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 בעין הסערה: 
ביטוחי הנסיעות 

 לחו"ל מדירים 
בני 60 ומעלה?

 אלון קצף, יו"ר פספורטקארד, מבהיר בראיון 
 בלעדי ל"ביטוח ופיננסים" כי הידיעות 

שפורסמו השבוע בתקשורת אינן נכונות: 
"גילאי 60 עד 70 יכולים בהחלט לרכוש 
אצלנו ביטוח" • נשיא הלשכה רוזנפלד: 

"קורא לציבור לפנות לסוכני הביטוח שידעו 
כיצד לפעול עבור הלקוחות" < עמ' 3
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שקיבלה ל מקס,  האשראי  חברת  אחר 
רישיון סוכן, וישראכרט, שהגישה בקשה 
חברת  גם  רישיון,  לקבלת  האחרון  ביוני 
דואר ישראל נמצאת בהליכים מתקדמים להגשת 
סוכנות  רישיון  לקבלת  ההון  שוק  לרשות  בקשה 
ביטוח. כך נודע לביטוח ופיננסים. בדואר ישראל 
משנה  פחות  שבתוך  וציינו  המידע  את  אישרו 
באתר  דיגיטליים  באמצעים  לרכוש,  יהיה  אפשר 
החברה ובאפליקציה, ביטוחי רכב ונסיעות לחו”ל.

ממנועי  חלק  יהיה  הביטוח  שתחום  "החלטנו 
אלף  600־700  יש  הדואר;  חברת  של  הצמיחה 
העברות בעלות על רכב, שרובן מבוצעות אצלנו, 
זה פלח שוק לא רע - אז למה שלא יקנו אצלנו 
במקביל גם את ביטוח הרכב, חובה ומקיף? יש לנו 
גם פעילות מט"ח גדולה מאוד של נוסעים לחו"ל 
נוסעים,  המחאות  זר,  מטבע  אצלנו  שרוכשים 
מנפיקים רישיון בינלאומי - למה שלא נציע להם 
גם ביטוח נסיעות לחו"ל? זה אך טבעי״, מסביר חזי 
יו"ר חברת דואר ישראל. לדבריו, בהמשך  צאיג, 
ביטוח  לתחומי  גם  להיכנס  הדואר  בכוונת  יש 
נוספים גם בתחום האלמנטרי וגם בביטוחי חיסכון 

לטווח ארוך.
ב־2011 אישרה הממשלה לחברת  כי  יש לציין, 
אשר  בבעלותה,  ביטוח  סוכנות  להקים  הדואר 
הביטוח  בענפי  בביטוח  בתיווך  לעסוק  תורשה 
הדואר  מכר  אז  עד  הכללי.  והביטוח  הפנסיוני 
לסוכנות  לידים  הפניית  באמצעות  רכב  ביטוחי 
הלקוח.  ובחתימת  בהסכמת  וזאת  מזרח,  הביטוח 

חברת הדואר אף רשמה את סוכנות הביטוח ב־30 
בדצמבר 2012 ברשם החברות, אך עד כה היא לא 
הביטוח  סוכנות  המיזם המשותף עם  גם  הופעלה. 

הלך וגווע. 

יוצאים למרכז
"הפעם אנחנו מתכוונים לפעול בשיתוף פעולה 
ביטוח  כסוכנות  נייצג  אותה  ביטוח  חברת  עם 

נבצע  אנחנו  ישירות.  העמלות  את  ממנה  ולקבל 
מכרז בין חברות הביטוח ונבחר את אחת החברות 
שיתאימו לדרישות שלנו. יש לנו נגישות לציבור 

רחב מאוד״, הוסיף צאיג.
נמצאת  ממשלתית,  חברה  ישראל,  דואר  חברת 
בימים אלה בהליך הפרטה, כשבשלב ראשון יימכרו 
הערכת  מבוצעת  אלה  בימים  ממניותיה.   20%
הממשלתיות  החברות  כשברשות  לחברה,  השווי 

מקווים לקבל לפחות 250 מיליון שקל על חלק זה. 
כנראה  יהיה  המניות  את  שיקנה  מי  צאיג,  לדברי 
״אנחנו  הלוגיסטיקה:  בתחום  שעוסק  ישראלי  גוף 
מעדיפים גוף אסטרטגי מתחום הלוגיסטיקה, שגם 
יתרום לערך החברה״, הוא אומר. המכרז כבר פורסם 
והוא ייסגר באוקטובר 2020. לאחר שנתיים יונפקו 

עוד 20% ממניות חברת דואר ישראל בבורסה.
מלשכת סוכני הביטוח נמסר: רשות שוק ההון 
מכריזה ובצדק תחת כל עץ רענן כי ביטוח חייב 
להמכר רק ע"י בעל רשיון, ובנושא ביטוחי חו"ל 
אף אמרה את דברה בצורה ברורה עת ביקשו סוכני 

הנסיעות למכור ביטוח.
"היום בעידן הקורונה יש אף חשיבות יתרה יותר 
לליווי של בעל מקצוע  בביטוחי נסיעות לחו"ל. 
לקוות  רוצים  ואנחנו  מוצר מדף  עוד  לא  כבר  זה 
הרשות  לנגד  תעמוד  גם הפעם  הציבור  טובת  כי 
שלא תאפשר לפקידי דואר חסרי רשיון והכשרה 

ביטוחית לתת מענה ביטוחי לציבור המבוטחים.
של  בתחום  הידע  מה   - הרכב  ביטוחי  "ולגבי 
היא  הביטוח  מקרה  בעת  הדואר?  בסניף  הטלרית 
אנחנו  שוב  לו?  תייעץ  היא  המבוטח?  את  תלווה 

ניתקלים בגוף המבקש לעצמו סמכויות לא לו.
ומכירת  לקניית  בדואר  בעלות  העברת  "ביצוע 
ואין  טכנית  פעולה  זוהי  ידע,  מצריך  אינו  רכב 

להשוות אותה למכירת מוצרי ביטוח".

 חברת דואר ישראל מבקשת להכנס 
לענף הביטוח

 גורמים בענף: "לעובדי הדואר אין הכשרה, ידע ורישיון ולכן אין להם מה לחפש בתחום, כרגיל - מי 

שיפגע הוא הציבור" • החברה מבקשת לקבל את העמלות ישירות מחברות הביטוח < רונית מורגנשטרן

shutterstock :דואר ישראל. חברה ממשלתית שנמצאת בימים אלה בהליך הפרטה | צילום

חזי צאיג | צילום: דוברות דואר ישראל

הלשכה: "אין להשוות פעולה 
טכנית כהעברת בעלות בדואר 
ליעוץ ומכירת מוצרי ביטוח"
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שבוע פורסמו כתבות בתקשורת לפיהן ה
הפוליסות החדשות של פספורט קארד 
היתר  בין  שמבטחת  ביטוח,  כלל  ושל 
את חברי קופות החולים מכבי וכללית, מחריגות 
מבוטחים בגיל 60 פלוס שלא יוכלו לרכוש ביטוח 
תגובות  עוררו  הפרסומים  אצלן.  לחו"ל  נסיעות 
נזעמות, בהן בין היתר של ח"כ גדעון סער )ליכוד( 
ברקת,  משה  ד"ר  ההון,  שוק  על  לממונה  שפנה 
בעקבות פנייה שנעשתה אליו בנושא על ידי סגן 
ומ"מ נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק. ח"כ 
סער ביקש מהממונה למנוע אפליית מבוטחים על 

רקע גילם, כעולה מהפרסומים.
נאפשר  "לא  ההון:  שוק  מרשות  נמסר  בתגובה 
הביטוח  חברות  מול  בוחנים  ואנו  פסולה,  אפליה 
את ההתאמות שהן רוצות לבצע בביטוחי נסיעות 
לחו"ל עקב השלכות הקורונה, תוך דגש על שמירת 
זכויות המבוטחים. הרשות עושה מאמצים לאפשר 
ביטוח לציבור הרחב בכל הגילאים ולכל המדינות, 
בכפוף לקשיים אובייקטיביים כגון זמינות ביטוחי 
משנה, קיומם של סיכונים בלתי ניתנים לכימות 
גם את  זו  בוחנת במסגרת  ועוד. הרשות  זיהוי  או 
נתקלות  אשר  בעולם,  שונות  במדינות  הנעשה 

באותם אתגרים בתחום ביטוחי הנסיעות.
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח 
מסר: "לא יכול להיות שציבור שלם של בני ה־60 
ממנו  ויימנע  ביטוח  ומסורב  מופקר  יהיה  ומעלה 
לטוס או לטוס ללא ביטוח. לשכת סוכני הביטוח 
כדי  הביטוח  וחברות  ההון  שוק  רשות  מול  תפעל 

למצוא פתרון. יחד עם זאת, עד שיוסדר הנושא אנו 
קוראים לציבור לפנות לסוכני הביטוח שלכם. הם 

ידעו לפעול ולמצוא את הפתרון הנכון עבורכם".
כלל  כי  נמצא  ופיננסים"  "ביטוח  של  בבדיקה 
פלוס   60 לבני  בכלל  מאפשרת  אינה  אכן  ביטוח 
באזור  הקופות.  לחו"ל של  נסיעות  ביטוח  לרכוש 
הרכישה הדיגיטלית באתר מכבי שירותי בריאות 
היא  המרבית  הביטוח  זמני תקופת  "באופן  נכתב: 

10 ימים, ולמבוטחים עד גיל 60 )כולל(".

פוליסה חדשה
ראשית,  שונה;  הסיפור  קארד  פספורט  לגבי 
מספר  לאחר  הבא  בשבוע  לפעול  חוזרת  החברה 
חודשים בהם לא שיווקה פוליסות ביטוח נסיעות 
הפוליסה  את  תשיק  היא  באוגוסט  ב־10  לחו"ל. 
ההון  שוק  רשות  בידי  שאושרה  שלה  החדשה 

הכוללת התייחסות למחלת הקורונה.
דיוויד  קבוצת  נשיא  קצף,  אלון  עם  בשיחה 
הקבוצה,  שבבעלות  קארד  פספורט  ויו"ר  שילד 
הוא דוחה את הפרסומים המטעים לדבריו וטוען: 
"גילאי 60 עד 70 יכולים בהחלט לרכוש אצלנו 
בחיתום  אלא  אוטומטי,  בחיתום  לא  אבל  ביטוח, 
אנחנו  רפואי.  תיק  להמציא  דרישה  עם  קפדני 
הקורונה  מגפת  עוד  כל  זה,  בשלב  מחריגים  כן 
קיימת, גילאי 70 ומעלה, בהתאם לסקאלה אותה 
האוכלוסייה  את  שמחשיב  הבריאות  משרד  קבע 
שמעל גיל 70 לקבוצת סיכון גבוהה – כמו שהם 
נמכור  לא  אנחנו  מהבית,  לצאת  שלא  מוזהרים 

להם ביטוח נסיעות לחו"ל", אומר קצף.
דיברו איתך מרשות שוק ההון לאחר הפרסומים 

והתגובות הנזעמות שהם עוררו?
הידיעה בעיתון הבהרנו לרשות  "מיד כשיצאה 
שוק ההון את מדיניות החיתום שלנו שמתבססת 
על ההגדרות של משרד הבריאות וקופ"ח כללית 
קשר  שום  ללא  גבוה  בסיכון  אוכלוסיות  לגבי 
שמומלץ  אדם  הזו,  בעת  לביטוח.  המועמד  לגיל 
לו מפאת מצבו הרפואי שלא לצאת מהבית, רמת 
איננה  בחו"ל  רפואית  להסתבכות  שלו  הסיכון 

ברת ביטוח.
"לגבי המבוטחים המבוגרים, לדאבוני הנתונים 
 CDCה־ נתוני  פי  על  עצמם:  בעד  מדברים 
משליש  למעלה  האמריקני(,  למחלות  )המרכז 
מהנדבקים מעל גיל 70 יאלצו להתאשפז בבי"ח 
ומתוכם כשליש לא ישרדו את המחלה. עד כמה 

שהדבר מצער, מוטב שישמרו על עצמם בבית.
לא  ומעלה   70 בן  שאדם  הסיכון  רמת  "ככלל, 
ישרוד אירוע של הידבקות מקורונה, גבוהה בערך 

פי 50 מרמת הסיכון של אדם בן 40 עד 49.
ביום שני הקרוב,  "אנחנו משיקים את הפוליסה 
שונים  קורונה  תרחישי  השאר  בין  תכסה  והיא 
שלא היו קיימים עד כה ואשר יבטיחו למבוטחים 
כיסויי הוצאות בגין בידוד בחו"ל, כיסוי בגין סגר 
נסיעה  ביטול  בגין  הוצאות  בחו"ל,  שהייתם  בזמן 
טלמדיסין  ושרותי  בנגיף  מהידבקות  כתוצאה 
ברוב המדינות בעולם שיחסכו הגעה לחדרי מיון 

וחשיפה מיותרת להידבקות".

 רשות שוק ההון: "לא נאפשר אפליה 
פסולה בביטוחי הנסיעות לחו"ל"

לשכת סוכני הביטוח: "לא יכול להיות שציבור שלם של בני 60 ומעלה יהיה מופקר ויימנע ממנו 
לטוס, או לטוס ללא ביטוח" < רונית מורגנשטרן

ליאור רוזנפלד, ליאור הורנצ'יק, אלון קצף ומשה ברקת| צילומים: באדיבות הלשכה, גיא קרן, יח"צ, לע"מ
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בראשות ו הכספים  עדת 
ח"כ משה גפני אישרה את 
התיקון לתקנות הפיקוח על 
כספים  ניוד  בעניין  גמל  קופות 
עמית  של  בחשבונו  שהצטברו 
לקופת  להשקעה  גמל  מקופת 
יזמה  התיקון  את  אחרת.  גמל 

רשות שוק ההון.
שאושרו  התקנות  במסגרת 
גמל  בקופת  חוסכים  כי  נקבע 
קופתם  את  לנייד  יוכלו  להשקעה 
את  להתאים  חדשה,  גמל  לקופת 
צרכיהם  לפי  הפנסיוני  המוצר 
ניהול  עלויות  את  להפחית  ובכך 

החיסכון.
לפחות,   60 לגיל  והגיעו  במידה  כי  אושר,  עוד 
יוכלו החוסכים להעביר את חסכונם מקופת גמל 
להשקעה לקופת גמל לקצבה, לשם קבלת קצבה 
בלבד, וכך ליהנות מהטבות המס הניתנות בקצבה.
התיקון צפוי להביא להגברת התחרות בין החברות 
בדמי  הוזלה  לרבות  החוסכים,  של  מצבם  ושיפור 

הניהול.

קיצור תקופת הניוד 
לצד האישור, ביקשה הוועדה כי תתקיים עבודה 
שעמיתים  במקרה  לעמיתים  ניוד  לעניין  נוספת 
שבדיון  לאחר  זאת  הגמל,  מקופת  הלוואה  נטלו 

נשמעו הערות לגבי אופן תפעול הסעיף. גם לגבי 
הבקשה לקצר את תקופת הניוד ל־5 ימי עסקים 
מיום בקשת הניוד, במקום 10 ימי עסקים הקבועים 
יובאו  התקנות  כי  הוועדה  ביקשה  בתקנות,  היום 
בנפרד, כאשר רבים מחברי הוועדה ומגורמי השוק 
הציבור  ביכולת  לשחיקה  יביא  הדבר  כי  סברו 

לשפר את תנאי החיסכון שלהם.
אישור  על  בירך  גפני  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
במיוחד  חיובי,  צעד  בדבר  רואה  "אני  התקנות: 
נמצאים.  אנו  בהם  המורכבים  הימים  נוכח 
המשמעות היא סיוע לאנשים רבים המבקשים ניוד 
בין קופות הגמל, ושלא יכלו לעשות זאת עד כה. 
בעבר הובאו התקנות יחד עם תקנות שלא מצאנו 
ההפרדה,  משנוצרה  ועכשיו  לציבור,  סיוע  בהן 

לטובת  התקנות  את  אישרנו 
ציבור החוסכים". 

"ככלל, אנו מברכים על המהלך 
תחרות  יר  להגב בכדי  בו  שיש 
יש  ואולם  ל  ניהו דמי  ולהוזיל 
הניוד  חוזר  תחולת  את  להרחיב 
בסוגיית ההלוואות גם על קרנות 
ובכך  הלים,  מנ וביטוחי  פנסיה 
כללת  משו תחרות  תתאפשר 
אמיתית", אמר סו"ב אייל פז, יו״ר 
הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, 

בתגובה.
בועז בראל, חבר הוועדה  סו"ב 
הנהלת  וחבר  פנסיוני  לביטוח 
כי  לוודא  קוראים  "אנו   :MCCו־ ישראל   MDRT
לקופת  המנוידת  להשקעה  גמל  בקופת  הצבירה 
מוכרת  כקצבה  ותקוטלג  תסווג  לקצבה  גמל 
מיגיעה  הכנסה  על  מס  מחבות  פטורה  שתהיה 
לאישור  שהובאה  החוזר  טיוטת  בנוסח  אישית. 

הוועדה אין ספציפיקציה מפורשת לכך.
שימת  לתת  יש  ועדיין  חיובי  כאמור  "המהלך 
לב לכך שפרק זמן מינורי מדי לניוד עלול שלא 
שלאפשר לקופה המעבירה למצות, ללבן ולאמת 
בבקשתו  הגלומה  הדעת  גמירות  את  העמית  עם 
לפרוס  הרישיון  מבעל  איכות  זמן  תאפשר  ולא 
בניסיון  המקצועית  היריעה  רוחב  את  בפניו 

להניאו, ככל שידרש, מבקשת ההעברה".

ועדת הכספים אישרה: חוסכים יוכלו לבצע 
ניוד כספי קופת גמל להשקעה 

כך חוסך שיעבור מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה ייהנה מהטבות מס • התיקון יביא להגברת 
התחרות לרבות הוזלת דמי הניהול • יו"ר הוועדה הפנסיונית: "יש להרחיב את תחולת טיוטת הניוד גם 

על קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים" < רונית מורגנשטרן

אייל פז, בועז בראל, משה גפני 

צור קשר 
לפרטים 
נוספים

הפנו אותם להשקעה 
בנדל"ן בארץ עם החברה 

הגדולה והמקצועית 
בתחום בישראל

צרו ערך ללקוחותיכם

http://citrine.activetrail.biz/wsl
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אושרה הצעת החוק להחרגת ביטוח רפואי 
מעיקולי ההוצאה לפועל

ח"כ מלכיאלי, מגיש ההצעה: "מודה לנשיא הלשכה על הליווי והתמיכה שקיבלתי ממנו בהגשת הצעת 
החוק" < רונית מורגנשטרן

)ב'( מ השבוע  אישרה  הכנסת  ליאת 
בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק 
ההוצאה לפועל )תיקון מס' 66( של ח"כ 
מיכאל מלכיאלי מש"ס. על פי הצעת החוק יוחרגו 
ביטוחים רפואיים מעיקולי הוצאה לפועל. 18 חברי 

כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים.
למרות  כי  קובע  לפועל  ההוצאה  לחוק   50 סעיף 
הכלל הבסיסי, לפיו ניתן לעקל כל נכס של חייב 
זכות קיימת או עתידית הנמצאת בידי צד  לרבות 
ניתנים  אינם  אשר  חריגים  נכסים  ישנם  שלישי, 
אלה,  חריגים  של  בגדרם  להכליל  מוצע  לעיקול. 
שאינם ניתנים לעיקול, גם כספים המגיעים לחייב 
מכל אחד מאלה: סל שירותי הבריאות שאדם זכאי 
ביטוח  פוליסת  ממלכתי,  בריאות  חוק  מכוח  לו 
הבריאות,  שירותי  בסל  כלולות  שאינן  לתרופות 
ניתוחים בחוץ  פוליסת ביטוח למימון השתלות או 

לארץ ופוליסת ביטוח סיעודי.
אשר  "הדבר  נכתב:  ההסבר  בדברי 

לכל  מכל,  יותר  החולה  לו  זקוק 
נשכח  המקרים,  מן  בחלק  הפחות 
מלב מבלי משים ולא זכה להגנת 
הרפואי'.  'הביטוח  והינו  המחוקק 

כיום ניתן לעקל ביטוח רפואי. חייב 
רפואי,  בביטוח  המבוטח  חולה  שהוא 
ונאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון 
תרופה, יכול למצוא את עצמו בפני 
שוקת שבורה, ללא שמירה על גופו 

וללא שמירה על כבודו, לא פעם עקב חוב זעום".

הצעת חוק חברתית
ח"כ מלכיאלי מסר בתגובה: "זו הצעת חוק חברתית 

ביותר  המוחלשים  לאנשים  שעוזרת 
שמצילה את הבריאות שלהם".

בשבוע שעבר פרסמנו ראיון עם 
ח"כ מלכיאלי בו אמר בין היתר: 
בעקבות  ההצעה  את  "יזמתי 
מאנשים  אליי  שהגיעו  פניות 
שלהם,  היכולת  בקצה  שנמצאים 
מודיעים  לביה"ח  וכשהגיעו  שחלו 
להם שגם הביטוח הרפואי מעוקל. יש 
בחוק החרגה למקרר ולבעל חיים, אז 
כדי  חשוב  מספיק  לא  רפואי  ביטוח 

להחריג אותו?"
לשכת  לנשיא  להודות  רוצה  אני  זו  "בהזדמנות 
הליווי  על  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הביטוח,  סוכני 
החוק",  הצעת  בהגשת  ממנו  שקיבלתי  והתמיכה 

הוסיף מלכיאלי.

ח"כ מלכיאלי. "ההצעה עוזרת 
לאנשים המוחלשים ביותר"

וסוכנים, מ סוכנות  אות 
בני/בנות  עם  יחד 

ומשפחותיהם  הזוג 
ההוקרה  באירוע  השתתפו 
הביטוח  לסוכני  השנתי 
איילון,  של  המצטיינים 
לראשונה  השנה  שהתקיים 

דיגיטלית,   LIVE במתכונת 
לאור מגבלות משבר הקורונה. 

בהובלת  הייחודי,  האירוע 
יוגב,  אריק  איילון  מנכ"ל 
וייצמן,  לירון  ידי  על  הונחה 

וכלל  טלוויזיה,  ומנחת  הגדול"  "האח  מגישת 
הופעת אורח של הקומיקאי ישראל קטורזה. 

הייתה שנת שיא  כי: "שנת 2019  ציין  יוגב 
שבה, בשיתוף הסוכנים, הגענו להישגים יוצאי 
דופן הן בצמיחה העסקית והן ברווחיות החברה. 
מדדי  את  ולשדרג  לשפר  המשכנו  זו  בשנה 

שלנו  הדיגיטליים  והכלים  השירות 
את  השקנו  הפעילות,  ערוצי  בכל 
הראשון  הדיגיטלי  המכירה  כלי 
בביטוח   Living איילון   –
כמוצר  נבחר  אשר  הדירה, 
בוועידת   2019 לשנת  השנה 
עדיף והשקנו את כיסוי הסייבר 
בביטוח  הראשון  הדיגיטלי 
המשכנו  החולפת  בשנה  הדירה. 
להשקיע ולצמוח גם בתחום ביטוחי 
מבית   40% רכשנו  ואף  הבריאות 

 ."TLV הרופאים מדיקל

העצמת הסוכנים
ביותר  החשוב  "ואולי  וציין:  המשיך  יוגב 
וקלטנו לעבודה  - בשנה האחרונה התרחבנו 
איילון  חדשים.  סוכנים  מאות  משותפת 

וכל  סוכנים,  חברת  להיות  ותמשיך  הייתה 
בחדשנות  וההשקעה  שלנו  הענפה  הפעילות 
מתוך  הסוכנים,  עבורכם  הינה  ובטכנולוגיה 
תפיסה שאנו פועלים להעצמת הסוכנים ולא 

לעקיפתם".
סמנכ"לית אגף השיווק והתקשורת באיילון, 
האירוע,  הפקת  את  שהובילה  סגל,  פאר  יעל 
מדי  מקיימים  אנו  סוכנים,  "כחברת  הוסיפה: 
שנה אירוע חגיגי כהוקרה לסוכנות ולסוכנים 
משבר  ולמרות  השנה,  גם  שלנו.  המצטיינים 
את  ולקיים  לוותר  לא  החלטנו  הקורונה, 
המאפשרת  חדשנית,  במתכונת  המיוחד  הערב 
והסוכנים  הסוכנות  את  ולחזק  להמשיך  לנו 
המצטיינים שלנו )גם אם מרחוק(. חשוב לציין, 
כי במהלך הימים הקרובים מנהלי איילון יצאו 
ויעניקו באופן אישי את מגני ההוקרה  לשטח 
פעילותם  בגין  המצטיינים,  החברה  לסוכני 

הענפה בשנה החולפת".

 "גם בעידן הדיגיטלי, אין תחליף לסוכן
המלווה אישית את המבוטח"

כך לדברי מנכ"ל חברת הביטוח איילון, אריק יוגב, בכנס דיגיטלי שנערך לסוכנים 
• החברה קלטה בשנה האחרונה מאות סוכנים לעבודה משותפת 

חדשות | צמיחה בזכות הסוכנים

אריק יוגב | צילום: אייל גזיאל
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עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

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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הכירו את 'BusinessClass' - מחלקה 
ייעודית שתטפל ישירות בסוכנים

המחלקה, שמוקמת בימים אלה בחברת הפניקס, תיתן מענה ביטוחי לעסקים בסדר גודל 
בינוני. היא תפעל תחת מערך הסוכנים בניהולו של אבי שלמה < רונית מורגנשטרן

פניקס הכריזה בחודש שעבר על ה
תוכנית לשינוי ארגוני, הפניקס 
PRO, שמטרתה מעבר למיקוד 
הניתן  בשירות  כשיפור  והתמחויות 
הפניקס  התוכנית,  במסגרת  לסוכנים. 
ביטוחי  מענה  שתיתן  מחלקה  מקימה 
שתיקרא  בינוני  גודל  בסדר  לעסקים 
החדשה  המחלקה   .BusinessClass
ביטוח  סכום  בהם  לעסקים  שירות  תיתן 
הרכוש )אש מורחב + אובדן רווחים( הוא 
מצטבר(  ביטוח  )סכום  שקל  מיליון   10.1

ועד 75 מיליון שקל )מקסימום למקום(. 
פוטנציאל  רואה  הפניקס  כי  נמסר 
על  החליטה  ולכן  אלו  בעסקים  גדול 
ישירות  שתטפל  ייעודית  מחלקה  הקמת 
ותשים דגש על שירות מקצועי  בסוכנים 
מלא  טיפול  מעגל  סגירת  תוך  ויעיל 
תפעל   BusinessClass הסוכן.  מול 
אבי  של  שבניהולו  הסוכנים  מערך  תחת 

שגויסה  ברקת  סיגלית  תעמוד  ובראשה  שלמה, 
שימשה  ברקת  המחלקה.  הקמת  לטובת  לאחרונה 
בשנים האחרונות במספר תפקידים בענף הביטוח. 
בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת מחלקת רכוש, 
חבויות וקבלנים של עסקים גדולים ב־AIG, שם 
לשחקן  המחלקה  של  הפיכתה  את  הובילה  היא 

מרכזי בתחום. 
אבי שלמה, סמנכ"ל בכיר, מנהל מערך סוכנים 

הקשר  לחיזוק  נוסף  בצעד  "מדובר  כללי:  ביטוח 
עם סוכני הפניקס. מהלך שישפר משמעותית את 
המענה המקצועי אל מול הסוכנים ויספק פתרונות 

ללקוחותינו". 

מענה ישיר ואישי
ומנהל  ראשי  חתם  סמנכ"ל,  נתן,  בר  ירוחם 
את  לשפר  הצורך  את  "זהינו  מוצרים:  פיתוח 
לטיפול  ונדרש  שמאפיין  המקצועי  המענה 

ביניים  גודל  בסדרי  עסקים  במערכי 
של  הטיפול  את  למקד  החלטנו  ולכן 
עונים  אשר  בחברתנו,  חדשים  עסקים 
מקצועית  במחלקה  אלו,  גודל  לסדרי 
ישיר  ומענה  בקשר  ונפרדת,  ייחודית 

ואישי עם סוכנינו".
מחלקת  מנהלת  ברקת,  סיגלית 
בתחום  השנים  רב  "מניסיוני  עסקים: 
להצלחת  הכרחי  תנאי  הביטוח, 
ביטוח/סוכן  חברת  של  המשולש 
ביטוח/לקוח הוא יצירת סביבת עבודה 
מענה  מקצועיות,  על  דגש  יינתן  בה 
אישי  ושירות  מהירה  תגובה  הולם, 
וזמין לסוכן אשר יעניקו לו אפשרות 
החברה  מוצרי  את  ללקוחותיו  לשווק 
הרבים והמגוונים ויתנו לו מנוף נוסף 
לפתח ולהגדיל את תיק הביטוח שלו. 
תיתן  ניהולי  תחת  החדשה  המחלקה 

מענה לפרמטרים אלו".
שלושה  על  מתבססת   PRO הפניקס  תוכנית 
אישי  שירות  מומחיות,  מרכזיים:  עקרונות 
וטכנולוגיה. כחלק מהשינוי הארגוני, יוצמד לכל 
בכל בקשה  אותו  סוכן שילווה  סוכן מנהל קשרי 
יספקו  השירות  צוותי  הפקה.  או  שירות  בתחום 
בכל  מוגדרים  זמני תקן  ויעיל תחת  מהיר  מענה 
ימות השבוע ובכל ערוצי הפנייה. בנוסף, מבוצעים 

שינויים טכנולוגיים שיביאו לשיפור ביעילות.

ירוחם בר־נתן, סיגלית ברקת | צילומים: פאביאן קולדורף, שרון לוין

6620* | החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

אנו באילן קארגלאס גאים להוביל את תחום זגגות הרכב בישראל
עם אינספור שיתופי פעולה מוצלחים ופוריים עם חברות הביטוח וכן

עם החברות הגדולות והמובילות במשק הישראלי. בנוסף אנו מעניקים 
שירותים שונים לחברות ההשכרה והליסינג, וחברות ההיסעים השונות 

הפועלות בארץ.

.

O

60 שנים מובילים את התחום
מול החברות המובילות במשק!
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מוכרים את תיק הביטוח |  אין לכם דור המשך | מעוניינים להכניס שותף אסטרטגי 
 מחפשים קונה | רוצים לעשות מימוש כספי | יוצאים לפנסיה

   
 אנחנו הכתובת שלכם לחיבור טוב וליווי נכון ליום ש...
אתם תחייכו כל הדרך אל הבנק  בתהליך נכון ומדויק

דיסקרטיות מלאה מובטחת

 מיזוגים ורכישות 
איתור משקיעים

עושים עסקה ביחד

אייל זינגר 050-5412254    |    מיקי קופל  050-8450508

ומיקי קופלאייל זינגר 
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הפועל תל אביב חתמה 
על הסכם חסות חדש 

עם הכשרה חברה 
לביטוח

כשרה חברה לביטוח, בניהולו של שמעון ה
החסות  הסכם  הארכת  על  חתמה  מירון, 
גם  אביב  תל  הפועל  הכדורגל  מועדון  עם 
שנים  לשלוש  אופציה  עם  הקרובה,  לעונה 
"הפועל  מהיום  החל  תקרא  הקבוצה  נוספות. 

הכשרה ביטוח תל אביב".
את  לביטוח  חברה  הכשרה  החליפה  כזכור, 
ארקיע כנותנת החסות של הפועל תל אביב 
במהלך חודש יוני האחרון, למשחקי הפלייאוף 
שהתחדשו עם היציאה מסגר הקורונה. כעת, 
החדשה,  המשחקים  עונת  תחילת  לקראת 
החליטה הכשרה חברה לביטוח להמשיך את 

ההסכם עם אופציה ל־3 שנים נוספות.
בועז  אביב,  תל  הפועל  של  הבעלים  נציג 
לפני  הכשרה  עם  הקשר  את  שהחל  תושב, 
הכשרה  כי  גאים  "אנו  מסר:  חודשים,  מספר 
תשמש כנותנת החסות הראשית של קבוצת 
הנוכחית  מהעונה  החל  אביב  תל  הפועל 
הפועל  המועדון  של  שמו  יקרא  ומהיום 

הכשרה ביטוח תל אביב”.

איחוד כוחות
עוד הוסיף תושב: "אנו שמחים לאחד כוחות 
המתקדמות,  הביטוח  מחברות  אחת  עם 
החדשניות והמובילות בארץ, מהלך שהתחלנו 
ששיתוף  תקווה  כולנו  יוני.  בחודש  כבר  בו 
הפעולה יימשך תקופה ארוכה. כמועדון בכיר 
שהשילוב  חושב  אני  הישראלי,  בכדורגל 
טבעי  הוא  הביטוח  בענף  מוביל  מותג  עם 
לחלוטין. ברוכה הבאה 'הכשרה חברה לביטוח' 

למשפחה האדומה״.
"אנו  מסר:  מירון,  שמעון  הכשרה,  מנכ"ל 
שמחים לתת חסות לקבוצת הפועל תל אביב, 
ערכי  הישראלי.  הספורט  את  לעודד  ובכך 
הספורט עומדים בהלימה עם עולם הערכים 
של הכשרה חברה לביטוח הדוגלת במצוינות, 
בבעלי  מאמינים  אנו   וחדשנות  הובלה 
ומאחלים  ובשחקנים.  בהנהלתה  הקבוצה, 

הצלחה רבה לקבוצה”.
בעלי הקבוצה שמחזיקה בין היתר בהכשרה, 
לביטוח  חברה  "הכשרה  אמר:  אלעזרא,  אלי 
והקהילה  הספורט  לקידום  רבות  תורמת 
 - ארוך  לטווח  שחקנים  אנחנו  בישראל, 
ורואים את הסכם החסות עם הפועל תל אביב 
פורה  פעולה  שיתוף  שיניב  טבעי  כמהלך 
לעוד שנים רבות. אנו מאחלים הצלחה רבה 

לקבוצה באתגרים שניצבים בפניה העונה".

אל תפסיד לקוח

בשוק המקומי
בשל אי מציאת פתרון בחבויות

OUT OF THE BOX
מהווה ONE STOP SHOP למוצרי לויידס - 

מיטב חתמי לויידס ומיטב הפתרונות

www.ootb.co.il | igal@ootb.co.il

לפרטים נוספים

הצוות לטיפול באתרים מתחזים

ממשיכים במאבק
המתחזים  באתרים  לטיפול  הפעולה  צוות 
נפגש השבוע במשרדה של סו"ב ורדה לבקוביץ 
התלונות  את  בחנה  אשר  עבודה  לפגישת 
לקבוע  במטרה  השבוע  במהלך  שהתקבלו 
דפוסי פעולה בטיפול למול הרשויות השונות. 
ותיווך  שיווק  הביטוח,  בענף  כי  לזכור  יש 
רישיון  בעל  ידי  על  להעשות  צריך  בביטוח 
בכמות  עלייה  חלה  האחרונה  בעת  ולצערנו 
הפרסומים אשר יוצרים מצג מטעה מול ציבור 
את  למגר  פועל  הצוות  בישראל.  המבוטחים 

התופעה בכל האמצעים העומדים לרשותו.

https://www.ootb.co.il
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חגיגה בספארי
בצל מגפת הקורונה ובהתאם להנחיות משרד 
משמח  אירוע  איילון  חברת  ארגנה  הבריאות, 
שהתקיים  א'  לכיתה  העולים  העובדים  לילדי 

בספארי ברמת גן.
במסגרת האירוע המרגש יצאו עובדי החברה 
בשטח  נסיעה  שכלל  מיוחד  לסיור  וילדיהם 
והאכלה  חווייתי  ומפגש  הספארי,  של  הפתוח 
של ג'ירפות, נחשים, קופים ועוד. בהמשך היום 
נהנו הילדים גם מארוחות בעמדות מקדונלד'ס 
של  לקינוח  מתוקה  מחגיגה  וכמובן  מיוחדות 
קיבלו  לסיום,  מרעננים.  וקרטיבים  דונאטס 
הילדים את ילקוטי בית הספר שלהם שנבחרו 

על ידם באופן אישי מראש, מתוך אתר בחירה 
דיגיטלי.

מטה,  אגף  מנהלת  שני,  ליכטנשטיין  רוני 
את  שארגנה  באיילון  אנוש  ומשאבי  חדשנות 
האירוע ציינה כי: "עובדי איילון הם הלב הפועם 
לנו  חשוב  להצלחתה.  ואחראים  החברה  של 
לקיים פעילויות רווחה גם בתקופה זו, על מנת 
והמוטיבציה  העובדים  מחוברות  את  להגביר 
הריחוק  והנחיות  הקורונה  משבר  שלהם. 
החברתי אמנם יצרו עבורנו אתגר, אך הצלחנו 
להתגבר עליו בצורה יצירתית וכיפית, במיוחד 

עבור הילדים והעובדים המצוינים שלנו".

מנורה משדרגת את מערכת 
"נורה אדומה"

משדרגת  מבטחים  מנורה  קבוצת 
וממתגת  אדומה"  "נורה  מערכת  את 
"Control". המערכת  אותה תחת השם 
און־ הודעות  לקבל  לסוכן  מאפשרת 
כגון:  חשובות,  פעילויות  אודות  ליין 
פדיונות,  ניודים,  פוליסות,  ביטולי 

שינויים ועוד מגוון פעילויות. 
באמצעות המערכת המשודרגת יוכל 
בזמן  לפעילויות  מענה  לתת  הסוכן 
בתיק  הפעילות  את  לשמר  וכך  אמת 

בצורה אפקטיבית ומהירה. 
במסגרת  כי  מהחברה,  נמסר  עוד 

לעובדי  ייעודי  ממשק  הוקם  המערכת,  שדרוג 
לצורך  וזאת  הסוכנים  מול  בעבודה  החברה 
ייחודיות  הסוכנים.  עבור  משלים  מענה 
המערכת טמונה בכך שהיא מאפשרת לסוכנים 
הסוכן  עצמי.  בשירות  ניהול  המשרד  ולעובדי 
מנהל  את  פעילות  סוג  כל  עבור  לבחור  יוכל 
קבלת  אופן  ואת  במשרד  הרלוונטי  הפעילות 
 - שהוגדרו  הקשר  איש  נתוני  לפי  ההתראות 
משתמש  כל  או  הסוכנות  של  התפעול  מנהל 

אחר, זאת על ידי כניסה מפורטל הסוכנים. 
דיגיטל  תחום  סמנכ"ל  אברהם,  לנגביץ  טל 
וחדשנות במנורה מבטחים, מוסיפה: "השדרוג 
הינו המשך ישיר לאסטרטגיית החברה להעניק 
לסוכנים את הפתרונות הדיגיטליים המתקדמים 
בניהול  רבות  מסייעים  אשר  בשוק,  והחכמים 
ייעול זמן הסוכנים והעמקת  תהליכי העבודה, 

הקשר אל מול הלקוחות".

לנגביץ אברהם

איילון בספארי

מדריך מעשי לביטוח עסקי 
)ביטוחי רכוש ואחריות(

אורי אורלנד, הכולל הסברים על  עו״ד  יועץ הביטוח  ספרו של 
ביטוח  פוליסות  של  שיטתי  ניתוח  וכן  ואחריות  רכוש  ביטוחי 

רבות, תוך התמקדות בפן הפרקטי.
לסוכני  מיועד  לעת,  מעת  שיעודכן  אוגדן  במתכונת  המדריך 
על  לאחראים  תביעות,  לאנשי  לחתמים,  ולעובדיהם,  ביטוח 

ביטוח בארגונים, ולכל אדם המתעניין בנושא.

מחיר הספר: ₪450 כולל מע״מ
למנויי פוליסה: ₪400 כולל מע״מ

מאת עו"ד אורי אורלנד

להזמנות
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https://bit.ly/33jMNuj
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“השקיעו בעובדים 
הוותיקים ובהגנות 

סייבר”
סו”ב דרור נחשון, בעל סוכנות 

הביטוח “דרור נחשון”

שאנו  למה  האם  מלקבוע  קטונתי 
חווים כעת קוראים התגברות המגיפה 
כעצמאיים  לדעתי  אך  שני,  גל  או 
שמנהלים עסק חובה עלינו להתנהל 
ועלינו  נוסף  סגר  יוטל  מחר  כאילו 
להכין את העסק לכך בצורה הראויה, 
ושזמן התגובה שלנו לכל שינוי יהיה 

הכי מהיר שאפשר.
הם  שלדעתי  נושאים  בשני  אגע 
הקריטיים ביותר בעולמנו כסוכנים 
מונחים  בשני  ואשתמש  עצמאיים, 
מעולם הביון: יומינט - איסוף מידע 
וסיגינט  האנושי,  הגורם  ידי  על 
כלים  באמצעות  מידע  איסוף   -

טכנולוגיים.
עד   - )יומינט(  האנושי  הגורם 
העבודה  שוק  הקורונה  לפרוץ 
השוק  וכעת  עובדים  של  שוק  היה 
נכון  אז  למעסיקים.  עבר  והכוח 
שהאפשרויות העומדות בפנינו כעת 
אל תפנו  אך  גדלו,  אדם  כוח  לגיוס 
השקיעו  הוותיקים.  לעובדיכם  גב 
ובמעטפת.  ערכית  מקצועית,  בהם 
לפחות  בחודש  פעם  נוהג  אני 
במשרד  “שתייה”  של  סוג  לערוך 
לחתם  מתנה  להעניק  תקופה  ומדי 
כן,  בעשותכם  שהשקיעו.  חתמת  או 
לצוות  ותודה  הערכה  מביעים  אתם 
לפירמה.  נאמנות  ויוצרים  המשרד 
אם  הזאת  לנאמנות  תזדקקו  אתם 

חלילה נזדקק לעבוד שוב מהבתים.
אל   - )סיגינט(  הטכנולוגי  הגורם 
המחשב  מערכות  בעדכון  תחסכו 

וההגנה האלקטרונית של המשרד.
לנו  מזמנת  הנוכחית  התקופה 
שאינן  רוחביות  סייבר  מתקפות 
אתר  ואם  מטרה  ממוקדות  בהכרח 
המשרד או התוכנה לקישור מרחוק 
אינם מוגנים באופן מספק - הסיכוי 

שתיפלו ברשת התוקפים גדול.
כפולת    VPN בתקשורת השקיעו 
שמונעים  ראוטרים  כלומר  מיגון, 
מתקפת סייבר, כמו ראוטר של צ’ק 
ביז  שנקרא  ראוטר  או  בבזק  פוינט 

בוקס בהוט.
תוכנות  עם  מרחוק  תשתלטו  אל 
 ,team viewer או   any desk
אותן.  ליירט  שפשוט  תוכנות  אלו 
בכל מקרה גבו את החומר שלכם גם 
בענן וגם מדי תקופה על כונן פיזי.

“דברו עברית 
ולא ‘ביטוחית’ 
עם הלקוחות”

סו”ב עדי נבון, מנכ”ל 
ובעלים סוכנות “נבון”

עלינו  חלה  אלו  קשים  בימים 
המקצועית  החובה  הסוכנים 
בבעיות  הטרודים  ללקוחות  לסייע 
ולתרגם  להבין  קשות,  קיומיות 
השעה  ותקנות  החוק  הוראות  את 
בנסיבות  כמובן  מדובר  השונות. 
ולא  עבודה  ביחסי  שוני  חל  בהן 
לתוכניות  ההפקדות  ברצף  נמשכו 
פרוץ  עד  שהיה  כפי  הפנסיוניות 

הקורונה לחיינו. 
קיימים שלושה מצבים: 

לשמר  ניתן   - שכר  הפחתת   .1
כיסויים ביטוחים והחברות אמורות 
הודעה  האלו  למבוטחים  לשלוח 

מתאימה. 

2. יציאה לחל”ת - במקרה זה נשמר 
רצף ביטוחי והדיווח של המעסיקים 
לייצר  אמור  הדיגיטלי  בממשק 
בקופות את הסטטוס המתאים לכך.

אירוע  זה   - עבודה  יחסי  סיום   .3
נפוץ  רק  הוא  ולצערנו  לנו,  מוכר 

יותר ממה שהכרנו קודם. 
ולהבין  לזה  לצפות  ניתן  סיכום: 
שהלקוחות יהיו מבולבלים מהניסוח 
שישלחו  המסמכים  של  המשפטי 
אליהם. בואו נתכונן לזה כבר עתה, 
לעצמנו  ונכין  ההוראות  את  נכיר 
מטעמנו,  ללקוחות  שעונה  מי  ולכל 
פשוטה  לעברית  בתרגום  משפט 
דוברים  שהלקוחות  להניח  לא   -

“ביטוחית”

“בדקו עמלות - הבקרה 
הטובה ביותר לעסק”
סו”ב שמוליק אבוטבול, מנכ”ל 

ובעלים של הסדרים סוכנות 
לביטוח פנסיוני בע”מ

ברור  לא  במשק  המצב  אלו  בימים 
שנותנים  ביטוח  כסוכני  ואנחנו, 
עסקים/עובדים  אותם  לכל  שירות 
וכו’, נדרשים להסתגל למצב החדש. 
ראו זאת כאילו קיבלנו זמן במתנה; 
מהמסלול  לצאת  אפשר  שבו  זמן 
הרגיל של עשייה/פגישות/מכירות 
של  התוצאות  את  פנימה  ולבחון 
השנים  בכל  שלנו  הקשה  העבודה 

האחרונות.
בדקו עמלות כי דרך העמלות ניתן 
בדיוק  תואמת  שהפוליסה  לדעת 
את מה שסיכמתם עם הלקוח. בדקו 
עמלות ותדעו מהי ההכנסה שלכם 

מכל לקוח, באמת ולא בתחושה.

בדקו עמלות, זו הבקרה הכי טובה, 
יעילה ונכונה שאתם יכולים לעשות 
לטובת העסק שלכם. תבדקו עמלות 
והוא  כסף,  לכם  שחייבים  ותגלו 

פשוט מונח על הרצפה. 

חשיבות הכיסוי 
לתרופות שאינן בסל 

סו"ב גיל בן נון, בעל גיל 
דרור סוכנות לביטוח

בימים אלו שאנו נמצאים בגל שני 
של מחלת הקורונה ועסוקים בריחוק 
היגיינה,  כללי  על  ושמירה  חברתי 
מתנהל מרוץ עולמי לפיתוח חיסון 
תרופות  ולמציאת  מחלה  כנגד 

לריפוי ממחלת הקורונה. 
נחלק  תרופה  למציאת  המירוץ 

לשניים:
1. פיתוח תרופה חדשה

שתהיה  קיימת  תרופה  מציאת   .1
יעילה לטיפול בקורונה

כשאומרים  מתכוונים  למה  אז 
תרופות מיוחדות?

כלולות  שאינן  בתרופות  מדובר 
בסל הבריאות הממלכתי או שאינן 
מסיבות  הסל  במסגרת  מכוסות 
למשל(,  שונה  )התוויה  שונות 
כלומר: לא ניתן לקבל את התרופה 
מגורם אחר. זה בדיוק הזמן לבדוק 
שקיים  לוודא  הביטוח,  תיק  את 
ולהוסיף  מיוחדות  לתרופות  כיסוי 

הרחבה לתרופות מיוחדות. 
שכבות  )לרוב  מאוד  זניחה  העלות 
בודדים(  בשקלים  מדובר  הגיל 
הקיים  הרחב  לכיסוי  בהשוואה 
לא  להציל  יכולה  דבר  ובסופו של 
גם  אלא  בריאותית  מבחינה  רק 

מבחינה כלכלית.

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

להתמודדות עם הגל השני של הקורונה • כתבה שנייה בסדרה < רונית מורגנשטרן

מירב ג'והן

מעין ישראל

שמוליק אבוטבול

עדי נבון

דרור נחשון
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 מנהיגות אישית ופנימית: כך תנהלו 
נכון את הזמן שלכם

המאמנת האישית תמי שמיר מסבירה מדוע חשוב לנהל את הזמן, ומעניקה כמה עצות מועילות בנושא

החשובים א האתגרים  חד 
והפרטי  הארגוני  שהעולם 
ניהול  הוא  בהם,  עוסק  שלנו 
זמן. מושג פתלתל, תסכימו איתי. האומנם 
ניתן לנהל את הזמן? אם אומר לזמן לעצור 
דווקא  ולכן  שלא.  בוודאי  יעצור?  הוא 
לעבוד  נאלצו  רבים  עסקים  קורונה,  בזמן 
תרגולת  להיות  יכולה  היתה  זו  מהבית, 
ויעיל  אפקטיבי  ניהול  לתרגל  מצוינת 
כאשר אנו עובדים מרחוק. ניהול זמן הוא 

פועל יוצא של מנהיגות אישית ופנימית.
בימים הראשונים כאשר הוחלט על סגר, 
אמרה לי איילת, עובדת לא זוטרה בחברת 
לעבוד  נותרת  שהיא  כלשהי,  תרופות 
למטבח,  תכופות  הולכת  הטרינינג,  עם 
חשה  היא  אך  לה,  עובר  הזמן  ואיכשהו 
שהיא לא יעילה כפי שהיתה רוצה להיות 
יעצתי לה  וכפי שהיא עבדה לפני הסגר. 
עבודה  ליום  עצמה  את  ולהכין  להתלבש 
רגיל, לארגן לה פינת עבודה המדמה עד 

בחברת  שלה  העבודה  שולחן  את  שאפשר  כמה 
יוצאת  היא  מתי  מראש  ולהחליט  התרופות, 
וסיפרה  להפסקה בת חצי שעה. איילת התקשרה 

לי שזה עשה שינוי מאוד גדול בשגרה החדשה.

ניהול השבוע
בתור  נהגתי  כך  היום,  את  מתחילה  כשאני 
אני  ראשון  בימי  כעצמאית,  כיום  וגם  שכירה 
השבועיות  המשימות  כל  את  נייר  על  רושמת 
שלי ומתחילה לסדר אותן על פי סדר הגיוני של 
לו"ז שאני חושבת שאגיע לטפל בהם. כאשר אני 
לנהל  יכולה  אני  שלי,  המטלות  כל  את  פורסת 
לתאם  יכולה  אני  הצלחה,  ביתר  השבוע  את 
לעצמי זמן פנוי לחשוב אילו הזדמנויות חדשות 
אני רוצה לקדם, זה מאפשר לי להיות יצירתית. 
נראה לכם מתוכנן מדי? אחרת, אתם בהישרדות 
ומכבים שריפות. נסו אותי! כאשר אתם מעלים 
מוודאים  אתם  שלכם,  המשימות  רשימת  את 
אינן  שלדעתכם  משימות  מזניחים  לא  שאתם 
פעוטה  שמשימה  זכרו  מיידי,  טיפול  מחייבות 
אתם  כאשר  וגדולה  מורכבת  להיות  הופכת 

מתעלמים ממנה. 

דחיפות וחשיבות
שתי פעולות מגדירות פעילות: דחיפות וחשיבות. 
משמעות הדחוף להגיב במיידית. כולנו חיים בעידן 

הדחוף: הנייד מצלצל - זה דחוף, אך אם תשימו את 
לדוגמה  לקדם  מנת  על  שעתיים  שקט  על  הנייד 
לבדוק  כדי  המשרד  את  שעזבו  ללקוחות  פנייה 
זו פעילות לא דחופה אומנם, אך היא  מה הסיבה, 
חשובה, כי ייתכן ותגלו שהייתם יכולים להמשיך 
את יחסי הלקוח־סוכן שלכם, אילו הייתם קשובים 
יותר לצרכיהם, וייתכן שהתשובות שתקבלו יסייעו 
לכם למנוע "זליגת" לקוחות נוספים. זו רק דוגמה 
קטנה כמובן, אך אני חושבת שהבנתם שהחשוב לא 
מצריך  הוא  עליונה,  דחיפות  בדרגת  נמצא  תמיד 

פרואקטיביות ויוזמה מצידכם.
על קצה המקלדת, מספר הצעות ליישום:

זהו מטרות או נושאים שהזנחתם בחיים האישיים 
באופן  להשפיע  שעשויים  כאלה  העסק,  ובחיי 
הכתב  על  אותם  העלו  חייכם,  על  משמעותית 

והתחייבו לפעולה. 
ערכו רשימה על תחומי אחריות שאתם יכולים 
יכול  המשפחה  מבני  או  מהמשרד  ומי  להאציל 

לקבל את האחריות עליהם.

הכותבת היא מאמנת אישית מובילה להצלחה 

ומנחת סדנאות 052-6712420

shutterstock :ניהול זמן. מושג פתלתל | צילום

יא
לב

רן 
 ע

ש:
רא

ם 
לו

צי
 

כאשר אתם מעלים את 

רשימת המשימות שלכם, 

אתם מוודאים שאתם 

לא מזניחים משימות 

שלדעתכם אינן מחייבות 

טיפול מיידי, זכרו שמשימה 

פעוטה הופכת להיות 

מורכבת וגדולה כאשר אתם 

מתעלמים ממנה
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 על המושג "מקבלי תרומה" 
כבר שמעתם?

סו"ב יגאל הררי על חשיבותו של הליווי האישי והמקצועי של סוכן הביטוח את היוצאים לגמלאות

בהרצאותיי ה הקהל  בפני  להמחיש  צורך 
ובפני הלקוחות שלי את חשיבות הליווי 
המקצועי ליוצאים לגמלאות הולך וגובר. 
אני נוהג לעשות מבחני זכאות ל"תעודת תורם” 
"זכאים" לתעודה מאשר  יותר  פוגש  ויוצא שאני 

כאלו ש"אינם זכאים".
אז מיהם ה"זכאים"? 

כל אותם שיצאו לגמלאות ולא ביצעו את ההליך 
כך  ועקב  כדי,  ותוך  לפני  מקצועי  וייעוץ  בליווי 
רבות  להיות  יכולות  הסיבות  ל"תורמים".  הפכו 
ולעיתים מורכבות. במאמרי זה אמנה סיבות נפוצות 

ההופכות את המוסדות השונים ל"מקבלי תרומה".
מס הכנסה:

פטור  לקבלת  זכויות"  "קיבוע  הליך  ביצוע  אי 
ל"גיל  הפורש  של  הגיעו  עם  הקצבה  על  ממס 
שיצאו  רבים  לגברים.  ו־67  לנשים   62 המזכה”, 
לפנסיה מוקדמת, לפני גילאים אלה, לא מודעים 
קצבה,  מקבלי  שהם  ובמידה  לגיל  הגיעם  שעם 
בכיסם  שישאיר  מפטור  ליהנות  יכולים  הם 
מס  החזר  גם  ולעיתים   – הקצבה  בתלוש  יותר 

רטרואקטיבית.
ניתן  העבודה  בסיום  ומענקים  פיצויים  בקבלת 
מפיצויים,  קצבה  קבלת  לתכנן  פטורים,  לנצל 
יכולים  אשר  מהלכים  ועוד.  מס"  "פריסת  לבצע 

לחסוך לפורש עשרות ואף מאות אלפי שקלים.
פורש  למבוטח,  נכות  עקב  מס  הטבות  ניצול 

ולעיתים גם לקרובי משפחתם.
קבלת "קצבה מוכרת" על כספים שכבר חויבו או 

לא נהנו מפטור בהפקדה.

קרן הפנסיה:
התאמת מסלול לצורך יכולה להעלות את גובה 
הקצבה או את הסכום הנותר לשארים או מוטבים.

אפשר לקבל תנאים טובים יותר בחלק מהקרנות. 
לבן  שתשולם  השארים  קצבת  את  נכון  לבחור 
הזוג במקרה פטירה יכולה להיות מאוד משמעותית 

לרמת החיים של השארים.
להתחיל לקבל "קצבה פטורה" תוך המשך עבודה 
מתגלה ברוב המקרים ככדאית יותר מאשר דחיה.

חברת ביטוח:
היא  הביטוח  תכנית  של  הבסיס  תנאי  האם   -
לעיתים  יש   – ביותר  והמתאימה  ביותר  הטובה 
אלטרנטיבות שיתנו לפורש יותר קצבה או יותר 

התאמה לצרכיו.
ביטוח לאומי:

שאפשר  למרות  זקנה  קצבת  קבלת  דחיית   -
חלקית  או  מלאה  קצבה  מסוימים  בתנאים  לקבל 

גם כשממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה.
המעסיק:

לשלם  טורחים  או  יודעים  המעסיקים  כל  לא 
לעובד את מה שמגיע לו בפרישה.

לא כל המעסיקים יודעים למלא נכון את טופס 
ועלויות  בעיות  לעובד  לגרום  שעלול  דבר   ,161

מיותרות, או הפסד מס.
בעלי שליטה:

הפיצויים  וזכאות  ההפקדות  של  מוקדם  תכנון 
לחברה  מאוד  הרבה  לחסוך  יכול  עבודה  בסיום 

ולבעל השליטה.
שליטה  לבעלי  תקציבית  פנסיה  וביצוע  תכנון 

ובני זוגם.
הנתונים  כמות  הפרישה,  הליך  של  המורכבות 
יביאו  בהכרח  מהפורש  שנדרשים  וההחלטות 
לשגיאות רבות. פורש שבוחר לתכנן ולעבור את 
הליך הפרישה ללא ייעוץ וליווי מקצועי -  מוזמן 

אלי לטקס קבלת "תעודת תורם".

הכותב הוא מתכנן פרישה )CFP(, חבר הוועדה 
הפנסיונית בלשכה
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שיא הקיץ זה זמן מעולה לגלידה 
ונסיעות בטוחות בדרכים!

לפייסבוק >>

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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מדריך: ביטוח כלי שיט קטנים
כלי השיט הקטנים מייצגים עולם של פנאי וחופש • אך חשוב לזכור כי כלי שיט 

הינם כלי תחבורה לכל דבר • סו"ב איילת דן, במאמר מיוחד, עם כל הפרטים

בחוק א נכללים  אינם  השיט  כלי  מנם 
לרשות  כפופים  כן  הם  אבל  הפלת”ד, 
התחבורה  במשרד  והנמלים  הספנות 
השיט(.  )בטיחות  הנמלים  תקנות  עליהם  וחלות 
לצורכי  להיות  יכול  הקטנים  השיט  כלי  שימוש 
פנאי, דייג או לשימוש מסחרי כמו הסעת נוסעים.
בשימוש פרטי מדובר בסירות מנוע, מפרשיות, 
מדובר  כאשר  כן,  כמו  ים.  ואופנועי  יאכטות 
לפי  גדלה.  רק  הכלים  רשימת  מסחרי  בשימוש 
אינה  )דחיקה(  ברוטו  שתפוסתו  שיט  כלי  החוק, 
עולה על  אינו  ואורכו המרבי  טון   100 עולה על 
24 מטר, המונע בכוח מנוע וכן כלי שיט מעל 5.5 
מסחרי  שיט  כלי  וכל  מנוע  ללא  גם  אורך  מטר 
מחויב בביטוח צד שלישי בגין חבות כלשהי אשר 
תוך  שנגרמו  גוף  נזקי  בשל  לחוב  המבוטח  עשוי 

כדי או עקב השטת כלי השייט בידי אותו אדם.
החוק מחייב מינימום של 100 אלף דולר לביטוח 
צד שלישי לנזקי גוף. הוא חוקק בשנת 1978 ומאז 
לא עודכן ולכן במקרים רבים מומלץ להגדיל את 
כלל  בדרך  הביטוח  פוליסות  שלישי.  הצד  כיסוי 
רחבות יותר וכוללת נזקי גוף ורכוש לצד שלישי, 
לפעילויות  הרחבה  וכן  האחריות  גבולות  הגדלת 

נוספות בהתאם לצורך, כגון פעילות סקי.

המשיט אינו מכוסה
יודגש, כי למרות שמדובר בכלי תחבורה, החוק 
חובה  ביטוח  ולא  בלבד  שלישי  צד  ביטוח  מחייב 
כל  לא  לכן  הרכב.  מעולם  מכירים  שאנחנו  כפי 
המפליגים מכוסים. בעל כלי השיט/בעל הפוליסה 
ו/או המשיט, בני משפחה לרוב וכן עובדים אינם 
כלל  מכוסים  אינם  ולכן  שלישי  כצד  נחשבים 
כיסוי  להשלים  וצריך  הימי,  הביטוח  במסגרת 
ביטוחי גם עבורם, עבור בני משפחתם והעובדים.

את העובדים ניתן לכסות במסגרת ביטוח חבות 
הימי  בביטוח  בנוסף  לרכוש  ניתן  אשר  מעבידים 
או כחלק מביטוח חבות מעבידים של העסק ללא 

החרגה לפעילות ימית. 
לב  שימו  “ים־יבשה"?  המשחק  את  מכירים 
שאם הביטוח נרכש כחלק מהפעילות הימית, מה 
כחלק  נרכש  ואם  ביבשה,  יפגע  העובד  אם  קורה 
מפעילות העסק מה קורה אם יפגע בים.  הקפידו 

לא להשאיר חורים בכיסוי.
השיט  כלי  גוף  ביטוח  הינה  נוספת  הרחבה 
הימי  הביטוח  את  להרחיב  ניתן  “מקיף”.  בביטוח 
גם למקיף. ביטוח מקיף יכלול ביטוח לכלי השיט 
על כל מרכיביו ובכלל זה ציוד ומכלולים שהינם 

חלק מכלי השיט. חשוב לוודא את מקום העגינה 
מכוסים  בזדון  ונזק  גניבה  )נזקי  האחסנה.  ו/או 
נעול  ו/או  שמור  במקום  מאוחסן  כשהכלי  רק 
וסגור(. באם מזיזים את כלי השיט ממקום למקום 
גרירה  בזמן  נזק  למקרי  נוסף  כיסוי  לרכוש  יש 

יבשתית.
כיסויים עיקריים בביטוח מקיף:

נהרות  כולל  השיט  תחומי  בכל  הים  סיכוני   -
ואגמים, אש, פיראטים, מגע עם רציף, מתקני נמל 

וכדומה.
כלי  על  להקל  מנת  על  למים  חפצים  זריקת   -

השייט. 
- רעידת אדמה, התפרצות וולקנית או ברק.

וכן נזק או אובדן כתוצאה מהסיכונים הבאים 
נאותה"  "חריצות  מהעדר  נבעו  שלא  ובתנאי 

מצד המבוטח:
פריקה  טעינה,  כדי  תוך  השיט  לכלי  נזק   -

ושינוע של אספקה וציוד מכונות או דלק. 
על  שנגרם  נזק  זדונית,  פעילות  התפוצצות,   -

ידי פגם ביצור.
- נזק שנגרם על ידי רשלנות בשיפוץ ותיקון, 

למעט החלק הפגום.
לה  השייכות  סירות  או  כולה  הספינה  גנבת   -
או מנוע חיצוני בתנאי שהיה קשור בצורה בטוחה    
קפדניים  שמירה  תנאי  מחייב  זה  )סעיף  לסירה 

ביותר לפי סוג כלי השייט(.
- הביטוח לא יכסה נפילת מנוע חיצוני למים, 
נתנה  אם  אלא  קשר   17 מעל  שמהירותה  סירה 

הרחבה במפורש.
- חפצים אישיים, אלא אם נכללו בטופס ההצעה 

ואושרו לביטוח.
- מלחמה, שביתות ונזקים רדיואקטיביים.

ובשום  כללית  תמונה  לתת  בא  זה  קצר  מאמר 
הפוליסה  תנאי  את  לקרוא  יש  מלאה.  לא  אופן 

המלאה.

הכותבת היא מנכ"לית ובעלי אדוונס ביטוחים 
חברת מועצת לשכת סוכני הביטוח ויו"ר סניף 

פ"ת

 shutterstock :חשוב לוודא את מקום העגינה של כלי השיט | צילום
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 את העובדים ניתן 
 לכסות במסגרת ביטוח 

חבות מעבידים אשר ניתן 
לרכוש בנוסף בביטוח הימי 

או כחלק מביטוח חבות 
מעבידים של העסק
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עושים סדר: גניבת רכב וכוונת מרמה
לא די בהוכחת מקרה הביטוח, החובה להוכיח את גובה הנזק מוטלת על המבוטח • עו״ד 

עדי בן אברהם על חשיבות הוכחת מלוא רכיבי התביעה, לרבות הוכחת הנזק עצמו

המונח ה על  לדבר  לנכון  מצאתי  שבוע 
חוזה  חוק  מתייחס  אליו  מרמה"  "כוונת 
חשיבות  ועל  התשמ"א־1981,  הביטוח, 
הוכחת מלוא רכיבי התביעה, לרבות הוכחת הנזק 

עצמו.
מדובר על מבוטח אשר רכש ביטוח מקיף לרכבו. 
התובע מספר כי בצהרי יום אביבי, הוא עצר את 
דלתות  נעילת  אי  על  חיווי  שנצפה  לאחר  רכבו 
הרכב. הוא ניגש לבדוק את תא המטען ואז לפתע 
כי  טען  התובע  אותו.  וגנב  לרכב  אלמוני  נכנס 
לא  הרכב  אך  באיזור,  שהיה  צבאי  לכוח  דיווח 
אותר. התובע דיווח לרעייתו על גניבת הרכב וזו 

פנתה ודיווחה ישירות לחברת הביטוח.
פנה  התובע  הביטוח,  סוכנות  להנחיית  בהתאם 
לתחנת המשטרה והתלונן על גניבת הרכב. חברת 
את  לשלם  סירבה  התביעה  הוגשה  אליה  הביטוח 

התביעה.
המבוטח  הגיש  הביטוח  חברת  סירובה של  בשל 
וביקש פיצוי בשווי הרכב,   תביעה לבית המשפט 
כי התובע  הביטוח טענה  כ־54 אלף שקל. חברת 
מכך,  ויתרה  חוקריה  עם  פעולה  לשתף  סירב 
לחברת  הן  שנמסרו  בגרסאות  סתירות  קיימת 
הביטוח והן למשטרה ועובדה זו מלמדת על כוונת 

מרמה כאמור בסעיף 25 לחוק. 
בית המשפט בוחן את הטענה בדבר כוונת מרמה, 

ומפנה לסעיף 25 לחוק שקובע:
"הופרה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23)ב(, 
או שנעשה דבר כאמור בסעיף 24)ב(, או שהמבוטח 
או  כוזבות,  עובדות  למבטח  מסרו  המוטב  או 
שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או 
בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה 

– פטור המבטח מחבותו".
בית המשפט מדגיש כי המונח "בכוונת מרמה" 

כולל שלושה יסודות: 
1. מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות; 

2. מודעות של המבוטח לאי הנכונות או לכזב של 
העובדות שנמסרו; 

יסוד  על  כדין  שלא  כספים  להוציא  כוונה   .3

העובדות הבלתי נכונות או הכוזבות.
בנוסף מדגיש בית המשפט כי מקום בו המבטחת 
ומידת  עליה  מוטל  הנטל  תרמית,  טענת  טוענת 
ההוכחה הנדרשת מן הטוען לתרמית היא מרובה 
כדי  וזאת  אזרחיות,  בתביעות  הנדרש  מן  יותר 
של  הטוב  בשמו  מבוססות  בלתי  פגיעות  למנוע 

האדם. 

גרסאות סותרות
בית המשפט מדגיש כי במקרה זה, טענת כוונת 
באשר  השונות  הגרסאות  לנוכח  הועלתה  מרמה 
לנסיבות גניבת הרכב אשר נטענו על ידי התובע, 
שנמסרו  והגרסאות  ההתנהלות  כל  חרף  ועדיין 
הוכחת  לשם  הנדרש  בנטל  לעמוד  כדי  בכך  אין 
תרמית ביטוח, קל וחומר, שנציגת חברת הביטוח 
והדבר עמד לחובתה של חברת  לא הגיעה לדיון 

הביטוח. משכך הטענה בדבר כוונת מרמה נדחית.
בית  קובע  הביטוח  חברת  טענות  דחיית  חרף 
שיעור  את  הוכיח  לא  התובע  כי  הנכבד  המשפט 

הנזק אשר נגרם לו. 
התובע טען כי סכום הרכב על פי טופס חישוב 

אלף  כ־54  הינו   "2 "יד  מאתר  הוריד  הוא  אותו 
צירף  לא  המתוקן,  התביעה  שבכתב  אלא  שקל, 
לעניין  אחרת  ראייה  כל  או  הטופס  את  התובע 
בו  במקום  כי  מדגיש  המשפט  בית  הרכב.  שווי 
קיימות ראיות להוכחת הנזק, על התובע לעשות 
כן, אחרת תביעתו תדחה. גם אם היה מצרף התובע 
את המסמך מאתר יד 2, לא היה בכך כדי לסייע 
חודש  מאיזה  מהטופס  ברור  לא  שהרי  לתובע 

הוכנסו הנתונים, ולא ברור מתי בוצע התחשיב. 
בנוסף, לא ידוע אם הרכב שנגנב אכן היה בעל 
30 אלף ק"מ ויד שניה, והאם בעליו פרטיים אם 
התובע,  בטענות  התומכת  אסמכתה  כל  אין  לאו. 
בנקל  שניתן  נתונים  על  שמדובר  העובדה  חרף 
טען  אם  שאף  מסמך  רכב,  רשיון  כגון  לקבלם, 
היה  ניתן  הרכב,  עם  נגנב  זה  מסמך  כי  התובע 
שכאמור  אלא  הרישוי,  ממשרד  העתק  להמציא 

התובע לא הציג מסמכים התומכים בשווי רכבו.

העובדה  חרף  כי  המשפט  בית  קובע  משכך 
שניתנו לתובע מספר הזדמנויות לתקן את המחדל 
כן  עשה  לא  הוא  הנזק,  לעניין  ראיות  ולהגיש 
ולכן חרף דחיית טענות  מסיבות השמורות עימו 
חברת הביטוח, אך בהעדר אסמכתה לשווי הרכב, 
לאור  זאת,  עם  התביעה.  את  המשפט  בית  דחה 
בהוצאות  אותו  חייב  לא  המשפט  בית  הנסיבות 

משפט. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

במקום בו מבטחת טוענת לתרמית - נטל ההוכחה עליה, ומידת 
ההוכחה הנדרשת היא מרובה יותר מן הנדרש בתביעה אזרחית
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shutterstock :גרסאות סותרות באשר לנסיבות גניבת הרכב | צילום
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מרצים:
שני זבולוני - יועצת משכנתאות, בעלת חברת ייעוץ למשכנתאות

רן גולדברג - מרצה ומכשיר יועצים בתחום ייעוץ משכנתאות

בקורס יִלַמדו מושגי יסוד כלכליים בעולם המשכנתאות - בניית תמהיל
משכנתא מקצועי נכון ומותאם ללקוח, התמודדות עם תיקי משכנתא מורכבים, 

רכישת כישורים לניהול עסק לייעוץ משכנתאות

מועד פתיחה: יום שלישי | 11.08.20
שעות: 14:00-10:00

הקורס יכלול 10 מפגשים שבועיים בימי שלישי

קורס יועצ/ת משכנתאות
המקצוע המבוקש והחיוני לשנת 2020

מחיר עבור חברי לשכה - 3,978 ₪ כולל מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לשכה עד 10.08.20

₪

קורס
פרונטלי

מיקום: המכללה לפיננסים וביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א

על פי התקנות העדכניות של משרד הבריאות, ניתן ללמוד בֶּכיתה עד 50 איש.
הלשכה החליטה לסגור הרשמה עד 25 משתתפים.

סוכן ביטוח יקר, זאת ההזדמנות להגדיל את הכנסותיך!

ליצירת קשר:לפרטים והרשמה - לחצו כאן

*5823

נותרו מקומות אחרונים!!!

https://bit.ly/3fQMGK7
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מהעסקים מ רבים  כי  מראים  חקרים 
המשפחתיים במעבר בין דורי נקלעים 
בגלל  נתקעת  העסק  צמיחת  בו  למצב 
הסיבות  אחת  דורות.  ופערי  סכסוכים  מריבות, 
העיקריות קשורה להבנת בני המשפחה שתהליך 
עיתוי  ובעל  מסודר  מובנה,  תהליך  הינו  המעבר 

קריטי. 
בקרב  בארה"ב   2003 בשנת  שנערך  מחקר 
 100 מתוך  כי  מצא  משפחתית,  בבעלות  עסקים 
לעבור  יצליחו  לא  כ־70%  משפחתיים  עסקים 
מהדור הראשון לשני וכ־50% מהעסקים שיישרדו 

ייעלמו במעבר בין הדור השני לשלישי.
עסק  מהו  אז  עסק.  היא  אם משפחה 

משפחתי?
עסק משפחתי הוא לא עסק רגיל. מצד 
המשפחה,  עם  ביחד  לעבוד  נפלא  אחד 
אחד  ודאגה  נוחות  נאמנות,  קיימת 
גדולה.  סכנה  קיימת  שנים  מצד  לשני. 
עסק.  היא  בעצמה  משפחה  מדוע? 
מסכימים? יש הורים, הבעלים של העסק 
יחידת  מהווה  העסק  וביחד  ילדים,  ויש 
הוצאות.  ויש  הכנסות  יש  והפסד.  רווח 
יודעת  היתה  שהמשפחה  לכם  תארו 
איך לנהל את המשפחה כעסק מבחינה 
ערכים  חזון,  על  לחשוב   - ניהולית 
ועתיד המשפחה לעשרות שנים קדימה 
תארו  עכשיו  העתיד.  את  ולתכנן 

גם  עצמו,  בזכות  עסק  שהיא  לעצכם שהמשפחה 
כפולות.  בעיות  נוצרות  המשותף,  בעסק  עובדת 
גם  יש  אבל  הסכנה.  טמונה  וכאן  בלבול  נוצר 

חדשות טובות.
בין  בלבול  ונוצר  מתערבבות  שפות  שתי 

המקצועי לרגשי
היות שאני מלווה עסקים משפחתיים להמשכיות 
הדורות כבר 20 שנה, אני מיד קולטת את התרבות 
המשפחתית שמתערבבת בתרבות העסקית ואיזו 
מערכת  יש  למשפחה  בעסק.  דומיננטית  תרבות 
יש  שלעסק  בעוד  מיוחדת  ותרבות  שיקולים 
הערבוב  לגמרי.  שונה  ותרבות  מערכת שיקולים 
חוסר  רגשיים,  מטענים  לקונפליקטים,  גורם 
צריך  וכאן  גדול.  ותסכול  הבנה  חוסר  בהירות, 
העולמות.  שני  את  מחדש  ולארגן  סדר  לעשות 
בתהליך מובנה אני עוזרת לזהות את שתי השפות 
ולהתחיל לתקשר בשפה המקצועית בעסק ולשים 
הביצועים  שהתפקוד,  כך  האמוציות.  את  בצד 

והתוצאות משתפרים, ונעים יותר להיות ביחד.
מהי הבעיה העיקרית?

שהמצב  עד  התעלמות  מהבעיה.  ההתעלמות 

מחמיר בצורה שמביאה להתדיינויות בבתי משפט 
ועסקיים  אישיים  בין  ומשברים  סכסוכים  עקב 
ולפעמים כבר לא זוכרים מאיפה הכל התחיל עד 

לפירוק העסק או למכירתו או לאיבוד העסק.
את  להעביר  חושב  כשהמייסד  מחריף  המצב 
הניהול לדור הצעיר. הצעירים נמרצים, מהירים, 
מיד  רוצים  בהחלטות,  מידי  נמהרים   לעיתים 
הכוונה  עם  שרק  עצום  דורות  פער  קיים  לנהל, 

מדוייקת ומקצועית ניתן לגשר עליו.
הילדים לא תמיד מרגישים בטוחים שהם יכולים 
להכנס לנעליים של ההורים ולכן התהליך נתקע, 

ומצטברים  הצדדים  מכל  גוברים  התסכולים 
כעסים. ומה קורה כשלא מבינים את זה ויש קצר 
בתקשורת? מפסיקים לדבר אחד עם השני ואפילו 
לא שמים לב. הצעירים רוצים לקדם את העסק ולא 
תמיד עם חשיבה מושכלת בעוד שההורים מחזיקים 

ושמרנים יותר ודואגים לפרנסה ולכלכליות.
של  לנעליו  להכנס  מתאים  אחד  כל  האם 

המייסד? ואם אין ממשיך?
ההורים יודעים מי מתאים ומי לא. לעיתים אין 
להם ברירה ולהכניס את כל הילדים או לחילופין 
בכיר  ניהולי  לתפקיד  להכנס  מתאים  בן שמאוד 

מסרב ומעדיף לא להכנס לעסק המשפחתי.
לו  ואמר  להמשיך  בילד  בחרו  וכשההורים 
שהעסק בעצם מיועד לו אבל בפועל זה לא קורה. 
יכול לקחת 5 שנים או 10 שנים וזה עוד לא קורה. 
מרגישים  גם  וההורים  גדול  תסכול  מרגיש  הבן 

תסכול שלא מצליחים להעביר את הניהול.
ומה קורה שאין ממשיך?

כל התופעות האלה קורות במשפחות הכי טובות 
יש  מהבית,  רגשיים  מטענים  כשיש  הגיוני  וזה 
ציפיות, לעיתים לא נעים לשתף מה שעובר בלב 

וצוברים כעסים.
המפתח למעבר בין דורי מוצלח

המפתח למעבר הבין דורי בצורה טובה ומושכלת 
תלוי בהבנה שנדרשת תכנית מקצועית, תהליכית 
ודינמית בליווי אנשי מקצוע מומחים בתחום העסק, 
הניהול, הפיננסים והפסיכולוגיה, זאת כדי להביא 
ולצמיחת  הדורות  להמשכיות  הסכמות,  להבנות, 
של  משותף  בסיס  יצירת  כולל  התהליך  העסק. 
תקשורת  וערוץ  ברורות  מטרות  וערכים,  חזון 
מתקיים  ביותר  הגדול  הרווח  אמון.  ויחסי  פתוח 
בתוך המשפחה, תקשורת פתוחה ומכבדת, היחסים 
אם  למשפחה  חוזרת  אהבה  משתפרים, 
היא הלכה לאיבוד והעסק ממשיך לצמוח 
לדורי דורות ולגאוות ההורים המייסדים 
והן  פיננסית  הן  מתוגמלים  כשכולם 

במערכות היחסים.
מסקנות:

הינו  דורי  בין  שמעבר  להבין  יש   .1
תהליך דינמי מתמשך וייחודי, המותאם 
ועסקית  משפחתית  קונסטלציה  לכל 
ונתפר במיוחד למידות המשפחה והעסק.
עסקיים,  במרכיבים  לגעת  צריך   .2
משפחתיים, אישיים, ניהוליים, כלכליים 
ולשם  ועסקיים.  פסיכולוגיים  בהיבטים 
כך נדרשת מקצועיות ומומחיות מיוחדת 
והתנהגות  עסקית  הבנה  משולבת 

אנושית.
חיצוני  יעוץ  לקבל  ופתיחות  העזה  נדרשת   .3
תהליך  לבניית  סבלנות  וכן  בתחום,  ממומחה 

מושכל ונכון.
לשלום  עצומה  מתנה  זאת  בתהליך  השקעה   .4
טובות  שנים  עשרות  ולעוד  בהווה  המשפחה 

למשפחה ולעסק ואולי לנכדים ונינים.
5. יש אופציות לעתיד העסק גם אם אין ממשיך, 
המרכיבים  את  לעומק  ולבדוק  להתייעץ  יש 

השונים ולקבל החלטות בהתאם.
השווי  לגבי  מקצועית  להתייעץ  מומלץ   .6

הכלכלי של תיק הביטוח והתגמול הנכון.
עלות,  ללא  ראשונית  יעוץ  לשיחת  מוזמנים 
לסיעור מוחות לבחון את ההדגשים עבורכם כדי 
ואולי לקבל החלטות  שהעסק ימשיך בצמיחתו 

מושכלות אחרות.

ליווי  בנושא  הלשכה  ועצת  היא  הכותבת 
ויעוץ לעסקים משפחתיים, מובילה לפתרונות 

להמשכיות הדורות
 | drorit@place2b.co.il | 0544439343 

www.mind-tec.co.il | www.business-coaching.co.il

 איך לעבור בשלום מעבר בין דורי 
בעסקים משפחתיים?

דרורית גל־פז, יועצת הלשכה בנושא ליווי ויעוץ לעסקים משפחתיים, מסבירה למה רצוי 
לשים לב בנוסף להערכת השווי הכלכלי של תיק הביטוח על מרכיביו השונים

shutterstock :תהליך דינמי, מתמשך וייחודי | צילום

mailto:drorit@place2b.co.il
http://www.mind-tec.co.il
http://www.business-coaching.co.il
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עריכי שווי רבים נוטים לחשוב שהשיטה מ
סוכנות  שווי  להערכת  ביותר  הנכונה 
ביטוח, להבדיל מהערכת שווי תיק ביטוח, 
הינה שיטת היוון תזרימי המזומנים - DCF, אולם 
מדובר בטעות. הסיבה לכך נעוצה בחוסר הבנה של 

תחום סוכנות הביטוח על ענפיו השונים. 
סוכני  שגם  לדעת  נוכחתי  האחרונות  בשנים 
הערכת  שירותי  לבקש  בבואם  מעטים,  לא  ביטוח 
שווי, אינם מבחינים בין סוכנות הביטוח שבבעלותם 
לבין תיקי הביטוח שבבעלות הסוכנות. בנוסף, הם 
אינם מבחינים בין תיקי הביטוח השונים שבבעלות 
הסוכנות, וכן בין תתי־תיקי הביטוח המרכיבים כל 

תיק ביטוח שבבעלות הסוכנות.
בטרם אסביר מדוע הערכת שווי סוכנות ביטוח 
בשיטת ה־DCF אינה אופטימלית, נבחין תחילה 
בין סוכנות ביטוח לתיק ביטוח. בראייה כלכלית 
כחברת  ביטוח  בסוכנות  לראות  ניתן  מימונית, 
בפעילות  עוסקת  אינה  אשר  אחזקות/השקעות, 
יצרנית או מסחרית ישירה, אלא מחזיקה בבעלות 

מלאה בתיק ביטוח אחד או יותר. 
בעוד שתיקי הביטוח שבבעלות הסוכנות ניתנים 
זה  תלוי  בלתי  באופן  חלקית  או  מלאה  למכירה 
כל  את  המרכיבים  תתי־התיקים  שגם  הרי  בזה, 
הסוכנות  שבבעלות  השונים  הביטוח  מתיקי  אחד 
יכולים להימכר כולם או חלקם באופן בלתי תלוי 
זה מזה. כך למשל, תת־תיק ביטוחי הרכב שהינו 
להימכר  יכול  האלמנטרי  הביטוח  מתיק  חלק 

בנפרד מתת־תיק ביטוחי העסקים.

שווי נכסי נקי
בחקירתו בבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 
לכלכלה  הפרופ'  נשאל   2013 באוקטובר  ה־8 
להערכת  העדיפה  השיטה  מהי  בן־שחר  חיים 
היתה:  הפרופ'  תשובת  אחזקות.  חברת  של  שווי 
הנכסי  השווי  שיטת  עדיפה  הכלכלית  "בספרות 
הנקי - NAV". הסיבה לכך שאותו פרופ' נשאל 
את אותה השאלה נעוצה בכך שהוא ופרופ' נוסף 
פיתוח  אי.די.בי  של  שווייה  את  להעריך  בחרו 
ולא   DCFה־ שיטת  בסיס  על  אחזקות(  )קבוצת 
על  חזר  בן־שחר  פרופ'   .NAVה־ שיטת  פי  על 
תשובתו פעם נוספת באומרו "בעולם נהוג לבצע 
 ."NAV הערכת שווי לחברת אחזקות לפי שיטת
 NAVנעיר כי פרופ' בן־שחר התכוון לשיטת ה־

המתואם ולא לשיטת ה־NAV הרגיל.
שקולה  ביטוח  סוכנות  מדוע  שהסברתי  משעה 
המהותיות  הכלכליות  הבחינות  מכל  אפקטיבית 
את  שהבאתי  ומעת  אחזקות/השקעות,  לחברת 
השיטה  מהי  לגבי  בן־שחר  פרופ'  של  דבריו 
העדיפה להערכת שווי חברות אחזקות – הרי שלא 

ניתן עוד להעריך את שווייה של סוכנות ביטוח 
.DCFבאמצעות שיטת ה־

ה־NAV הרגיל
לפי שיטת ה־NAV הרגיל, שווייה של סוכנות 
ביטוח מחושב כהפרש שבין שווי הנכסים הפיזיים 
בניכוי כל התחייבויותיה. ככל שיש  שברשותה 
כך  התחייבויות  ופחות  נכסים  יותר  לסוכנות 
שווייה גדול יותר ולהיפך: ככל שלסוכנות פחות 
נכסים ויותר התחייבויות כך שווייה קטן יותר. 

את שווי הנכסים הפיזיים של הסוכנות מחשבים 
בתוספת  הסוכנות  במאזני  המתואם  ערכם  לפי 
ידי שמאי. דהיינו לפי שווי  שיערוך שנעשה על 
לקונה  מרצון  מוכר  בין  מכירה  בעיסקת  הנכסים 
החובות  כל  את  זה  משווי  מורידים  אם  מרצון. 
הנקי,  הנכסי  השווי  את  מקבלים  הסוכנות  של 
נטו, השווה להון העצמי המשוערך של הסוכנות. 
פחות  נכסים  הנוסחה:  לפי  בנויים  המאזנים 

התחייבויות שווה הון עצמי. 
כמובן ששיטת ה־NAV הרגיל מתעלמת משווי 
בלתי  ממשתנים  המורכב  הסוכנות  של  המוניטין 
מוחשיים כמו קשרים עסקיים, חוג הלקוחות, רמת 

השירות וכד'.
למקרים  מתאימה  הרגיל   NAVה־ שיטת 
שבהם מדובר בחברות כושלות שנקלעו לקשיים 
כמעט  אין  שלהן  שלמוניטין  בחברות  דהיינו   –
ערך וכל מה שנותר להן הוא שווי הנכסים נטו. 
כמו כן נהוג להשתמש בשיטה זו לצורך קביעת 
"מחיר רצפה" בעת הערכת שווי לחברה בריאה. 

דהיינו מהו המחיר המינימלי שיש לדרוש עבור 
החברה – מחיר שמתחתיו אין כל היגיון לרדת.

ה־NAV המתואם
לפי שיטת ה־NAV המתואם, שווייה הכלכלי 
של סוכנות ביטוח מחושב על בסיס הערכות שווי 
המחשבות את השווי הכלכלי האמיתי של מגזרי 
הפעילות של הסוכנות בשיטת ה־DCF, בניכוי 
תקורות ובניכוי חוב נושא ריבית )הון חוזר אינו 
נלקח בחשבון(, תחת הנחת עסק חי. שווי כלכלי 
ללא  ברצון,  ומוכר  קונה  בין  העסקה  שווי  הוא 
לחץ על אחד הצדדים לביצוע מהיר של העסקה.

בסיס  על  מחושב  המתואם   NAVה־ למעשה, 
של  הביטוח  תיקי  של  הנוכחי  הכלכלי  הערך 
ההתחייבויות  של  הספרים  וערך  הסוכנות 
והסוכנות  מאחר  הריבית.  נושאות  הפיננסיות 
מוערכת כעסק חי הרי שיש לנכות גם את הערך 
כאשר  הסוכנות,  של  הניהול  עלויות  של  הנוכחי 
כיום  הסוכנות  של  הניהול  עלויות  כי  לזכור  יש 

כוללות מרכיב ייזום שאותו יש לנטרל.
שווי  להערכת  ביותר  הנכונה  השיטה  לסיכום, 
המתואם,   NAVה־ שיטת  הינה  ביטוח  סוכנות 
המתבססת על הערכה כלכלית של תיקי הביטוח 
של הסוכנות. ההערכה זו נגזרת מהנחות המעריך 
וסיכון כל אחד  לגבי הסביבה הכלכלית, תשואת 

מתיקי הביטוח ועוד.

האחראי  השווי  ומעריך  הבעלים  הוא  הכותב 
מטעם פירמת הערכות השווי "שווי פנימי"

shutterstock :השיטה הנכונה ביותר להערכת שווי סוכנות ביטוח | צילום

כך תעריכו נכון את שווי סוכנות ביטוח
מעריך השווי רועי פולניצר מסביר מדוע שיטת ה־NAV המתואם היא השיטה הנכונה 

ביותר להערכת שווי סוכנות ביטוח, זאת בניגוד לשיטת היוון תזרימי המזומנים
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שימו לב ממי תקבלו ערך 

לחצו כאן
להרשמה ללא עלות

יזום והפקה:

UNET מייסד קבוצת
ליאור רוזנפלדשלמה אייזיק

 נשיא לשכת סוכני הביטוח
משה ברקת

ממונה על שוק ההון, ביטוח
 וחיסכון

גת מגידו
 מנהלת השקעות ראשית פסגות

גילעד אלטשולר
מייסד ובעלים אלטשולר שחם

גיא קריגר
 מנכ“ל מנורה מבטחים

פנסיה וגמל

אלון קצף
נשיא קבוצת פספורטכארד

דיוויד שילד

https://www.adif-knasim.co.il/sign-up/
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מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

ביטוח ה ההון,  שוק  רשות  על  ממונה 
לחברות  לאחרונה  אפשר  וחיסכון 
ביטוח,  פוליסות  לשווק  כרטיסי אשראי 
זאת בשם התחרות, למען הציבור וללא התחשבות 
אנושה  לפגיעה  לגרום  עשוי  זה  שמהלך  בכך 
עבודה  לחפש  יאלצו  סוכנים  אלפי   - בתעסוקה 
של  אלו  בימים  זאת  כל  רבים.  עובדים  ולפטר 

אבטלה כפי שלא היתה מעולם בישראל.
ששולטות  האשראי  כרטיסי  חברות  עוצמת 
במידע היא שימוש במידע שברשותן כדי לשווק 
מוצרי ביטוח. החברות יעצימו אם כוחן ויתאפשר 
על  להשפיע  המתאים  ובעיתוי  העת  בבוא  להן 
הביטוח,  מחברות  מקבלים  שהסוכנים  התגמול 
הפרמיה  על  הטווח  ארוכת  השפעתן  בשל  זאת 

שהמבוטח ישלם לחברת הביטוח.
מתייחסות  הביטוח  חברות  העבר,  מניסיון 
דרישות  לדוגמה,  גדול.  מספק  לבקשות  לחיוב 
רבות וחסמי רגולציה גרמו להקטנת תגמול על 
חברות  של  יצירתיות  לאור  גם  הסוכן.  עבודת 
בעייתי  תגמול  עם  מוצרים  בשיווק  הביטוח 
הביטוח  מסוכני  רבים  עבודה,  ולהמשך  לקיום 

נאלצו לעבוד באמצעות בתי סוכנים - בית סוכן 
)שמייצג מאות סוכנים( יש בכוחו לקבל עמלות 
כך  להשיג,  להיות  יכול  אינו  בודד  סוכן  שאף 
שחברות הביטוח נאלצות בסופו של דבר לשלם 
תגמול גבוה יותר שישולם לסוכן בודד. תוצאת 

המהלך - הגדלת הפרמיה שהמבוטח משלם.
במדינת  והעסקית  הכלכלית  הפעילות  רוב 

אשראי.  כרטיסי  חברות  דרך  עוברת  ישראל 
כמו  הלקוח  של  פעולה  כל  על  ויידע  שליטה 
באמצעות  הלוואה  דירה,  רכב,  תרופות,  רכישת 
כרטיס האשראי, תגרום תוך דקות להצעת ביטוח 
תחרות  לחיסול  יגרמו   אלה  פעולות  ללקוח. 

שקיימת בין למעלה מ־13 אלף סוכנים על שירות 
בהרחבות  והן  בתנאים,  הן  במחיר,  הן  ללקוחות 

והתאמות למבוטח.   
כחברת  ודורסני  גדול  משווק  יצירת  לסיכום, 
הוגנת  לא  ובתחרות  חסמים  ללא  אשראי  כרטיסי 
ולפגיעה  הוגנת  בלתי  לתחרות  בהכרח  תביא  

בציבור.

בשם התחרות אנו מייצרים עתיד שבו לא תהיה 
תחרות.

והדרום  שבע  באר  מחוז  יו"ר  הוא  הכותב 
בלשכה

בשם התחרות פוגעים בתחרות
סו"ב יפת בקשי מסביר מדוע מתן רישיון סוכן ביטוח לחברות האשראי 

יביא בסופו של דבר לפגיעה קשה בתחרות וציבור המבוטחים

 רוב הפעילות הכלכלית והעסקית במדינת ישראל עוברת 
דרך חברות כרטיסי אשראי. שליטה ויידע על כל פעולה של 

הלקוח תגרום תוך דקות להצעת ביטוח עבורו

https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2445/
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
לעבודה מאתגרת ומעניינת בסוכנות ביטוח ותיקה 

ומנוסה בדרום דרוש/ה בעל/ת רישיון בביטוח חיים 
 ובביטוח כללי. תנאים טובים למתאימים.

haybit@haybit.co.il :יש לשלוח קורות חיים למייל

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

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת רובין על מותו 

של רוה"ח של הלשכה בעבר

חגי רובין ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

 לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 
דוד שרף על פטירת אימו

אדית שרף ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

AON מזהירה: צפויים זעזועים 
כלכלים לענקיות הביטוח 
כתוצאה ממגפת הקורונה

רוקר הביטוח AON מזהיר את המבטחים שהכלכלות של מדינות ב
מתפתחות צפויות לזעזועים ואי שקט כתוצאה ממגפת הקורונה. כמו 
כן, הסכנה של מתקפות טרור תגבר בתקופה הקרובה, וכמחצית ממדינות 

העולם נמצאות בסיכון של פעולות טרור ב־2020.
במפת הסיכונים הגיאופוליטיים שהחברה מפרסמת למחצית השנייה של 
2020, מודגש כי מגפת הקורונה תשנה את מפת האיומים הגיאופוליטיים. 
למצב החדש יהיו השלכות סוציוכלכליות. לצעדים יוצאי דופן בבריאות 
כלכלות  על  דופן  יוצאי  לחצים  יהיו  הגלובלי  בסחר  ולקיטון  הציבורית 

וממשלות והם יביאו לעיצוב מחדש של הנורמות הגיאופוליטיות.
בניתוח נאמר כי חלק ניכר מהמדינות המתפתחות נמצאות בסיכון של 
שביתות והתפרעויות בשנת 2020, שיושפעו ממגפת הקורונה. גם המדינות 
התלויות במידה רבה על תיירות יהיו מועדות להפגנות אנטי ממשלתיות.

שמחצית  מזהיר   AON של  הדו"ח  הגוברים,  הטרור  לסיכוני  אשר 
מונע  אשר  ב־2020,  גובר  טרור  של  בסיכון  נמצאות  מהמדינות 
קיצונים  ימניים  גורמים  של  הטרור  מתקפות  קיצוניות.  מאידיאולוגיות 

הוכפלו גלובלית בשלוש השנים האחרונות.

המיזם החדש של טסלה: 
חברת ביטוח מהפכנית

המכוניות ט יצרנית  סלה, 
להקים  מתכננת  החשמליות, 
לדברי  כך  מהפכנית.  ביטוח  חברת 
טסלה,  ומנכ"ל  מייסד  מאסק,  אילון 
העולם  מרחבי  לאקטוארים  שקרא 

להשתתף במיזם.
בכיר בטסלה מסר כי החברה רוצה 
להשתמש במידע שנאסף על מכוניות 
ביטוח  חברת  להקים  בכוונה  ונהגים 
למדינת  מחוץ  גם  שתפעל  חדשה 
קליפורניה. ניצול המידע על הנהגים 
יאפשר לחברת הביטוח ליצור פרופיל 
מעורב  שיהיה  במקרה  הנהג  של 
תיקבע  זו  בדרך  ריסוק.  בתאונת 

הפרמיה החודשית שיידרש לשלם.
ביטוח  פרמית  ישלמו  מסוכן  פרופיל  בעלי  נהגים  זו,  הערכה  בשיטת 
גבוה, ואילו נהגים בעלי עבר ללא תאונות, ישלמו פרמיות ביטוח נמוכות. 

בימים אלה מגייס מאסק אקטוארים לחברת הביטוח החדשה. 

shutterstock :מאסק | צילום
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