
ביטוח ופיננסים

מעגנים בחוק
הצעת החוק החדשה של 

ח"כ מיכאל מלכיאלי: הגנה 
על פוליסות בריאות מפני 

עיקולים • ראיון < עמ' 4

"פועלת בחוסר אובייקטיביות" 
כך לטענת הלשכה בעקבות פרסום 
חוזר הרשות שדורש לחשוף בחוזר 

 הצירוף עם אילו חברות עובד 
 הסוכן < עמ' 2

מהלך היסטורי בענף
עו"ד זיו גלסברג מסביר איך 

 לפעול בהתאם להוראות 
"חוק הספאם" ולהמנע 

מעבירה פלילית < עמ' 10-9
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"כיצד הרשות 
מאפשרת לחברות 

הביטוח לפנות 
לציבור על ידי גורמים 

שאינם מורשים?"
כחלק ממאבק ממושך של הלשכה במוקדים הישירים, 

פנה השבוע נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד לממונה 

ברקת בבקשה לקבל את עמדתו בנושא • "יש לשים 

 סוף למכירת ביטוח על ידי גורמים חסרי הכשרה. 

זו פגיעה בנו ובמבוטחים" < עמ' 5
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"
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  מדיניות  לאור 
בהליך  והוגנות  שקיפות  להגביר  וחיסכון 
הצירוף ועל מנת לשקף למבוטחים רובד נוסף 
במכלול השיקולים בעת רכישת המוצר הביטוחי, 
המתאימה  מושכלת  החלטה  לקבל  להם  ולאפשר 
הוראות  להטיל  זה  בחוזר  מוצע  לצרכיהם,  ביותר 
למועמדים  לגלות  הביטוח  סוכן  את  המחייבות 
הכנסותיו  עיקר  כי  הצירוף,  הליך  בעת  לביטוח, 
מציע  והוא  מסוימות  ביטוח  מחברות  מתקבלות 
ולא  בלבד,  אלו  מחברות  המוצרים  את  למבוטח 

מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק הביטוח. 
יוכלו  לא  ביטוח  סוכני  כי  להורות  מוצע  בנוסף, 
את  לרבות  לביטוח,  הצירוף  הליך  את  להתנות 
שהוא  בכך  לביטוח,  למועמד  הצרכים  התאמת 
או  קצובה  ביטוח  תקופת  למשך  מבוטח  יישאר 
שאינה קצובה". כך הודיע הממונה על שוק ההון, 
תיקון  בטיוטת  ברקת  משה  ד"ר  וחיסכון  ביטוח 
ד'(.  )יום  אתמול  שפורסמה  לביטוח  צירוף  חוזר 

ההוראות ייכנסו לתוקף ב־1 בנובמבר 2020.
"בענף  סוכני הביטוח:  נמסר מלשכת  בתגובה 
רשות  ידי  על  לטיפול  דחופים  נושאים  יש  הביטוח 
גופים  של  מטעים  פרסומים  היתר,  בין  ההון,  שוק 
בניגוד  מוקדנים  ידי  על  שגויות  מכירות  שונים, 
ידע מקצועי  וללא  ידי חברות הביטוח  לתקנות על 
מתאים. תמוהה בעינינו העובדה כי רשות שוק ההון 
בוחרת להתעלם מבעיות בוערות ולשים את הזרקור 

האמיתי  והאובייקטיבי  המקצועי  הגורם  על 
שמספק שירות ישר, הגון ומקצועי לציבור 

המבוטחים.
להישאל  שחייבת  מהותית  "ושאלה 
כי  מוצאת  ההון  שוק  רשות  אם  היא: 
פעילות של מעל 40% עם חברת ביטוח 
יחידה פוגעת לטענתם באובייקטיביות 

ובתחרות - כיצד זה מתיישב עם הרישיון 
שהם עצמם אישרו לחברת מקס לעבוד רק 
ברשות  ימין  יד  האם   ?AIG חברת  עם 

נושא  ואיך  שמאל?  יד  התירה  מה  יודעת  איננה 
עומדת  כבר  בפתח  האובייקטיביות מסתדר כאשר 

גם חברת ישראכרט לקבלת רישיון סוכן ביטוח.
על  להודיע  בחרה  ההון  שוק  רשות  "לצערנו, 
כוונתה להוציא חוזר זה דרך התקשורת ולא פנתה 
התייחסות  לקבלת  הרלוונטיים  לגופים  כמתבקש 

רצינית. נלמד את הטיוטה ונגיב עליה".
הלשכה  נשיא  וסגן  מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב 

ערך  יש  למבוטח  הביטוח  "בהתאמת  כי:  מוסיף 
מוסף לטיפול על ידי סוכן הביטוח שמבצע בדיקה 
מקצועית ורחבה במטרה לבנות עבורו את הצעת 
המותאמת  ביותר,  הטוב  הכיסוי  בעלת  הביטוח 
הביטוח  סוכני  של  המטרה  ולצרכיו.  למידותיו 

תמיד הייתה ותמיד תהיה טובתו של המבוטח.
מסר:  אברהם  בן  עדי  עו"ד  הלשכה  יועמ"ש 
מעלה  התקבלה  אשר  הצירוף  חוזר  "טיוטת 
מידת  בדבר  משקל  כבדות  משפטיות  שאלות 
המעורבות של רשות שוק ההון בהסכמות 
מסחריות בין סוכן הביטוח ללקוחותיו. 
רשאי  הביטוח  סוכן  כי  עוררין  אין 
שירותיו,  עבור  טרחה  שכר  לגבות 
והתשתית  הדין  להוראות  בכפוף 
את  נלמד  אנו  הרלוונטית.  החוקית 
במסגרת  ונשיב  הנטענת  הפרקטיקה 

השימוע בחודש ספטמבר".
כי  נכתב  החוזר,  לטיוטת  ההסבר  בדברי 
שנערך  נתונים  ניתוח  לנוכח  נדרשת  זו  "הוראה 
כי  עלה  מהם  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  ברשות 
חברות  שתי  עם  עובדים  הביטוח  מסוכני  כ־85% 
ביטוח לכל היותר וכ־60% עובדים עם חברת ביטוח 
אחת בלבד. נתונים אלו ממחישים את הכשל הקיים 
כי בדרך כלל סוכן הביטוח מציע למועמד לביטוח 
בניגוד  וזאת  ביטוח,  מוצרי  של  מצומצם  היצע 
מציעים  הביטוח  סוכני  רוב  לפיה  הרווחת  לדעה 

למבוטחים את המוצרים המתאימים להם ממכלול 
לקבוע  מוצע  בשוק.  הקיימים  והמוצרים  החברות 
את הגילוי אודות חברות הביטוח עימן עובד הסוכן 

גם בהליך השיווק היזום, ובעת פתיחת השיחה.

ביטול ההתניות
והיא  בשוק  הקיימת  פרקטיקה  לאסור  מוצע  בנוסף, 
התאמת  הליך  ואת  לביטוח  הצירוף  הליך  התניית 
מבוטח  יישאר  לביטוח  שהמועמד  בכך  הצרכים 
כתוצאה  קצובה.  שאינה  או  קצובה  ביטוח  לתקופת 
מהתניה זו, ככל שמבוטח ביקש לבטל את הפוליסה 
או לעבור לחברה אחרת, סוכן הביטוח גבה ממנו דמי 

ביטול".
לגבי התניית ההליך במשך תקופת ביטוח ובכלל זה 
דמי ביטול, נכתב: "בעקבות פניות ציבור שהתקבלו 
מבוטחים  מצרפים  ביטוח  סוכני  כי  עלה  ברשות, 
להישאר  אותם  שמחייבים  תוך  השונים,  לביטוחים 
מבוטחים  מסוימת.  ביטוח  תקופת  למשך  מבוטחים 
שביקשו לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח 
בנימוק  הפוליסה,  עבור  ביטול  דמי  לשלם  נדרשו 
שקיבלו  הראשוני  הייעוץ  דמי  בעלות  מדובר  כי 
הצירוף  הליך  התניית  לפוליסה.  צירופם  במועד 
לביטוח לרבות הליך התאמת הצרכים עבור מועמד 
לביטוח מהווה חסם תחרותי שפוגע ביכולת הניוד 
של המבוטח לפוליסות אחרות שישרתו את צרכיו 

בצורה טובה יותר". 

"הרשות בוחרת להתעלם מבעיות בוערות 
ולשים את הזרקור על הגורם המקצועי" 
לאור הדרישה החדשה של הממונה - על סוכן הביטוח לגלות בהליך הצירוף כי עיקר הכנסותיו 

מתקבלות מחברות מסוימות - מגיבה הלשכה בחריפות: "כיצד זה מתיישב עם הרישיון שהם עצמם 
אישרו לחברת מקס לעבוד רק עם חברת AIG?"< רונית מורגנשטרן

shutterstock :חוסר אובייקטיביות מצד הרשות | צילום

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03 | מנכ"ל: מוטי ארבל |  עורכת ראשית: מירב לפידות 
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ביטוח 
ופיננסים

ליאור הורנצ'יק



שירות הודעות חינם! 
לסוכנים המפיקים 25 מנויים ומעלה

לצפייה לחצו כאן

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל הטבה שווה ערך ל - ₪1,000

כל התנאים המחייבים הינם בהתאם להסכם שיחתם בין הסוכן למול הספק ובכפוף לתנאי הגבלת אחריות 

 מיקי קופל 
  מנכ"ל 

קופל גרופ

 סו"ב מאיר רוטברג 
 יו"ר ועדת הרווחה

 בלשכת סוכני הביטוח

https://bit.ly/3hTdxpg
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לראשונה: פוליסות ביטוח בריאות וסיעוד 
יוגנו מעיקולים

ח"כ מיכאל מלכיאלי, מי שיזם את הצעת החוק, מסביר ל"ביטוח ופיננסים" את תכלית החוק • 
"במקרה של כפל ביטוחים רפואיים ההגנה תהיה עד כיסוי של 100%" < רונית מורגנשטרן

שני ו ביום  אישרה  ומשפט  חוק  החוקה  עדת 
לקריאות שנייה ושלישית את הצעת התיקון 
מיכאל  ח"כ  שיזם  לפועל  ההוצאה  לחוק 
מלכיאלי )ש"ס(. מליאת הכנסת תאשר את ההצעה 

בישיבתה ביום שני הקרוב.
לפי הצעת החוק יוחרגו כספים המגיעים לחייב 
שירותי  סל  מכוח  תגמולים  או  פיצוי  כשיפוי, 
הבריאות, פוליסת ביטוח לתרופות שאינן כלולות 
למימון  ביטוח  פוליסת  הבריאות,  שירותי  בסל 
השתלות או ניתוחים בחו"ל שאינם בסל הבריאות 

ופוליסת ביטוח סיעודי. 
מכוח  כספים  לחייב  שהגיעו  במקרה  זאת,  עם 
או  הבריאות  בסל  שאינן  לתרופות  ביטוח  פוליסת 
בסל  שאינם  בחו"ל  וניתוחים  השתלות  למימון 
הבריאות, ההגנה תחול רק עד 100% מסכום עלות 
צומצמה  מלכיאלי  ח"כ  בהסכמת  הרפואי.  הטיפול 
משום  בהם  שיש  רפואיים  לביטוחים  רק  ההחרגה 
כגון  החייב  של  הבסיסית  בריאותו  על  שמירה 

טיפולים מצילי חיים. 
והסיעוד של  ועדת הבריאות  יו"ר  כי  יש לציין, 
בכנסת  בדיון  שייצג  מורי,  איגור  סו"ב  הלשכה, 
את הלשכה, הדגיש את הצורך באוניברסליות של 
פטור מעיקול על הביטוח הסיעודי על כל סוגיו, 

ועמדתו התקבלה.
שנייה  לקריאות  החוק  הצעת  אישור  בעקבות 

"ביטוח  עם  בשיחה  מלכיאלי  ח"כ  אומר  ושלישית, 
ופיננסים: 

שהגיעו  פניות  בעקבות  ההצעה  את  "יזמתי 
שלהם,  היכולת  בקצה  שנמצאים  מאנשים  אליי 
שחלו וכשהגיעו לבית החולים מודיעים להם שגם 
למקרר  החרגה  בחוק  יש  מעוקל.  הרפואי  הביטוח 
חשוב  מספיק  לא  רפואי  ביטוח  אז  חיים,  ולבעלי 

כדי להחריג אותו?".
עוד הסביר: "כשמגנים על חייב, יש לזכור שיש 

גם מי שחייבים לו. אני רוצה להגן על שניהם; החוק 
לו  שכשיוקל  כדי  הקשה  בשעתו  המבוטח  על  יגן 
בבוא היום, והוא יוכל לשלם את חובו. זו הצעת חוק 
חשובה מאוד והיא הראשונה שהגשתי בכנסת ה־20; 
תאושר  היא  בלבד  וחצי  חודש  שבתוך  שמח  אני 
במליאה בשבוע הבא. בהזדמנות זו אני רוצה להודות 
לנשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד, 
על הליווי והתמיכה שקיבלתי ממנו בהגשת הצעת 

החוק".

שיא הקיץ זה זמן מעולה לגלידה
ונסיעות בטוחות בדרכים!

לפייסבוק >>

ח"כ מלכיאלי ורוזנפלד. "עבודה משותפת על הצעת החוק" צילומים: יעקב כהן, גיא קרן

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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שיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, פנה אל נ
הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
ד"ר משה ברקת, בבקשה ללמוד את עמדת 
הביטוח  חברות  של  המוקדנים  בנושא  הרשות 

שעוסקים במכירת ביטוח.
"לאחרונה אנו נתקלים בתלונות לא מעטות של 
לקוחותינו, שמתלוננים על כך שמוכרנים מטעם 
רישיון  בעלי  עובדים  )שאינם  הביטוח  חברות 
מורשה מטעם רשות שוק ההון(, יוצרים קשר יזום 
עם ציבור המבוטחים, רובם לקוחותיהם של סוכני 

הביטוח.
אנו  לידינו  קיבלנו  אשר  השיחות  "במסגרת 
בלשון  אשר  ואמירות  מטעים  במצגים  נתקלים 
המעטה מוטב היה כי לא יאמרו", כותב רוזנפלד 

לברקת.
לדברי נשיא הלשכה, לאחר פניות של הלשכה 
לחברות הביטוח "אנו עדים למסר קבוע כי מדובר 

במוקד  עבודתו  החל  אשר  חדש/ה  עובד/ת  על 
קבוע  באופן  וכי  החברה  של  הישיר  המכירות 

'מדובר בטעות מצערת וכי העובד ננזף'.

"נשאלת השאלה", כותב רוזנפלד, "כיצד רשות 
שוק ההון מתירה לחברות הביטוח, אשר הינן גוף 
מהמשפט  חובות  עליו  חלות  אשר  סמי-ציבורי 
הציבורי, כמו גם מהמשפט הפרטי, לפנות לציבור 
המבוטחים על ידי גורמים שאינם מורשים ואינם 
וחיילים  מתלמדים  סטודנטים  רישיון,  בעלי 
כל  בלי  ביטוח,  למכור  שמתחילים  משוחררים 
לציבור  שווא  מצג  מציגים  מינימלית,  הכשרה 
נזק  גורמים  אחרים  רבים  ובמקרים  הקל  במקרה 

של ממש".
ידי  על  מכירה  על  מדובר  "אומנם,  לדבריו, 
חברת ביטוח, אך האם לא הגיעה העת לעשות סוף 
להפקרות המתנהלת בעניין זה, אשר פוגעת בסופו 
של דבר בציבור המבוטחים בישראל, לקוחותינו?.

"נשמח לשמוע את עמדתכם על מנת לשקול את 
המשך צעדינו בעניין", מסיים נשיא הלשכה את 

פנייתו.

רוזנפלד לברקת: יש לשים סוף למכירות 
ביטוח בידי מוקדנים חסרי הכשרה

נשיא הלשכה פנה השבוע לממונה בבקשה ללמוד את עמדתו בנושא • "האם לא הגיעה העת לעשות 
סוף להפקרות בעניין זה, אשר פוגעת בסופו של דבר בציבור המבוטחים?" < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה
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כאלה אנחנו, בשבילנו לחדש – זה הכי אלמנטרי!

 האנשים שלכם באגף אלמנטרי לא מפסיקים לחשוב,
 להמציא ולייצר עבורכם את המוצרים והשירותים הכי 

חדישים, עדכניים ורלוונטיים שיש. 

שוק פ לרשות  שהגיעו  מבוטחים  ניות 
פעמים  כי  העלו  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
ביטוח  פוליסת  רוכשים  רבות מבוטחים 
זה  ישנה. מצב  דומה  פוליסה  ולא מבטלים  חדשה 
יוצר, לטענתם ולטענת רשות שוק ההון, תשלום 

של כפל פרמיה.
בשל כך, הוחלט ברשות לקבוע כי חברת ביטוח 
המקבלת בקשה לצרף מועמד לביטוח שכבר מחזיק 
אם  המועמד  מול  תברר  אחרת,  בחברה  בפוליסה 

ברצונו לבטל את הפוליסה הקיימת.
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה 
שפרסם  ביטוח  צירוף  חוזר  בתיקון  קבע  ברקת 
בתחילת השבוע כי במידה שהמועמד הסכים לכך, 
חברת הביטוח החדשה תפנה בשמו לחברת הביטוח 
אותה  לבטל  ותדאג  המקורית  בפוליסה  המבטחת 
ולתעד את ההליך. היה ופוליסת הביטוח המקורית 
לא בוטלה בשל אי קיום אחת או יותר מהפעולות 
שנדרשו ממנה בסעיף 8ו', חברת הביטוח החדשה 

תישא בסכום הפרמיות ששילם המבוטח ביתר.
התיקון ייכנס לתוקף ב־1 בנובמבר 2020.

פוליסה דומה
בנספח לחוזר מובהרים כללים שאין לעשות בהם 

שימוש בעת צירוף לביטוח:
פרט  לפוליסת  מבוטח  תצרף  לא  ביטוח  "חברת 
פוליסה  קיימת  למבוטח  כאשר  פיצוי  המעניקה 
דומה;  ביטוח  מקרה  עבור  פיצוי  המעניקה  אחרת 
על אף האמור, חברת ביטוח רשאית לצרף מבוטח 

אם התקיים אחד מאלה:
א. התקבל אישורו של המבוטח לביטול הפוליסה 

הקיימת.
לאחר  לצירוף  המבוטח  של  אישורו  התקבל  ב. 
שנמסרה לו הודעה כי צירוף זה הוא עבור פוליסה 
נוספת אשר מבטחת מקרה ביטוח דומה לפוליסה 
הקיימת בידו וכי יגבו ממנו דמי ביטוח עבור שתי 

הפוליסות. 
ג. לא קיימת למבוטח פוליסה עבור מקרה ביטוח 
מידע  אין  ולחברה  ביטוח,  חברת  באותה  דומה 
בדבר קיומן של פוליסות עבור מקרה ביטוח דומה 
הליך  לאחר שבוצע  וזאת  אחרות,  ביטוח  בחברות 

התאמת צרכים לפי סעיף 3.

מפרט לקבוצתי
בעת מעבר מפוליסה לביטוח קבוצתי לפוליסת 
פרט אצל אותה חברת ביטוח, יחולו הוראות אלה:

א. חברת ביטוח לא תגבה פרמיה עבור פוליסת פרט 
ממבוטח לפני שביטלה את הגבייה עבור הפוליסה 
לחברת  נודע  מבוטח;  הוא  שבה  קבוצתי  לביטוח 
בביטוח הקבוצתי  גביית הפרמיה  סיום  ביטוח על 
לאחר סיום הגביה בפועל, תהיה גביה למפרע של 
הפרמיה עבור פוליסת פרט מתום תקופת הביטוח 
הקבוצתי, תוך מתן רצף ביטוחי וכיסוי מקרי ביטוח 

שהתרחשו בתקופת הביניים.
ב. חברת ביטוח תציין בפני המבוטח כי קיים שוני 
לבין  קבוצתי  לביטוח  פוליסה  בין  הכיסוי  בהיקף 

פוליסת פרט ותציע לו מידע מפורט לעניין זה.
כללי:

אמצעי  בפרטי  שימוש  תעשה  לא  ביטוח  חברת 
תשלום שמסר לה מבוטח אגב הליך צירוף מסוים 

שלא לצורך אותו הליך צירוף.
לביטוח  הצעה  בטופס  תכלול  לא  ביטוח  חברת 

סעיף הממנה את הסוכן לשלוחו של המבוטח.

תשלום יתר? תיקון לחוזר צירוף ביטוח
מבטחת שלא תדאג לביטול פוליסה מקורית דומה בחברה קודמת - תישא בסכום הפרמיות ששילם 

המבוטח ביתר < רונית מורגנשטרן
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 כל מה שאתם צריכים לדעת על 
"חוק הספאם"  

 רכישת לידים ושמירת קשר עם הלקוח – כך תבצעו זאת נכון • עו"ד זיו גלסברג מעמותת אל־ספאם שפועלת 
יחד עם הצוות למאבק באתרים המתחזים בלשכה, מסביר את משמעות החוק ואיך לעמוד בדרישותיו

עידן הטכנולוגי בו אנו חיים, נראה שכל ב

נושא שמירת הקשר עם המבוטח והשגת 

פוטנציאליים  חדשים  לקוחות  רשימת 

אך  כפתור.  לחיצת  במרחק  נמצא  )"לידים"( 

לנושאים אלו יש שני היבטים שיש לשים עליהם 

המשפטי.  וההיבט  הטכנולוגי,  ההיבט  דגש, 

התעלמות מן הסיכונים בשיטות טכנולוגיות בלתי 

מבוקרות עלולה להוות הפרת חוק שתעמיד את 

השולח בפני סיכונים משפטיים.

ניתן  טכנולוגית,  שמבחינה  יודעים  כבר  כולנו 

מיילים,  או  סמסים  של  עצומה  כמות  לשלוח 

במאמץ קטן יחסית. אלא שהאפשרות הטכנולוגית 

הפשוטה מוגבלת על ידי החוק. בשנת 2008 חוקקה 

התקשורת  לחוק  30א  סעיף  הוראות  את  הכנסת 

)בזק ושידורים( התשמ"ב־1982, הידוע בכינוי "חוק 

הפצת  למנוע  היא  החוק  של  מטרתו  הספאם". 

שליחת  כי  היתר,  בין  קובע  החוק  זבל".  "דואר 

הנמען  הודעה פרסומית ללא הסכמה מראש של 

)תחת הגבלות מסוימות( תחשב כעבירה פלילית 

וגם כעוולה אזרחית.

האם  היא  בפנינו  שעומדת  הראשונה  השאלה 

ההודעה הנשלחת נכנסת לגדרי החוק, כלומר, האם 

להתייחס  יש  כך,  לשם  פרסומת.  דבר  מהווה  היא 

לשני מאפיינים עיקריים: 

א. אמצעי הפרסום - החוק מתייחס רק לשליחה 

המוניים,  אלקטרוניים  באמצעים  הודעות  של 

מוקלטות,  שיחות  מיילים,   ,SMS הודעות  למשל, 

הודעות פקס וגם שירותי הודעות מיידיות אחרות, 

שיחת  פייסבוק.  של  המסנג'ר  או  וואטסאפ  כגון 

טלמרקטינג אנושית אינה כפופה לחוק )אף שגם 

בעניינה, הטרדה חוזרת של הנמענים עשויה לייצר 

להם עילת תביעה(, וכך הדבר גם לעניין מכתבים 

"רגילים". 

ב. תוכן ההודעה ומטרתה - לפי החוק, המונח "דבר 

פרסומת", כולל מסרים שמעודדים הוצאה כספית, 

תעמולה  )למעט  תעמולה  וגם  תרומות  בקשות 

הטבות  המציעים  מסרים  גם  טהורה(.  פוליטית 

חינמיות לחלוטין, אגב חשיפת שמו של המפרסם 

או יצירת קשר ראשוני בין הצדדים, נחשב כדבר 

לחוזר  בהתאם  כידוע,  זאת,  עם  יחד  פרסומת. 

לציבור  ההודעה  חובת  קיימת  ההון,  שוק  רשות 

המבוטחים על סיומה הקרב של תקופת הביטוח 

הודעה  חידושים(.  )חוזר  מסוימות  בפוליסות 

מתחייבת מכוח החוק לא תחשב "דבר פרסומת", 

המתחייב  מהנוסח  חורג  אינה  שנוסחה  ובלבד 

סיום תקופת הביטוח  הודעה על  לדוגמה,  מהדין. 

הביטוחי  הכיסוי  את  להרחיב  הצעה  גם  שתכלול 

עשויה לחרוג מהמתחייב בדין ולהיחשב לכאורה 

כ"דבר פרסומת".

אם לאחר בחינת מאפייני ההודעה, הגענו למסקנה 

שלאור הוראות החוק, ההודעה שברצוננו לשלוח היא 

דבר פרסומת שהחוק חל עליה, הרי שהוראות החוק 

מונעות את הדבר מאיתנו, אלא שהן מציבות  אינן 

תנאים למשלוח ההודעה. התנאי העיקרי הנזכר בחוק 

הוא קיומה של הסכמה מטעם הנמען לקבלת דברי 

הפרסומת, באחת משתי דרכים: 

המלך  דרך  החוק,  פי  על   - מראש  הסכמה  א. 

לשליחת דבר פרסומת לאדם היא קבלת הסכמתו 

טלפונית  בשיחה  או  ובכתב  מראש  המפורשת 

"צ'ק  לייצר  נהוג  אוטומטית  במערכת  מוקלטת. 

אם  לסמן  ללקוח  לאפשר  שנועד  ייעודי  בוקס" 

הוא מעוניין לתת את הסכמתו לפרסומות או לא, 

וזה במנותק מהסכמתו לתקנון או לתנאים אחרים. 

של  אמין  תיעוד  לשמור  חשיבות  שישנה  כמובן, 

ההסכמה. 

א. "הסכמה שבשתיקה" - חלופה שנייה הקבועה 

עם  קודמים  מגעים  של  בקיומם  קשורה  בחוק 

הנמען. במידה וקיימתם פגישה או שיחה טלפונית 

עם לקוח לצורך מכירת ביטוח, ובמהלך הפגישה 

הוא מסר לכם את פרטי ההתקשרות עימו, אתם 

שהפרטים  השיחה  במעמד  לו  להודיע  רשאים 

פרסומי  לדיוור  גם  אתכם  ישמשו  מסר  שהוא 

בתחום הביטוח, וקיימת עליכם החובה לאפשר לו 

גם לסרב. 

הקטגוריות  באחת משתי  עומדים  לא  אם אתם 

הללו, חל עליכם איסור לשלוח למבוטח 

גם  נכון  הדבר  פרסומת".  "דבר  הודעות 
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 בהתאם לחוזר רשות שוק ההון, קיימת חובת ההודעה 
לציבור המבוטחים על סיומה הקרב של תקופת הביטוח 

 בפוליסות מסוימות )חוזר חידושים(. הודעה מתחייבת 
 מכוח החוק לא תחשב "דבר פרסומת", ובלבד שנוסחה 

 אינה חורג מהנוסח המתחייב מהדין
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אם אתם מכירים את מי שאתם שולחים אליו וגם 

את  לקבל  ישמח  מאוד  שהוא  בטוחים  אתם  אם 

ההצעה. אם לא קיבלתם הסכמה מראש או הסכמה 

אציין  חוקית.  אינה  ההודעה  שליחת  שבשתיקה, 

שאינם  בדין  נוספים  חריגים  מספר  קיימים  כי 

חריג  קיים  למשל,  כך  המקרים.  ברוב  רלוונטיים 

לעניין עמותות ומלכ"רים וקיים חריג לעניין פנייה 

ראשונה ללקוח שהוא בית עסק. 

תוכן ההודעה
אבל קבלת הסכמה אינה התנאי היחיד בו נדרש 

לעמוד דבר פרסומת. חוק הספאם מחייב אתכם גם 

למספר דרישות בנוגע לתוכן ההודעה. כך למשל, 

יצירת הקשר  ודרכי  החוק מחייב ששם המפרסם 

איתו יופיעו בצורה ברורה בהודעה. החוק גם דורש 

באותה  סירוב  על  להודיע  למבוטח  שתאפשרו 

המדיה בה פניתם אליו. כלומר, אם פניתם למבוטח 

להסר  מסרון  לשלוח  לו  לאפשר  צריך  במסרון, 

)"שלח הסר"(. אציין שהחוק אינו מתייחס לשימוש 

בלינק הסרה, ולכן לינק שכזה יכול לשמש בנוסף 

למנגנונים שקבועים בחוק ולא במקומם. כמו כן, 

אלקטרוניות  ובהודעות  במייל  הודעות  בשליחת 

אחרות ישנה חובה לרשום את המילה "פרסומת" 

בכותרת ההודעה.

התייחסות  המחייבת  נוספת  מסחרית  פעילות 

היא כאשר נעזרים בצד שלישי לשם השגת לידים. 

על  ה"לידים"  השגת  שאופן  להדגיש,  מאד  חשוב 

וכי  החוק  בהוראות  לעמוד  חייב  שלישי  צד  ידי 

איסוף  את  מבצע  שלישי  שצד  העובדה  עצם 

ה"לידים" אינה פוטרת אתכם מהאחריות למעשיו. 

כלומר, אם משווק מחליט על דעת עצמו לאסוף 

ידי  על  בביטוח  המתעניינים  לקוחות  רשימת 

שליחת הודעות המוגדרות "דבר פרסומת", בניגוד 

להוראות החוק, ולבסוף פרטיהם של המתעניינים 

יגיעו לידכם, אתם עלולים לשאת באחריות מעשיו 

העבירה  את  ביצע  לא  אם  גם  משווק,  אותו  של 

בהוראתכם המפורשת. 

לכן, חשוב לדאוג שאתם פועלים מול בעל מקצוע 

בפעולות  לנקוט  ואף  החוק  לפי  שפועל  מיומן, 

פיקוח של ממש על מנת לוודא כי הוא אכן פועל 

פועל  שהוא  חוזית  בהתחייבות  די  לא  כמובטח. 

כבר קבע שלעיתים  העליון  ובית המשפט  כחוק, 

התנהלות שכזו היא בגדר עצימת עיניים לבעיה. 

כמובן שאם אותם לקוחות פוטנציאלים מתלוננים 

המשך  לחוק,  בניגוד  נעשתה  שהפנייה  בפניכם 

עשויה  פיקוח  ללא  משווק  אותו  למול  הפעילות 

להיחשב כהסכמה להתנהלותו. עוד מומלץ שמקור 

ה"לידים" והדרך בה הם מושגים תעוגן בחוזה מול 

המשווק, בכדי שלא תפלו קורבן לעבירות של צד 

ג', שבשעת צרה עשוי "להיעלם" ולהשאיר אתכם 

עם חבות משמעותית בגין התנהלותו. 

הכותב הוא עו"ד ועורך פטנטים. רשימה זו אינה 

סקירה  מביאה  והיא  משפטי  לייעוץ  תחליף  מהווה 

אין  כתיבתה.  ליום  נכון  הדין  מצב  של  כללית 

או  פעולה  נקיטת  לצורך  זו  רשימה  על  להסתמך 

הימנעות מנקיטת פעולה.

כלל נענתה לבקשת הלשכה ותקדים 
עמלות בחיים ופנסיוני החל מאוגוסט

הקדמת התשלום תתבצע במהלך חודש אוגוסט • כמו כן, החברה תשלים בראשית 
השנה הבאה מהלך שיקדים את תשלום עמלות ההיקף< רונית מורגנשטרן

חדשות | הקדמת תשלומים

את כ  הקדימה  ופיננסים  ביטוח  לל 
תשלום עמלות הסוכנים בתחומי ביטוח 
ארוך  חיסכון  חיים,  ביטוח  אלמנטרי, 
לשיפור  מהלך  במסגרת  זאת  ובריאות,  טווח 
כך  בתוך  החברה.  לסוכני  השירות  תהליכי 
המקדמות  תשלום  להקדמת  החברה  פועלת 
ההיקף,  עמלות  תשלום  חשבון  על  החודשיות 

פרויקט שיסתיים בינואר הקרוב.  
מהחברה נמסר כי הקדמת תשלומי העמלות 
והמשמעותיים  המרכזיים  הנושאים  אחד  הוא 
שעלה במסגרת שיח שוטף שניהל מנכ"ל כלל 
החברה  סוכני  עם  יחד  כניסתו,  עם  נוה,  יורם 
ולשכת סוכני הביטוח. החברה פעלה בתקופה 
בקרב  זה,  חשוב  נושא  לקדם  במרץ  האחרונה 
ומרבית המהלך  הגורמים הרלוונטיים בחברה, 
הוקדמו  חודשים  מספר  לפני  הושלם.  כבר 
לתשעה  אלמנטר  עמלות  בעבור  התשלומים 

בכל חודש. 
החל מאוגוסט 2020, יוקדמו תשלומי עמלות 
החיים  הפיננסים,  מוצרי  בגין  הנפרעים 
מקדמות  תשלום  הקדמת  ותהליך  והבריאות, 
בינואר  כאמור,  יושלם,  ההיקף  עמלות  בגין 

 .2021
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  שמאי,  ירון 
לקוחות והפצה בכלל ביטוח ופיננסים, ציין: "אנו 
בכלל ביטוח ופיננסים קשובים כל העת לצורכי 
את  ולשפר  לייעל  כדי  ופועלים  החברה,  סוכני 
לשביעות  עמם  השוטפים  העבודה  תהליכי 
רצונם. במסגרת החתירה המתמדת שלנו לשיפור 
השירות שאנו מעניקים לסוכנינו, פעלנו בחברה 
לקדם את תהליך הקדמת תשלום העמלות בכל 
התחומים. אני מאמין כי צעד זה משמעותי עבור 
ויסייע  זו,  בתקופה  ובמיוחד  בשגרה  הסוכנים 

במרווח תזרימי טוב יותר".  
מלשכת סוכני הביטוח נמסר: "אנו מברכים על 
עמלות  לקבל  לסוכנים  שיאפשר  החשוב  הצעד 
ה־10  לפני  וחיים  פנסיוני  הבריאות,  בתחומי 
לכל חודש. זה יאפשר לסוכנים להבטיח לעצמם 

תזרים מזומנים מקל יותר בחשבון הבנק".

החוק מחייב ששם המפרסם ודרכי יצירת הקשר איתו יופיעו 
בצורה ברורה בהודעה. החוק גם דורש שתאפשרו למבוטח 

להודיע על סירוב באותה המדיה בה פניתם אליו. כלומר, אם 
פניתם למבוטח במסרון, צריך לאפשר לו לשלוח מסרון להסרה

שמאי. "קשובים כל העת לצורכי סוכני החברה"
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לא לגעת בביטוחי 
אובדן כושר עבודה

סו"ב אורי בר־מעוז, בעל 
סוכנות הביטוח ביתא 

אחריות  ביטוחי  לבטל  לא   •
מקצועית בשום מחיר. גדיעת הרצף 
לתביעות  כיסוי  יהיה  שלא  פירושה 

בגין העבר.
כושר  אובדן  בביטוחי  לגעת  לא   •
שישלמו  היחידים  הם  כי  עבודה 
עקב  )כמובן  זו  בתקופה  כסף  לכם 
תאונה/מחלה, אחרי תקופת ההמתנה 
מיום  אחורה  שנה  הכנסות  וממוצע 

הפגיעה(.

יש דברים שאסור 
לחסוך בהם

סו"ב טל למפרט, בעל 
סוכנות ביטוח

אותי  מלווה  פעם  שנאמר  משפט 
בכדי  כך עשיר  כל  לא  "אני  תמיד: 
דברים  לקנות  לעצמי  להרשות 

זולים". ככה זה גם בביטוח.
ויותר  יותר  אלי  מגיעים  לאחרונה 
לעצמם  למצוא  במטרה  לקוחות 
בביטוח,  זולות  אלטרנטיבות 
התשלומים  גובה  את  להוזיל  ובכך 

מחשבה  אכן  זאת  שלהם.  החודשיים 
זאת  לעשות  יש  אבל,  מבורכת, 
והאישי  הביטוחי  הכיסוי  בה  בצורה 

שלהם לא ייפגע ולפי צרכי הלקוח.
ודוחק,  קשה  הכלכלי  המצב  אם  גם 
חשוב מאוד לזכור שאסור לבטל ישר 
שהעלות  ביטוחים  ישנם  ביטוחים, 
החודשית שלהם מאוד קטנה וכאשר 
מצילי  ממש  הם  להם,  זקוקים  אנו 

חיים.
אז איך לעשות זאת נכון:

1. שבו עם סוכן הביטוח שלכם, עשו 
עשו  אז  ורק  הביטוחים,  של  תעדוף 

את השינויים הרלוונטיים.
לוותק  לב  לשים  מאוד  חשוב   .2
בחלק מהביטוחים הקיימים, לפעמים 

הוותק חשוב ורצוי לשמור עליו.
הביטוח  חברות  שלעיתים  זכרו   .3
יכולות להציע לכם "הנחות שימור", 
רק  וההתאמות  ההנחות  אותן  את 
להשיג  ידע  מקצועי  ביטוח  סוכן 

עבורכם.

שמרו על המבוטחים
סו"ב מיכל שילה, בעלת סוכנות 
ביטוח, חברת הוועדה הפנסיונית

בעיות  כאשר  אלו,  טרופים  בימים 
כלל  את  מטרידות  קיומיות 
ולהיות  ללוות  צריך  המבוטחים, 
חשוב  והכי  נושא,  בכל  לצידם 
שלא  המסר  את  להם  להעביר 
לשמור  חייבים  משלם,  מי  חשוב 
ולהציע  הביטוחיים  הכיסויים  על 

פתרונות.
לטובת הסוכנים - להמשיך לעשות 
טוב,  הכי  יודעים  שאנחנו  מה  את 
ושמירת  למבוטחים  ועזרה  טיפול 

זכויותיהם.

השתמשו במדיה 
הדיגיטלית

סו”ב מירב ג’והן, בעלת סוכנות 
ביטוח, חברת הוועדה הבינדורית 

והוועדה למעמד האישה

הידע  את  ולהשביח  ללמוד   .1
המקצועי מזוויות שונות, ולבחור את 

נישת ההתמחות.
התקשורתית  במדיה  שימוש   .2
וובינרים  קיום   - והדיגיטלית 
מכירה,  לא  שמטרתם  זום  והרצאות 
ערך  ונתינת  מודעות  העלאת  אלא 
אתכם  ויבדל  ימתג  הדבר  לצופה, 

מהאחרים בצורה חד משמעית.
סדרת הרצאות כאלה משנות ממצב 
מכירתי למצב של מתן ערך וזה ייתן 
לצופה הרגשת ביטחון ותחושת קניה 
נכונה וטובה יותר לאורך זמן מאשר 

מכירה ישירה.

בצעו שינויים 
נדרשים בעסק
סו”ב מעיין ישראל, 

בעלת סוכנות ביטוח

שינויים  מספר  ביצעתי  שלי  בעסק 
מהותיים:

עם  פרונטלית  פגישה  במקום   .1
תיק  ניתוח   - חדשים  לקוחות 
ומסלקה  ביטוח  הר  ללקוח:  טלפוני 
מהמחיר  )חצי  מופחתת  בעלות 
עכשיו  צריכים  אנשים  כי  הרגיל(, 

יותר מתמיד בדיקה ושינוי.
כשלא  לחבויות  כיסויים  הקטנת   .2
מתקיימת פעילות במקום לבטל את 
לרכוש  כיסוי  השארת   - הפוליסה 

בלבד )שימור לקוח(.
שאני  אליפים  סוכנות  עם  יחד   .3
אלמנטרי  מוצר  יצרנו  בה  חברה 
 - העסקים  לטובת  מופחתת  בעלות 

כדי שלא יבטלו.
4. יצירת מעגלי תמיכה מצד חברים 

ומשפחה לטובת הנעת העסק.

לשמור על כיסויים 
הכרחיים

סו"ב גבי מלכה, יו"ר 
סניף באר שבע

עם  קשר  יצרנו  השני  הגל  בעקבות 
המבוטחים העצמאים, בעלי העסקים, 
על  תשמור  אשר  תוכנית  וביצענו 
הכרחיים לתקופה  ביטוחים  כיסויים 
זו. קיצצנו את ההפרשות לתוכניות 
זעם.  יעבור  עד  עתידיות  חיסכון 
התגובה של המבוטחים הייתה מאוד 
טובה וחיזקה את האמון במשרד. כמו 
כן, כל העובדים שיצאו לחל"ת - זו 
הייתה הזדמנות לבדוק בהר הביטוח 
ולעדכן  שלהם  הביטוחי  התיק  את 
לקוחות  הרבה  שהביא  דבר  אותו, 
חדשים. מעבר לזה בתקופה זו הוכח 
שאוזן קשבת מאוד חשובה למבוטח 
וקיבלנו על כך הערכה גדולה מצד 

הלקוחות.

נערכים לגל השני 
חברי וחברות הלשכה בשורת המלצות וטיפים פרקטיים לסוכנים ולמבוטחים 

להתמודדות עם הגל השני של הקורונה < רונית מורגנשטרן

אורי בר־מעוז

טל למפרט

מיכל שילה

מירב ג'והן

מעין ישראל

גבי מלכה
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"
הקורונה  וירוס  התפשטות  המשך  רקע  על 
להתקנת  ובהמשך  והשלכותיו,  בישראל 
 2020 במרץ   21 מיום  חירום  שעת  תקנות 
לפעול  הביטוח  חברות  של  הצורך  וראיית 
המצב  השלכות  עם  להתמודדות  במהירות 
מהמצב,  כתוצאה  פעילותם  על  מגבלות  תוך 
של  בדרך  חידוש  חוזר  את  לתקן  הצורך  עלה 
למבוטחים  לאפשר  מנת  על  שעה.  הוראת  מתן 
לבצע ניהול סיכונים מושכל ולהשבית כיסויים 
להאריך  הביטוח  לחברת  לאפשר  וכן  ביטוחיים, 
את תקופת החידוש מעבר לימים שצוינו בהודעה 
לא  בו  במצב  וזאת  הביטוח  תקופת  תום  על 
הצליחה ליצור קשר עם המבוטח. מוצע להאריך 

את הוראת השעה לפרק זמן נוסף".
כך נכתב בהוראת שעה חדשה שפרסם הממונה על 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, שעניינה 
ושינויים  ביטוח  פוליסת  השבתת  תוקף  הארכת 
בתי  ביטוח  והכללת  בדצמבר,  ה־31  עד  בפוליסה 

עסק וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בהוראה.

על פי הוראת השעה:
 פנה מבוטח לחברת ביטוח בבקשה להשבית את 

הפוליסה שברשותו לגבי כלל הכיסויים הקיימים, 
סכומי  הפחתת  באמצעות  חלקי  באופן  או 

או  האחריות  גבולות  הקטנת  ביטוח, 
השבתת חלק מסוגי הכיסויים שבתוקף, 
את  להשבית  הביטוח  חברת  רשאית 
מוצע  לבקשתו;  בהתאם  הפוליסה 
לאפשר לחברות הביטוח, המעוניינות 

באופן  ביטוח  פוליסות  להשבית  בכך, 
מלא או חלקי במטרה להקל על מבוטחים 
באמצע  ביטוחי  בכיסוי  נדרשים  שלא 
לחסוך  ומעוניינים  הביטוח  תקופת 

בהוצאות הביטוח. 
מוצע  תקופה,  תום  אחרי  ביטוח  חידוש  לגבי   

ביטוחי  כיסוי  לחדש  הביטוח  לחברות  לאפשר 
לתקופה  אף  הסכמתו,  קבלת  בטרם  למבוטח 
העולה על 21 הימים כמצויין בחוזר המקורי. על 

מנת שהמבוטח יוכל לכלכל צעדיו באופן מחושב, 
נדרשת חברת הביטוח להציג למבוטח את פירוט 
החיסכון  את  וכן  בתוקף  שנשארים  הכיסויים 
הפוליסה.  מהשבתת  כתוצאה  לו  שנוצר  הכספי 
מצופה מחברת הביטוח או מי מטעמה להסביר 
ההשבתה  של  המשמעויות  את  למבוטח 

טרם ביצועה.
 מוצע לאפשר לחברות הביטוח לחדש 

קבלת  בטרם  למבוטח  ביטוחי  כיסוי 
 21 על  העולה  לתקופה  אף  הסכמתו, 
זמן  ולפרק  בחוזר  המצוינים  הימים 
ארוך מזה שהודיעה למבוטח בהודעה על 
מייצרת  זו  הביטוח. אפשרות  תום תקופת 
של  מצב  ומונעת  ביטוחי  כיסוי  למבוטח 
חשיפה והיעדר כיסוי בשל חוסר במשאבים ליצירת 

קשר עם מבוטחים.
השבתת  לבצע  ביטוח  לחברת  לאפשר  מוצע   

פוליסה באופן מלא או חלקי גם בביטוח בתי עסק 
וביטוחי אחריות כלפי צד שלישי. 

פני כשלושה שבועות דנה ועדת הכספים ל
בכנסת והכינה להעברה לקריאה ראשונה 
פז,  אופיר  ח"כ  יזם  אותה  חוק  הצעת 
ביטוח  בתביעות  ההתיישנות  תקופת  להארכת 

לשבע שנים, כאשר ביטוחי הרכוש הוחרגו 
ממנה.

הביטוח  חברות  טענו  דיון  באותו 
אגרסיבית  חוק  ב"הצעת  מדובר  כי 
בשוק".  המשחק  דפוסי  את  שמשנה 
לדבריהן, הארכת תקופת ההתיישנות 

ותפגע  הפרמיות  להתייקרות  תביא 
מבטחי  להבריח  ועלולה  במבוטחים 

משנה נוספים מישראל, כמו שהיה 
בביטוח הסיעודי.

טען  ההון,  שוק  רשות  נציג  מעודי,  אוהד 
שהמשמעות של הצעת החוק היא שחברות הביטוח 
יותר  הרבה  כספיות  עתודות  להעמיד  יצטרכו 
גדולות "מה שבסופו של דבר מתגלגל אוטומטית 
למבוטח שישלם פרמיה יקרה יותר", אמר הנציג.

הרשות  וחשש  הביטוח  חברות  לחץ  בעקבות 
ההתיישנות  הארכת  עקב  הפרמיות  להתייקרות 
לשבע שנים, הונחה על שולחן הכנסת ביום שני 
להאריך  המבקשת  נוספת  חוק  הצעת  השבוע 
מדובר  בחוק.  ההתיישנות  תקופת  את 
בהצעת פשרה, אותה יזמו חברי הכנסת 
וסונדוס  טיבי  אחמד  סעדי,  אוסאמה 
תקופת  כי  לקבוע  מבקשת  סאלח, 
שנים  משלוש  תוארך  ההתיישנות 

לחמש שנים.
בהצעת החוק החדשה, שאינה מציינת 
היוזמים:  מסבירים  מסוימים,  ביטוחים 
סטטוטורית  תקופה  היא  "התיישנות 
ערכאה  תיזקק  לא  שלאחריה 
שיפוטית לתובענה, אשר חלה בהליכים פליליים, 
משמעותה  אזרחי  בהליך  ואזרחיים.  משמעתיים 
על  התיישנות  תקופת  בחיקוק  קבועה  שאם  היא 
משפט  לבית  מגיש  ואדם  מסוים,  מסוג  תביעות 
תובענה מאותו סוג בחלוף תקופת ההתיישנות – 

חייב בית המשפט לדחות את התובענה בלי לבחון 
טען  שהנתבע  ובלבד  לסעד,  זכאי  התובע  אם 

במועד את טענת ההתיישנות.
ההתיישנות  תקופת  האזרחי  בדין  כלל  "בדרך 
ביטוח  חוזה  בחוק  ואולם,  שנים  שבע  על  עומדת 
נקבעה תקופת התיישנות קצרה של שלוש שנים, 
והיו מקרים רבים שמבוטחים איבדו בשל כך את 
זכותם לתבוע תגמול ביטוח, על אף שבמשך שנים 
בעת  כך,  הביטוח.  לחברות  ביטוח  דמי  שילמו 
שאירע אירוע ביטוחי הם לא קיבלו את התגמולים 
תביעתם  בהגשת  שיהוי  עקב  רק  להם,  המגיעים 
או  החוק  ידיעת  אי  עקב  המקרים  ברוב  שנגרם 

בגלל מצבם הרפואי.
תקופת  את  להאריך  מוצע  כך  "בעקבות 
וכן  שנים  לחמש  שנים  משלוש  ההתיישנות 
המבוטח  בפני  להתריע  הביטוח  חברת  את  לחייב 
ההתיישנות,  תקופת  סיום  לפני  חודשים  שישה 
אם נעשתה פנייה מצד המבוטח בדרישה לקבלת 

תגמולי ביטוח".

ברקת: הוראת השעה לשינויי פוליסה 
תוארך עד ה־31 בדצמבר

הוראת השעה תכלול גם אפשרות להשבתת הפוליסה • בנוסף, מוצע להרחיב את 
הוראת השעה גם לביטוחי עסק ואחריות כלפי צד שלישי < רונית מורגנשטרן

בעקבות התנגדות חברות הביטוח: הצעה להאריך 
את תקופת ההתיישנות לחמש שנים בלבד

חברות הביטוח טענו כי ההצעה להאריך את תקופת ההתיישנות לשבע שנים היא "אגרסיבית ומשנה 
את דפוסי המשחק בשוק" • השבוע הונחה על שולחן הכנסת הצעת פשרה < רונית מורגנשטרן

ברקת | צילום: 
אוראל כהן

מעודי. "המבוטח ישלם 
פרמיה יקרה יותר" | צילום: 

רשות שוק ההון

חדשות | תקופת ההתיישנות
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 נוסחה מנצחת: השילוב בין רוח 
חדשה לניסיון 

 סו"ב שרון הוד על החיבורים שיש לעשות בין סוכנים צעירים לבין סוכנים ותיקים כדי לצמוח 
ולכבוש יעדים חדשים 

ספרים שהגיע אורח לבית הכנסת רכוב מ
היכן  הגבאי  את  ושאל  אופניים,  על 
הגבאי  לו  ענה  אותם?  לקשור  אפשר 
הזדעק  האופניים.  את  לקשור  מקום  פה  שאין 
האורח ואמר שהוא חייב לקשור, אחרת יגנבו לו 
אותם. חשב קצת הגבאי ואמר לו ״תקשור אותם 
דבר  כל  קושר  הרב  אצלנו,  השבוע.  לפרשת 

לפרשת השבוע״.
היא  אלו,  שורות  לכתיבת  נכון  השבוע,  פרשת 
ָיְדעּו  ֹלא  ֲאֶׁשר  ״ּוְבֵניֶכם  נאמר  בה  דברים  פרשת 
ְוֵהם  ֶאְּתֶנָּנה  ְוָלֶהם  ָׁשָּמה  ָיבֹאּו  ֵהָּמה  ָוָרע  טֹוב  ַהּיֹום 
שנאמרה  זו,  בפרשה  לט(.  א,  )דברים,  ִייָרׁשּוָה״ 
מדבר  המובטחת,  לארץ  ישראל  עם  כניסת  לפני 
משה לדור ההמשך ליוצאי מצרים, שהוא למעשה 
שדור  דברים,  של  טבעם  כך  הארץ.  את  ינחל 
המייסדים בשלב מסוים צריך את דור ההמשך על 
מנת לקבל את הארץ המובטחת, משום שהוא מביא 
איתו מנטליות ורוח שונות, אשר לא רק מאפשרות 

לשרוד, אלא לצמוח ולכבוש יעדים חדשים.

ערבות הדדית
בניהול  ומתמיד  מאז  התאפיין  החרדי  הציבור 
חיים קהילתי תוך ערבות הדדית. אם חלילה אחד 
הקהילה  מגויסת  לצרה,  נקלע  הקהילה  מחברי 

הכנסת  בבתי  המראות  ופיזית.  כספית  לתמיכה 
של אנשים שמופיעים עם מכתב מרבנים ואוספים 
כסף לחתונה, מצוקה כלכלית, טיפולים רפואיים 
הפכו  ילדים  ברוכת  למשפחה  הורה  של  ומוות 
צעיר,  ביטוח  כסוכן  בנוף.  תדירים  ויותר  ליותר 
תמיד עברה לי בראש המחשבה, אם לאותם אנשים 
היה ביטוח בריאות, אכ״ע, חיים וחסכונות נושאים 
אם  הזו.  בסיטואציה  עומדים  היו  לא  הם  רווחים, 
אותם אנשים היו יודעים שסוכן ביטוח הוא מזמן 

לא איש המכירות שפונים אליו רק בשביל ביטוח 
שבידיו  איכותי  מקצוע  איש  אלא  דירה,  או  רכב 
המשפחה,  של  הפיננסים  העניינים  את  מפקידים 
לא  שהם  הוליסטיים  ופתרונות  כלים  ובאמתחתו 

מודעים אליהם בעולם המתחדש.
חיים  מצילי  נחשבים  הבריאות  שביטוחי  כיום, 
ישנם  אליהם,  ובנוסף  מרבנים,  חיזוק  ומקבלים 
שהציבור  היהודית  ההלכה  לפי  חסכון  מכשירי 
הסוכנים  פעילות  של  העמקה  להם.  מודע  אינו 
בקרב הציבור היא בראש ובראשונה שליחות ואף 

מצווה. וכפועל יוצא גם פוטנציאל הכנסה גדול.

שינויים בהגדרה
לא  בכלכלה  והשינויים  הטכנולוגית  הקדמה 
החרדי  הציבור  לרבות  אחד,  אף  על  פוסחים 
לנהל  שלנו  היכולת  מסוגר.  והיחסית  השמרני 
כמו  טכנולוגיים  באמצעים  שימוש  ללא  חיים 
קשה  הופכת  חכמים  וטלפונים  האינטרנט 
ומאתגרת. נוסיף לזה את השינויים בשוק העבודה, 
מוצרים  אל  מהבנקים  החסכון  תחום  של  ניוד 
 - אקטואלי  הכי  והטרנד  ואלטרנטיביים,  חכמים 
בחיי  עצום  לשיבוש  שהביאה  הקורונה,  מגיפת 

הקהילה ומעבר לאינדיבידואליות.
ובניהול  בהגדרה  שינויים  מחייבים  אלה  כל 

ברמת  לאתגרים  מעבר  וזאת  ביטוח.  סוכנות  של 
לשימוש  מעבר  דרקונית,  רגולציה  כגון  המקרו 

בכלים דיגיטליים והעסקת עובדים מרחוק. 
הּוא  ָהָיה  שֶּׁ ״ַמה  המלך  שלמה  שאמר  כמו  אז 
ָחָדׁש  ל  כָּ ְוֵאין  ָעֶשׂה,  יֵּ ֶשׁ הּוא  ֲעָשׂה  נַּ שֶּׁ ּוַמה  ְהֶיה,  יִּ ֶשׁ

נמנעים,  בלתי  הם  השינויים  ֶמׁש״.  ַהשָּׁ ַחת  תַּ
בסוכנות  צעיר  כוח  שילוב  הוא  הטבעי  והפתרון 
שיפתח תחומים חדשים, רווחיים ויציבים יותר. זה 
מצב של win-win קלאסי, בו השילוב של רוח 

חדשה וניסיון הם נוסחה מנצחת.

הבין  בוועדה  החרדי  המגזר  נציג  הוא  הכותב 
דורית של הלשכה לם
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השינויים הם בלתי נמנעים, 
והפתרון הטבעי הוא שילוב 
כוח צעיר בסוכנות שיפתח 
תחומים חדשים, רווחיים 

ויציבים יותר

סוכן ביטוח הוא מזמן לא איש 
המכירות שפונים אליו רק 

בשביל ביטוח רכב או דירה, 
אלא איש מקצוע איכותי 

שבידיו מפקידים את העניינים 
הפיננסים של המשפחה

shutterstock :העמקה של פעילות הסוכנים בקרב הציבור היא בראש ובראשונה שליחות | צילום
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שבאחד מ נפוליאון  על  סופר 
כנסת  בית  ליד  עבר  ממסעותיו 
בתשעה באב. כאשר ראה יהודים 
קרה  מה  שאל  ובוכים  הרצפה  על  יושבים 
להם. התשובה שקיבל היתה שבית מקדשם 
יותר  "לפני  נפוליאון.  נזעק  "מתי"?  חרב. 
נדהם  לו.  ענו  שנה",  מאות  ושבע  מאלף 
נפוליאון ואמר: "עם שיש לו הכוח להתאבל 
על מה שקרה בעבר הרחוק כל כך, עתידו 

מובטח".
בין אם סיפור זה אכן התרחש או לא, המסר 
אינה  הבית  חרבן  על  האבלות  ברור.  שלו 
ביטוי של חולשה אלא של עוצמה. בזה אנו 
נבחנים: ביכולתנו להתאבל על אובדן בית 

מקדשנו.
המקדש?  בית  כשחרב  לנו  אבד  בדיוק  מה 

המקדש  בבית  לבורא.  הקרבה  ובראשונה  בראש 
ניתן היה לכפר על חטאים וגם להשתתף עם כל 
על  מעידים  מקורותינו  ברגלים.  בשמחה  העם 
מגוון ביטויים חיצוניים של השכינה שהקרינו על 

המציאות כולה כשבית המקדש היה קיים: הפירות 
המקדש...  בית  שחרב  )"מיום  יותר  טעימים  היו 
איכותיים  היו  האישות  חיי  הפרות"(,  טעם  ניטל 
ואפילו  א'(  עמ'  ע"ה,  דף  סנהדרין  )מסכת  יותר 

למה  כן  אם  יש  יותר.  כחולים  היו  השמים 
להתגעגע.

סיבות רוחניות מוסריות
לשאלה מדוע חרב בית המקדש הוקדשה 
זו  שאלה  במקורותינו.  רבה  לב  תשומת 
מהדהדת למעשה כבר בפסוק איתו פותחת 
מגילת איכה הנקראת בתשעה באב: "ֵאיָכה 
ְּכַאְלָמָנה  ָהְיָתה  ָעם  ַרָּבִתי  ָהִעיר  ָבָדד  ָיְׁשָבה 
ָלַמס".  ָהְיָתה  ַּבְּמִדינֹות  ָׂשָרִתי  ַבּגֹוִים  ַרָּבִתי 
שהסיבות  ובטוחים  סמוכים  ישראל  חכמי 
רוחניות־מוסריות  הן  הבית  לחורבן 
בראש  גרידא,  צבאיות  או  מדיניות  ולא 

ובראשונה הפירוד בעם: "שנאת חינם".
גם חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, מביע 
המקדש.  לבית  געגועים  אלט־נוילנד  בספרו 
חופש  שניים:  הם  לבנייתו  התנאים  הרצל,  לפי 
לדעת  הרצל  כיוון  השני  בתנאי  העם.  ואחדות 
חכמי ישראל. את החופש כבר השגנו, נשאר לנו 

לממש את אחדות העם.

החגים ח משני  אחד  הוא  הקורבן  ג 
החג  בשנה.  המוסלמים  שחוגגים 
אחרי  שחל  אלפטר,  חג  הוא  הראשון 
המוסלמים  בו  שלם  חודש   - הרמדאן  חודש 
חודש  הערב,  עד  הבוקר  משעות  יום  כל  צמים 
שהאנשים מתפללים יותר ובו העשירים נותנים 
חג  בא  החודש  בסוף  לעניים.  ומחלקים  צדקה 

אלפטר כפרס מהבורא לצמים.
החג השני שחוגגים המוסלמים הוא חג הקורבן 
שנקרא כך לזכרו של הנביא אבראהים. הסיפור 
מדבר על כך שאלוהים רצה לבחון את הנאמנות 
של הנביא אבראהים ולכן בקש ממנו לשחוט את 

הבן שלו איסמאעיל.
אחרי  למלא  רצה  אבראהים  הנביא  כאשר 
הוראת האל ורצה לשחוט את הבן שלו, שמע קול 
מהשמיים שביקש ממנו לעצור, ואמר לו שזה היה 
מבחן לנאמנות שלו. אבראהים עבר אותו, ובמקום 
הבן שלו ביקש ממנו אלוהים לשחוט כבש ככופר. 
מאז זה הפך למנהג בחג, האנשים שוחטים כבשים 

ומחלקים לעניים.

עלייה לרגל
בתקופת  נופל  הקורבן  חג  כן,  כמו 
הסעודית;  בערב  למכה  לרגל  העלייה 
מיליוני אנשים בכל שנה מקיימים אחת 
המוסלמים  אצל  חשיבות  הכי  המצוות 
הוא  הטקס  שיא  למכה.  לרגל  ועולים 
לובשים  הצליינים  כל  בו  ערפאת  יום 
ועולים  טוהר,  המסמל  לבן  לבוש  אותו 
להר ערפאת ונשארים יום שלם משעות 

הבוקר עד הערב ומתפללים.
מתחיל  מההר,  יורדים  כאשר  למחרת, 
חג הקורבן ובו חובה על כל צליין להקריב 
ערב  אבראהים.  הנביא  של  לזכרו  כבש 

מכובדת  בצורה  הנושא  את  מארגנת  הסעודית 
במשחטות  השחיטות  את  ומבצעת  ומרשימה 
מקומות  מיני  לכל  הבשר  את  ושולחת  מסודרות 

בעולם לעניים.

חג  החוגגים  הסוכנים  חברינו  את  מברך  אני 
הקורבן, מוסלמים ודרוזים, ומאחל להם חג שמח 

הרבה בריאות אושר ועושר.
גליל  טבריה,  נצרת,  סניף  יו"ר  הוא  הכותב 
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 מסר של אחדות: על משמעותו 
של תשעה באב

 במשך שנים רבות מתאבל העם היהודי ביום שחרב בית המקדש • סו"ב חנוך כץ מסביר על הסיבות 
למנהגי האבלות

 עבר את המבחן: המשמעות 
של חג הקורבן

אחד משני החגים שחוגגים המוסלמים בשנה חל היום • סו"ב מוחמד חטיב מסביר על משמעות החג

shutterstock :ביטוי של עוצמה | צילום

shutterstock :כל צליין מקריב כבש | צילום
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 ביקורת שיפוטית: דרכים לדיון נוסף 
על החלטות בית המשפט העליון

תובענה ייצוגית בדבר הפליית נשים בפוליסות לביטוח מנהלים הציתה דיון משפטי שהגיע עד 
לכותלי בג"ץ • האם עליו להתערב בהחלטות בית הדין הארצי לעבודה? < עו”ד עדי בן אברהם

לומדים כ אזרחות  לשיעורי  התלמידים  ל 
על  היתר  ובין  הדמוקרטית,  השיטה  על 
המחוקקת,  הרשות  הרשויות:  הפרדת 
לרשות  ביחס  השופטת.  והרשות  המבצעת  הרשות 
השופטת כולם לומדים באופן כללי כי יש את בית 
משפט השלום, המחוזי, ובית המשפט העליון שהוא 
מחייבות  והחלטותיו  ביותר  הגבוהה  האינסטנציה 

את כל הערכאות תחתיו. 
אגב, בית המשפט העליון, מעבר להיותו ערכאת 
ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, הוא 
אף יושב כבית משפט גבוה לצדק ומובאים לפתחו 
פרשנות  הדורשים  שונים  בנושאים  שונות  עתירות 

והחלטה. 
בית  של  ערכאה  קיימת  העבודה,  דיני  בתחום 
הדין האזורי לעבודה ומעליו קיימת ערכאה גבוהה 

הידועה בשם בית הדין הארצי לעבודה.
דין אשר  פסק  כנגד  בעתירה  לדון  מוסמך  בג"ץ 
אלא  לעבודה,  הארצי  הדין  בית  ידי  על  ניתן 
שנשאלת השאלה באילו מקרים ייעתר בית המשפט 

הגבוה לצדק ויעשה כן.  
המשפט  מבית  לבקש  ניתן  בג"ץ,  החלטת  על 
העליון לקיים דיון נוסף – בשפה המשפטית נקרא 
ההליך "דנג"ץ" דיון נוסף על החלטת בית המשפט 
על  לכם  לספר  מבקש  אני  השבוע  לצדק.  הגבוה 

הליך שכזה.

תוחלת חיים ארוכה
לפני שנים רבות )2008( הוגשה תובענה ייצוגית 
שעניינה הפליית נשים בפוליסות לביטוח מנהלים 
מסוגים שונים. מגישות התובענה טענו כי תגמולי 
הביטוח של נשים בפוליסות ביטוח אלה מחושבים 
על בסיס מקדמי גמלה הנמוכים מאלה של גברים 
בשל תוחלת החיים הארוכה יותר של נשים, בעוד 
הביטוח  חברות  שגובות  הריסק  רכיב  שתעריפי 
למרות  מגברים,  גובים  אשר  לאלה  זהות  מנשים 

שתוחלת החיים של נשים ארוכה מזו של גברים.
בשנת 2014 ניתנה החלטה הקובעת כי יש לאשר 
את הבקשה כתובענה ייצוגית. חברות הביטוח נגדן 
הארצי  הדין  לבית  ערעור  הגישו  הבקשה  הוגשה 

לעבודה.
קבע  המדוכה  על  ישב  אשר  הארצי  הדין  בית 
בשלהי שנת 2019 כי שגה בית הדין האזורי והוא 

דחה את הבקשה לתובענה ייצוגית.
מגישות  הגישו  הארצי,  הדין  בית  החלטת  על 
בשבתו  העליון  המשפט  לבית  עתירה  התובענה, 
בהליך,  דן  אשר  העליון,  המשפט  בית  כבג"ץ. 

ציין כי בית הדין הארצי קבע כי במרכיב הריסק 
מגדרית  הפליה  משום  אין  מנהלים  שבפוליסות 
אין  ולכן  ענייניים,  בטעמים  יסודו  אלא  פסולה, 
מקום בנסיבות אלו לאשר את התובענה הייצוגית. 
הארצי,  הדין  בית  של  הדין  פסק  כי  קובע  בג"ץ 
עמדת  לרבות  מעמיק,  ניתוח  כולל  היטב  מנומק 
רשות שוק ההון התומכת בחברות הביטוח ובסופו 

המסקנה כי אין מקום לתובענה ייצוגית. 

התערבות מוגבלת
הסף  על  להידחות  העתירה  דין  כי  קובע  בג"ץ 
ומסביר, כי בג"ץ אינו ערכאת ערעור  על פסקי דינו 

של בית הדין הארצי לעבודה, והתערבותו מוגבלת 
למקרים חריגים, בהתקיים שני תנאים מצטברים: 

טעות  מתגלה  הדין  בית  שבהחלטת  "האחד, 
מחייב  הצדק  העניין  ובנסיבות  מהותית,  משפטית 

התערבותו של בית המשפט הגבוה לצדק; והשני - 
שהחלטת בית הדין מעלה סוגייה עקרונית כללית, 

בתחום יחסי העבודה או בכלל". 
בג"ץ  בין  היחסים  במערכת  כי  לזכור  יש  בנוסף, 
בבית  לראות  יש  לעבודה,  הארצי  הדין  בית  לבין 
הדין הארצי לעבודה את הערכאה השיפוטית בעלת 
הטיל  עליה  העבודה,  משפט  בתחום  המומחיות 
המחוקק את התפקיד של גיבוש ההלכה בתחום דיני 

העבודה. 
להתערבות  הצדקה  קמה  לא  כי  קובע  בג"ץ 
מעלה  והעתירה  הואיל  הארצי  הדין  בית  בהכרעת 
ואין מדובר על טעות  טענות בעלות אופי ערעורי 

המצדיקים  צדק  שיקולי  או  הדין  בפסק  משפטית 
התערבות. 

הוגש  בג"ץ  פסיקת  על  רוחכם:  תיפול  אל  אבל 
דנג"ץ – שהוא הליך בו מוגשת בקשה לדיון נוסף 

על החלטת הבג"ץ.
בשידור  כולנו  ראינו  השבוע  כי  לציין  לי  חשוב 
של  בהרכב  העליון,  המשפט  בבית  אחר  דנ"א  חי, 
שבעה שופטים, אשר דן בשאלה בדבר המשקל שעל 
ההון  שוק  רשות  לעמדת  לתת  שיפוטית  ערכאה 
כאשר היא נדרשת ליתן פרשנות להנחיות היוצאות 
תחת ידיה, וזאת לאור החלטת בית המשפט העליון 
עם  מתיישבת  הרשות  עמדת  אם  כי  נקבע  לפיה 
לשון הנחיותיה, הרי שיש לאמץ את עמדתה, וכל 
סטייה מעמדה זו תהיה רק בכפוף לנימוקים כבדי 

משקל.  

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

יש לזכור כי במערכת היחסים 
 בין בג"ץ לבין בית הדין 

הארצי לעבודה, יש לראות 
בבית הדין הארצי לעבודה את 

הערכאה השיפוטית בעלת 
המומחיות בתחום משפט 

העבודה, עליה הטיל המחוקק 
את התפקיד של גיבוש ההלכה 

בתחום דיני העבודה רן
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 מעבר בין דורי בסוכנות ביטוח 
משפחתית

העברת סוכנות ביטוח משפחתית לדור ההמשך כרוכה בהתמודדות עם 
אתגרים מורכבים • סו"ב דוד בכר עם טיפים שיסייעו בתהליך

של עלייה בתוחלת החיים ופרישה בגיל ב
ויותר  יותר  מבחינים  מבעבר,  מאוחר 
בפערי דורות -  דור בוגר יחסית, גילאי 
60־75 ודור צעיר יחסית, גילאי 30־45, לכל אחד 
פשוטים  לא  ואתגרים  שונים  מאפיינים  מהם 
בהתמודדות מעבר בין דורי וביתר שאת במשפחה.

פער  כלל  שבדרך  להגיד  מוגזם  יהיה  לא 
לידי  ובא  מורכב  קונפליקט  מהווה  הדורות 
ביטוי בניסיון חיים. למתבגר ניסיון רב, הוא חי 
ההמשך  שדור  בעוד  היבטיו,  כל  על  העסק  את 
משוכנע שהיכרותו בעידן החדש מהווה יתרון על 

פני המייסד. 
כאשר בוחנים צירוף דור המשך לסוכנות הביטוח 
יש לתת את הדעת כיצד ישפיע הדבר על חלוקת 
בני  כלפי  איזון  כלומר  בהורשה,  ההכנסות  יתר 
משפחה שחלקם בבעלות העסק פחותה, אם בכלל. 
מייסד סוכנות ביטוח המתעלם מהעברה בין דורית 
מתוכננת ומסודרת, תוך שמירה על המשך קיומה, 
עשוי למצוא את עצמו עם פרישתו בין כותלי בית 
משפחה,  בן  עומד  השני  הצד  מן  כאשר  המשפט 

ויתכן אף עם אובדן סוכנות הביטוח.
המייסד,  הסוכן  בפני  העומדת  נוספת  סוגיה 
דור  של  מטרותיו  מהן  לבדוק  הינה  המתבגר, 

ההמשך. יתכן ולא ירצו בכלל להמשיך את העסק, 
או להמשיך רק בעיסוק בתחום מסוים.

למניעת מאבקים בתוך המשפחה עקב שיקולים 
שונים, רצוי שתהליך ההעברה לדור ההמשך יבחן 
כאשר סוכן הביטוח, מייסד הסוכנות עדיין "כוחו 
במותניו", תוך בחינת שיקולים רציונליים, אשר 
בני  דעות עם שאר  חילוקי  ימנעו  המקרים  ברוב 
"תאונת  למניעת  מיסוי  ייעוץ  גם  כמו  המשפחה, 

מס".
בית המשפט העליון הביע בפסק דין מנחה )ע"מ  
1681/04(, שדן בתחום פירוק חברות משפחתיות 
ככלל  להתנהל  יכול  אינו  משפחתי  "עסק  כי 

בשעה של מריבה אישית גדולה בין בעליו. חברה 
משפחתית שהגיעה למצב של פירוק שיתוף, בשל 

סכסוכי משפחה – עדיף לה שתגיע לביצועו של 
החיתוך שעה אחת קודם".

הסוגיות שעומדות על הפרק:
- העברת הסוכנות לדור ההמשך צריכה להיות 
הסוכנות                                                          מייסד  יקבל  פרישתו,  שעם  באופן 
תמורה כספית השווה לערך סוכנות הביטוח אותה 

הוא מוריש.
ביטוחי  ענף  רק  לאמץ  המבקש  ממשיך  דור   -  
יש  חיים(,  או  )אלמנטרי  הסוכנות  מתוך  מסוים 
שווי  ואת  שנותר  לתיק  שווי  הערכת  לערוך 

התמורה להעביר למייסד הסוכנות, על פי רצונות 
הצדדים ובהתאם לשיקולי המס.    

- במידה והסוכנות כולה או חלקה מועברת רק 
בני  שאר  את  לפצות  יש  ההמשך,  מדור  לחלק 

המשפחה, בכפוף ובהתאם לשווי תיק הביטוח.
ואובייקטיבי,  מהיימן  באופן  לקבוע  הפתרון: 
של  הכלכלי  השווי  את  שווי,  מעריך  באמצעות 

תיק הביטוח. 
השווי  מעריכי  לשכת  כמנכ"ל  מניסיוני, 
והאקטוארים הפיננסיים בישראל, אין תשובה חד 
משום  זאת  ביטוח,  תיק  מעריכים  כיצד  ערכית 
קיימות  בהתאם,  שונים.  מרכיבים  אחד  שלכל 
שיטות וגישות שונות לאופי הסוכנות, המבוססת 
שיעור  עמלות,  )נפרעים,  משתנים  מספר  על 

ביטולים, הוצאות ועוד(.
הנפוצה  השווי  הערכת  שיטת  תיאורטית, 
תזרימי  של  הנוכחי  הערך  שיטת  הינה  ביותר 
ימדד  לפיה,  בעתיד.  הרווחים  כלומר  המזומנים, 
תזרימי  לפי  הביטוח  סוכנות  של  הכלכלי  שוויה 

המזומנים העתידיים שצפויים להתקבל. 

CFV.CFP.CLU, חבר הוועדה הבין  הכותב הוא 
David@omdanot.co.il | דורית בלשכה
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העברת הסוכנות לדור ההמשך צריכה להיות באופן שעם 
פרישתו, יקבל מייסד הסוכנות תמורה כספית השווה לערך 

סוכנות הביטוח אותה הוא מוריש
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מגדל מסייעת בהתמודדות 
עם הקורונה

אלה  בימים  משיקה  לביטוח  חברה  מגדל 
כספית,  עלות  ללא  וסיוע,  תמיכה  מוקד 
המיועד  הקורונה,  מחלת  עם  להתמודדות 
עבור מבוטחי הבריאות של החברה הנמצאים 

בבידוד או חולים בנגיף. 
פתיחת  על  ההחלטה  כי  נמסר,  מהחברה 
בתחלואה  העלייה  לנוכח  התקבלה  המוקד 
על  עדויות  לצד  בנגיף,  הנדבקים  ושיעור 
הקושי הנפשי הטמון בהתמודדות עם המחלה 
בתקופה  גם  המבוטחים  לצד  לעמוד  ובמטרה 

מאתגרת זו. 
המבוטחים  לרשות  יעמדו  התמיכה  במוקד 
אשר  מוסמכים  ופסיכולוגים  משפחה  רופאי 
יוכלו לסייע בהתמודדות עם המחלה והחששות 
הנלווים אליה. שיחה עם רופא תתבצע בתוך 90 
דקות מרגע הפנייה ואילו שיחה עם פסיכולוג 
תתבצע בתוך 24 שעות מרגע הפנייה למוקד. 
ויימשך,  הקרובים  בימים  לפעול  יחל  השירות 
בשלב זה, עד לסוף אוקטובר. הפעלתו תתבצע 
פמי־ חברת  של  השירות  מוקד  באמצעות 
פרימיום. השימוש בשירות ללא עלות כספית 

עבור מבוטחי הבריאות של מגדל. 

מכרז ביטוח הרכב של עובדי 
המדינה יוצא לדרך

ועדת המכרזים באגף החשב הכללי פרסמה 
עובדי  של  הרכב  ביטוח  מכרז  את  השבוע 
מחברות  הצעות  מזמינה  היא  ובו  המדינה 

הביטוח. 
לרכבם  ביטוחי  כיסוי  באספקת  מדובר 
לשנת  וגמלאיה  המדינה  עובדי  של  הפרטי 

זוכים  מספר  או  הזוכה  שיספק   2021
ובכפוף  פומבי  מכרז  במסגרת 

במסמכי  המפורטים  לתנאים 
ניתן  ההצעות  את  המכרז. 
בספטמבר  ה־8  עד  להגיש 

.2021
אשתקד  במכרז  שזכו  מי 
ומספקות בשנה זו את ביטוח 

הן  המדינה  עובדי  של  הרכב 
ושירביט.  הראל  מגדל,  החברות 

הרכבים  מן  כ־65%  מבטחת  מגדל 
כ־32%  הראל  המדינה,  עובדי  של 

ושירביט כ־3%.
כ־59  יקיף  המכרז  הוועדה,  עדכוני  פי  על 
מיליון   263 של  פרמיות  וסך  רכב  כלי  אלף 
שקל, בהתאם לנתונים הקיימים משנת 2020.

רו"ח מיכל לשם - מבקרת 
הפנים הראשית של הפניקס

מבקרת  לתפקיד  מונתה  לשם  מיכל  רו"ח 
לשם,  הפניקס.  קבוצת  של  הראשית  הפנים 
בתחום  שנה  כ־20  של  ניהולי  ניסיון  בעלת 
בתקופה  כיהנה  והפנסיה,  הגמל  הביטוח, 
של  הראשית  הכספים  כמנהלת  האחרונה 
שורת תפקידים  מילאה  כן  ולפני  פז,  קבוצת 
בכירים במגדל, לרבות כמבקרת הראשית 
אסטרטגיה  סמנכ"לית  הקבוצה,  של 

.SOX ובקרה, וראש תחום
לשם  של  כניסתה  מועד 
בכפוף  ל־1.9,  נקבע  לתפקידה 
על  הממונה  של  לאישורו 
ההון. לשם תחליף  רשות שוק 
שמואל  רו"ח  את  בתפקידה 
רוזנבלום, אשר ביקש לסיים את 

כהונתו כמבקר הפנים. 
הפניקס  מנכ"ל  סימון,  בן  אייל 
שמחים  "אנו  הפניקס:  יו"ר  גבאי  ובני 
לצרף את מיכל לשם אל שורותינו ומאחלים 
לה הצלחה רבה בתפקידה. ברצוננו להודות 
לרו״ח שמואל רוזנבלום ולצוותו על תרומתם 

רבת השנים לחברה".

מיכל לשם

וני
אל

ם 
סי

 ני
ם:

לו
צי

 

מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

https://bit.ly/2YOFV5v
https://bit.ly/3jQidOJ
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 
 ל 052-386-6630 או לשלוח מייל:

Guy@zilb-ins.com נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

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

שכירות משנה
במגדל רסיטל היוקרתי, דרך בגין 156 ת"א, בקומה 20, 

משרד 73 מ"ר, מפואר, 3 חללי עבודה, כולל ריהוט, 
וילונות חשמליים, מערכות תקשורת ואינטרקום. 

טלפון 054-4647407 מאיר

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת תיקי 

ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי .יש לנו ניסיון בתחום 
ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן הפורש 
וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת להצלחה. 

סודיות מובטחת. טלפון- יונתן. 0505-345-751 

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

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

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

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 
)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 

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

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

הנייד שלי לפרסום 0527703399

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

פורסמו אומדני ההפסדים 
הכלכליים מאסונות טבע במחצית 

הראשונה של השנה

בטחת המשנה האירופית הגדולה מיונק־רי והברוקר המוביל AON פרסמו מ
את אומדני ההפסדים מאסונות טבע בעולם במחצית הראשונה של 2020. 
ההפסדים נעים בין 68 מיליארד דולר לפי גרסת מיוניק־רי לבין 75 מיליארד דולר 
של  הראשונה  במחצית  הטבע  מאסונות  המבטחים  הפסדי   .AON גרסת  פי  על 
2020 נעים בין 27 מיליארד דולר לפי אומדני מיוניק־רי לבין 30 מיליארד דולר 

.AON לפי גירסת
את  שתפקודנה  והשריפות  הצפויה,  ההוריקן  שעונת  העריכה  מיוניק־רי  גם 
קליפורניה במחצית השנייה של 2020 תסבנה הפסדים של מיליארדי דולר נוספים. 

כך שההפסדים הכלכליים מאסונות טבע יזנקו לרמה גבוהה.
ניתוח המחצית הראשונה של 2020 לפי מיוניק־רי מראה שההפסד הכלכלי של 68 
מיליארד דולר נמוך מההפסד הממוצע של 74 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 
20 השנים האחרונות. אבל ההפסד של חברות הביטוח הגיע השנה ל־27 מיליארד 

דולר, לעומת הפסד ממוצע של 20 מיליארד דולר ב־20 השנים החולפות.
מהפסד  נמוך  היה  מיליארד   75 של  הכלכלי  שההפסד  מציינת,   AON ואילו 
של  הכלכלי  ההפסד  מאידך,  2000־2019.  בשנים  דולר  מיליארד   98 של  ממוצע 
המבטחים של 30 מיליארד דולר, לפי גרסת הברוקר, הוא גבוה מההפסד הממוצע 

של 29 מיליארד דולר ב־20 השנים החולפות.

חברת התעופה של 
האמירויות תעניק 

לנוסעיה כיסוי ביטוחי 
לקורונה ללא תשלום

ברת התעופה של האמירויות, Emirates, מעניקה לנוסעיה ח
כיסוי ביטוחי בפני מגפת קורונה ללא תשלום. זו פוליסת 
במגמה  תעופה  חברת  ידי  על  המוצעת  מסוגה  ראשונה  הביטוח 

לנסות להחזיר את תנועת הנוסעים בחברה.
במטוסיה  לטסים  הביטוחי  הכיסוי  את  תעניק  התעופה  חברת 
ללא צורך להירשם. הכיסוי הביטוחי ניתן מה־23 ביולי עד לסוף 
מקטע  יום  ל־31  בתוקף  יהיה  הביטוחי  הכיסוי   .2020 אוקטובר 
אחרת  לעיר  נסע  הנוסע  אם  גם  בתוקף  ויהיה  הראשון  הטיסה 

מהעיר שבה נחת. 
הטסים בחברת האמירויות יזכו לביטוח המעניק עד תקרה של 
בפוליסה  נוסף  סעיף  רפואיות.  הוצאות  לכיסוי  דולר  אלף   174
יעניק לנוסע כיסוי של 116 דולר הוצאות בידוד ליום לתקופה 
של 14 יום. הפוליסה מכסה הוצאות לווייה והטסה של הגופה. עם 
זאת, הובהר שההוצאות הרפואיות יכוסו לאחר שהנוסע יתקשר 
לקו החם של חברת התעופה לפני פנייה לרופא או לבית חולים. 

לשכת סוכני הביטוח מרכינה 
את ראשה ומשתתפת בצערו 

של לירון הרשקוביץ, ראש 
מערך הלובינג והאסטרטגיה 

בלשכה, על פטירת אביו 

נתן הרשקוביץ
ז"ל 

שלא תדע עוד צער
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