפכה  הבעירה 
תעשיות  גלובלי:  שינוי  החל  ושוב  לדרך  יצאה 

ישנות נעלמו ותעשיות חדשות צצו לרבות מאות 
ממקום  ההגעה  זמן  את  קיצרו  אשר  רכב  כלי 

למקום.
החלה  ה־90  שנות  של  הטכנולוגית  המהפכה 
הישנה, התעשייה  את  אט  אט   להחליף 

שירותי  את  להחליף  אמור  שהיה  האינטרנט 
המשלוחים, תנועת  את  הרחיב  אף   הדואר 

חברות כגון: "אפל", "אמזון", "פייסבוק" - הפכו 
ל"קטר המוביל".

משבר הקורונה
תשומת  את  ריכז  הנוכחי  הקורונה  משבר 
הטכנולוגיה  חברות  של  בכיוונן  יותר  עוד  הלב 
הצורך  את  החליפו  מרחוק  זום  שיחות  והביומד. 
של  שירות  עלויות  עצומים,  משרדים  בשטחי 
חשמל, אחזקת רכב ומיסים - נחסכו ברגע, שטחי 
המשרד יצטמצמו בעתיד לחדרי ישיבות ופגישות 

שבועיות.

פגישות הזום יחסכו את הצורך באחזקת רכבים, 
העצום  הצורך  דלק.  ובהוצאות  חנייה  במקומות 
ויצטמצם  ילך  ומשרדים  לתעשיה  נדל"ן  בשטחי 
גידול  בשל  יגבר  למגורים  בנדל"ן  הצורך  ואילו 

של האוכלוסייה.
הוא  אף  עובר  והקמעונאות  המסעדנות  עולם 
שינוי, אלו הנערכים עם שירותי משלוחים שרדו 
והתקדמו. העולם עובר ממד נוסף במהירות וכמו 
וחילוף  המעבר  תקופת   - בהיסטוריה  שלב  בכל 
המקצועות ביחד עם שינוי אורח החיים - מייצר 
כפי שהיה  רגעית עד להתאמה מחודשת  אבטלה 

בעבר.
אחרים  סקטורים  ואילו  נעלמים  סקטורים 
הברומטרים  אחד  אולי  מקומם.  את  תופסים 
בשוק  החל  השינוי  הינו  לצפייה  המובילים 
כפולה,  לתקרה  מתקרב  הנסד"ק  מדד   ההון: 
העלייה המהירה בהיסטוריה, מהירות גל העליות 
חברות  התפתחות הדברים,  לקצב  סממן  ההינה 
ועם  מרחוק  העבודה  לייעול  בדרך  הטכנולוגיה 
רק  הרווח  שורת   - העבודה שלהם  שטחי  צמצום 

תגדל.
הגלגל שוב מומצא מחדש ומי שלא יצטרף לכך 
יוותר במשחק. סקטורים שלמים מתחזקים  - לא 
ואילו אחרים נעלמים, בין לבין גל אבטלה וחילוף 

מקצועות.
עולם הביטוח אף הוא ממציא מחדש את הגלגל 
ישירה  למכירה  עוברות  הביטוח  חברות  שלו, 
עם  יחד  ובניירת,  אדם  בכוח  תלות  ומפחיתות 
מרחוק  ושירות  תפעול  הנדל"ן,  שטחי  הקטנת 

וכנסים והדרכות המתקיימים בזום.
ולהמציא  מחדש  מסלול  לחשב  נדרשים  אנו 
בהסבר  ללקוח  המיידי  הצורך  שלנו:  הגלגל  את 
קטן  משרד  ,יידרש  יגבר  התהליכים  ובהנגשת 
שירותי  כל  את  ויספק  מהיר  שיהיה  ודיגיטלי 
פיננסי,  ואלמנטרי,  בריאות  החיים,  מעטפת 
כל  מול  וייצוג  ליווי  כלכלי,  תכנון  תביעות, 
מערכת אזרחית או ממשלתית והכל תחת קורת גג 
אחת. זה יהווה את הממשק הטוב ביותר ללקוחות 

המשרד.
בעידן הנע על גלגלי סילון - מתבקש להמציא 

את הגלגל בכל יום מחדש.

הכותב הוא חבר ועדת פיננסים בלשכה ומרצה 

לשוק ההון
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 בעידן של היום - 
 כשהכל מואץ - גם 
סוכן הביטוח נדרש 
להמציא עצמו מחדש
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מכירה ורכישה של תיקי ביטוח
מהי הדרך הנכונה לביצוע עסקאות, תוך שמירה על ערכו של הנכס 

הכלכלי החשוב של הסוכן - תיק הביטוח? < עו"ד ניצן הראל

דינמי, ע הוא  הביטוח  סוכני  של  ולמם 
חובות  הלכות,  בחובו  וטומן  משתנה 
ואף שינויים והזדמנויות. סוכני הביטוח 
נדרשים פעמים רבות לא רק למקצועיות בתחומם, 
אלא לדריכות וחריפות עסקית על מנת לקדם את 

מעמדם, יעילותם והיקף פעילותם המקצועית.
סוכני  בין  רבות  עסקאות  מתרחשות  זאת,  לאור 
של  רחב  מגוון  שכוללות  הביטוח,  וסוכנויות 
פעילויות, לרבות הקמת תאגידים, הקמת שותפויות 
או יצירת פעילויות משותפות בין סוכנים, העברות 
תפעול  לשירותי  הסכמים  ביטוח,  תיקי  ומכירות 

ועוד. 
תיקי  ורכישת  מכר  בעסקאות  נעסוק  זו  בכתבה 
בה   המיוחדת  לתקופה  דגש  מתן  תוך  ביטוח 

נמצאים כולנו החל מחודש מרץ 2020.
הביטוח  סוכני  בקרב  הנפוצות  העסקאות  אחת 
אלו,  הביטוח. במקרים  תיק  הינה מכירת/העברת 
ארוכה  לשורה  והתייחסות  לב  תשומת  ליתן  יש 
השלכות  ובעלי  לעסקה  הרלוונטים  נושאים  של 
את  נציג  ולהלן   בעתיד,  הצדדים  התנהלות  על 

העיקריים שבהם.

מהו ממכר
זה  למונח  אולם  ביטוח,  בתיק  מדובר  אומנם 
עשויות להיות הגדרות שונות ואפשרויות שונות 

למימוש זכויות המכר/רכישה בגינו.
כך לדוגמה, במקרה בו תיק ביטוח נמצא בבעלות 
במניות  עסקה  לבצע  ניתן  תאגיד,  ביטוח  סוכנות 
עצמו.  התיק  של  רכישה  דווקא  ולאו  התאגיד 
בבעלות  הביטוח  תיק  נותר  כזו,  עסקה  במסגרת 
התאגיד וכך גם הלקוחות, המוניטין, מאגרי המידע 
וכו'. סוג עסקה שכזה טומן בחובו יתרונות וחסרונות. 
למשל, עסקת מניות תייתר מחד את הצורך להחתים 
בדרישות  עמידה  לצורך  כוח  ייפוי  על  לקוחות 
את  היטב  לבחון  יש  ומאידך  בעניין,  הרגולטוריות 
הנרכש,  התאגיד  והכלכלי של  המשפטי  מצבו של 
לרבות התחייבויותיו, מוניטין תלונות ו/או תביעות 

עבר, באם התקיימו והיבטי מיסוי רלוונטיים.  
אפשרות שנייה, לרכוש את תיק הביטוח עצמו, 
התיק.  רוכש  ללקוחות  יהפכו  שלקוחותיו  כך 
העסקה  במסגרת  הדעת  את  יש לתת  זה,  במקרה 
הרוכש  התנהלות  על  המשפיעים  רבים  לגורמים 
שונות  בירוקרטיות  דרישות  לרבות  והלקוחות, 
של היצרנים להעברת תיק הביטוח, החתמת ייפוי 
הביטוח  לסוכן  ניתנו  אשר  הלקוחות  של  הכוח 

והרשימה  ובמוניטין  הסוכן  בשם  שימוש  המוכר, 
עוד ארוכה וחשובה. 

או תאגיד מבקשים  סוכן  נוספת, כאשר  אפשרות 
לדוגמה  כך  בלבד.  חלקי  באופן  ביטוח  תיק  למכור 
ומעוניין  ואלמנטרי  חיים  ביטוח  תיק  המנהל  סוכן 
פרט  כזה,  במקרה  בלבד.  אלמנטרי  תיק  למכור 
אחרת,  רכישה  עסקת  לכל  הרלוונטיות  לנקודות 
התייחסות  הלקוחות,  רשימת  כגון  שאלות  עולות 
ואפילו שאלות תפעול  אי תחרות  לנושא  מתאימה 
הפרדה  וביצוע  הלקוחות  ניהול  מערכת  מול  טכני 

תקין.

ליווי של הסוכן
את  לתת  יש  הממכר,  מהו  שמגדירים  לאחר 
רלוונטיות  נקודות  לגבי  להסכמה  ולהגיע  הדעת 

נוספות, וביניהן: 
תקופת ליווי - כאשר תיק הביטוח נרכש מסוכן 
ו/ אותו  מכירים  שלקוחותיו  ותיק,  תאגיד  או 

ליווי  לתקופת  רבה  משמעות  יש  עובדיו,  את  או 
הטיפול  מלוא  להעברת  עד  המוכר,  הסוכן  של 
ככל הניתן באופן חלק לסוכן הרוכש. ליווי התיק 
משמעותי עוד יותר, כאשר מדובר ברכישת תיק 
רחבה  התייחסות  לקבל  חייב  זה  נושא  אלמנטרי. 
ומפורטת במסגרת ההסכם, על מנת שיהיה ברור 
המוכר,  של  התחייבויותיו  מהן  הצדדים  לשני 

לרבות תקופת הליווי המדוייקת, תחומי אחריותו 
במהלך הליווי וכן התמורה בגינה.   

כוח אדם - לעתים מעסיק הסוכן המוכר עובדים 
ולקוחות  רבות  שנים  לאורך  ביטוח  פקידי  ו/או 
יצירת קשרי  התיק באים איתם במגע שוטף, תוך 
עבודה והיכרות. במקרים אלו, ניתן לשקול ולהוסיף 
לתנאי העסקה עצמה במסגרת ההסכם את העסקת 
בהסכמתם  כמובן  וזאת  הקונה,  ידי  על  העובדים 
של העובדים. מאידך, ככל שהרוכש אינו מעוניין 
בהסכם  הדעת  את  לתת  יש  העובדים,  בהעסקת 
יגרור  שלא  באופן  המוכר  אצל  העסקתם  לסיום 

השלכות על פעילות תיק הביטוח ועל הרוכש. 
תמורה - לכל עסקה ועסקה התמורה הרלוונטית 
לפי מאפייניה השונים, בין היתר, סוגי הביטוחים, 
זהות היצרנים, ותק הסוכן ועוד. בעניין זה חשוב 
גם לבחון מהו המנגנון לחישוב התמורה המתאים 
כפי  כן,  כמו  לכך.  מגוונות  אפשרויות  וקיימות 
האפשרות  לעניין  משמעות  יש  לעיל,  שהוסבר 

לליווי של הסוכן המוכר.
לעיתים, משולמת התמורה לאורך תקופה ארוכה 
בתשלום  או  בלבד  בודדים  בתשלומים  ולעיתים 
אחד. השוני נובע מסיבות שונות ומגוונות ויש לו גם 
משמעות בכל הקשור לשינויים בשווי התיק במהלך 
והצורך, ככל שקיים, בביצוע  הזמן, לנושא הליווי 
בדיקות התאמה כאלו ואחרות בהתאם להתפתחויות 
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השונות. הנושא מקבל משנה תוקף לאור מצב המשק 
נכון להיום, שכן תיק אשר הוערך בעבר על בסיס 
דרמטיים  לעיתים  שינויים,  עובר  מסוים  הכנסות 
נושאים כמו  לאור מצבם הכלכלי של המבוטחים. 
חל"ת  כספית,  מצוקה  עבודה,  עזיבות  פיטורין, 
וכו' יש וישפיעו על שווי תזרים העמלות לתקופה 
מסוימת ובוודאי שיש לתת על כך את הדעת, מה 
עוד שמדידת איכות נכונה אמורה להתבצע לאורך 

זמן ולא על בסיס נקודתי קצר מועד.

מנגנונים ובטוחות
היבטי מיסוי - נושא התמורה קשור באופן ישיר 
להיבטי המס השונים החלים או אמורים לחול על 
השלכות  קיימות  לעסקה  צד  כל  לגבי  העסקה. 
ביצוע  בטרם  לבחון,  הצדדים  על  אותן  מיסוי, 
וחתימת העסקה, על מנת לקבוע במסגרת ההסכם 
אחד  כל  עם  ביותר  המיטיב  העסקה  מנגנון  את 
עם  בהתייעצות  לבחון  יש  המס  היבטי  את  מהם. 
מול  המוכר/הרוכש  את  מכן  לאחר  שילווה  רו"ח 
בה  הדרך  על  גם  משפיע  זה  נושא  המס.  רשויות 

משולמת התמורה, על מרכיביה השונים. 
בטחונות - כאשר נקבע מנגנון תמורה מתמשך, 
קרי בתשלומים עתידיים, אזי למעשה נוצר מצב בו 
תיק הביטוח עובר לבעלות הרוכש, בעוד שהמוכר 
יש  אלו,  במקרים  התמורה.  מלוא  את  קיבל  טרם 
לתת את הדעת ולקבוע מראש מנגנונים ובטוחות 
כלפי המוכר לשמירה על קניינו. בטוחות נדרשות 
גם במצב דברים הפוך, קרי כאשר מועברת תמורה 

טרם השלמת העברת הממכר.

ביטול הסכם - לאחר שהגיעו הצדדים להבנות 
בעיות  להתעורר  עלולות  הסופי,  ההסכם  ונחתם 
בין  ההסכם,  לביטול  להביא  העשויות  ותקלות 
וחובות  תשלומים  לביצוע  הקשור  בכל  היתר 
בהסכם  לקבוע  מאוד  חשוב  הצדדים.  של  מיידים 
ההסכם  לביטול  מתאימות  ואפשרויות  מנגנונים 

וכן ליישוב סכסוכים, במקרה הצורך.
מצבי פטירה ואכ"ע - לזהות הצדדים יש כאמור 
חשיבות רבה לעסקה )יחיד/ים או תאגיד( וכאשר 
מדובר ביחיד שהופך ללא זמין, כמו במקרים של 
על  מוות,  או  ארוך  לטווח  עבודה  כושר  אובדן 
הצדדים לקבוע מנגנון להמשכיות. גם כאן קיימות 
הצדדים  במאפייני  הכרוכות  רבות,  אפשרויות 

הרלוונטיים - כל עסקה והפתרון המתאים לה. 

הסכם מותאם לעסקה
מדובר  מכר,  בעסקאות   - תחרות  ואי  סודיות 
מהם  אחד  לכל  אשר  צדדים,  יותר  או  בשניים 
רשימות  היתר,  בין  הכולל,  משלו,  סודי  מידע 
לקוחות, אסטרטגיות מכירה, תנאי תשלום, עמלות 
לעסקה  ומכרעת  רבה  חשיבות  זה  לנושא  ועוד. 
לגבי  ומוסכם  ברור  באופן  להתחייב  הצדדים  ועל 
בפניהם  שייחשף  במידע  בשימוש  ואסור"  "מותר 
במסגרת העסקה ואף המו"מ עצמו. בעסקת המכר 
חשובה מאין כמוה להתחייבות הצדדים לאי תחרות 
בממכר, בעיקר של המוכר. כאמור לעיל, כשמדובר 
ומרכזי עוד  בתיק חלקי, הופך הנושא למשמעותי 
ההתחייבות  את  להגדיר  חשוב  מקרה  בכל  יותר. 
מבלי  לפגוע  שלא  מנת  על  וברור,  מדויק  באופן 

לשים בזכויות יסוד כמו חופש העיסוק.  
הגענו עד כאן ולא התייחסנו לנושאים נוספים 
מחדלים  לעניין  שיפוי  סעיפי  כגון:  חשובים, 
מידע,  מאגרי  התאמה,  נוסחאות  ואחריות, 
שעבודים, העברות בעלות בתאגיד לרבות קבלת 
היתרי שליטה מיוחדים מרשות שוק ההון, תמחור 

ועוד רבים וחשובים.
סוכנים שביצעו עסקאות בעבר וחוו השלכותיהן, 
הנכונות  השאלות  את  לשאול  לרוב  יודעים 
המשפטי  והליווי  הייצוג  בחשיבות  ומכירים 
רכישת  לקראת  בבואם  אחרים,  כאלה.  לעסקאות 
תיק ביטוחי, מופתעים בדרך כלל מכמות השאלות 
עסקאות  במסגרת  להסדיר  יש  אותם  והנושאים 

אלה, אשר על פניו נחזות כפשוטות.
אז מה עושים? לשם ביצוע עסקת מכר/רכישת 
לקבל  מומלץ  ויעיל,  אחראי  באופן  ביטוח  תיק 
דין  עורכי  משרד  מטעם  משפטי  וייצוג  ייעוץ 
ותיק ובעל ידע מקיף וניסיון רב בסוגי העסקאות 
הללו בתחום הביטוח  בפרט, אשר ייתן התייחסות 
ומשמעות למלוא מאפייני וצרכי העסקה והצדדים. 
איך  ומבינים  יודעים  אנחנו  לרוב  לזכור,  חשוב 
כיצד  לדעת  דרך  אין  אך  התהליך  את  מתחילים 
טמונה  בדיוק  וכאן  העסקה,  ותסתיים  תתקדם 

החשיבות של הסכם מותאם לעסקה ולצדדים.  
ואינו  משפטי  ייעוץ  מהווה  אינו  זה  מסמך 

מחליף אותו

הכותב הינו שותף במשרד עוה"ד קן־דרור 
 הראל ושות'

משבר ב חווים  אנו  האחרונים  חודשים 
ועל  כולה  האנושות  על  אשר משפיע 

כל אחד ואחת מאיתנו בפרט.
עשתה  בראשותי  ישראל   MDRT הנהגת 
לילות כימים בכדי לסייע לכולנו, ליצור שנה 
מיוחדת ורוויה בפעילות. מתחילת מרוץ 2020 
היה  ואמור  יעקב  בזיכרון  אלמא  במלון  שהחל 
להסתיים באנהיים קליפורניה, אך לצערי נפלה 
בחלקנו "הזכות" לחוות את הקורונה ומגבלותיה.
לצורך  היא  ירידה  כל   ,MDRTב־ כמו  אך 
נדירה  הזדמנות  בחלקנו  נפלה  והשנה  עלייה 
וחד פעמית שלא הייתה בהיסטוריה של הארגון 
 16.06.2020 בתאריך  האחרונות.  השנים  ב־92 
בין  שיתקיים  הווירטואלי  לכנס  הרישום  ייפתח 
ירכז  אשר  03.08.2020־07.08.2020  התאריכים 
כ־70 אלף חברים וחברות ממדינות שונות בעולם 

של  ומעצימה  מרתקת  מקצועית,  חוויה  לחוות 
בעלי תו התקן של הארגון הבינלאומי של בכירי 
סוכני ביטוח החיים, הפנסיה, הבריאות והפיננסים 
– MDRT, שבאמצעות כלים ייחודיים והרצאות 

מקצועיות ומלאות תשוקה לגרום לנו לחזור 
לשגרה ואף לצמצם את הפערים שנוצרו 

אצל כולנו בחודשים האחרונים.
השעה  צו  את  מבין   MDRTה־ ארגון 
שנמנעו  למצטרפים  שעריו  את  ופותח 

בחו"ל  לכנסים  להגיע  השנים  במהלך 
ולאפשר גם להם להרשם לארגון ולשלם 
דמי חבר ללא קנסות ואף להרשם לכנס 

הווירטואלי. בדרך זו יוכלו השנה גם הם לחוות 
של  השליחות  ועוצמת  המקצועיות  קסם  את 

הארגון וחבריו המיוחדים.
בתהליך  לסייע  נשמח  ואני  ההנהגה  חברי 

הרישום במייל: 
 .albert_g@netvision.net.il 

השנה, כל מי שיירשם יוכל ליהנות מהרצאות 
שלושה  במשך  מהמשרד  או  מהסלון  מרתקות 
שבועות רצופים, אשר יתורגמו לעברית.
הרישום  פתיחת  עם  להירשם  מהרו 

בתאריך 16.06.2020.
ואת  חבריי לארגון  אני מברך את 
המצטרפים החדשים לכנס המעצים, 
לשגרה  וחזרה  רכה  נחיתה  עם 
להמשך  אנרגיות  ועם  לכולנו,  מוצלחת 

שרק ב־MDRT אפשר לקבל.
שנעשה ונצליח.

הכותב הוא יו"ר MDRT ישראל, C.L.U, סוכן 
פנסיוני

 MDRT ההרשמה לכנס הבינלאומי של
בקליפורניה תיפתח ב־16 ביוני

 < סו"ב אלברט גבאי

 גבאי | צילום:
 נאוה ויקלמן
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הסתלקות מתוגמלת מתובענה יצוגית
 עו"ד עדי בן אברהם מסביר על הצורך בהתאמת שירותים ללקוחות בעלי מוגבלות 

בסוכנות הביטוח

ל סוכן הביטוח מוטלות, מעבר לחובות ע
הרגולטוריות השונות, גם חובות כלליות 
כך  במשק.  העוסקים  כלל  על  החלות 
מאגרי  את  לרשום  הביטוח  סוכן  נדרש  למשל, 
לפעול  הפרטיות,  להגנת  ברשות  שלו  המידע 
לזיהוי לקוח על פי החקיקה למניעת הלבנת הון 
והצוים מכוחה, נאסר עליו לשלוח הודעות ספאם 
דין  הוראות  ועוד  לקוחותיו  בפרטיות  לפגוע  או 

שונות.
השבוע אני מבקש לדבר על חוק שיוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות בדגש על  תקנה 34 לתקנות 
)התאמות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון 
נגישות לשירות(, התשע"ג־2013. ביחס לדרישה 
באתר  היתר,  בין  לפרסם,  עסק  לבעל  המופנית 
סוכנות  לסניפי  הנגישות  הסדרי  את  האינטרנט 
הביטוח מעצם העובדה ששירותי ביטוח הם שירות 

ציבורי. 
תובענה  הוגשה   2020 אפריל  חודש  בשלהי 
לא  היא  כי  בטענה  ביטוח  סוכנות  נגד  יצוגית 
הסדרי  את  שלה  האינטרנט  באתר  מפרסמת 
בעלי  לקוחות  לטובת  אצלה  הקיימים  הנגישות 
התקנות  הוראות  את  מפרה  היא  ובכך  מוגבלות 
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  הוראות  את  וכן 

מוגבלות, התשנ"ח־1998.

תיקון ההפרה
בית המשפט התבקש במסגרת הבקשה לייצוגית 
להורות לסוכנות הביטוח לתקן את ההפרה כנדרש 
על פי חוק שיוויון זכויות, ולפצות את כל חברי 

הקבוצה על הנזקים שיגרמו להם.
הגדרת חברי קבוצה שהתבקשה על ידי התובע 

הייצוגי היתה:

"כל אדם מוגבל או נכה לרבות אנשים המתניידים 
בכסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה ו/או כבדי 
ו/או בעלי נכות אחרת,  ו/או כבדי ראיה  שמיעה 
המשיבה  משירותי  במי  שימוש  לעשות  שביקשו 
אשר במי מסניפיה, אותם מפעילה המשיבה ברחבי 
ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה 
ו/או אשר נושאים את שם הפירמה שלה, והסדרי 
באתר  פורסמו  לא  בסניפיה,  אשר  הנגישות 

האינטרנט של המשיבה".
התובע העריך את נזקיו בכ־1,000 שקל ולכלל 

חברי הקבוצה בסך של יותר מ־3 מיליון שקל.
במסגרת  נמחקה  התובענה  כי  התבשרנו  השבוע 

שהסוכנות  לאחר  התובע,  של  הסתלקות  בקשת 
לאורך  כי  וטענה  התובע,  טענות  את  הכחישה 
שירותים  ומספקת  סיפקה  פעילותה  שנות  כל 
משלל  מוגבלויות  עם  לאנשים  גם  מיטבית  ברמה 
לקוחותיה, וזאת תוך מתן תשומת לב מירבית לכל 

צרכיהם. 
וההנחיה  העליון  המשפט  בית  פסיקת  לאור 
המומלצת לפיה בתיקים מעין אלו ראוי שהצדדים 
יגיעו להסדר מוסכם, הרי שהצדדים הגיעו להסדר 

לפיו:
שוטף  באופן  ולעדכן  לפרסם  תדאג  הסוכנות 
הנגישות  התאמות  את  שלה  האינטרנט  באתר 

והסדרי הנגישות הנהוגים אצלה. 
בנוסף, הסוכנות תרענן ותחדד את נהליה בכל 
בסניפיה,  הנגישות  התאמות  לפרסום  הקשור 

בהלימה מלאה להוראות הדין. 

מניעת תביעות סרק
לאור הסכמות אלו הגיע התובע למסקנה כי אין 
מבית  וביקש  היצוגית  התובענה  להמשך  מקום 
המשפט לאשר את הסתלקותו. אדגיש כי בניגוד 
לתביעה רגילה, בתביעה יצוגית לא ניתן להסתלק 
ללא אישור בית משפט והתובע גם לא יקבל שום 

טובת הנאה מהנתבע ללא אישור בית משפט. 
של  תופעות  למנוע  היא  זו  הוראה  של  המטרה 
תביעות סרק "מתוגמלות", שהן למעשה תביעות 
סרק שהגוף הנתבע מעדיף לסלקן תמורת תשלום 
הליך  ניהול  במקום  לתובע   וגמול  טרחה  שכר 
משפטי, גם כאשר אין ממש בתובענה הייצוגית. 

של  המטרה  כי  מציין  המשפט  בית  בנוסף, 
של  מחיקתן  של  מצב  למנוע  הנ"ל  החקיקה 
תביעות מוצדקות מתוך רצון של התובע המייצג 
של  טובתה  חשבון  על  לכיסו  קל  רווח  לגרוף 
הקבוצה. משכך קובעת ההלכה כי בית משפט הדן 
התובענה  אם  יבחן  מתוגמלת  הסתלקות  בבקשת 
כי  לוודא  כלומר  לכאורה,  תביעה  עילת  הראתה 
אין מדובר בתביעת סרק, ושנית, על בית המשפט 
או  לתת דעתו לתועלת שהביאה בקשת האישור 
התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה ולהתרשם כי 

צמחה תועלת לקבוצה מתוצאת ההליך.  
מדובר  אין  המשפט,  בית  קובע  זה,  במקרה 
בתביעת סרק נעדרת כל עילה. התובענה הראתה 
שהסוכנות  ועובדה  לכאורה,  ולו  תביעה,  עילת 
ואת  שלה  האתר  את  ולעדכן  לפרסם  התחייבה 
בהתאם  לסניפיה,  הנגישות  והסדרי  ההתאמות 
להוראות הדין. התחייבות זו תביא תועלת לחברי 
בקשת  את  מקבל  המשפט  בית  ולכן  הקבוצה 

ההסתלקות ומאשר אותה.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

בניגוד לתביעה רגילה, בתביעה יצוגית לא ניתן להסתלק ללא אישור 
בית משפט והתובע גם לא יקבל שום טובת הנאה ללא אישור
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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

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

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 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

לפרטים נוספים צרו קשר:
דבי - 03-6366514 | אסתי - 052-6809060

עדכון
תאריך!

https://bit.ly/3e62uqX
https://bit.ly/2ZnJTmk
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
בסוכנות ביטוח בירושלים מחפשים איש מכירות 

לביטוח חיים/בריאות ,מתאים  לסטאז'ר   )לביצוע 
סטאז'( או סוכן ביטוח מתחיל. מתאים לאנשים שגרים 

בירושלים והסביבה או במרכז הארץ תנאים מצוינים 
למתאימים טל. לקשר- 052-8196304 )נטלי(

למשרד ביטוח ותיק ברחובות דרוש/דרושה סוכן/נת 
ביטוח בעל/ת רשיון פנסיוני וותק של לפחות 5 שנים 

עם ניסיון מוכח במכירות לעבודה כשכיר /פרילנס 
בניהול /תפעול ומכירות תנאים מצויינים למתאים/ה 

לפרטים איציק 0542240454-

סוכנים בעלי רישיון פנסיוני? הסוכנות הטכנולוגית 
הגדולה בישראל מציעה לכם שיתוף פעולה ייחודי. 

אם אתם חרוצים, רציניים, שאפתניים שרוצים 
לכבוש את כל הפסגות בעולם הביטוח, לנו יש את 

הפתרון האידיאלי עבורכם לגיוס לקוחות בכמויות 
לא מוגבלות. מסלולים שונים לשיתופי פעולה החל 

מקבלת הפניות ועד מעטפת כללית הכוללת משרדים, 
שירותי מזכירות, שירותי הפקה, שירות תיאום פגישות, 

שירותי תביעות, והשתתפות במבצעים חלומיים. כדי 
להיות חלק מנבחרת חלומות מנצחת נשמח אם תצרו 

אתנו קשר לתיאום פגישת היכרות. יש לנו עשרות 
אתרים לגיוס לקוחות עם מערכות תמיכה טכנולוגיות 
לטיוב ומיקוד הפניות. להלן דוגמאות ממספר אתרים 

https://insurance-box.co.il/ https:// מובילים
family -trust.co.il/ https://homes-ins.co.il/ המשרה 

מיועדת לנשים וגברים כאחד. שם החברה: מרכז 
 המומחים לביטוח ופיננסים ליצירת קשר:

arie@myexperts.co.il טלפון נייד: 050-5212457
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

שכירות משנה
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

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

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 זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
 Guy@zilb-ins.com 052-386-6630 או לשלוח מייל

מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 
Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער משפחת רייטן על 
פטירתו של סוכן הביטוח 

אבי רייטן ז"ל 
שלא תדעו עוד צער
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"מהדורת החדשות הטובות"
מנורה תערוך לראשונה מגזין אינטראקטיבי 

בשידור חי עבור סוכני החברה בהנחיית 
גורי אלפי < רונית מורגנשטרן

מגזין ק תערוך  מבטחים  מנורה  בוצת 
'מהדורת  לשם  העונה  אינטראקטיבי 
תחת  סוכניה  עבור  הטובות'  החדשות 
דיגיטלית  חדשות  מהדורת   – הקונספט 
תשודר  המהדורה  וביטוח.  פנסיה  בנושאי 

לסוכנים בשידור חי. 
את ה'אייטם' הראשון במהדורה הדיגיטלית 

מבטחים  מנורה  מנכ"ל  אסאייג,  בן  יהודה  יפתח 
ביטוח. 

שהשיקה  החדשים  למוצרים  הסוכנים  ייחשפו  המהדורה  במסגרת 
החברה, והם ייקחו חלק פעיל  בפאנל בשידור חי. בנוסף, יוסי סודרי, 
סמנכ"ל ומנהל תחום ביטוח פרט ועסקי מחוזות במנורה מבטחים, יציג 
בפינת דעה את מגוון היתרונות של אחד מן המוצרים החדשים שהושקו 
סוכנים,  מכירות  אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה  רוקח,  ועמוס  לאחרונה. 

יציג באייטם הבא את 'תחזית' לשנה הקרובה.
כאמור, המהדורה הדיגיטלית תכלול הגרלה נושאת פרסים יקרי ערך 

וההשתתפות בה מותנית לנרשמים אל המהדורה.
ופנסיה.  ביטוח  עסקי  בניהול  בעיקר  מתמחה  מבטחים  מנורה  קבוצת 
היקף  עם  שקל,  מיליארד  כ־200  של  בהיקף  נכסים  מנהלת  הקבוצה 

פרמיות ודמי גמולים שנתיים של כ־24 מיליארד שקל.

מגפת הקורונה מחייבת את 
ענקי הביטוח האירופיים 

למכור נכסים

האירופיים ע הביטוח  נקי 
אליאנץ’ וג’נרלי נערכים 
למכירת נכסים של ביטוחי חיים 
אירו  מיליארדי  לגייס  במטרה 
המטרה  הקורונה.  מגפת  עקב 
היא להגדיל את התזרים הפיננסי 

המתחייב ממגפת הקורונה.
בנק  את  גייסה  אליאנץ’ 

לשחרר  שיכולים  נכסים  לאתר  כדי  סטנלי  מורגן  האמריקאי  ההשקעות 
מאות מיליוני אירו. הבחינה היא של תיק השקעות של 9 מיליארד אירו של 
חיים  ביטוחי  חיים. הבחינה מתמקדת בהשקעות של פרמיות  ביטוחי  ענף 

מחוץ לגרמניה בהיקף של 500 מיליון אירו.
ואילו ג’ינרלי מתכננת לפרוק ההשקעות של תיק ביטוחי חיים בצרפת. 
חלק  אירו.  מיליארד  1־2  של  בהיקף  נכסים  מכירת  בוחנים  הערכות  לפי 

מההשקעות קשורות למוצרי חיסכון בביטוחי חיים.
הצפי  עקב  נכסים  מוכרות  קוריאה  בדרום  הגדולות  הביטוח  חברות  גם 
לגידול בתביעות של המבוטחים. עיקר המכירה הוא בנייני משרדים בסיאול.

 אסאייג ׀ צילום: 
הגדלת התזרים באמצעות מכירת נכסיםיח"צ מנורה

פנסיה | בשידור חי
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