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הראל מפרסמת את התעריפים 

החדשים לביטוח נסיעות לחו"ל • 
 הפוליסה ללא מגבלת גיל
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"באתי להנהיג"

סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ 
וסגן נשיא הלשכה, מודה 
על הזכות לשרת בהנהגת 

לשכת סוכני הביטוח • 
בראיון לביטוח ופיננסים 

הוא מספר על מיזם 
היועצים החיצוניים שהוא 

עומד בראשו, על הפעילות 
מול גורמים מתחזים ועל 

מעמדו המתחזק של הסוכן 
 בעיני החברות והציבור 

< עמ' 2
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"
נפש,  לחשבון  הזמן  בדיוק  הוא  אלול  חודש 
את  בחשבון  שמביאה  היקפית  הסתכלות 
מקפיד  אני  וכך  והעתיד,  ההווה  העבר, 
פעמים  אלול מספר  בחודש  שנים, לשבת  לאורך 
עם עצמי, במקום רגוע ושקט ולהרהר מה עשיתי 
אישי,   - האספקטים  בכל  לעשות  הולך  אני  ומה 
משפחתי, ציבורי, עסקי ועוד. כאשר אני מסתכל 
על הפן הציבורי, אני מרגיש סיפוק עצום, תחושה 

שממלאה אותי ונותנת לי כוחות לשאר הדברים.
לשכת  הנהגת  של  ראשיה  בין  להיות  זכיתי 
חלום  זהו  מבחינתי  בישראל,  הביטוח  סוכני 
שמתגשם, לתת מעצמך למען הכלל ועוד במקום 
שאתה הכי מאמין בו ולמען הסקטור מהחשובים 
 M.R.I ,ביותר בציבוריות הישראלית היומיומית
מענה  לתת  שיודע  בישראל,  המשק  כלל  של 
בשלל צמתים מרכזיים. סוכן ביטוח זוהי משרת 

אמון".
כך פותח סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ וסגן נשיא 
השנה  לקראת  הראיון  את  הביטוח,  סוכני  לשכת 

החדשה.
ובמיוחד   הורנצ'יק מבטיח: "ככל שחולף הזמן, 
כל  את  שם  אני  הקורונה,  משבר  בשיא  כעת 
המוניטין שלי על השולחן, עומד זקוף ומודיע לכם 
שכל עוד אני בשליחות הציבור לא אאפשר לשום 
גורם לייצר אמת נתפסת או מחשבה שאפשר בלי 

סוכני הביטוח".
מה מאפיין את פעילות הנהגת הלשכה בימים 

אלה?
תובנות  לקבל  לרובנו  גרם  הקורונה  "משבר 
מהותיות, לעשות אבחנה בין עיקר לטפל ובעיקר 
גדולים  שהם  דברים  יש  בחיים  שלעיתים  להבין 
לדעת  חייבים  אנו  אשר  צפויים,  ובלתי  מאיתנו 
לקבל אותם כמשבר שהופך להזדמנות וכך פועלת 
משברים  הופכת   - אלו  בימים  הלשכה  הנהגת 
הסוכן  של  חשיבותו  את  מחדדת  להזדמנויות, 
'אורים  של  לסוג  והופכת  אלו  בימים  המתגברת 
הישראלית  בציבוריות  רבים  לגורמים  ותומים' 

וביניהם מקבלי החלטות משמעותיים.
הנהגת  של  העשייה  את  לאפיין  צריך  אני  אם 
מילים  בשלוש  אשתמש  אלו  בימים  הלשכה 

שימחישו את הכל: דיוק, צניעות, נחישות".

הכי טובים שיש
הצלחה  נחל  שלך  החיצוניים  היועצים  מערך 

רבה, במיוחד בתקופת הקורונה. 

"מיזם היועצים זה 'הבייבי' שלי, משהו שלקחתי 
על עצמי בתחילת הקדנציה לתת בו את כל כולי, 
הצעירה  המודרנית,  עולמי  תפיסת  את  להביא 
ענפי  בכל  שמתרחשים  השינויים  את  והמבינה 
הייעוץ, ולהביא לקדמת הבמה קאדר של יועצים 
הלשכה  לחברי  לסייע   - אחת  מטרה  כולו  שכל 
להתמודד ולהתעצם בכל האתגרים מתוך עוצמה, 

מתוך הבנה שידע זה כח.
"אנו צריכים להזכיר לעצמנו מפעם לפעם שלא 
אנו  הכל  לא  אחד,  אדם  אצל  נמצאת  האמת  כל 
יודעים, יש מומחים בכל תחום ואם נדע להפנים 

שלהתייעץ זוהי גדולה אז נרוויח את לחמנו.
המודרניזציה  האור,  במהירות  משתנה  העולם 
בקרב  דומיננטיים  להיות  הופכים  והדיגיטציה 
אוכלוסיות רבות, הרגולציה מעלה קצב, הלקוחות 
להסתכל  ומטרתנו  משלהם  ידע  עם  מגיעים 
 – שיש  טובים  הכי  להיות  בעיניים,  למציאות 
כשהקמתי את המערך זוהי הייתה מטרת העל – 

להיות הכי טובים שיש".
לטיפול  הצוות  של  הפעילות  עומדת  היכן 

במתחזים שנמצא תחת אחריותך?
הנהגת  של  ביותר  הגדולים  האתגרים  "אחד 
עם  ההתמודדות  הינה  כולו  הענף  ושל  הלשכה 
גורמים מתחזים, אשר בעשייתם פוגעים במעמד 
הסוכן, במיצוב הכל כך חשוב של נותני שירותים 
זוכר  אני  ביטוח'.  'סוכנויות  של  במסווה  והכל 
לילות  מתהפך  מעיניי,  שינה  מדיר  עצמי  את 
המחלה  למיגור  מביאים  איך  בחשיבה  שלמים 
הזו, מחלת המתחזים שיכולה לפגוע בנו הסוכנים 

המקצועיים, המשרתים נאמנה את לקוחתנו.
"בתחומים רבים אנו חשופים לכאלו המייצרים 
נזק תדמיתי לענף בו הם פועלים, אך ללא ספק 

התעצמות  של  שנים   5 חווה  הביטוח  ענף 
תופעות שהיינו חייבים למגר.

"סוכן ביטוח זוהי משרת אמון"
סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ וסגן נשיא הלשכה, מצהיר בראיון לביטוח ופיננסים: 

"כל עוד אני בשליחות הציבור לא אאפשר לשום גורם לייצר 'אמת נתפסת' 
או מחשבה שאפשר בלי סוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן

"סוכן ביטוח זוהי משרת אמון"
סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ וסגן נשיא הלשכה, מצהיר בראיון לביטוח ופיננסים: 

"כל עוד אני בשליחות הציבור לא אאפשר לשום גורם לייצר 'אמת נתפסת' 
או מחשבה שאפשר בלי סוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן

ליאור הורנצ'יק | צילום: גיא קרן

"אם אני צריך לאפיין את 
העשייה של הנהגת הלשכה 
בימים אלו אשתמש בשלוש 
מילים שימחישו את הכל - 

דיוק, צניעות, ונחישות"
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לצדי יועמ״ש הלשכה עו״ד עדי בן אברהם, יו״ר 
וסוכני  גרטי,  ישראל  סו"ב  האלמנטרית  הוועדה 
הביטוח ורדה לבקוביץ ויואל זיו, ויחד אנו פועלים 

בנחישות וביעילות בשלושה מישורים מרכזיים:
• הבנה בקרב הסוכנים שאנו הגורם המטפל. לא 

לעצום עיניים, להזרים לצוות מקרים.
• ניתוח המקרה והחלטה על הטיפול הנכון.

• קשר ישיר ופיתוח מקצועי עם רשות שוק ההון 
מתוך הבנה כי האינטרס זהה.

"אני סבור שבחיים אין תרופות פלא לכל דבר, אך 
בעבודה עקבית ומקצועית נצליח להביא למציאות 
ידע  והציבור  תגבר  האכיפה  תפחת,  הכמות  בה 

להבין שסוכן ביטוח מקצועי חייב להיות לצדו".

המעמד מתחזק
עם  הפעולה  שיתופי  על  לספר  יכול  אתה  מה 
החברות, במיוחד בעת הקורונה, למען הסוכנים?
"לא מעט יצא לי לדבר על הקשר המתבקש בין 
מורכבים  יחסים  הביטוח,  לסוכני  הביטוח  חברות 
להסתכל  חייבים  הביטוח  סוכני  כלשכת  שאנו 
הסוכן,  של  מעמדו  של  מהזווית  ורק  אך  עליהם 
פרנסתו של הסוכן ובעיקר ההסתכלות העתידית 

שיודעת להבין את הערך ולרצות לשמר אותו.

חשיבותה  את  בעיניי  העצים  הקורונה  "משבר 
ועוצמתה של הלשכה ואני סבור ומאמין שחברות 
לנוכח  עיניים'  'בעצימת  פועלות  אינן  הביטוח 
משבר  אשר  הביטוח,  סוכן  של  המתחזק  מעמדו 
את  הציבורית  הבמה  לקדמת  הביא  הקורונה 
נותני  משולש  לזה  קורא  אני   - בו  הצורך  הבנת 

השירותים ההכרחיים - עו״ד - סו״ב - רו״ח.
"בכל מקום שאני מגיע אליו או 'בזום' בתקופה 
האחרונה, אני שומע שבחים רבים על הפרויקטים 
הרבים שהלשכה קידמה ומקדמת בקורונה, על כך 
שלא עצרה או חדלה וטמנה את ראשה בחול, אלא 
אותה  לחבק  בעיניים,  למציאות  להסתכל  ידעה 
ולהפוך אותה להזדמנות עבור כלל חברי הלשכה 
והענף כולו. גם בתוך הגילדות המקצועיות הפכנו 

להיות מודל לחיקוי".
אתה עובד בצמוד עם נשיא הלשכה, מה אתה 
לעתיד  ומה התוכניות שלך  זה?  על  לספר  יכול 

במסגרת הלשכה?
"הנהגת הלשכה פועלת ימים ולילות בהתנדבות 

מלאה מתוך מטרה אחת - קידום הסוכנים.
לו  שחשוב  מי  אזי  משותפת,  מטרה  לך  כשיש 
לתת מעצמו למען הכלל יכנס תחת האלונקה וזה 

משהו שנשיא הלשכה הנחיל מיומו הראשון.

בחשבון  לוקח  אתה  ציבורית  בעשיה  "כשאתה 
שלא כל יום תקבל כפיים וחיבוקים, אתה מפנים 
מהר מאוד שכמו בכל ארגון יש מעבר למאבקים 
אבל  ארגוניים.  פנים  מאבקים  גם  עתידנו  למען 
אנו כהנהגת הלשכה מנסים לעשות את האבחנות 
ואת  בפרונט  העיקר  את  שמים  אשר  והסינונים 
הטפל בצד, לא נותנים לרעשי רקע להשפיע על 

מטרת העל המשותפת – קידום הסוכנים.
פעילותי  המשך  על  מה  רבות  אותי  "שואלים 
אענה  אז  הבאה,  בקדנציה  אעשה  מה  בלשכה, 
הכלל  למען  ולעשות  להנהיג  באתי  בקצרה: 
בחדווה ובאהבה וכל עוד ציבור הסוכנים ייתן בי 
מרגיש  אני  הציבורית,  בעשיה  אשאר  אמונו  את 
מהצד  שמסתכלים  מאלו  ולא  עילאית  בשליחות 
וקל,  כיף  הכי  זה  ביציע  ביקורת. לשבת  ונותנים 
ויתורים  תוך  שעה,  שעה  יום  יום  לעשות  אבל 
יוצאי דופן על מותרות, זמן משפחה, קידום העסק 
למי  שיש  נכון  הכי  אבל  קשה,  זה  לעצמך  והזמן 

שחש שייעודו בעולם הוא העשייה הציבורית.
טובים  ימים  תמיד  שנדע  לכולנו  מאחל  "אני 
ונתחזק בכל המעלות ובכל המידות בדרך להיותנו 
והמידות",  הערכים  בכל  וחיוביים  טובים  אנשים 

מסכם הורנצ'יק.

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

https://bit.ly/33jMNuj
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ללא הגבלת גיל: הראל מציגה פוליסה 
חדשה לביטוח נסיעות לחו"ל

החברה משיקה אפליקציה לקבלת תשלום גם באמצעות BIT, לאיתור רופא בחו"ל ולתביעות • בלשכת 
סוכני הביטוח מברכים על הסרת מגבלת הגיל בעקבות פניית הלשכה< רונית מורגנשטרן

ופיננסים ק ביטוח  הראל  בוצת 
הנסיעות  ביטוח  את  מרחיבה 
עצמה  את  ומתאימה  לחו"ל, 
נגיף  לצד  ממשיכים  החיים  בהם  לימים 
הפך  שהנגיף  העובדה  לאור  הקורונה. 
הורחבו  מתמשך,  לאומי  רב  אירוע  להיות 
הכיסויים בפוליסה בהתאם. הראל משיקה 
המבוטחים  עבור  המגפה  לזמן  חידושים 
בביטוח נסיעות לחו"ל עם פתיחת השמיים 

בישראל ובעולם כולו. 
אלה  בימים  החברה  משיקה  בנוסף, 
יוכלו  באמצעותה  חדשנית  אפליקציה 
לחו"ל,  נסיעות  ביטוח  לרכוש  המבוטחים 
לקבל תשלום לכרטיס אשראי או באמצעות 
תביעה  ולהגיש  בחו"ל  רופא  לאתר   BIT

במידת הצורך.
הביטוח הקיים והכיסויים החדשים: 

של  במקרה  רפואיות  הוצאות  כיסוי   •
אם   - בחו"ל  רפואי  אירוע  ו/או  תחלואה 
לרבות  בחו"ל  שהותו  בעת  המבוטח  חלה 
כיסוי  מבטיח  הכיסוי  הקורונה,  בנגיף 
 - הכוללות  בחו"ל,  רפואיות  להוצאות 

אשפוז, בדיקות, תרופות וכו'. 
ביטול  עקב  למבוטח  הוצאות  החזר   •
סימפטומים  או  חום  של  במקרה  נסיעה 
עקב  ו/או  למטוס,  עלייה  לפני  אחרים 

תחלואה בנגיף הקורונה ו/או עקב בידוד.
הארכת  של  במקרה  למבוטח  הוצאות  החזר   •
סימפטומים  או  חום  מחלת  עקב  בחו"ל  שהות 
תחלואה  עקב  ו/או  למטוס,  עלייה  לפני  אחרים 

בנגיף הקורונה. 
הארכת  של  במקרה  למבוטח  הוצאות  החזר   •

שהות בחו"ל עקב סגר במדינה בה שוהים בחו"ל.
וביטוח  פרט  בריאות  אגף  מנהל  ערן,  אלדד 
החיים  אך  משתנים,  "הזמנים  לחו"ל:  נסיעות 
במתן  צורך  ויש  הקורונה  נגיף  לצד  ממשיכים 
מענה ביטוחי ורפואי לישראלים הטסים לחו"ל. 
בהראל, כחברה המתמחה בתחום ביטוחי הבריאות, 

הדגש המרכזי היה הבאת היכולות והניסיון 
שלנו בהתמודדות עם משברים רפואיים של 
מבוטחינו באשר הם, כאשר נושא זה מקבל 
משנה תוקף בתקופה מאתגרת זו. ניסיון זה 
מיוחדים  כיסויים  סט'  'לתפור  לנו  מאפשר 
בריאותי  מענה  הן  כוללים  אשר  ומקיפים 
והן מענה שירותי וטכנולוגי מתקדם ביותר, 
הגילאים  בטווח  לפגוע  מבלי  זאת  וכל 
קודם  ביטוחים  רכישת  אפשרנו  להם  אשר 

לתקופת הקורונה". 

תעריפים חדשים
נסיעות  ביטוח  פוליסת  השקת  בעקבות 
הראל  פרסמה  הקורונה,  מותאמת  לחו"ל 

ביטוח את התעריפים החדשים.
התעריפים  בלוח  הבולטים  הדברים  אחד 
היעדר  הוא  הראל  של  החדשה  הפוליסה  של 
חלוקתם לפי מדינת היעדלזכותה של הראל, 
היא לא מגבילה )כמעט( את רכישת הפוליסה 
בגיל )ניתן לרכוש עד גיל 95(. עם זאת, יש 
ומטפסים   66 מגיל  משמעותית  התייקרות 
עד  86־95.  בגילאי  ליום  דולר   17.55 עד 
גיל 60 התעריף הוא אחיד 2.85 דולר ליום, 
התייקרות לא משמעותית לעומת הפוליסה 
הקודמת. התעריפים תלויים גם בקיומן של 

מחלות רקע, כמו בכל פוליסה בתחום.

יותר אטרקטיבית
יום   45 של  מרבית  תקופה  מאפשרת  הראל 

לגילאי 0־60, אך הרבה פחות ככל שהגיל עולה.
טיסה  לביטול  כיסוי  בנוסף, 
עקב חום, כניסה לבידוד ותסמיני 
העלייה  לפני  שהתגלו  קורונה, 
למטוס. ההחזר בפוליסה הבסיסית 
אינה  כלל  דולר.  ל־400  מוגבל 
לרכוש  בכלל  זה  בשלב  מאפשרת 
כיסוי לביטול טיסה מסיבה כלשהי.
ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב 
מציין:  בלשכה  והסיעוד  הבריאות 
בעניינים  מתערבת  לא  "הלשכה 
הביטוח,  חברות  של  מסחריים 
תחרות  על  מברך  בהחלט  אני  אך 
לאט  שמתפתחת  ובריאה  קשוחה 
לאט בשוק, שהיא טובה הן לסוכני 

הביטוח והן לציבור".

אלדד ערן | צילום: מיה כרמי־דרור

תעריפי הפוליסה הבסיסית החדשה של הראל ביטוח:
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סו"ב ישראל אליוביץ

היה זה בשנת 1956, ילד קטן עם כובע קסקט 
הח אמי  שנה,  תחילת  מרגש,  בוקר  הראש.  ־על 

זיקה אותי בידי והובילה אותי לבית הספר כדי 
להתחיל כיתה א׳. הסתכלתי סביבי וראיתי מחזה 

־דומה אצל כל הילדים האחרים. יחד נכנסנו לכי
תה - צריף עם רצפה מעץ.

התיישבתי לפי הוראות אמי ע״ה: ״תמיד תשב 
מול המורה בשורה הראשונה״. ביישן, מסתכל על 
שאר הילדים היושבים מאחוריי, והם מביטים בי. 
בחנו אחד את השני, הכרתי את חלקם מסביבת 

מגוריי. בהפסקה שוחחנו ביננו וייצרנו  קשר.
על  משקפיים  הרכיב  הוא  הלמן,  קראו  למחנך 
אפו, פניו רציניות, הסתכלתי עליו ביראת כבוד. 
מה  ״תספר  המחנך,  לי  קרא  אליוביץ״,  ״ישראל 
אתה יודע על פרשת השבוע", ביקש. אינני זוכר 
מה עניתי לו, אולם לא אשכח את הפתק שהניח 

בידי ואמר שאמסור אותו להוריי.
־בסיום היום הראשון הגעתי הביתה בריצה ומ

סרתי את הפתק להורים. ״אבא, אמא, מה כתוב 
־בפתק״?, שאלתי. הם מחבקים אותי באהבה, ומ

קריאים לי מה שכתב המחנך.
את  מאוד  יפה  ידע  בנכם  התלמיד,  ״להוריי 
יתואר,  בלתי  אושר  הרגשתי  השבוע״.  פרשת 
ואמרתי לעצמי, אני שווה משהו. מאז חלפו 64 

אינני  שקיבלתי.  הפתק  את  שוכח  ואינני  שנים 
זוכר מה נשאלתי ומה עניתי, אולם אני זוכר דבר 
שווה  התחושה שאני  את  לי  נתן  אחד, שהמחנך 

משהו.
אתם  גם  תדאגו  יקרים,  הורים  ביטוח,  סוכני 
בתקופה מיוחדת זו של דור ה־Y לכתוב לילדים 

פתקים, הם לא יישכחו את זה לעולם.

סו"ב אבי שבי

מנקודות  אחד  היה  הספר  בבית  הראשון  היום 
למקום  הציפיה  בזיכרון.  שנצרבות  ההתרגשות 

־החדש, לחברים החדשים, מעט שעות שינה כתו
החדש  והתיק  הבגדים  הכנת  מהתרגשות,  צאה 
נשארים  הללו  הקטנים  הדברים  מועד.  מבעוד 
איתך לכל החיים כזיכרון מתוק. בהצלחה ושנת 

לימודים מוצלחת ופוריה לכל התלמידים.

סו"ב עופר חורש

 57 לפני  היה  הספר  בבית  שלי  הראשון  היום 
שנים. עולם שונה מהיום. אני זוכר שבלילה לפני 

בראש  לי  שריחפה  והשאלה  להירדם,  התקשתי 
היתה: "האם אהיה תלמיד טוב או עצלן?".

ספר  בית  במושב,  הספר  לבית  הלכתי  בבוקר 
מוב לא  "הלכתי"  המילה  שחר.  בטל  ־"השחר" 

נת לילדים היום. הם רגילים שההורים מסיעים 
־אותם. אני הלכתי לבית הספר מלווה באחי הב

כור דודי ז"ל שהלך לכיתה ד'. המורה בכיתה א' 
היתה השכנה שולה.

סו"ב גיא לוי עזר

1981, אני עולה לכיתה א' בבית ספר "ישיבת 
רצד" בקווינס, ניו־יורק. אני נרגש, יודע שהכל 
מתחילים,  האמיתיים  החיים  מעכשיו.  משתנה 
להחכים,  ללמוד  הזמן  עכשיו  המשחקים,  נגמרו 

להתכונן לחיים שתיכף ינחתו.
אני זוכר את בית הספר כמקום ענק, פוגש את 
לראשונה,  המורים  את  שלי,  החדשים  החברים 
ובעיקר  חושש  קצת  סקרן  מהר,  להתרגל  מנסה 

רוצה את אמא.
עברתי את החוויה הזו פעמיים; שנה לאחר מכן 
ספר  בית  ב',  לכיתה  ישר  ונחתתי  לארץ  חזרנו 
דובר  אמריקאי שבקושי  ילד  ים,  בבת  ראשונים 
עברית. בהחלטה נכונה, אמא שלי החליטה שאני 
א'  בכיתה  עצמי  את  ומצאתי  מההתחלה  אתחיל 

שוב, אך כבר מנוסה במעמד. 
שם התחילה ילדות נפלאה בישראל של שנות 
מהתחלה.  הכל  להתחיל  מוכן  הייתי  השמונים. 
אני מאחל לכל ילדי ישראל בהצלחה; אתם דור 

העתיד ואנחנו סומכים עליכם, עלו והצליחו.

היום הראשון שלי
לרגל פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, חברי לשכה נזכרים בחוויות מהיום הראשון שלהם בבית 

הספר, גם אם זה היה מאוד מזמן
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סו"ב ורדה לבקוביץ 
היום הראשון בדרך לבית הספר לקראת כיתה 
לי קשה  היה  הייתה בעיצומה.  - ההתרגשות  א' 
לא להיפגש עם הגננת חנה שאהבתי מאוד, הגן 
היה מול המרפסת שלנו ברחוב שלמה המלך בתל 
אביב, אך מצד שני אחותי רחל עלתה לכיתה ח' 

והעניקה לי המון ביטחון לקראת השינוי.
הכבד  החום  הילקוט  עם  ישנתי  שלם  שבוע 
הסנדלר  של  העבודה  לתיק  מאוד  שדומה 
כתיבה  ומכשירי  בצבעים  מלא  כולו  השכונתי, 

שקיבלתי מדודתי שחיה באיטליה.
תכלת  וחולצה  פליסה  כחולה  חצאית  לבשתי 
עם סמל בית הספר" הקליר" בתל אביב. הרגשתי 
ענקית ואני בסך הכל בת 6 שנים, אך כל ההכנות 
לבית  אחותי  עם  וההליכה  האחידה  ותלבושת 
ביטחון  ומלאת  ענקית  להרגיש  לי  גרמו  הספר 
לקראת השלב הבא בחיי עם המורה ברכה עליה 

השלום. השאר היסטוריה.

סו"ב מולי זליג

ללכת  שמחים  כשכולם  הראשון,  היום  בערב 
לבית הספר אני רציתי ללכת לגן. בבוקר הוריי 
בניגוד  אותי  לקחה  ואחותי  זמן  באותו  עבדו 

לרצוני; בכיתי כל הדרך, וכשהגענו לכיתה הבכי 
שלי התחזק. אז המורה החליטה שאשב לידה עד 

סוף היום; בהפסקות המשכתי לבכות. 

סו"ב עאטף עדאווי

התרגשות  הייתה  ללימודים  הראשון  ביום 
גדולה הן מצידי והן מצד בני משפחתי; בבת אחת 
"גדול" שהולך  לילד  בגן  מילד שמשחק  הפכתי 
מחברות  בספרים,  מצויד  כשהוא  הספר  לבית 

וכלי כתיבה.
היות  "גדול"  ילד  להיות  רוצה  שאני  הרגשתי 
וראיתי את ילדי השכונה המבוגרים ממני הולכים 
לבית הספר ורציתי להיות כמוהם, אבל מצד שני 

חששתי מהשינוי שאני נכנס אליו.
ליד  ריק  בכיסא  והתיישבתי  לכיתה  נכנסתי 
חבר שלי מהגן, שוחחנו ואחרי כמה דקות נכנסה 
הבאים  "ברוכים  ואמרה  גדול  חיוך  עם  המורה 
נעלמו  חששותיי  כל  זה  מרגע  א'"  כיתה  ילדי 

וחייכתי - אני כבר ילד גדול, אני בכיתה א'.  

 )CLU( סו"ב חוה פרידמן

ביום הראשון בכיתה א' ההתרגשות הייתה רבה. 
הגעתי  ומופנמת.  ביישנית  מבוהלת,  די  הייתי 
לבית הספר עם אחותי הגדולה, שנתנה לי קצת 
היו  שלא  ילדים  פגשתי  ביטחון.  תחושת  יותר 
איתי בגן, הילדים שהפכו להיות חברים חדשים 
צור,  חיה  עם  מהפגישה  שהתרגשתי  וכמובן 

המורה החדשה שלי.

סו"ב מירב ג'והן

לבית  כניסה  לקראת  דרוכה  הייתי  הקיץ  כל 
הספר הס בפתח תקווה. קנינו מחברות, חוברות, 
היה  זה  יחידות.   24 וטושים  צביעה  עפרונות 
מבחינתי הישג ענק שיש לי 24 יחידות טושים, 
ילקוט גב קשיח שהיום כבר לא מוכרים לילדים, 
דיולן  חולצת  ומחדד.  עפרונות  מגנט,  קלמר 
כחולה מכופתרת, חצאית שחורה או אולי כחולה 

)מי זוכר( הכל מגוהץ ומתוקתק.
לילה  נרדמתי  שלא  זוכרת  מאד,  התרגשתי 
כשהגעתי  בבוקר.  אקום  שלא  מהפחד  לפני 
לפתח בית הספר הוא היה נראה לי מקום עצום, 
קסום ומפחיד ביחד; היה טקס לכבודנו, היה חם, 
ההתרגשות עברה והרגשתי קצת פחד, כי פתאום 
וזה  ראיתי את כל הילדים מהשכבות העליונות 
שיהיה.  שרציתי  ממה  נחמד  פחות  נראה  היה 
הייתה  לאה  הנעימה  המורה  לכיתה  כשחזרנו 
נקודת אור בכל המקום הגדול הזה, ובמשך היום 
ההתרגשות  חלף,  הפחד  להירגע,  התחיל  הכל 
שלי  הראשון  ליום  וגרמו  חזרו  וההתלהבות 

בכיתה א' להיות יום נעים וכייפי.
א'  לכיתה  שילכו  ישראל  ילדי  לכל  מאחלת 
לא  לעולם  ושההתרגשות  בברכה  בהצלחה, 
קלמר,  מסתם  גם  להתרגש  שיצליחו  תחלוף. 

ילקוט או טושים צבעוניים.
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לטוס ע יורשו  מתפללים  כמה  ברור  לא  וד 
ביטוח  אבל  השנה,  ראש  לקראת  לאומן 
נסיעות הם כבר לא יוכלו לקנות מחברות 

הביטוח בישראל.
כלל ביטוח, שהיתה האחרונה שעוד שיווקה ביטוחי 
שחורה"  ל"מדינה  הנחשבת  לאוקראינה,  נסיעות 
בגלל היקף תחלואת הקורונה הגבוה אצלה, הודיעה 
השבוע כי היא מפסיקה את מכירת ביטוח הנסיעות 
הנסיעות  ביטוח  בפוליסות  גם  מדובר  זו.  למדינה 
הפרטיות שלה, והן של קופות החולים מכבי וכללית, 

בהן היא המבטחת של פוליסות אלו.
שירביט, שפוליסות שלה נמכרו באתרים של סוכני 
נסיעות המתמחים במגזר החרדי, ביטלה את הביטוח 

לאוקראינה בתחילת השבוע.
אך מתברר שאת מקומן של החברות הישראליות, 
וגם  נסיעות  סוכני  אוקראיניות;  חברות  תפסו 
ביטוח  חברות  של  פוליסות  מציעים  ביטוח  סוכני 
אוקראיניות למעוניינים לצאת לאומן. מדובר בחלק 

מהמקרים בעבירה על החוק ובחלק בהתחזות. 
בנושא,  הביטוח  סוכני  לשכת  של  בדיקה  בעקבות 
בן  עדי  עו"ד  הלשכה,  של  המשפטי  היועץ  פועלים 
אברהם ויו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, סו"ב 
ביטוח  "שיווק  ההון.  שוק  רשות  מול  מורי,  איגור 
נעשה בישראל רק על ידי בעל רישיון המפוקח על 

דחופה  בפנייה  מורי  כותב  ההון",  שוק  רשות  ידי 
לרשות שוק ההון".

"בעברה  מוסיפים:  אברהם  בן  ועו"ד  מורי  סו"ב 
לרכישת  ביחס  לציבור  אזהרה  פרסמה  אף  הרשות 
הפניה  ציינה  ואף  זרות  ביטוח  חברות  למול  ביטוח 

לחברות הביטוח המורשות לפעול בישראל.
"לאחרונה לאור אי הוודאות הקיימת ביחס לביטוחי 
בלשכת  הבריאות  לוועדת  הגיעו  לחו"ל  הנסיעות 
המשווקים  לגופים  ביחס  פניות  הביטוח  סוכני 
או  לחו"ל  בריאות/נסיעות  ביטוח  פוליסות  לציבור 
לחברות  השייכות  כאלה,  להיות  הנחזות  פוליסות 

ביטוח זרות. 
"כך למשל, התקבלו הפניות על אתרים אשר מציעים 
התייחסותכם  "אנו מבקשים את  לאוקראינה;  ביטוח 
הדחופה לעניין על מנת לבחון את הסוגיה ובמידת 
הצורך אף לפעול להסדיר את העניין מול הציבור 
פנייתם  את  השניים  מסכמים  בישראל",  מבוטחים 

לרשות.

הלשכה מבקשת התערבות דחופה של הרשות 
על רקע התחזות בהצעת ביטוח נסיעות לאומן

היועץ המשפטי של הלשכה ויו"ר ועדת הבריאות והסיעוד פועלים נגד חברות ביטוח אוקראיניות 
שמנסות להציע תחליף לביטוחי הנסיעות של החברות הישראליות < רונית מורגנשטרן

מתפללים באומן, אוקראינה. למצולמים אין קשר לידיעה

https://bit.ly/2EssiS6


לא משנה איפה תהיו,

מגדל אתכם
בכל מקום 

ובכל זמן.

גם בדיגיטל, טוב שיש מגדל מאחוריך.

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
השימוש באפליקציה כרוך ברישום בהתאם לתנאי החברה ואישור תנאי השימוש. השימוש באפליקציה כפוף לזמינותה בהתאם למקום השימוש בה ובהתאם לזמינות טכנולוגית, ואין 
באפליקציה בכדי להחליף את שיקול דעתו/ה המקצועי של הסוכן/ת. השימוש באפליקציה הינו על אחריות הסוכן/ת בלבד. אין באמור כדי להוות יעוץ או המלצה כלשהם לביצוע פעולה.

להורדה בחנות האפליקציות <<

 'Connect חדש! אפליקציית 'מגדל
מאפשרת לכם, סוכנות וסוכנים, להמשיך לעבוד בכל מקום,

לקבל מידע ולבצע מגוון פעולות אונליין מתי שנוח לכם.
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 עמיתים תתפעל את קרן הפנסיה 
לעובדים פלסטינים

 כ־90 אלף פלסטינים מועסקים בישראל על ידי כ־9,000 מעסיקים • עמיתים תספק לקרן את 
 כלל השירותים הנדרשים לרבות גביית תשלומים, שירות לקוחות, ניהול השקעות ותשלומי 

פנסיה < רונית מורגנשטרן

הוותיקות ע הפנסיה  קרנות   – מיתים 
חתמה על הסכם לתפעול קופת הפנסיה 
לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל. 
ההסכם נחתם לאחר קבלת אישור הממונה על שוק 

ההון, ביטוח וחסכון, ד"ר משה ברקת.
המועסקים  פלסטינים  לעובדים  הפנסיה  קרן 
בישראל פועלת מתוקף החלטת הממשלה מ־1970 
בעובדו  יקבל,  השטחים  מן  עובד  כי  שקבעה 
בישראל, שכר ותנאים סוציאליים השווים לאלה 
של כל עובד אחר בישראל וכן בהתאם להסכם בין 
ישראל והרשות הפלסטינית. הקרן מנהלת כספים 
המופקדים בה על ידי כ־9,000 מעסיקים ישראלים, 
בהם עובדים כ־90 אלף עובדים פלסטינים, וזאת 

לצורך ביטוח ותשלומי פנסיה.
תספק  עמיתים  התפעול,  שירותי  במסגרת 
לרבות  הנדרשים  השירותים  כלל  את  לקרן 
גביית תשלומים, שירות לקוחות, ניהול השקעות 
לעובדים  הקרן  פעילות  פנסיה.  ותשלומי 

 – "מפנה"  המידע  במערכת  תנוהל  פלסטינים 
שפותחה ומתוחזקת על ידי עמיתים לצורך תפעול 

פנסיה וגמל.
דרך  אבן  "זאת  אור:  בן  יואב  עמיתים,  מנכ"ל 
משמעותית עבור עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות 
אחרות,  לקרנות  תפעול  שירותי  מתן  שבהסדר. 
הקרנות  לעמיתי  ולהעניק  להמשיך  לנו  יאפשר 
זמן. זאת פעילות  הוותיקות שירות מצוין לאורך 
הידע  את  ביטוי  לידי  נביא  בה  משמעותית 
ואת  שלנו  העובדים  של  הייחודיים  והמיומנויות 
הניסיון הרב בשירות ובתפעול של קרנות פנסיה. 
האוכלוסין  ולרשות  האוצר  מודים למשרד  אנחנו 
וההגירה על האמון שהם נותנים בנו, ואני משוכנע 

שנצדיק אותו".

הגדולה בישראל
הפנסיה  קרנות  שמונה  את  מנהלת  עמיתים 
הוותיקות שבהסדר ואת קופות הגמל שלהן. היא 

קצבאות  מקבלי  אלף  לכ־250  קצבאות  משלמת 
מ־70  למעלה  הפנסיה של  חשבונות  את  ומנהלת 
אלף עמיתים פעילים. עמיתים היא הגוף הפנסיוני 
ובמספר  מנוהלים  נכסים  במונחי  בישראל  הגדול 
מקבלי הקצבאות והיא מנהלת נכסים בהיקף כולל 

של כ־400 מיליארד שקל. 
עמיתים  השיגה   ,2020 יוני  עד   2017 מינואר 
מתחילת  כ־7%.  של  ממוצעת  שנתית  תשואה 
שקל  מיליארד  כ־2.5  והשקיעה  מימנה  השנה 
לא  והלוואות  נדל"ן  בפרויקטי תשתית, עסקאות 
לצד  הישראלי,  מובילות במשק  לחברות  סחירות 
פעילות המסחר השוטף באג"ח ובמניות. כמו כן, 
עמיתים היתה חלוצה בהשקעה בקרנות השקעה, 
והיא מושקעת בכ-18 מיליארד שקל בקרנות אלו. 
בתקופה האחרונה ביצעה עמיתים עסקאות רבות 
עמיתים  העמידה  הקורונה  משבר  ובמהלך  בהן 
אשראי  ומסגרות  הלוואות  שקל  כמיליארד 

לחברות מובילות במשק.

*מבצע מתנת ההצטרפות עד סוף דצמבר 2020 *מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד והינה אחת לת"ז, תישלח לאחר שימוש ראשון 
בכרטיס - שובר המקנה מגוון אפשרויות בילוי לבחירה: ארוחת בוקר זוגית במבחר בתי קפה בפריסה ארצית או כניסה זוגית לסרט או מימוש במבחר רשתות ועוד מגוון 

אפשרויות נוספות לבילוי. השובר יישלח לאחר השימוש הראשון בכרטיס. *טל"ח.

או בטלפון: 03-6364645 להצטרפות למועדון ולהזמנת הכרטיס << 

מה שבטוח... לשכת סוכני ביטוח משתלמת לך
לשכת סוכני הביטוח וקבוצת ישראכרט במבצע מיוחד למצטרפים חדשים

 מתנת הצטרפות! 
שובר על סך 75 ₪ למימוש 
במסעדות וברשתות נבחרות*

 פטור קבוע 
מדמי כרטיס במשך כל תקופת 

החברות בלשכה

 חיוב שוטף +30 
בעסקאות בחו"ל גם באונליין! 
לרבות משיכות מזומן בחו"ל 

 מסגרת אשראי 
 חוץ בנקאית נוספת 

)למעט בנק מזרחי ויהב(

 הנחות והטבות במעל 4,000 
 בתי עסק ברחבי הארץ 

המעניקים הנחות במעמד החיוב

 מגוון הטבות נוספות 
 באתר המועדון

insurance.style.co.il

 אתר הטבות ואפליקציה 
אטרקטיבים ובלעדיים ללקוחות ישראכרט המעניקים לך מגוון הנחות 

digital.isracard.co.il והטבות בתחומים שונים

הצטרפו לכרטיס CORPORATE היוקרתי של מועדון לשכת סוכני ביטוח והתחילו ליהנות:

ההצטרפות עבור חברי לשכת סוכני הביטוח, עובדי משרד הסוכן, בני זוג וילדיהם מעל גיל 18 

https://4u.isracard.co.il/link/Insurance-Agents-Office-Club
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ובלמתי א רצינית  בעקיצה  טיפלתי  תמול 
תום.  עד  אותה  חקרתי  אבל  אותה, 
לצערי, לקוח שלי קיבל פניה בזמן נהיגה. 
לו  שאמרו  בגלל  הנוראית,  הטעות  את  עשה  הוא 
שהבדיקה חינמית. בנושא פניה טלפונית יש הוראות 
ברורות של רשות שוק ההון - כיצד יש לנהל שיחה 
עם לקוח. כלום לא נעשה כנדרש, זו תקלה ראשונה 

בתהליך.
מי הסוכן  הוא שעד עכשיו לא ברור  הנורא מכל 
הישיר במקרה, כי שלושה סוכנים שוחחו והתכתבו 
אחר  סוכן  חתום  הניירת  על  ולבסוף  המבוטח  עם 

שמעולם לא שוחח עימו.
אלמלא עצרתי את התהליך, זה הנזק שהיה נגרם:

• ביטול פוליסה עם תנאים טרם הרפורמה בפרמיה 
קבועה לאחר ותק של 21 שנה.

היום  לקנות  ניתן  כשלא  סיעודי  ביטוח  ביטול   •
ביטוח סיעודי שצבר ותק.

• כאשר בביטוח של קופת חולים יש חריגים לתאונת 
דרכים ועבודה, מקרה ביטוח לא היה מכסה.

• שבר כלכלי ומשפחתי.
דאגו  רק  צרכים.  בירור  נעשה  לא 
אמרו  לא  כסף;  לו  שיחסכו  לו  להגיד 
בתכנים  פגיעה  זו  הכספי  שהחיסכון 
בכיסויים,  וחומר  קל  הפוליסה,  ובתנאי 
לחברה  התיק  כל  את  העבירו  וכמובן 
אחרת. וזה מה שכתב לי המבוטח לאחר 
כמעט  אליה  המלכודת  את  שטרפדתי 
וניצול  נפל: "פשוט הזוי איך חוסר ידע 
ליפול.  גורם לאנשים כמוני  של אנשים 
ורדה.  העזרה  על  לך  מודה  באמת  אני 

בהחלט הצלת אותי".
המתחזים.  של  ליצירתיות  סוף  אין 

עצוב לי שקולגה שלנו נוהג כך.
שוב קיבלתם שיחה טלפונית הזויה, פניה ישירה, 
שלכם?  הביטוחים  על  מההוצאה   40% לכם  להוזיל 
לו  נתן  גם מספר לכם שמשרד האוצר  גורם  ואותו 
את הפרטים שלכם בדאגה רבה לכיסכם? מיד תבינו 
הוזהרתם:  ראו  מאוד.  רצינית  ואפילו  מלכודת  זו   -

לא לתת את מספר תעודת הזהות,  
בטח לא את תאריך ההנפקה של 
התעודה והגרוע מכל, לא לתת את 

הקוד שנשלח למסרון.
הרגע  בזה   - זאת  עשיתם  אם 
נלכדתם, כל החומר שלכם חשוף 
האישי  לאזור  כניסה  זו  לפונה. 
שלכם בו כל המסמכים האישיים 
לא  אתם  מכל  והגרוע  שלכם 
מכירים  את הפונה מעבר לקו. כל 
פניה כזו, בדקו בציציות ופנו מיד 
תיקכם  על  שאמון  שלכם  לסוכן 
לבדיקה. דרשו לראות את תעודת 
הסוכן לא את תעודת הסוכנות. יש 

הבדל הין השניים.
תקוה  וכולי  הרשויות  לטיפול  יעבור  הזה  האירוע 
סוכני  לשכת  בחומרה.  יענש  להענש,  שצריך  שמי 
תפנו  המבוטחים.  ציבור  למען  הכל  עושה  הביטוח 

אלינו דרך אתר הלשכה או בלינק המצורף.

ניוז או פייק ניוז?
 מנהלי האתרים המתחזים הם מתוחכמים ולפעמים טיפול בתלונה יכול לקחת גם שנים • 

הכירו את הגופים שיסייעו למגר את התופעה ולהלחם בפשעי הסייבר < יואל זיו

בלעדיו, ל או  הקורונה  משבר  עם  אחרונה, 

לאתרים  הנוגעות  בפניות  מוצפים  אנו 

מתחזים.

הפיך,  בלתי  נזק  גורמים  אלו  שאתרים  ספק  אין 

בעצם  הביטוח  סוכני  לציבור  רע  שם  ומוציאים 

אחדות  יש  ביטוח.  כסוכני  מתחזים  שהם  העובדה 

דעים וחזית אחידה בין כל הגורמים הממונים מטעם 

המדינה - לאתר, לחשוף ולהעמידם לדין.

כצוות שהוקם מטעם לשכת סוכני הביטוח ומתוך 

למידה לעומק של הנושא, אנו מבינים כי יש הבחנה 

המוסמכות מטעם  הרשויות  כל  בין  ברורה  וחלוקה 

המדינה וכל אחת מהן פועלת בתחום הספציפי שלה 

הרשויות  פועלות  בו  בתחום  ופועלת  נוגעת  ואינה 

הנוספות.

משטרת ישראל - פועלת בכל התחומים בהם עולה 

אתרים  פוגשים  אנו  פעמים  מעט  לא  לזיוף.  חשד 

שמתחזים לאתרים רשמיים של מדינת ישראל, כולל 

על  הקהל  את  מושכים  אלו  אתרים  המדינה.  סמלי 

ידי כותרות של “הרפורמה של משרד האוצר להוזלת 

ביטוחי הבריאות” או כל כותרת אחרת שמשתמשת 

התחושה  את  ונותנת  המדינה  רשמיים של  בשמות 

שאכן מדובר באתר רשמי שכל תפקידו לבדוק האם 

יותר מדי ואיך ניתן להקל  אתה כצרכן, לא משלם 

עליך ולהוזיל לך את הביטוח.

רשות שוק ההון - הרשות הקימה לאחרונה יחידה 

מפרסמים  אשר  ביטוח  בסוכני  לטפל  שתפקידה 

שקוראות  מפוברקות  כותרות  תחת  ומסתתרים 

הם  דרכם  דיגיטליים,  מסמכים  על  לחתום  לקהל 

נכנסים להר הביטוח, שולפים נתונים ועושים בהם 

ככל העולה על דעתם, ברוב הפעמים ללא הסכמתו 

וידיעתו של המבוטח, כאשר למבוטח אין כל מושג 

מי עומד מאחורי האתר והיוזמה. במקרה זה, לאחר 

נבדקת  לחקירה,  מוזמן  הוא  הביטוח,  סוכן  איתור 

למבוטח,  נזק  נגרם  האם  עשה,  שהוא  הפעולה 

נעשתה מתוך  הפעולה  והאם  בוטלו  פוליסות  איזה 

צפויים  רוב המתחזים  אלו,  יושר מקצועי. במקרים 

לעיצומים כספיים גבוהים ואף לשלילת רישיון סוכן 

הביטוח ופרסום המקרה ברבים.

מטפלת  הרשות   - הפרטיות  להגנת  הרשות 

במקרים בהם מתפרסמות הודעות הקוראות לאזרח 

את  לשפר  או  שלו,  הביטוחי  התיק  את  לבדוק 

הוא  בפועל,  אך  שלו  החודשיות  ההוצאות  תזרים 

מוצא שנכנסו בעורמה, ללא ידיעתו וללא הסכמתו 

המפורשת, לנתוני תיק הביטוח שלו, כולל הפיננסי 

ופגעו בפרטיותו וגרמו לו נזק כלכלי, תוך כדי שימוש 

לרעה בנתונים אלו.

אותם  בכל  מטפלת   - הצרכן  להגנת  הרשות 

סוכני  ידי  על  לא  אך  הצרכן,  נפגע  בהם  הנושאים 

מטפלת  כאמור  בהם  מפוקחים,  גופים  או  הביטוח 

היחידה של הממונה על שוק ההון. הרשות מטפלת 

בכל אותם “לוכדי לידים” שבעורמה מבקשים פרטים 

אישיים של הצרכן ובפועל מוכרים את הנתונים לגוף 

שלישי, או בכל מקרה בו נפגע הצרכן בגלל פעולה 

של המפרסם שכאמור אינו סוכן ביטוח.

הרשות לתקשורת - מגנה על האזרח מפני קבלת 

חומר פרסומי, ללא הסכמתו, לכתובת המייל שלו, 

בדואר, בפקס או בכל דרך אישית אחרת.

ומידע  הרשויות  כל  בין  הדוק  פעולה  שיתוף  יש 

מועבר בין אחת לשנייה. ניתן לפנות לכל אחת מהן 

בנפרד על פי הנושאים המטופלים על ידה או לפנות 

דרך הטופס המקוון של לשכת סוכני הביטוח אשר 

תנתב את התלונה לרשות המוסמכת.

חשוב לציין כי טיפול בתלונה הנו ארוך ויכול לקחת 

מתוחכמים,  המרמים  הגורמים  שנים.  ואף  חודשים 

קשה  ומאוד  האתרים  של  ושמות  תכנים  משנים 

ולבנות תיק ראיות מבוסס, אך בסופו של  לאתרם 

דבר, הנחישות שלנו והקשר האישי של סוכן הביטוח 

עם המבוטחים שלו יבטיחו כי הצרכן לא יזדקק להם 

ולא ייפול לתוך מלכודת השקר והכזב.

מתחזים  באתרים  הטיפול  צוות  חבר  הוא  הכותב 
בלשכה

האתר מתחזה

ראו הוזהרתם: צוות המלחמה באתרים 
המתחזים הביא ליירוט אתרי פישינג

< סו"ב ורדה לבקוביץ

https://www.insurance.org.il/surveyss/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%99%d7%9d/
https://www.insurance.org.il/surveyss/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%99%d7%9d/
https://bit.ly/34CJqzd
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רכב
רכב בקליק 	

הראל סוויץ' 	

חידושי רכב בקליק 	

הוספת נהג נוסף 	

מחולל הצעות רכב 	

הפקה באמצעות מחוללים  	
חיצוניים )כדוגמת באפי(

איתור דגם לפי רישוי 	

שירות, תפעול, תביעותמחירון לוי יצחק 	
הגשת תביעות מבוטחים 	

השלמת מסמכי תביעה בבוט 	

דיווח על נזק רכוש / דירה 	

ספר תעריפים אלמנטרי  	

דירה
דירה בקליק 	

חידושי דירה  	
בקליק

עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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חנה מזל )מלי( מרגליות מונתה ליו"ר 

דירקטוריון זמני בכלל החזקות ביטוח, 

זאת לאחר פרישתו המוקדמת של דני נוה 

מהתפקיד אותו מילא במשך שבע השנים 

האחרונות.

מרגליות נכנסה לתפקיד ביום שישי האחרון, 

יום לאחר עזיבתו הסופית של נוה. זה 

הודיע על פרישתו עוד בחודש יוני, אך 

נעתר להמשיך בתפקיד עד ל־22 באוגוסט, 

כאמור. הודעתו של נוה היתה על רקע אי 

היענות הדירקטוריון לבקשתו להחליף את 

המנכ"ל יורם נוה. הפרשה שהסתבכה הביאה 

להתערבות הממונה, ד"ר משה ברקת, ולמינוי 

בודק חיצוני שאת מסקנותיו אימצו חברי 

הדירקטוריון.

בעקבות דוח המבקר החיצוני, השופט בדימוס 

יורם דנציגר, הודיע נוה כי לא יבקש להאריך 

את כהונתו שהייתה אמורה להסתיים בסוף 

2020. בעקבות הביקורת בהודעת דירקטוריון 

כלל אחזקות בה נכתב כי "הדירקטוריון אימץ 

את מסקנת הבודק לפיה נפל פגם בהתנהלות 

יו"ר הדירקטוריון, ומצר על הצעתו של היו"ר 

למנכ"ל להגיע להסכמה על מועד סיום כהונה 

מיוזמתו, מבלי שהוחלט על כך על ידי מליאת 

הדירקטוריון. פעולה שבין השאר היתה יכולה 

להביא לתוצאות בלתי רצויות", הודיע היו"ר 

נוה כי לא ימשיך בכהונתו עד סוף השנה.

מרגליות שימשה דירקטורית בחברה 

מ־2016, ואף מכהנת כחברת ועדת השקעות 

נוסטרו של כלל ביטוח, כחברת ועדת 

אישור דוחות כספיים וכחברת ועדת 

ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע. עוד היא 

מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה במפעלים 

פטרוכימיים בישראל. היא חברה באגודת 

האקטוארים בישראל, בה היא מנהלת בימים 

אלה את ועדת הקורונה ומוסמכת גם לניהול 

סיכונים תאגידי מטעם האגודה הבינלאומית 

לניהול סיכונים Global CERA. היא בעלת 

תואר ראשון בכלכלה ותקשורת ותואר מוסמך 

במנהל עסקים, התמחות במימון ומערכות 

מידע – שניהם מהאוניברסיטה העברית 

בירושלים.

מרגליות היא בעליו של משרד ייעוץ 

אקטוארי עצמאי המעניק שירותי יעוץ לבתי 

השקעות, גופים מוסדיים וממשלתיים הנוגעים 

לתמחור מוצרים, שווי הוגן, שערוך נכסים 

לא סחירים וניתוח הסיכונים הטמונים במגוון 

מוצרים פיננסיים. היא משמשת גם כמנכ"ל 

גליל מור מוצרים פיננסים.

האסיפה הכללית של בעלי המניות בכלל 

ביטוח תתכנס בהמשך השנה, ובה יידון נושא 

בחירת היו"ר הקבוע. עדיין לא ברור אם יהיה 

יו"ר אחד, או שניים – אחד להחזקות והשני 

לכלל ביטוח. זאת לאור העובדה, שהממונה 

הוציא הנחיה גם לכלל וגם למגדל, כי הוא 

דורש הפרדה בדירקטוריונים בין חברות 

הביטוח לבין חברות האחזקה שלהן. בין 

החברות לממונה מתקיים מו"מ בנושא.

מרגליות

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

חילופים בצמרת כלל
חנה מרגליות מונתה ליו"ר דירקטוריון זמני במקומו של דני נוה • האסיפה 

 הכללית תתכנס בהמשך השנה, ובה יידון נושא בחירת היו"ר הקבוע 
< רונית מורגנשטרן

https://www.ootb.co.il/


מחיר עבור חברי לשכה: 3,510 ש"ח כולל מע"מ ₪

מועד פתיחה: יום רביעי | 16.09.20
שעות: 14:00-10:00

הקורס יכלול 10 מפגשים שבועיים בימי רביעי

תל אביב

חיפה

לפרטים והרשמה חיפה - לחצו כאן
ליצירת קשר:

*5823

ליצירת קשר:

*5823 לפרטים והרשמה תל אביב - לחצו כאן

* מיועד לבעלי רקע בתחום הפנסיוני

קורס
פרונטלי

תכנון פרישה
רק התחלנו וכבר פותחים מחזור נוסף!

קורס מבוקש וחובה!

מועד פתיחה: יום שלישי | 13.10.20
שעות: 14:00-10:00

הקורס יכלול 10 מפגשים שבועיים בימי רביעי

https://bit.ly/3aWAbuV
https://bit.ly/32GUjh1
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וכנות הביטוח בטח תורן, מקבוצת כלל ס
ביטוח, מצרפת לפעילותה את פעילות 
הביטוח  סוכנות  של  האלמנטרי  התיק 
מינצ'יקוב־רטמן, בבעלות שלמה מינצ'יקוב ואבי 
והושלמה  יולי  בחודש  נחתמה  העסקה  רטמן. 

במלואה בימים האחרונים.
נמסר כי עסקה זו נערכת במסגרת אסטרטגיית 
בתחום  תורן  בטח  סוכנות  של  הפעילות  הרחבת 
וכחלק  והעסקיים,  הפרטיים  האלמנטר,  ביטוחי 
של  האלמנטרי  הביטוח  פעילות  חוברת  ממנה 
סוכנות הביטוח מינצ'יקוב־רטמן לעבודה משותפת 
בטח  של  הצפוני  בסניף  תורן,  בטח  סוכנות  עם 
בטח  סוכנות  ביצעה  לאחרונה  חיפה.  בעיר  תורן 
נוספות להרחבת פעילויות  דומות  תורן עסקאות 

בתחומי ביטוח אלמנטר וחיים.

"שותפים אמיתיים"
בטח  מנכ"לית  שחם,  שרון 
"אנו  מסרה:  לביטוח  סוכנות  תורן 

התיק  שפעילות  כך  על  מאוד  שמחים 
מינצ'יקוב־רטמן  סוכנות  של  האלמנטרי 

ומצפים  תורן,  בטח  לפעילות  מצטרפת 
מן  מקצוע  אנשי  עם  המשותפת  לעבודה 

תורן  לבטח  חוברת  הפעילות  הראשונה.  השורה 
תוך הרחבת הסניף הצפוני שלנו בחיפה, ואין לי 
כל ספק, כי זו תוביל להצלחות רבות ומשותפות 

כבר בתקופה הקרובה".
הביטוח  לסוכנות  ההצטרפות  על  שמחים  "אנו 

תורן  בבטח  מצאנו  תורן.  בטח 
וכנים, השוקדים  שותפים אמיתיים 
כמונו על מקצועיות ללא פשרות, 
ואנו משוכנעים כי שיתוף הפעולה 
בינינו יעניק ללקוחותינו פתרונות 
מתן  המשך  לצד  רחבים  ביטוחיים 
אבי  ציינו  ואיכותי",  מקצועי  שירות 

רטמן ושלמה מינצ'יקוב.
בטח  סוכנות  מטעם  הובילו  העסקה  את 
מיכל שר  תורן,  בטח  מנכ"לית  תורן שרון שחם, 
סוכנויות  אחזקות  כלל  מטה  מנהלת  ישראל, 
בתחום  דמרי.  רונן  תורן,  בטח  סוכנות  וסמנכ"ל 
עו"ד  גבע,  ג'ון  עו"ד  העסקה  את  ליוו  המשפטי 

יעקב גלאור ועו"ד ניצן הראל. 

סוכנות בטח תורן מצרפת אליה את פעילות 
התיק האלמנטרי של סוכנות מינצ'קוב־רטמן
בטח תורן, מקבוצת כלל ביטוח, ביצעה את העסקה במסגרת אסטרטגיית הרחבת הפעילות בתחום 

האלמנטר < רונית מורגנשטרן

שרון שחם

 עבר את המבחן: המשמעות 
של חג הקורבן

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

שבמסגרתה ס אליפים,  הביטוח  וכנות 
ביטוח,  סוכני  מ־400  למעלה  פועלים 
הביטוח  חברת  עם  במשותף  השיקה 
איילון סביבה דיגיטלית חדשנית לחיתום ולהפקה 
מיידית של פוליסות בתחום הרכב. סביבת ההפקה 
משולבת במערכת elifim.space, המשמשת את 

כל סוכני הקבוצה.
לכל  מאפשרת   elifim.space מערכת 
מיידי  באופן  לקבל  אליפים  קבוצת  סוכני 
רכב,  השונים:  הביטוח  בענפי  מחירים  השוואת 
יתרונה של  ובריאות.  חיים  ביטוח  דירה,  חובה, 
המערכת הינה האפשרות לשלב בהצעת המחיר, 
ה־ מערכת  הקבוצה.  לסוכני  יעודיים  תנאים 
space מציעה לסוכני הקבוצה יישומים נבחרים 
נוספים לניהול לקוח, תקשורת וחתימה מרחוק, 
נתוני הר  הצגת תיק הביטוח של הלקוח מתוך 

הביטוח, המסלקה הפנסיונית ועוד. 
המערכת הוצגה על ידי מיטל אומיד, מסוכנות 
מערכת   ,elifim.zoom במסגרת  אליפים, 
ההדרכה המקוונת של אליפים. ההדרכה התמקדה 
ולהקים  תהליכים  לקצר  הסוכן  של  באפשרות 
שלב  לאחר  מיידי  באופן  פוליסה  שלו  ללקוח 
למערכות  ביחס  המערכת  של  יתרונה  הציטוט. 
אחרות בענף, הינו האפשרות לשלב בהליך ההפקה 
את התנאים המיטביים של סוכני קבוצת אליפים. 
עודד יערי, מנהל תחום ביטוח כללי בקבוצת 
אליפים, ציין כי העידן החדש שבו סוכן בקבוצת 

אליפים, יכול להקים פוליסה ישירות ממערכת 
העבודה  ולייעול  לשיפור  יביא   ,spaceה־
 5 מול  פועלים  אנו  אלו  בימים  הסוכן.  במשרד 
חברות נוספות להטמעת יכולת הפקה ישירה וזה 
מצטרף ל־3 חברות שכבר פעילות במערכת. זו 
שמחפשים  ולסוכנים  אליפים  לסוכני  הזדמנות 
ולהצטרף  אלינו  לפנות  אותם  שיקדם  בית 

להצלחה זו.
ה־ ומערכת  הכספים  מנהל  בנימין,  עודד 
הביטוח  "חברות  כי  ציין  באליפים,   ,space
הטבעית  בסביבה  טכנולוגי  דגש  לשים  חייבות 
האינטרנט  אתר  בסביבת  רק  ולא  הסוכן  של 
דווקא בעידן של תחרות חריפה, פיתוח  שלהן. 
ובכללן  הסוכן  למערכות  ישירים  ממשקים 
חברת  בין  הקשר  לחיזוק  יביא   elifim.space

הביטוח לסוכן וללקוח".

"אליפים" ואיילון ביטוח השיקו סביבה דיגיטלית 
elifim.space לחיתום והפקה במערכת

סביבת ההפקה הדיגיטלית של elifim.space הינה חלק מפיתוח המותאם ל־400 סוכני קבוצת אליפים, 
שיאפשר להם במהלך הרבעון הקרוב הפקה מיידית ממערכת ה־space למרבית חברות ביטוח

תוכן שיווקי
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הבין ת והשילוב  הפעולה  שיתופי  חום 
לצעירים  ותיקים  סוכנים  בין  דורי 
הינו תנאי הכרחי וקיומי להמשכו של 

עולם סוכני הביטוח וענף הביטוח.
כגון  אחרים,  חופשיים  למקצועות  בניגוד 
יותר  מקובל  שבהם  דין  ועריכת  חשבון  ראיית 
לצרף שותף פעיל למשרד, בתחום הביטוח הדבר 

אינו שכיח וכל "סוכן לסוכן זאב".
כמו כן, על פי סקרים שנערכו בענף הביטוח, 
המשך  בדור  מעוניינים  היו  הסוכנים  מרבית 
שיאפשר להם מעט לנוח ולהוריד את הרגל מהגז 
על מנת שיוכלו לנהל את העסק ממעוף הציפור 
ובמקביל יוכלו לקדם ולפתח את העסק בעבודה 
פחות קשה בעזרת סוכן צעיר. אך ישנם לא מעט 
חששות ופחדים שמהווים אתגר בשיתוף הפעולה 

הבין דורי.

ליווי מקצועי
בשנת  התחלתי  הביטוח  בתחום  פעילותי  את 
2011 ובמהלכה עברתי תהליך של שנה בשילוב 
ספר  בית  היה  עצמו  התהליך  מבוגר.  סוכן  עם 
שונים,  עולמות  שני  בין  כוחות  לשילוב  מצוין 
ולמרות שלא צלח למדתי המון ממנו והוא נתן 

לי כלים רבים לשיתוף הפעולה הבא שלי.
בתהליך  שלמדתי  העיקריות  המסקנות  אחת 
בשיתוף  ביותר  הבולטים  הקשיים  שאחד  זה 
הפעולה היו החסמים הפסיכולוגים שהיו מלווים 
של  הן  העסק  לעתיד  ודאגה  פחדים  בחששות, 

הסוכן המבוגר והן של הסוכן הצעיר.
הדברים שחשוב  במהלך התהליך למדתי מהם 

המסקנה  כאשר  פחות,  ובמה  להתמקד  יותר 
את  לעשות  חשוב  שמאד  היתה  שלי  העיקרית 
ניסיון  עם  מיומנים  מקצוע  אנשי  עם  ההליך 
הבין  השילוב  של  התהליך  את  ללוות  שיוכלו 
דורי מהתחלתו ועד סופו ויהוו עין אובייקטיבית 
הוא  חשוב  נוסף  פרט  התהליך.  את  הבוחנת 
שהדברים יהיו מוסכמים מראש בין הצדדים וכל 

צד יציין מהם מטרותיו ורצונותיו מראש ויתבצע 
תאום ציפיות שימנע אכזבות במהלך התהליך.

שילוב מתבקש
הן  רבים,  הינם  דורי  הבין  לשילוב  היתרונות 
יכול  אחד  מצד  כאחד;  והמבוגר  הצעיר  לסוכן 
הסוכן המבוגר להיעזר בסוכן הצעיר בכל הקשור 

יוכל  הצעיר  הסוכן  ואילו  הדיגיטלי  לתחום 
ללמוד מניסיונו רב השנים של הסוכן המבוגר. 
בתיק  רדומים  ללקוחות  להגיע  יאפשר  השילוב 
את  להגדיל  יותר,  רבות  מכירות  לייצר  הסוכן, 
התיק הביטוחי המשותף, כניסה לתחומים חדשים 
ושמירה והגדלת מח"מ התיק. בנוסף יוכל הסוכן 
המבוגר להוריד ממנו המון לחץ על ידי הכנסת 

שיוכל  ורעב  מוטיבציה  עם  ונמרץ  צעיר  דור 
והמכירות  השירות  התפעול,  לנושאי  לדאוג 

במשרד.
הינו חשוב  דורי  בשל העובדה שהשילוב הבין 
ומורכב מהיבטים רבים קמה הוועדה הבין דורית 
שתפקידה לתת כלים פרקטיים בתחום המשפט, 
כל  והפסיכולוגי.  הארגוני  בתחום  החשבונאות, 
אלה על מנת לאפשר שיתוף פעולה קל ופשוט 

יותר בין הסוכן המבוגר לצעיר.
מטרת הוועדה הבין דורית הינה לנסות להפיג 
המבוגרים  הסוכנים  של  והפחדים  החששות  את 
והצעירים כאחד, לתמוך בסוכן המבוגר והצעיר, 
לבצע  שיאפשרו  יישומיים  כלים  ולתת  ללוות 

את החיבור בצורה נכונה וטובה לכל הצדדים.
כפי שכולנו יודעים במהלך השנים האחרונות, 
בשל נושאי רגולציה רבים, דיגיטציה שמתפתחת 
במהירות, תחרות מחירים בלתי פוסקת וכניסת 
הבין  השילוב   - הביטוח  לענף  חדשים  שחקנים 
אוקיינוס  ליצור  מנת  על  מתמיד  מתבקש  דורי 
כאחד  והצעיר  המבוגר  לסוכן  שיאפשר  כחול 
להמשיך ולהישאר רלוונטיים ולפתח את העסק 

המשותף שיישמר לעוד שנים רבות.

הכותב הוא חבר הוועדה הבין דורית בלשכת 
סוכני הביטוח מי
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בשל העובדה שהשילוב הבין דורי הינו חשוב ומורכב מהיבטים רבים, 
קמה הוועדה הבין דורית שתפקידה לתת כלים פרקטיים בתחום 

המשפט, החשבונאות, בתחום הארגוני והפסיכולוגי. כל אלה על מנת 
לאפשר שיתוף פעולה קל ופשוט יותר בין הסוכן הוותיק לצעיר

 השילוב הבין דורי: תנאי קיומי 
להמשך עולם הביטוח

סו"ב אסף רג'ואן מספר על ניסיונו בשילוב הבין דורי, על הנקודות בהן כדאי להתמקד 
במהלך התהליך ועל נחיצותה של הוועדה הבין דורית בליווי הסוכנים

shutterstock :שילוב בין דורי מלווה בחסמים פסיכולוגים ובחששות | צילום
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תימצא ב הקרוב  שבעתיד  תקווה 
חיסון  או  לקורונה  תרופה 
מפניה,  האוכלוסייה  על  שיגן 
עצמו  על  שיחזור  זמן  של  עניין  רק  זה 
העולם  ברחבי  תעופה  נמלי  בו  התרחיש 
נעולים  וקניות  עסקים  ומרכזי  נסגרים 
היום  המקומיות.  הממשלות  הנחית  בשל 
זו  מחרתיים  מחר  קורונה,  לזה  קוראים 
תהיה מגפה אחרת, או מוטציה של הנגיף 

שהתפזר במהירות ברחבי הגלובוס.
העידן  את  שמאפיינת  המוביליות 
לצמיחה  פורה  כר  מהווה  הגלובלי 
היום  עד  עצומים.  ויתרונותיה  כלכלית 
הכרנו את חסרונותיה בפשיעה או בטרור 
הנזק  עוצמת  לעומת  עולמי, שמתגמדים 
אנחנו  עיננו  לנגד  עולמית.  מגפה  של 
רואים בתי עסק קורסים. כיוון שהתרחיש 
הזה יחזור על עצמו בעתיד, בין אם בעוד 
עלינו  יובל,  או  שנים  עשר  שנים,  חמש 
להיות ערוכים לזה. הפתרון בידי חברות 

הביטוח. 

עניין של מודעות
כי  ההבנה  פה  ותתפתח  זמן  של  עניין  רק  זה 
לבתי  פוליסה  להעמיד  צריכות  הביטוח  חברות 
עסק המגינה עליהם מפני מגפות. בישראל אין 
אסונות  מפני  בביטוח  לצורך  מודעות  באמת 
בתי  מיליוני  ארה"ב.  לא  זה  שכאן  משום  טבע 
בנויים  בארה"ב  ומפעלים  עסקים  מגורים, 
טרמיטים  אפילו  או  ענק  שריפות  כאשר  מעץ, 
שבשגרה.  תופעה  הן  ושכונות  בתים  המכלים 
'בסמטת  בעיקר  הן,  גם  נפוצות  טורנדו  סופות 
הטורנדו' המשתרעת מאלינוי בצפון ועד לטקסס 
בדרום. נוסיף לרשימה המפוקפקת גם את סופות 
שונות  בעוצמות  שנה  מדי  שהולמות  ההוריקן 

בחוף המזרחי.
אבל אמריקה כבר כאן ועם זה הצורך להעמיד 
פוליסת ביטוח לבתי עסק מפני מגפות. חברות 
ביטוח  פוליסות  מספקות  האמריקאיות  הביטוח 
אם  שציינו,  הטבע  אסונות  מפני  עסק  לבתי 
למגפות  המתייחס  סעיף  ללא  להיום  נכון  כי 
זה  את  תשנה  האמריקאית  התפיסה  המוניות. 
כוח  נזקי  אופן.  באותו  לפעול  צריכה  וישראל 
ביטוחי  כיסוי  מפניהם  שיש  היחידים  עליון 
דבר  לא  ושריפות.  אדמה  רעידות  הם  בישראל 

המודעות  את  לנו  יש  הזה  במקרה  אך  שכיח, 
בנוגע לצורך להיות מוגן מפניהן. 

לחשוב על העתיד
יצליחו  הביטוח שלא  צריך לדאוג לחברות  לא 

התכנון  משבר.  בעתות  עתק  סכומי  להזרים 
על  לעמוד  הביטוח  לחברות  מאפשר  הפיננסי 
רעידת  בו  בתרחיש  עתק  הון  ולשפוך  הרגליים 
אדמה זורעת הרס רב במרכז הארץ, יכול להיות 
נזקי  מפני  עסק  על  הגנה  לפוליסה  גם  מותאם 
מגפה. ועדיין, אם נניח שחברת ביטוח ישראלית 
חברות  שכל  לזכור  יש  בזה,  לעמוד  תצליח  לא 
הביטוח הישראליות מבוטחות גם הן על ידי חברות 

ביטוח גלובליות שיגנו עליהן מפני קריסה. 
מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של הגל השני 
טרודים  עסקים  בעלי  טבעי  באופן  המגפה.  של 
יחלצו  כיצד  ולא  הנוכחי  יחלצו מהמשבר  כיצד 
יבוא  יירגע  המצב  כאשר  עתידיות.  ממגפות 
הצורך  על   - העתיד  על  גם  יחשבו  בו  השלב 
המגפה  של  הכלכליות  מההשלכות  מוגן  להיות 
את  להעמיד  צריכות  הביטוח  חברות  הבאה. 
לרווח  נוסף  אפיק   – רבה  בשמחה  הזה  המוצר 

עבורן והגנה חיונית לבעלי העסקים. 

הכותב הוא מרצה בחוג למנהל עסקים במרכז 
האקדמי לב וראש החוג למנהל עסקים בטורו 
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מדינת ישראל נמצאת בעיצומו 
של הגל השני של המגפה. באופן 
טבעי בעלי עסקים טרודים כיצד 

יחלצו מהמשבר הנוכחי ולא 
כיצד יחלצו ממגפות עתידיות. 
כאשר המצב יירגע יבוא השלב 
בו יחשבו גם על העתיד - על 
הצורך להיות מוגן מההשלכות 

הכלכליות של המגפה הבאה

 לא רק שריפות ורעידות אדמה: 
גם מגפה היא כוח עליון 

 הקורונה חיזקה בקרב רבים את המודעות להגנה כלכלית מפני נזקי כוח עליון • חברות הביטוח 
 צריכות לחשוב כבר על המוצר הבא שלהן: פוליסות לבתי עסק הכוללות הגנה מפני נזקי מגפות 

< מיכאל הומפריס

shutterstock :מפוטר בעקבות הקורונה. עלינו להיות ערוכים לקריסת בתי עסקים | צילום
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חוק הגנת הצרכן והחרגתם של סוכני 
הביטוח 

הוראות סעיף 39 לחוק הגנת הצרכן ביחס להתנהלות כלפי צרכנים לא חלות על סוכני ביטוח • לפני 
כמה שנים אף עלתה הצעה לבטל את סעיף החוק, אך היא לא הבשילה < עו”ד עדי בן אברהם
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הגנת ה חוק  הוראות  האם  נשאלתי  שבוע 
הצרכן חלות על סוכני הביטוח? אני מבקש 

להקדיש לכך את הטור השבועי שלי.
הצרכן,   הגנת  לחוק   39 סעיף  מהסוף:  אתחיל 
בה  שנה  באותה  פורסם  אשר  התשמ"א־1981, 
כי  מפורשות  קבע  הביטוח,  חוזה  חוק  פורסם 
הוראותיו ביחס להתנהלות כלפי צרכנים לא יחולו 
בלשון  מפורשות  נאמר  הדבר  הביטוח.  סוכני  על 
החוק: "הוראות חוק זה לא יחולו על שירות הניתן 
בידי אחד מאלה: תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק 
הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א־1981; מבטח או 
עסקי  על  הפיקוח  בחוק  כמשמעותם  ביטוח  סוכן 
פיננסיים  שירותים  נותן  תשמ"א־1981;  ביטוח, 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתו 

)שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו־2016".
תכלית הסייג לתחולה באה להבהיר, בין היתר, 
רשויות  יש  הביטוח  ולחברות  ולבנקים  הואיל  כי 
מפקחות אחרות כגון המפקח על הבנקים והממונה 
על רשות שוק ההון, אין מקום להטלת פיקוח נוסף 
מצד הרשות להגנת הצרכן ביחס לגופים מפוקחים 

אלו. 
שירותים  על  הפיקוח  בחוק  כי  להדגיש  חשוב 
פיננסיים )ביטוח(, אשר נחקק גם כן בשנת חקיקתו 
של חוק הגנת הצרכן קיים סעיף המאפשר פנייה 
לרשות שוק ההון, בדומה לרשות להגנת הצרכן, 
אשר ידון בתלונה כלפי הסוכן ו/או חברת הביטוח. 

הוראות החוק:
תלונות  יברר  הממונה  הציבור:  תלונות  “בירור 
הציבור שראה בהן ממש בדבר פעולה של מבטח 
לעניין  ביטוח;  בענייני  ביטוח  סוכן  של  או 
פרק  לפי  מוגבלות  מחמת  הפליה  בשל  תלונות 
מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  ה'1 
לפרק  ח'  סימן  הוראות  גם  יחולו  התשנ"ח־1998, 

האמור ובעניינים אחרים הקשורים בלקוחותיהם.
"הממונה לא יברר תלונה בעניין שהחל בו דיון 
או  משפט  שבית  או  בורר,  או  משפט  בית  לפני 
בורר הכריע בו, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, 
אולם רשאי הוא לברר תלונה בעניין שבו הוגשה 
תובענה לפני בית משפט או בורר אך טרם החל 

הדיון בה.
"דרכי הבירור: בירור תלונה יהיה בדרך שתיראה 
שבסדרי  להוראות  קשור  יהיה  לא  והוא  לממונה, 
יביא את התלונה  הדין או בדיני ראיות. הממונה 
הזדמנות  לו  ויתן  עליו  שהתלונה  מי  לידיעת 

נאותה להשיב עליה".

"תוצאות הבירור: מצא הממונה שהתלונה היתה 
ולמי שהתלונה  למתלונן  כך  על  יודיע  מוצדקת, 
עליו; הממונה רשאי לפרש בתשובתו את תמצית 
הוא להורות למי שהתלונה עליו  ורשאי  ממצאיו 
שעליו  למקרה  בין  הבירור,  שהעלה  ליקוי  לתקן 

התלונה ובין בדרך כלל, בדרך ובמועד שהורה.
או  מוצדקת,  אינה  שהתלונה  הממונה  "מצא 
למתלונן  כך  על  יודיע  לבירורו,  ראויה  שאינה 
ולמי שהתלונה עליו, ורשאי הוא לפרש בתשובתו 
את תמצית ממצאיו. העלה הבירור חשד שנעברה 
עבירה פלילית, יביא הממונה את העניין לידיעת 

היועץ המשפטי לממשלה".
ההון  שוק  רשות  באתר  מוסדר  אגב,  הנושא 
בדבר  להנחיות  בנוגע  לרבות  הציבור,  לפניות 

אופן הגשת תלונה.

הצעת ביטול
הועלתה  שנים  מספר  לפני  כי  להדגיש  חשוב 
הצעה לבטל את סעיף 39 לחוק הגנת הצרכן כפי 
שאף הציעה חברת הכנסת, הגב' קסניה סבטלובה, 
היתר  בין  ציינה  היא  בה  מטעמה  חוק  בהצעת 

בנימוקים לביטול הסעיף: 
ניגוד  "גם לגבי הפיקוח על חברות הביטוח יש 
ניתן  לכך  דוגמה  זה.  בעניין  טבוע  עניינים 
למצוא בפרסום מחודש ינואר 2015 על כך שאגף 
באשר  כשלים  מצא  האוצר  במשרד  ההון  שוק 
וסירב  שערך  בביקורת  פנסיה  סוכני  להתנהלות 
לפרסם את שמות המבוקרים ושיעור הליקויים. גם 
אם ראוי לשמור על יציבותם של הבנקים, חברות 

הביטוח ונותני שירותים פיננסיים בישראל, שהרי 
הישראלי  יציבות המשק  כדי לשמר את  בכך  יש 
בין  היחסים  הסדרת  סוגיית  כי  לזכור  יש  כולו, 
הבנק וחברת הביטוח ובין לקוחותיהם, היא סוגיה 
הצרכניות  הסוגיות  למעשה  גרידא.  צרכנית 
הנובעות ממישור היחסים בין בנק וחברות ביטוח 
ולקוחותיהם הן סוגיות שמעצם טיבן וטבען, ראוי 
הצרכן.  הגנת  חוק  במסגרת  גם  יטופלו  כי  ורצוי 
חוק הגנת הצרכן הוא האכסניה הראויה והטבעית 
לטפל בהם, שכן חוק הגנת הצרכן כשמו כן הוא, 
תפקידו להגן על הצרכן המתקשר עם גוף עסקי, 
משלו".  גדולות  ואחרות  פיננסיות  יכולות  בעל 
הגנת  חוק  כן,  "כמו  ח"כ סבטלובה:  הוסיפה  ועוד 
הצרכן נותן כלים עדינים לאכיפה אזרחית )פיצוי 
מוחרגים  אלו  שגופים  ובכך  נזק(,  הוכחת  ללא 
יכולת  ואי  אנומליה  מתקיימת  החוק,  מתחולת 
החזקים  הגופים  מול  להתמודד  הקטן  האזרח  של 
ביותר, בעוד שעל עוסקים אחרים )למשל חברות 
לראות  וניתן  חל  הצרכן  הגנת  חוק  תקשורת( 

שיפור בהתנהגותם כלפי הצרכנים".
זו לא הבשילה לכדי  אלא שכאמור, הצעת חוק 
אלו,  שורות  לכתיבת  נכון  ומשכך,  מחייב  חוק 
סוכני  על  חל  אינו  הצרכן,  הגנת  חוק  כי  אסכם 

ביטוח. 

בברכת פתיחת שנת לימודים נפלאה ובריאה.

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח

shutterstock :חוק הגנת הצרכן לא חל על סוכני ביטוח | צילום

https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Pages/Public-Inquiries.aspx


                                                                     

 עם ביה"ח הדסה   עולם הבריאותלשכת סוכני הביטוח ושל שיתוף פעולה ייחודי 

 בדיקות קורונה פרטיות לסוכני ביטוח ולקוחותיהם 
 ת:הבדיקות המוצעו

בדיקות מטוש ברווח של ארבעה ימים האחת   2-ב,(RT-PCR) עומס הנגיף –  בדיקה כפולה לשלילת מחלת קורונה ▪
 .מהשנייה. הבדיקה הכפולה שוללת את המחלה בזמן אמת ואינה יכולה כמובן לנבא שהנבדק לא יידבק בעתיד במחלה

 .לווידוא חוסר הדבקת הסובבים בטיסה עצמה בדיקה חד פעמית לפני טיסה ▪
 Covid-1ף איתור אוכלוסייה המחוסנת לנגי  –מטרתה  lgG – בדם בדיקה סרולוגית לאיתור נוגדנים ▪

 

בחלק מחברות הביטוח והפוליסות, ניתן לקבל החזר מהפרקים הרלוונטיים 
 בפוליסות )בכפוף לתנאי הכיסוי ולהפניית רופא בעקבות תסמינים( 

  למי?איך ו
 החזר מפוליסות הבריאות()אין  לכל מי שמבקש שקט נפשי, כולל נבדקים בריאים ללא תסמינים  ▪
 )אין החזר מפוליסות הבריאות( לטסים לחו"ל הנפקת דרכון בריאות  ▪
 בדיקות מהימנות ותוצאות מהירות  ▪
 הבדיקות מבוצעות ברמת גן או בירושלים תחת המעטפת של ביה"ח הדסה   ▪

 כמה זה עולה?  

 *)לפני הנחה(מחיר  סוג הבדיקה/שירות

 כולל מע"מ ש"ח RT-PCR   585 שעות  24פענוח בתוך  בדיקה בודדת

  24פענוח בתוך  IgG  -בדיקה סרולוגית לאיתור נוגדנים בדם 
 כולל מע"מ ש"ח 293 שעות 

 לסוכני ביטוח ולקוחותיהם  10%הנחה מיוחדת בשיעור של 

 ( "עולם הבריאות"-קוד ההנחה )

 תיאום הבדיקה במעמד מסור את הקוד ההטבה וההנחה יש ל מימושל

 יש להתקשר:  לפרטים נוספים ולתיאום
   *8279לקוחות סוכני הביטוח:         6778898-02סוכני ביטוח:  

 והמחירים נקבעים על ידה ועשויים להשתנות  ע"י הדסה מדיקל ובאחריותה הבלעדית נים ומבוצעיםניתוהבדיקות *השירות  
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מהפרונטלי לזום: המכללה לפיננסים וביטוח 
ממשיכה להעניק מענה מקצועי לחברי הלשכה

מעט לפני פרוץ הקורונה תכננו במכללה לצאת לדרך חדשה • המגפה שינתה את 
התוכניות, אך היא ממשיכה להנגיש את מגוון הקורסים וההשתלמויות, גם באמצעים 

דיגיטליים < סו"ב חוה פרידמן וינרב

ליאור כ לסו"ב  פניתי  אשר 
רוזנפלד, עוד לפני שנבחר לנשיא 
הלשכה, ביקשתי לקבל ליידי את 
קיבלתי  וקיים.  הבטיח  ליאור  "המכללה". 
והחלטתי לעשות את  כיו"ר,  את המכללה 
רוחי  בעיני  ארוכה  תקופה  ששרטטתי  מה 
מגירעונותיה  המכללה  את  להבריא   -

ולהנגיש אותה לחבריי הסוכנים. 
דרכים  חיפשתי  המכללה  קבלת  עם 
בעידן  המשתנים  לצרכים  מענה  לתת 
אותם  להעשיר  הסוכנים,  חבריי  של  זה 
כולנו בשינויים  ולחזק את  בידע, להנגיש 
בכיסויים  החלים  בשינויים  הרגולטוריים, 
את  להציף  שבפוליסות,  הביטוחיים 
באור  ולהאיר  הביטוח,  בתחום  החידושים 

יישאר  היתה שהחומר  הכוונה  "רדומים".  נושאים 
יוכל  סוכן  וכל  נוחה,  בצורה  המכללה  באתר 
להאזין  במשרד  או  בבית  בנסיעה,  החופשי  בזמנו 

להרצאות – ללא תשלום.
לדרך  יצאה  המכללה  האחרון  פברואר  בחודש 
לסוכנים  מוסף  ערך  שתיתן  לדרך  יצאנו  חדשה. 
מוסף  ערך  לשכה;  חברי  שהם  שלנו  החברים 
החלטנו  כאשר  וסדנאות.  השתלמויות  בקורסים; 
המנהל  בוועד  החלטנו  החדשה  לדרך  לצאת 
שכיתת ערבה תיתן לנו את המענה ונוכל לקיים 

את ההרצאות פרונטלית – בכיתה זו.

חישוב מסלול מחדש
אבל תכנונים לחוד וקורונה לחוד. תוך זמן קצר 
דבר  בכל  וכמו  הקורונה,  תקופת  עלינו  נכפתה 
צריכים היינו לחשב מסלול מחדש. מהר מאד יצאנו 
יועצי  את  ארגנו  מותניים,  שינסנו  חדשה,  לדרך 
הלשכה – חמישים במספר בניצוחו של מ"מ נשיא 
הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק וצוות מצומצם של 
אנשים ויצאנו עם עשרה מפגשים בפייסבוק באתר 
המכללה, כאשר בכל מפגש הופיעו בפנינו חמישה 
יועצים, כל אחד מהם נתן הרצאה בת דקות ספורות 
– בה עדכן את חברינו הסוכנים מה הערך המוסף 
הלשכה  חברי  הסוכנים  במה  לתת,  יכול  שהוא 
יכולים לקבל ייעוץ ולהיעזר במידע של כל יועץ.

וכללו  בידע,  ומעשירים  מגוונים  היו  המפגשים 
הרצאות בנושאי תעבורה, דיני נזיקין מימוש זכויות 
בפגיעות גוף ברכב. שמאות רכב, אימון עסקי, הערכת 
שווי תיק סוכן והיבטי מיסוי. חבויות, הנדסי, קבלנים, 
תמ"א, תביעות רכוש ואובדן רווחים, בריאות וסיעוד, 
ירושה  דיני  הרחבה,  צווי  עבודה  דיני  רגולציה, 
האפוטרופוס  מטעם  מתמשך  כוח  ייפוי  וצוואות. 

הכללי, תביעות נגד קרנות פנסיה: פנסיית נכות, אי 
כושר עבודה, מחשוב, מיסוי פנסיוני, יישום והטמעת 
עמלות  בדיקת  הביטוח,  לסוכני  ובקרה  רגולציה 

סוכנים, מחשוב, ביטוח סייבר ועוד.
אחת  לאור  היוצא  חדש,  מגזין  עם  יצאנו 
פעילויות  כל  מרוכזים  במגזין  ב';  בימי  לשבוע 
סדנאות  קיימנו  בקלות.  להירשם  וניתן  המכללה, 
ביטוח  בנושאי  אורחים  מרצים  עם  והשתלמויות 
צח  אורנה  רו"ח  של  מרתקת  הרצאה   – לאומי 
גלרט, ולנטין ליסק - נסיעות לחו"ל, יפעת ברעם 
- שימור לקוחות, עו"ד ג'ון גבע, עו"ד יעקב עוז 

- עבודה מהבית ואבטחת המידע, עו"ד קן דרור.

להכרת  צימר  אמיר  עם  קורסים  קיימנו 
בצוואות  העשרה  הטכנולוגי,  והעידן  הזום 
וירושות, חני שפיס בנושאי ביטוחי בריאות, 
רו"ח קובי יתח - פתרונות מיסוי ופרישה, 

איריס מורדוך - מחלות קשות.

היד עוד נטויה
עומדים  ואנו  נטויה  עוד  שידנו  כמובן 
רבות  והשתלמויות  קורסים  עם  לצאת 
כלכלת  משכנתאות,  קורס  כגון:  ומגוונות 
המשפחה, קורס תכנון פרישה, דירקטורים, 
וסוקר  חקלאות  רכוש  שמאי  גישור, 
סיכונים, חסכון פנסיוני בתקופת הקורונה, 
מוצרים  חדשה,  פנסיה  בקרן  תיקני  תקנון 

לסוכנים, אחריות מוצר. 
חברי הסוכנים, אני בהחלט ממתינה ומצפה לקבל 
השתלמויות  לקורסים,  ובקשות  רעיונות  מכם 

וסדנאות.
זו הזדמנות להודות בראש וראשונה לדבי מורנו, 
מנכ"לית המכללה, אסתי פלד רכזת קורסים סניף 
חיפה, לנעם גולן מנהלת תקשורת שיווקית, לשי 
של  המנהל  הוועד  לחברי  ברקאי,  מיכל  בלייך, 
המכללה, וכמובן לעומד בראש כולנו – ומנצח על 

עבודתנו מוטי ארבל, מנכ"ל הלשכה.

הכותבת היא יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח, 
MDRT וחברת הנהגת clu

shutterstock :גם השתלמויות דיגיטליות | צילום

מפרגנים למכללה
חיוביים רבים על התנהלותה בתקופת הקורונה.  וביטוח מקבלת פידבקים  המכללה לפיננסים 
להלן אחד הפירגונים האחרונים, של סוכן הביטוח חנוך הירשוביץ, שהגיע לידיה של דבי מורנו, 

מנכ"לית המכללה:
"אני רוצה להביע את התפעלותי מהמהפך שהובלתם במכללה לביטוח ופיננסים. לטעמי אין 
בעידן  במיוחד  הזמן,  כל  בשטח'  'נמצאים  אתם  חדשה.  ביצירה  פשוט  מדובר   - בשדרוג  מדובר 
הקורונה אני מרגיש כי אתם מלווים את הסוכנים על כל צעד ושעל וכל פעם מאירים זווית נוספת 

שחסרה או שאינה ברורה דיה.
"אין ספק כי תורמת לכך העובדה שמעבר לקורסים בתשלום אתם נותנים ערך מוסף גם ללא 
תמורה. העובדה שאימצתם את הזום ככלי מרכזי בפעילותכם כאשר החומרים וההרצאות נשארים 

באוויר זו תרומה אדירה אשר באה לשימוש בכל רגע נתון.
"כמי שמכיר את פעילותך לאורך שנים אני בטוח שהתרומה שלך למערכת גדולה ביותר הן 
באינטנסיביות העבודה, הן במסירות ובזמינות בכל שעה, ועל הכל נעימות וסבר הפנים המאירות 

להם אנו זוכים.
היא  צלחתכם  והצליחו.  עלו  הדרגים.  בכל  הצוות  ולכל  לחווה  גם  וברכתי  תודתי  את  "מסרי 

הצלחת כולנו – הסוכנים".



| 27 באוגוסט 212020  02  02  02  02  02  חדשות הלשכה | השתלמות בזום

מגזין הקורסים
המכללה

לפיננסים וביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

חדש!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

לחצו
כאן!

מדריך: תוכנות משרדיות שכדאי שתכירו
< רונית מורגנשטרן

הוועדה ב של  הפעולה  שיתוף  מסגרת 
הטכנולוגית בלשכה והמכללה לפיננסים 
ההשתלמות  השבוע  התקיימה  וביטוח 
השנייה בסדרה שנועדה להציג בפני ציבור סוכני 
הקיימות  והתוכנות  היישומים  מגוון  את  הביטוח 

בשוק עבור משרד הסוכן. 
יו"ר הוועדה סו"ב עמוס גואטה מסר שמתוכננות 
השתלמויות נוספות בסדרה זאת כדי לכסות את 
מרבית בתי התוכנה. לדבריו, כמו בפעם הקודמת, 
צפיות  לאלפי  זכתה  ההשתלמות  הפעם  גם 
בווידאו שנמצא בדף הפייסבוק  וגם  בשידור החי 
בתי  בהצגת  שאין  מבהיר,  הוא  המכללה.  של 
או אחרת  זאת  תוכנה  התוכנה משום המלצה על 
והמטרה לאפשר לחברי הלשכה להתרשם מקרוב 

מהמוצרים.
וסגנו  גואטה  סו"ב  יחד  הנחו  ההשתלמות  את 

סו"ב מוטי הרשקו.
על  סיפר  אלוני  התוכנה  מבית  אלבז  אלון 
בענן  מרכזיה   - בחברה  האחרונים  החידושים 
עיקריות  חברות   2 בין  כרגע  הלקוח,   לבחירת 
voicenter + 015 ובקרוב תתווסף חברת מרכזיה 
אוטומטית  שמירה  מאפשרת  המרכזיה  נוספת. 

בכרטיס לקוח, הקלטות שיחה גם מהניידים, זיהוי 
מתקשר והפקת חלון + חייגן ללא צורך ברכישת 
ציוד נוסף לבעלי טלפון IP. עוד מציעה החברה - 
מערכת נוכחות עובדים )הדפסת כרטיס(; הנהלת 
חשבונות מלאה ותוכנת מס הכנסה; הזמנת גיבוי 

לכל החומר ועוד.

שיפור השירות
אריק אלמגור מבית התוכנה אלמגור סיפר על 
מערכת EasyFLOW Almagor בניית תהליך 
מכל טופס תוך דקות ואזור אישי עם עדכון תיק 
אלמגור  מערכת  על  דינמי;  וביטוחי  פנסיוני 
הקמת  כי  ציין  הוא  פנסיוני.  לייעוץ  ריטיירנט 
תהליך העבודה יכול להתבצע על ידי המשתמש 
בניגוד  מתכנת,  בשעות  צורך  ללא  במערכת 

למערכות קיימות היום בשוק.
 -  OTP שירות  באמצעות  מאובטחת  המערכת 
מדובר  שאם  כך  הלקוח,  של  שלבים  בשני  זיהוי 
בלקוח קיים נתוני הלקוח ימולאו אוטומטית על 
ידי המערכת. הגישה ניתנת רק באמצעות סיסמה 

שנשלחת  לטלפון האישי של הלקוח. 
סוכנות  לכל  יאפשר  המערכת  פיתוח  לדבריו, 

ההסדרים  מנהלי  כמו  שירות  לתת  קטנה 
חודשית  בעלות  המוסדיים  הגופים  או  הגדולים 
נמוכה מאוד ללא צורך בפיתוח מערכות יקרות 

ומסורבלות. 
הינה  פוליוויז  כי  ציין  מפוליוויז  לקסר  אודי 
מוקדי  סוכנים,  לחברות,  המיועדת  מערכת 
הביטוח.  בעולם  פגישות  ומתאמי  מכירות 
הביטוח  תיק  כל  את  ומנתחת  אוספת  המערכת 
כך  ידי  ועל  הביטוח  חברות  מכלל  הלקוח  של 
ובבחירת  הלקוחות  של  והבנה  בזיהוי  עוזרת 
ללקוח.  ביותר  הרלוונטיים  וההצעה  המוצר 
תהליך המכירה הופך ממוקד בלקוח ובצרכיו ולא 
במוצר, וכתוצאה מכך חלה עליה בשביעות הרצון 
של הלקוחות, באחוזי סגירה של אנשי המכירות 

וירידה בעלויות רכישת הלקוח והנטישה. 
הפקת  על  שטרח  מי  לכל  הודה  גואטה  סו"ב 
פרידמן  "לחוה  המכללה:  במסגרת  ההשתלמות 
שי  המכללה,  מנהלת  מורנו  דבי  המכללה;  יו"ר 
הטכני  הצד  על  המידע  מערכות  מנהל  בלייך 
ליאור  הלשכה,  מנכ"ל  ארבל  מוטי  הזום,   של 
הורנצ'יק מ"מ וסגן נשיא הלשכה, שמלווה ועוזר 

רבות לפעילות ועדת הטכנולוגיה".

https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2518/


מהרו להבטיח את מקומכם, יש למה לצפות....

התאמת סוכן הביטוח ל"עולם החדש"

מזמינים אתכם להשתתף 
בכנס המחוזות הראשון 

שיערך באולפן שידור דיגיטלי

כל המחוזות במקום אחד!

15.9.2020
להרשמה לחצו כאן

פתוח
לכולם!

מחוז
מרכז

מחוז
הדרום

מחוז
צפון

מחוז
השרון

מחוז
ירושלים

מחוז
השפלה

LIVE

https://ws.eventact.com/mehozot
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 

פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי. 
תנאים מצויינים למתאימים - עמלות גבוהות- שירותי 

 משרד - תיאום פגישות. קו"ח למייל: 
ofir@mishorim-ins.co.il 

למשרד סוכן ותיק בקרבת קניון חולון דרוש/ה בעל 
הכשרה בביטוח או בהתמחות, או בעל/ת רישיון לסיוע 

בעבודת המשרד ושיווק טלפוני. 03-5032893.

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
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! 

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

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
 "אתר פרישה למכירה – טל'- 1599-500-570 

)www.prisha.co.il(
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

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

המבטחים הגרמניים: 
דרוש פתרון לביטוח 

מגפות בגיבוי הממשלה

רגון מנהלי הסיכונים והביטוחים בגרמניה וארגון סוכני א
הביטוח והברוקרים פנו בדרישה ליצור מכניזם לטיפול 
בביטוחים, דוגמת פול הביטוח בפני טרור Extremus. הפול 
הגרמני,  במשק  וגדולות  קטנות  לחברות  ביטוחי  כיסוי  יעניק 

כולל עצמאים.
חוזר   )GVNM( והביטוחים  הסיכונים  מנהלי  ארגון  למעשה, 
בצרפת,  היוזמות  פי  על  לפעול  גרמניה  מממשלת  ודורש 
בכיסוי  לטיפול  פרטי־ציבורי  מיזם  ליצירת  וארה”ב  בריטניה 
הביטוח  שחברות  העובדה  לאור  זאת  מגפות.  בפני  ביטוחי 
כבר  דיונים   .2004 משנת  כבר  מגפות  בפני  לבטח  הפסיקו 
מתקיימים עם הממשל הפדרלי הגרמני, אולם ארגוני הביטוח 
פול  לגיבוש  הדיונים  את  תדחוף  הציבורית  שהקריאה  מצפים 

הביטוח החדש.
גם ארגון חברות הביטוח הגרמניות )GDV( הגיש ביוני תוכנית 
להקמת פול ביטוחי למגפות. המודל של הארגון כולל שילוב 
שוקי ההון, מבטחים והממשלה. הודגש שאין לסמוך רק על סיוע 
ממשלתי ולכן יש לגבש שותפות בין הממשלה והסקטור העסקי.

עקב הקיטון בשימוש ברכב 
פרטי - זינוק ברווחי החיתום 

בביטוחי הרכב 

ברת הרייטינג הפיננסית פיץ’ מדווחת כי מגפת הקורונה הזניקה את רווחי ח
החיתום בביטוחי הרכב במחצית הראשונה של 2022. זאת בעקבות הקיטון 

החד בשימוש ברכב פרטי שהוריד את תביעות המבוטחים בענף הרכב.
הביטוח  בסקטור  הגדולים  ההפסדים  את  לקזז  סייעה  זו  התפתחות  פיץ’,  לפי 
הקורונה.  מגפת  עקב 
התמקדו  ההפסדים 
ביטוח  משיבושים בעסקים, 
אחריות מקצועית ופיצויים 
היא  המשמעות  לעובדים. 
שלמגפה היתה השפעה על 
ועל  הצרכנית  ההתנהגות 
הרווחיות של ביטוחי הרכב 
של  הראשונה  במחצית 
2020. מבטחי המשנה הגיבו 
על השיפור ברווחי ביטוחי הרכב על ידי הקטנת חשיפת הסיכונים באמצעות קיטון 
וההטבות  הירידות  היקף  דיווידנדים.  ותשלום  בחיתום  חידושים  הפרמיות,  של 

מסתכמות בכ־21 מיליארד דולר.
 

קיטון בשימוש ברכב פרטי בעקבות הקורונה
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