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אישיות לתלמידים ולהורים 
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ממשיכים במאבק
הלשכה על כניסת ישראכרט לביטוח: 

 "מי שיפגע מהמלך הוא הציבור. 
נוסיף אותה לתביעה שהוגשה נגד 

מקס" < עמ' 4
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"5,000 חברי 
לשכה עד 

דצמבר"
לראשונה בתולדות הלשכה 

יערך ב־15 בספטמבר כנס 
מחוזות וירטואלי • את הכנס 

ילווה מגזין דיגיטלי מיוחד של 
"ביטוח ופיננסים" • מוטי ארבל, 

מנכ"ל הלשכה, מספר בראיון 
לקראת הכנס על התאמת 

הסוכן ל"עולם החדש" ועל 
התוכנית הייחודית לכנסים 

הארציים < עמ' 2

מחוז ירושלים

מחוז הצפון

מחוז השרון

מחוז מרכז

מחוז השפלה

מחוז דרום
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"
מיוני ועד סוף אוגוסט גייסנו 180 סוכנים 
חדשים לעומת 74 סוכנים באותה תקופה 
אשתקד. זה קצב גידול של פי 2.5. בקצב 
רף  את  נחצה  השנה  שבסוף  בטוח  אני  הזה, 
5,000 חברי לשכה ואוכל לבשר על כך בכנס 

'העצמה נשית' שיתקיים בדצמבר השנה".
כך לדברי מוטי ארבל, מנכ"ל לשכת סוכני 
הביטוח, בראיון המתקיים עמו תשעה חודשים 
המחוזות",  "כנס  לתפקידו.  שנכנס  לאחר 
בתולדות  לראשונה  יתקיים  ארבל,  יזם  אותו 
הלשכה בכלל, ובאופן דיגיטלי לאור התקופה. 
הכותרת  תחת  בספטמבר  ב־15  יתקיים  הכנס 
– "התאמת הסוכן לעולם החדש". הוא יכלול 
חמש הרצאות מקצועיות של מומחים בתחומים 
סטנד־אפ  הופעת  הסוכן,  לעבודת  המשיקים 
והרמת כוסית משותפת ב"זום". פרטים מלאים 

יתפרסמו בקרוב.
לשאלה כיצד הגיעה הלשכה להישג המרשים 
בגיוס חברים חדשים עונה ארבל: "א. אין ספק 
הנחרצים  מאבקיה  בשטח,  הלשכה  שפעילות 
של ההנהגה שלה בראשות הנשיא סו"ב ליאור 
הרגולציה  מול  הסוכנים,  לטובת  רוזנפלד 
סוכני  אצל  היטב  מהדהדים  הביטוח,  וחברות 
ללשכה;  להצטרף  אותם  ומעודדים  הביטוח 
גיוס חברים  יחידת  - הקמתי  ב. בצד הפרקטי 
חדשים, שימור קיימים והחזרת חברים; הבאתי 
שתי נשות מכירה מקצועיות שהשתלבו ביחידה 
של  ומכירות  שיווק  סמנכ"ל  שמש,  שי  של 

הבאים'  'ברוכים  ערכת  פיתחנו  גם  יחד  הלשכה. 

דיגיטלית  חבילה  שזו  חדש,  סוכן  כל  שיקבל 
חברות  פרטי  הלשכה,  לחברי  הטבות  הכוללת 
הביטוח, קבוצת יועצים בתחומים שונים אשר ילוו 
את החבר החדש בראשית דרכו, קורסים מקצועיים, 

ומתנות פיזיות למצטרפים".
יושק קמפיין  בחודש הבא  כי  חושף ארבל,  עוד 
כדאי  בלמה  יתמקד  "הקמפיין  הלשכה:  של  חדש 
וצריך הלקוח סוכן ביטוח, והערך המוסף של סוכן 

הביטוח. נוציא את 'שוקה' לאור, אך בצורה שונה".
תקציב לקמפיין בסך כמיליון שקל הושג על ידי 

ארבל עצמו, שגייס בתוך יומיים בלבד את הסכום 
המרשים הזה מחברות ביטוח ובתי השקעות.

תשעה כנסים ארציים
מתוך  הראשון  הכנס  הוא  המחוזות  כנס 
שיתקיימו  מתוכננים  ארציים  כנסים  תשעה 
ב"זום",  בדצמבר  ה־17  ועד  בספטמבר  מה־15 
הכנסים  פרונטלי.  באופן  גם  שיתאפשר  ובמידה 

פיננסים,  בריאות,   - הנוספים  המתוכננים 
"ברוכים  כנס   ,MDRT אלמנטרי,  פנסיוני, 
וב־17  וחדשים,  צעירים  לסוכנים  הבאים" 

בדצמבר כנס העצמה נשית. 
ביותר  הגבוהה  ברמה  יהיו  "הכנסים 
טלוויזיה  תכנית   – הדיגיטציה  שמאפשרת 
חדשות.  אולפן  של  איכות  עם  חי  בשידור 
הצערת  של  לעצמי  שהצבתי  המטרה  לטובת 
הפתרונות  את  לתת  חייבים  הלשכה, 
שיבינו  כדי  הראשונה,  מהשורה  הדיגיטליים 
שמדובר בלשכה מעודכנת, חדשנית ובועטת", 
מדגיש ארבל, ומוסיף: "התאמתי את הכנסים 
לעולם החדש, שיהיו דיגיטליים ואולי בהמשך 
חלק  להכניס  יהיה  כשניתן  היברידיים,  גם 
או  מהמשרד  יצפו  וחלק  לאולם  מהסוכנים 
בתי  או  ביטוח  שחברות  סבור,  אני  מביתם. 
והמקצוענות  העושר  את  שיראו  השקעות 
בכנסים הדיגיטליים, יפנימו שמדובר בלשכה 
ביצענו  בעצמה.  ובטוחה  יותר  צעירה  חדשה, 
מכרז בין הרבה מאוד גופים להפקה דיגיטלית 
ביותר,  הטובים  את  לבחור  כדי  הכנסים,  של 

ואני משוכנע שנפיק כנסים שלא יישכחו".

לקראת איזון
בעקבות  כי  הלשכה,  מנכ"ל  מגלה  עוד 
המכללה  להבראת  שנעשו  הפעולות 
בסוף  לאיזון  תגיע  היא  וביטוח,  לפיננסים 
מעל  בהפסדים של  היתה  "המכללה  זו:  שנה 
תכנית  את  קידמתי   .2019 בשנת  שקל  מיליון 
את  ומכרנו  שמחי,  רענן  קודמי  שיזם  ההבראה 
 .BDO לחברת  סוכן  לרישיון  הקורסים  ניהול 
מורנו,  דבי  את  מיניתי  מעובדים,  נפרדתי 
המכללה,  למנהלת  הדרכה,  רכזת  שהייתה 
מגזין  והוצאנו  משרה,  בחצי  עובדת  הוספתי 
במכללה  צפויות  פעילויות  של  מהודר  שבועי 
הקורונה  למרות   – התוצאה  הסוכנים.  לטובת 
חלקן  ל"זום",  ההדרכות  כל  את  שהעבירה 
בסוף  נגיע  בתשלום,  וחלק  עלות  ללא  הגדול 
גם  המכללה.  של  הכלכלי  במצבה  לאיזון  השנה 
מאוד  מהסוכנים  מקבלים  שאנחנו  הפידבקים 
הפיזיות  הכיתות  גם  עכשיו  ומחזקים,  טובים 
מתמלאות, כשאפשר להכניס לחלל סגור עד 25 

סוכנים", מספר ארבל.
במגזין  יפורסם  ארבל  מוטי  עם  המלא  הראיון 
"כנס המחוזות" שיופץ באופן דיגיטלי ביום הכנס.

למרות משבר הקורונה: קצב המצטרפים 
ללשכה גדל פי 2.5 לעומת השנה שעברה

מנכ"ל הלשכה, מוטי ארבל, מספר בראיון לקראת כנס המחוזות המתקרב על הגידול בקצב 
המצטרפים ללשכה, על עמידה בתקציב 2020 ועל איזון כלכלי של המכללה < רונית מורגנשטרן

מנכ"ל הלשכה: "התאמתי את הכנסים לעולם החדש, שיהיו 
דיגיטליים ואולי בהמשך גם היברידיים, כשניתן יהיה להכניס 

חלק מהסוכנים לאולם וחלק יצפו מהמשרד או הבית"

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

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

ביטוח 
ופיננסים

ארבל. "הכנסים יהיו ברמה הגבוהה ביותר שמאפשרת הדיגיטציה" 



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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 הלשכה: הממונה מאפשר לחברות האשראי להציע
ביטוח למרות השימוש הבעייתי במידע שברשותן

 חודשיים אחרי MAX - ישראכרט קיבלה רישיון סוכנות ביטוח • הרישיון הוענק לחברה השבוע 
ע"י הממונה ברקת < רונית מורגנשטרן

ביטוח ה ההון,  שוק  על  ממונה 
ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון 
על  השבוע  שני  ביום  חתם 
היתר שליטה ורישיון לחברת כרטיסי 
הפצת  לתחום  ישראכרט  האשראי 
מוצרי ביטוח. על פי הרישיון, הסוכנות 
מסוימים  בענפים  לפעול  מורשית 
בלבד ותתמקד בתחומי הביטוח הכללי 
הרישיון,  קובע  עוד  לחו"ל.  והנסיעות 
חברות   4 מול  תעבוד  ישראכרט  כי 

ביטוח לפחות, בעמלה אחידה.
מתכוונת  הסוכנות  הממונה,  לדברי 
מוצרי  של  מגוון  ללקוחות  להציע 
הורדת  תוך  עבורם,  שיותאמו  ביטוח 
גבוהה  וחווית שירות  עלויות למבוטח 

וטכנולוגית.
כי  ההון,  שוק  מרשות  נמסר  עוד 
מעמיקה  בדיקה  לאחר  בוצע  ההליך 

של צוות הרשות בהובלת אוהד מעודי, סגן בכיר 
החברה  של  העסקיות  התכניות  ובחינת  לממונה 
במהלך החודשים האחרונים, לרבות בחינה בתחום 
הכרה  מתוך  המידע,  ואבטחת  הסייבר  הגנת 
החברה  לקוחות  פרטיות  על  ההגנה  בחשיבות 
וידאה הרשות  ומערכות המידע. במהלך התהליך 
כי החברה לא תעשה שימוש במידע המצוי אצלה 
במידע  שימוש  וכל  לקוחות  להפלות  מנת  על 
התאמה  ולטובת  הדין  להוראות  בהתאם  יעשה 

אישית של המוצרים לצורכי המבוטחים.
ישראכרט  של  כניסתה  כי  מדגישים,  ברשות 
בו  בביטוח  התיווך  בענף  התחרות  את  תגביר 
עם  עובדים  הביטוח  וסוכנויות  מסוכני  כ־85% 
כ־15 חברות  ביטוח בלבד מתוך  עד שתי חברות 

מקבלות  הגדולות  הסוכנויות   50 וכן  פעילות 
כ־1,200  שמקבלות  העמלות  מסך  מ־50%  יותר 
הסוכנויות הפעילות. בנוסף, כניסתה של הסוכנות 
חדשניים  טכנולוגיים  באמצעים  שימוש  תעודד 
דיגיטלי,  ארנק  באמצעות  ביטוח  תקבולי  כגון 
העברת תשלומי ביטוח באמצעות אפליקציה ועוד. 

שימוש בעייתי במידע
הממונה ברקת ציין: "הצטרפותה של ישראכרט 
בשוק  תחרות  להגדיל  נועדה  הביטוח  לתחום 
את  לשפר  מנת  על  הצרכנים,  לטובת  הביטוח 
ציבור  בקרב  עלויות  ולהפחית  המוצרים  התאמת 
המבוטחים. הצעד הנוכחי הינו המשך ישיר לרצונה 

הסוכן  מודל  את  לקדם  הרשות  של 
היתר,  בין  שמטרתו,  האובייקטיבי 
לבטל את ההטייה ליצרנים המשלמים 
ולאפשר  לסוכן,  יותר  גבוהות  עמלות 
לציבור  יותר  וטובה  רבה  בחירה 
לשר  להודות  רוצה  אני  המבוטחים. 
האוצר ולסגן שר האוצר שתומכים בנו 
בקידום התחרות בתחום לטובת אזרחי 

ישראל".
נמסר  הביטוח  סוכני  מלשכת 
ההון  שוק  על  "הממונה  בתגובה: 
האשראי  לחברות  לאפשר  ממשיך 
שחברות  למרות  זאת  ביטוח,  להציע 
האשראי מודות בשימוש הבעייתי שהן 
עושות במידע שיש ברשותן וההזהרות 
החוזרות ונשנות מצדנו. אנו נמצה את 
כל הכלים העומדים לרשותנו על מנת 
את  המשרתת  הוגנת  תחרות  להבטיח 

הציבור".
המאבק  לטובת  גייסה  הלשכה  כי  לציין,  יש 
יו"ר  בידי  גובשה  ואף  בכנסת  שלה  הלובי  את 
הקואליציה ח"כ מיקי זוהר, הצעת חוק נגד כניסת 
בנוסף,  הביטוח.  לתחום  האשראי  כרטיסי  חברות 
הלשכה הגישה תביעה מנהלית באמצעות משרד 
המחוזי  המשפט  לבית  ושות'  ארנון  יגאל  עו"ד 
להעניק  ברקת  החלטת  את  לביטול  בירושלים 
לחלופין  או  מקס,  לחברת  ביטוח  סוכן  רישיון 
את  מחדש  "ישקול  הממונה  כי  להורות  בלבד 
בקשת מקס לקבלת רישיון סוכן ביטוח, בשים לב 
התיווך  לתחום  מכניסתה  הצפוי  התחרותי  לנזק 
בביטוח ולרבות בחינת הצורך בהטלת מגבלות על 

פעילות מקס בתחום זה".

shutterstock :הלשכה: "מי שיפגע מהמלך הוא רק הציבור" | צילום
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בהראל דואגים ללקוח להחזר עלינו!
 הוצאות על ביטול טיסה,

גם במקרה של חום

בכפוף לרכישת הרחבה לביטול/קיצור נסיעה. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסה.

 רוזנפלד: "הימים האלה מחזקים את הדעה 
שאי אפשר בלעדינו"

נשיא הלשכה התייחס בוועידת הסוכנים והיועצים של עדיף לכניסת חברות האשראי 
לענף הביטוח ולקשיים שחווים הסוכנים בתקופת הקורונה • הממונה על רשות שוק 

ההון הודיע בוועידה על שתי רפורמות חדשות < רונית מורגנשטרן

"
ההון  שוק  רשות  מול  התביעה  את  נעבה 
שוב  ישראכרט.  את  גם  בה  ונכלול  ומקס 
רשות שוק ההון דואגת רק לבעלי ההון ואת 
המגוחכת  הטענה  ישראל.  אזרחי  ישלמו  החשבון 
של הרשות שהיא פועלת למען התחרות מופרכת 
לחלוטין ואין בה כל בשורה לציבור... אנשים שלא 
פגשו מעולם מבוטח מבקשים לקבוע מה טוב לו. 
ואתי למצות כל  וגמור עם ההנהגה שלצדי  מנוי 

הליך אפשרי לתקן את העוול הזה".
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  אמר  כך 
בראיון אחד על אחד שהתקיים בוועידת הסוכנים 
השבוע.  שהתקיימה  עדיף  של  ה־12  והיועצים 
בימים  לדעת  "נוכחנו  הדגיש:  רוזנפלד  סו"ב 
האחרונים שכל מה שאמרנו מתבצע; מקס בניגוד 
לה  שנתנו  ללקוחותיה  פונה  הרישיון,  לתנאי 
כדי  ביטוח,  לצורכי  את פרטי ההתקשרות שלא 
למכור להם ביטוח. הציבור לא יכול להיות שבוי 
בידיהן של חברות האשראי ואזוק על ידן במתן 
הלוואה למול ביטוח, במתן הגדלת האשראי מול 
בצורה  דברו  את  לומר  צריך  ביהמ"ש  ביטוח. 
מדובר  פנים:  לשני  משתמעת  שאינה  ברורה, 
בשימוש  הוגנת,  לא  בתחרות  בריכוזיות,  כאן 

במידעים שהולכים לפגוע בציבור". 
רועי ויינברג, לגבי פעולות  לשאלת המראיין 
הלשכה לטובת סוכני ביטוח שחווים קושי כלכלי 
כמו  הביטוח  "סוכני  רוזנפלד:  אמר  זו,  בתקופה 
ציבור העצמאים נפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה. 
בהתחלה  כבר  יוזמים;  אלא  מגיבים  רק  לא  אנו 
פעלנו למול כל מנכ"לי חברות הביטוח וביקשנו 
הלוואות,  במתן  הסוכנים  לצד  לעמוד  מהם 
נענו  החברות  עסקים.  וקבלת  חיתום  מקדמות, 
לפניות; רק לפני מספר ימים דיווחנו על חברה 

אין  גדולה שהקדימה את העמלות באופן קבוע. 
שמרגיש  ממנו  שנשמע  בישראל  ביטוח  סוכן 
גם  זיהינו  כאן.  עצרנו  לא  אבל  לבד.  שנשאר 
את  שמנענו  אלה  אנחנו   - לציבור  הסכנות  את 
הפידיונות מקרנות ההשתלמות, מקופות הגמל, 

מביטוחי המנהלים, בהכוונה נכונה לציבור".
בהתייחסו להגבלת גיל המבוטחים ל־60 בפוליסות 
ביטוחי הנסיעות לחו"ל החדשות, סיפר נשיא הלשכה 
הודיעו שלוש  לחברות,  הלשכה  פניית  בעקבות  כי 
מהן שמגבלת הגיל לא קיימת אצלן. "אני מצפה גם 
שהוא  ושיוכיח  דברו  לומר  ההון  שוק  רשות  מראש 

תומך בציבור המבוטחים", הוסיף רוזנפלד.
לתכניות  הלשכה  נשיא  התייחס  דבריו  בסיום 
הביטוח  "סוכני  ואמר:  בכהונתו  האחרונה  לשנה 
ימשיכו להיתפס בידי הציבור כאוטוריטה, כבעלי 
המקצוע וזה בהרבה מאוד עבודה קשה של לשכת 
והגאווה  הכבוד  לי  יש  שבהחלט  הביטוח  סוכני 
לעמוד בראשה כלשכה מובילה שהיא מודל לחיקוי 
גם ללשכות אחרות מקבילות לנו. בסיוע הלשכה 
סוכני הביטוח ימשיכו להוביל את הציבור למקומות 

ישרה  הגונה,  בצורה  זה  את  ויעשו  טובים 
ומקצועית כפי שעשו עד היום. אנו מוכיחים 

רוזנפלד, ברקת | צילום: גיא קרן, לע"מ
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שיא התאחדות התעשיינים והנהגת לשכת סוכני הביטוח נפגשו השבוע על נ
מנת לקדם שיתוף פעולה בין הגופים.

נשיא  תומר;  רון  ד"ר  התעשיינים,  התאחדות  נשיא  נכחו  בה  בפגישה 
לשכת סוכני הביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד; מ"מ הנשיא, סו"ב ליאור הורנצ'יק; 
ישראל גרטי דנו הארבעה באפשרויות  ויו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכה, סו"ב 

לשיתופי פעולה בין התאחדות התעשיינים ולשכת סוכני הביטוח. 
בין הנושאים שנידונו עלו האפשרויות לקידום שיתופי פעולה בתחומי החקיקה, 
ייעוץ, ליווי והדרכה אישית של אנשי לשכת סוכני הביטוח, של ציבור התעשיינים 

והעצמאים והעצמאיות. 
"יש מקום לשיתוף פעולה עם לשכת סוכני הביטוח ולהרחבת ארגז הכלים העומד 

לרשות התעשיינים והעצמאיים", אמר ד"ר תומר.
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח: "אני מברך על שיתוף הפעולה 
נוספים דוגמת שיתוף  ליזום שיתופי פעולה  עם התאחדות התעשיינים. בכוונתנו 
פעולה זה אשר יאפשרו לנו לפעול לטובת הציבור בצורה רחבה יותר ויעילה יותר".

הנהגת הלשכה ונשיאות 
התאחדות התעשיינים נועדו 

השבוע באפשרות לקידום 
שיתופי פעולה

נשיא הלשכה: "בכוונתנו ליזום שיתופי פעולה נוספים 
דוגמת שיתוף פעולה זה אשר יאפשרו לנו לפעול 

 לטובת הציבור בצורה רחבה יותר ויעילה יותר" 
< מערכת "ביטוח ופיננסים"

הנהגת הלשכה ונשיא התאחדות התעשיינים | צילום: יח"צ

יומיום שעושים את זה והימים האלה מחזקים את הדעה שאי אפשר 
בלעדינו".

מערכת פנסיונית חדשה
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, הודיע בוועידה 
על הקמת "מערכת מרכזית תפעולית שתאפשר לכל השחקנים בענף 
הפנסיוני הוזלה של עלויות התפעול". לדבריו, ברשות מתכוונים לקדם 

את הקמת המערכת יחד עם המכרז העתידי של המסלקה.
"הרפורמה הזו הולכת לשנות את מפת התחרות בפנסיה, כך שכל מי 
שיש לו יכולת ו־Track record בניהול נכסים, בניהול השקעות, יוכל 
להיכנס ללא חסמים תפעוליים. המערכת תאפשר חדשנות טכנולוגית, 
תאפשר סליקת הכספים יחד עם המידע והתאמה של המידע, ולכן גם 

יותר לאזרחים  טיוב נתונים בתוך התהליך. היא תאפשר הנגשה קלה 
לתוך המערכת, כך שיהיה להם ברור יותר מה הם חוסכים, מה הזכויות 
הזו  שהמערכת  נבטיח  ואנחנו  לחיסכון  ומה  לביטוח  הולך  מה  שלהם, 
תפעל כפי שפועלים החסכונות בבנקים", אמר הממונה בנאום הפתיחה 

של הוועידה. 
לדבריו, הוא מאמין שהחיסכון ארוך הטווח צריך לעבוד באופן דומה 
לזה בו עובד חיסכון בנקאי. "נכון, הוא מורכב וקשה יותר, אבל בסופו 
של דבר זה עניין של מידע, איך מחברים מידע לסליקת כספים ואיך 
דואגים שהמידע הזה יעבור תהליכים של טיוב ובקרה באופן כזה שאנחנו 
ניתן לאזרחים את המידע בצורה מדויקת ובצורה עתית, וכך המערכת 

הזו תשרת את האזרח לקבלת החלטות מושכלות לגבי החיסכון שלו".
הרפורמה השנייה עליה הודיע ברקת היא רפורמת הסוכן האובייקטיבי, 
זו התייחס למתן רישיונות סוכנות  אותה הוא מקדם. במסגרת רפורמה 
ביטוח לחברות כרטיסי האשראי מקס וישראכרט "שתהיה מהיום הראשון 
לפחות  עם  ותתקשר  אובייקטיבי  במודל  תעבוד  היא  אובייקטיבי.  סוכן 
בין  בעמלה  הבדל  יהיה  לא  אחידה.  בעמלה  כולן  שונות,  חברות  ארבע 

מוצרים דומים ולא יהיה הבדל בעמלה בין יצרנים שונים", אמר ברקת.
לדבריו, רפורמת הסוכן האובייקטיבי אמורה לשנות משמעותית את 
ענף הביטוח ולהבטיח תיווך אובייקטיבי ללקוחות בתחום הביטוח ללא 
הציבור",  לטובת  אלא  סוכנים  נגד  רפורמה  לא  "זו  היצרן.  צד  הטיית 
אמר ברקת, "סוכנים שיודעים לתת ערך יקבלו ברפורמה הזו תמורה 
נאותה. אני נחרץ לקדם את הרפורמה הזו ולקדם את התחרות בתחום 

הביטוח".

נשיא הלשכה: "סוכני הביטוח ימשיכו 
להיתפס בידי הציבור כאוטוריטה, כבעלי 

המקצוע וזה בהרבה מאוד עבודה קשה של 
לשכת סוכני הביטוח שבהחלט יש לי הכבוד 

והגאווה לעמוד בראשה כלשכה מובילה"
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פיני חג'ג' נכנס לתפקידו כיו"ר MDRT ישראל
 בטקס שהתקיים בירושלים נפרדו חברי המועדון מהיו"ר היוצא אלברט גבאי • כמו כן, הוצג תקציר 

במתודות העבודה של ענף הביטוח והפיננסים בישראל ובעולם על רקע מגפת הקורונה < רונית מורגנשטרן

שנערך ב הנשיאים  חילופי  טקס 
בירושלים,  ממילא  במלון  השבוע 
נפרדו חברי המועדון מאלברט גבאי, 

היו"ר היוצא.
אלברט גבאי TOT ,CLU, זכה לשבחים מקיר 
יו"ר  ישראל,   MDRT הנהלת  מחברי  לקיר 
מנור,  יוסי  סו"ב  ואוקיאניה,  אירופה   MDRT
רוזנפלד.  ליאור  סו"ב  הלשכה  ונשיא   TOT
המרשימה  הנחושה,  מנהיגותו  את  ציינו  הם 
והערכית שהביאה את פעילות הארגון בישראל 
בהובלותו לשיאים חדשים בכל רובד אפשרי, 
ובתי  הביטוח  חברות  עם  הקשר  מהידוק  החל 
הקונספציות  הנגשת  המובילים,  ההשקעות 
ומתודות העבודה האוניברסליות של הארגון 
בענף  בכירים  באיתור  וכלה  בארץ  לחבריו 

הביטוח והפיננסים העונים על תנאי הסף הנוקשים 
והסדרת קבלתם לארגון. 

וחסרת  מיוחדת  להערכה  גבאי  זכה  כן,  כמו 
לשעבר,  העולמי   MDRTה־ מנשיא  תקדים 
ואושיית הביטוח הבינלאומית טוני גורדון, ששלח 
על  מיוחדת  והערכה  הוקרה  הכנס  לבאי  בסרטון 

פועלו והטבעת החותם הייחודי במנהיגותו.
 ,TOT, CLU חג'ג',  פיני  הנכנס   MDRT יו״ר 
החל בתפקידו בתחילת החודש. הוא חבר כשלושה 
עשורים בארגון, מבכירי אנשי הביטוח והפיננסים 
והצטרף  דין  עורך  הוא  בהשכלתו  הדרום,  באזור 
כבר  מהצבא,  שחרורו  עם  לאלתר  הביטוח  לענף 
חיים  ביטוחי  בתחומי  מתמחה  הוא   .1985 בשנת 
בלתי  וליווי  בקשר  ומאמין  ופיננסים  ובריאות 
אמצעי מול הלקוח. בבעלותו סוכנות "חי ביטוחים 
שבע,  בבאר   – משרדים  ארבעה  שלה  אופקים", 
במושב  מתגורר  הוא  ושדרות.  נתיבות  אופקים, 

גילת שבצפון הנגב, נשוי ואב לחמישה.
בכנס הוצג תקציר משיחת הזום שנערכה בין סו"ב 
 )MCC( ישראל   MDRT הנהלת חבר  בראל  בועז 
טוני  לבין  בלשכה,  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  וחבר 
גורדון במסגרתה דנו השניים בתמורות החלוציות 

שחלות במתודות העבודה בענף הביטוח והפיננסים 
בישראל ובעולם על רקע מגפת הקורונה. הסרטון 
יוצג בכללותו ובמלואו בזמן הקרוב לחברי הארגון 

.MDRTבמסגרת ימי העיון של ה־

השגנו את המטרות
ישראל   MDRT יו"ר  גבאי,  אלברט  סו"ב 
 MDRT הנהגת  סיימה  בערב  שלשום  2018־2020: 
בראשותי קדנציה בת שנתיים בערב הוקרה מרגש 
ישראל  ידידי  במוזיאון  בסיור  החל  הערב  ומעצים. 
בטקס  דמעות,  עד  ההנהגה  חברי  את  וריגש   FOZ
חופת חילופי המשמרות מפי המקדש חבר ההנהלה 
וחלוקת  הצדעה  בערב  והמשיך  פרידלנדר,  דידי 
מגנים לכל חברי ההנהגה. לסיום חלק הברכות, ברך 
ההנהגה  חברי  ואת  אותי  חג'ג'  פיני  הנכנס  היו"ר 

היוצאת על שנתיים מרתקות ומעצימות.
וחברי  אני  עמלנו  בה  מרתקת  תקופה  הייתה  זו 
ההנהגה כדי להשיג את המטרות שהצבנו לעצמנו 
ומתודיקה  יזומות  ודרכי פעולה  באמצעות שיטות 
במיאמי,   2019  MDRTל־ במרוץ  התחלנו  סדורה. 
לכנס  סוכנים  כ־30  נסענו  למיאמי  כאשר 
פסגת  המקצועית  לדעתי  הוא  הכנס  הבינלאומי; 

הקריירה של כל סוכן ביטוח חיים אשר מכבד 
את מעמדו המקצועי ומקפיד לנסוע ולקבל את 
תו התקן המחמיר ביותר בתעשיית חיסכון ארוך 

הטווח, ובעיצוב סוכני ביטוח הקיים לסוגיו.
המטרות שהושגו בתקופה זו:

הצערת הגיל הממוצע בארגון; חיזוק הקשר 
מול חברות הביטוח; יצירת ימי עיון מרתקים 
ומלאי תשוקה; הגדלת כמות החברים בארגון 
על  שמרנו  דיון;  קבוצות  בניית  הישראלי; 
המקום הראשון באירופה בכמות החברה, שנה 
הפייסבוק  דף  את  חידשנו  ברציפות;  רביעית 
סרטונים  תרגמנו  השוטפים;  והעדכונים 
קיימנו  הקורונה;  בתקופת  בארץ  לחברינו 
ושיטות  כלים  עם  מקצועיים  זום  מפגשי 

ליציאה ממשבר הקורונה.
הכנס  השנה  התקיים  הקורונה,  משבר  עקב 
האחרונות,  השנים  ב־100  הראשון  הווירטואלי 
באנהיים   2020 המרוץ  לסוף  כתחליף  שהיה 
לתרגום  ודאגנו  התעקשנו  השנה  קליפורניה. 
וההישגים  התובנות  את  ששיפר  מה  לעברית, 
שהושגו מתוכן ההרצאות המרתקות והמעצימות. 
לסוף המרוץ השנה הצטרפו כ־35 סוכנים מישראל 
שחוו במשך כ־3 שבועות את פלאי הארגון וקסמיו.
בישראל,  הארגון  חברי  לכל  להודות  רוצה  אני 
מאתגרות,  שנתיים  על  וסוכנות,  סוכנים   129
שאני  מקווה  חבריי,  ותשוקה.  עשייה  מלאי 
כדי לגרום  וההנהגה בראשותי עשינו כל שניתן 
ולהמשיך  להתמקצע  ולהתמיד,  להמשיך  לכולנו 
לשאת את תו התקן הבינלאומי ולהיבחן כל שנה 
וכמובן  ומקצועיותנו,  עבודתנו  לטובת  מחדש 

להגיע לכנסים בחו"ל.
אני מודה לנשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
הפעולה  תודה על שיתוף  כימים.  לילות  שעושה 
הלשכה  עובדי  לכל  שחלפו.  בשנתיים  והתמיכה 

המדהימים שעושים הכל להצלחתנו.
ומתוקה, ישר כוח לכולנו ושנמשיך  שנה טובה 

לעשות ולהצליח.

פיני חג'ג', אלברט גבאי | צילום: גיא קרן

בהראל דואגים ללקוח להחזר הוצאות עלינו!
על ביטול טיסה, גם במקרה של בידוד 

בסמוך למועד הטיסה

בכפוף לרכישת הרחבה לביטול/קיצור נסיעה. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסה.
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השתלמויות והדרכות אונליין: הוועדה לביטוח 
אלמנטרי פועלת למען התמקצעות הסוכנים 

בוועדה הוקם לאחרונה צוות שמתמקד בהדרכות בנושאים מורכבים יותר וכאלה שפחות נמצאים על 
סדר היום < רונית מורגנשטרן

שקיבלה א ההחלטות  חת 
הוועדה לביטוח אלמנטרי 
של  בראשותו  בלשכה, 
סו"ב ישראל גרטי, היא לשים דגש 
בתחום,  הסוכנים  התמקצעות  על 
בהשתלמויות  ביטוי  לידי  שבא  מה 
צוות  הוקם  אף  כך  לשם  והדרכות. 
בראשות  הוועדה  בתוך  הדרכות 
סו"ב  את  המונה  סופר  גיל  סו"ב 

שלומי גילה וסו"ב אסף יגר.
לדברי סו"ב אסף יגר, חבר הצוות, 
בעקבות  מהשטח  עלה  הצורך 
שטענו  רבים  סוכנים  של  פידבקים 
מספיק  מענה  מקבלים  לא  שהם 
מעמיק במסגרת ההרצאות שבכנסי 

הלשכה.
ההדרכות  פעילות  את  מסכם  יגר 
בשיתוף  הוועדה  של  המקצועיות 
וביטוח:  לפיננסים  המכללה  עם 
"התחלנו עם קורס פיילוט בשיתוף 
של  הלאומי  הסייבר  מערך  עם 

את  בעיקר  להבין  בכדי  סוכנים  לכ־35  ישראל 
זה  ולפי  הסייבר  בעולם  הקיימים  הסיכונים 
הקורס  צריך.  שהוא  הכיסוי  את  ללקוח  לבנות 
כולל ארבעה מפגשים כאשר אחד המפגשים הנו 
ביקור במטה מערך הסייבר הלאומי של ישראל 
בבאר שבע. לאור הצלחת הפיילוט והביקוש כבר 

בנובמבר הקרוב עומד להיפתח מחזור נוסף.
יום עיון פרונטאלי  "בתקופת הקורונה קיימנו 
בנושא 'זרקור לביטוחי משאיות וצמ"ה - היבטים 
במסגרת  ותביעות’;  בנזקים  וטיפול  חיתומיים 
השתלמות זו חיברנו בין עולם התיאוריה לעולם 
המעשי תוך שילוב של יועצי הביטוח המקצועיים 

ביותר לצד שמאים מומחים בתחומים אלו. לאחר 
מכן, עקב אילוצי הקורונה, עברנו להשתלמויות 
והדרכות און ליין ב’זום’” מציין יגר. ההשתלמות 
בביטוחים  שינויים  בנושא  הייתה  הראשונה 
עסקיים לאחר תקופת משבר, השנייה היתה על 
וחבות  מקצועית  אחריות  בביטוחי  מקצוענות 
כיסוי  על  הקורונה  משבר  “השפעת  המוצר: 
ביטוחי האחריות המקצועית - מה חשוב שתדעו”.
ומה  הקרוב  לעתיד  מתוכננים  נושאים  אלו 

ייחודי בהם?
מומחים  מינוי  חשיבות   - הראשון  "הנושא 
נזק;  לאחר  מיד  לעשות  מה  מעשיות  ועצות 

ביטוחיים  היבטים    - השני  הנושא 
ביחסי שוכר ומשכיר.

המקצועיות,  ההדרכות  “במסגרת 
שפחות  בנושאים  להתמקד  החלטנו 
הסוכן  של  היום  סדר  על  נמצאים 
שנראים  נושאים  האלמנטרי, 
ואפשר  לטיפול  קלים  לכאורה 
אך  אולי,  מקריאה  אותם  ללמוד 
בסעיפים  פעם  לא  מדובר  בפועל 
לעיתים  מוכרים;  ופחות  מרכבים 
משפט אחד בפוליסה, שלא שמים לב 
מבחינת  עולמות  להפוך  יכול  אליו, 

הכיסוי ללקוח”.
הסוכנים  של  ההיענות  איך 

להדרכות?
האלו;  להדרכות  צמאים  “הסוכנים 
הרצאה של 20 דקות בכנס לא ממצה 
נושא, ובטח לא עונה על כל השאלות 
שמעלים הסוכנים. בהדרכות אנחנו 
בתתי  ולהעמיק  לחדד  יכולים 
לוקחים  גם  אנחנו  לכן  נושאים; 
להאיר  שיוכלו  נושא,  בכול  ומומחיות  מומחים 
שלהם:  הניסיון  לאור  הנושא  את  מקצועי  באור 
אם זה יועצי ביטוח בנושא ביטוח רכוש, חבויות 
או שמאים. אנחנו  דירקטורים,   - ונושאי משרה 
הביטוח  מחברות  נציגים  להביא  לא  משתדלים 
כדי להימנע מקידום חברה זאת או אחרת; גם אם 
איתו  מסוכם  כלשהי,  ביטוח  מחברת  נציג  מגיע 
ולא  בלבד  מקצועית  תהיה  שהרצאתו  מראש, 
ייעשה שיווק של שום מוצר של אותה חברה. עד 
הם  מהסוכנים  מקבלים  שאנחנו  הפידבקים  כה 
מצוינים, וזה מעודד אותנו להמשיך ולהביא עוד 

ועוד הדרכות מקצועיות לסוכני האלמנטר”. 

סו"ב יגר וגרטי. צורך שעלה מהשטח | צילום: באדיבות המצולם וגיא קרן
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 לא מכסה הטעיות וזיופים: כל מה שצריך 
לדעת על פוליסת אחריות מקצועית

 אחריות עצומה מונחת על כתפי הסוכנים ולכן קיימת הפוליסה החשובה הזו • 
עו"ד ג'ון גבע מסביר מה כוללת הפוליסה ובאילו מקרים קיים הכיסוי הביטוחי

היא פ מקצועית  אחריות  ביטוח  וליסת 
לעורכי  בפרט  ביותר,  חשובה  פוליסה 
 - וכמובן  מס  יועצי  חשבון,  רואי  דין, 
פוליסה  של  בקיומה  החשיבות  הביטוח.  סוכני 
על  המונחת  העצומה  מהאחריות  נובעת  זה  מסוג 
כתפי גורמים מקצועיים אלה, והנזק הכבד שעלול 
להיגרם ללקוחותיהם כתוצאה מפעולות שגויות. 

זו מהווה רשת ביטחון למקרים  לפיכך, פוליסה 
שבהם סוכני הביטוח, המבוטחים בפוליסה, העניקו 
ללקוחותיהם,  רשלני  טיפול  או  ייעוץ  שירות, 
במסגרת תפקידם, וכתוצאה מאותן פעולות נגרמו 

נזקים ללקוחות.
עם זאת, הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו כפוף לתנאים 
שונים, ובין היתר, לכך שאותן פעולות נעשו בתום 
לב כפי שיבואר להלן. בפוליסת האחריות המקצועית 
שמוצעת לחברי לשכת סוכני הביטוח נקבע מקרה 
בתום  שנעשה  מקצועית  חובה  "הפר  כך:  הביטוח 
לב, שמקורו במעשה רשלנות, בטעות או בהשמטה, 
שנעשו או שנטען שנעשו על ידי המבוטח, במסגרת 
עיסוקו של המבוטח, כמוגדר לעיל, ובתנאי מפורש 
התאריך  לאחר  או  הביטוח  תקופת  תוך  שאירע 

הרטרואקטיבי, כמוגדר ברשימה".

מספר רכיבים
מכמה  מורכב  הביטוח  מקרה  כי  הרואות  עינינו 
כלפי  המקצועית  החובה  הפרת  וביניהם  רכיבים, 
או  טעות  מרשלנות,  כתוצאה  לב,  בתום  הלקוח 
השמטה, שנעשו במהלך עיסוקו של הסוכן, ובכפוף 
לכך שהפרת החובה נעשתה בתוך תקופת הביטוח 

המוגדרת ברשימה.
סוכן  ידי  על  שנעשו  מחדל  או  מעשה  ויודגש, 

אפילו  או  זיוף  הטעיה,  כגון  במתכוון,  הביטוח 
הסתרת  )למשל  הלקוח  עם  בשיתוף  'קומבינה' 
מידע מהותי מחברת הביטוח(, שומטים את הבסיס 
תחת הכיסוי הביטוחי. על כן, ככל שתוגש תביעה 
שאירע  נזק  בגין  הביטוח  סוכן  כנגד  משפטית 
כתוצאה מאותו מעשה מכוון, הרי שהלכה למעשה 
האחריות  ופוליסת  ביטוח  מקרה  התרחש  לא 

המקצועית לא תחול.
החלות  הרגולטוריות  לחובות  ומעבר  משכך, 
כגון  הדין,  הוראות  מכוח  הביטוח  סוכני  על 
החובה לפעול בנאמנות ובזהירות כלפי הלקוחות 
)חובות שהפרתן עשויה אף לגרור סנקציות(, הרי 
שבפעולות מכוונות, להבדיל מפעולות שנעשות 

בתום לב, חושפים עצמם סוכני הביטוח להליכים 
פוליסת  מסוג  הביטחון  רשת  ללא  משפטיים 

האחריות המקצועית.
בית  כולל  שונות  בערכאות  המשפט,  בתי  גם 
המקצועית  לאחריותו  התייחסו  העליון,  המשפט 
מכוונת,  פעילות  בין  ולהפרדה  הביטוח  סוכן  של 
המקצועית,  האחריות  בפוליסת  מכוסה  שאינה 
לבין פעילות שנעשית בתום לב, בטעות וכיו"ב. 
עלול  פעולה  שמשתף  מי  גם  כי  לב,  לשים  יש 

למצוא עצמו ללא כיסוי ביטוחי.

ת"א  למחוזות  משפטי  יועץ  הוא  הכותב 
והמרכז, השרון וירושלים

shutterstock :הכיסוי הביטוחי בפוליסה כפוף לתנאים שונים | צילום

בהראל דואגים ללקוח להחזרעלינו!
 הוצאות על הארכת השהות,

גם במקרה של סגר במדינת היעד

בכפוף לרכישת הרחבה לביטול/קיצור נסיעה. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסה.



סו"ב יקר, 
כמה אתה משלם על 

מערכת ניהול משרד   בשנה?

סו"ב יקר,

תקופת קורונה,

חושבים עליך!
 

מעניקים לך מתנה 

לשנה החדשה!!!

קבל מערכת ניהול משרד לסוכנים 

ב-ח-י-נ-ם
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לשנת מ הפוליסה  פורסמה  וטרם  אחר 
היא  ההתייחסות   ,20/21 הלימודים 
 ,19/20 הלימודים  לפוליסה של שנת 

מתוך הנחה שלא יהיו שינויים גדולים. 
המבוטח בפוליסות אלו הן הרשויות המקומיות 
לפוליסה.  שלהן  התלמידים  את  צירפו  אשר 
המוטב בפוליסה הם התלמידים וההורים בתפקיד 

)כפי שיפורט בהמשך(.
הפוליסה מכסה את כל תלמידי המוסד החינוכי 
וכמו כן, הורים המשתתפים בפעילות בית הספר 
אחרות  פעילויות  או  בטיולים  מלווים  כהורים 
ההורים  הנהגת  חברי  את  מכסה  והיא  דומות 

הישובית/ארצית במסגרת פעילותם. 
כאשר בוחנים את הכיסויים, אני מתחיל לבחון 

את החריגים, להם אין כיסוי, ואלו הם:
פציעת תלמיד בתאונת דרכים שלא במסגרת 

פעילות בית הספר 
• פגיעות כתוצאה מרעידת אדמה 

• כיסוי לפגיעות ממלחמות/פיגועים 
• פיצוי על נכות קבועה הקטנה מ־5%

• פיצוי על נכות כתוצאה מפגיעה אסתטית
• פיצוי על נכות נפשית כתוצאה מהטרדה מינית 
רפואי/ מטיפול  כתוצאה  פגיעה  על  כיסוי   •

רשלנות רפואית 

אז מה מכסה הפוליסה? 
לתלמיד  שקל   148,125 מוות:  למקרה  פיצוי   •

ולהורה בתפקיד. 
• התלמידים מכוסים למקרה נכות מלאה וקבועה 
תוספת  )כולל  שקל   592,500 עד  של  פיצוי 

חומרה(, הורים עד לסכום של 395 אלף שקל.
תוספת  תשולם   80% מעל  נכות  של  במקרה   •

חומרה של 50%.
• במקרה של נכות זמנית ישולמו לתלמיד 209 
שקל ליום בתנאי שהיה במצב זה מעל 55 ימים 

ברציפות, אך לא יותר מ־90 יום.
• במקרה של נכות זמנית להורה בתפקיד ישולם 
סכום של 209 שקל ליום בתנאי שהיה במצב זה 

לפחות 45 יום ברציפות, אך לא יותר מ־90 יום/
הספר  בית  פעילות  במסגרת  דרכים  תאונת   •

מכוסה גם בארץ וגם בחו”ל. 
• כל פגיעה בחו”ל במסגרת פעילות רשמית של 

בית הספר/העירייה/משרד החינוך.
הפוליסה תחזיר כספים שהוצאו ולא מכוסים 

במסגרת חוק בריאות ממלכתי למעט:
• הוצאות שמשולמות על ידי גורם אחר/

• הוצאות לטיפולי שינים
• הוצאות בגין יעוץ לקביעת אחוזי נכות/

מההוצאה   10% של  לסך  מוגבל  הנ”ל  הכיסוי   •
 105 או  הבטוח  מקרה  לכל  בפועל  הרפואית 

מהתגמול לו זכאי הנפגע, הנמוך מביניהם.
חילוץ  כולל  לחילוץ,  כיסוי  גם  יש  בפוליסה   •

מוטס על סך 235,100 שקל למקרה ולתקופה.
• קביעת אחוזי נכות בפוליסה היא לפי המבחנים 
)קביעת  הלאומי  הביטוח  בתקנות  הקבועים 
על   1956  - עבודה תשט”ז  לנפגעי  נכות  דרגת 
לאותן   16 ו/או   15 תקנה  למעט  תיקוניהם(,  כל 

תקנות.
• עלות הפוליסה היא 49 שקל לתלמיד והגביה 

נעשית על ידי הרשות המקומית.
הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי 

בלשכה 

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – מדריך
לכבוד פתיחת שנת הלימודים, מרכז סו”ב שלומי גילה את עיקרי ביטוח תאונות 

אישיות לתלמידים המשולם על ידי ההורים דרך הרשות המקומית

על החזרה לספסל הלימודים וביטוח תלמידים
גם בעת אירוע תאונתי שמתרחש בשטח בית הספר - מומלץ להתייעץ עם 

סוכן ביטוח שידע לתת את ההכוונה הנכונה < סו”ב יפת בקשי

חוזרים ב ימים הקרובים תלמידי ישראל 
אינם  רבים  והורים  הלימודים  לספסל 
מודעים לכך שעל פי חוק מוטלת חובה 
ביטוח  לערוך  הספר  ובתי  מקומיות  רשויות  על 

תאונות אישיות לתלמידים.
ועליהם  כבדה  אחריות  מוטלת  ספר  בתי  על 
מנת  על  הנדרש  ככל  זהירות  באמצעי  לנקוט 

למנוע נזק או פגיעה בתחומי בית הספר.
פגיעות עלולות להתרחש, ובמיוחד כאשר מדובר 
השנה  כל  ולאורך  ביממה  שעות   24 בתלמידים, 
בתחומי  או  ספרית  בית  רשלנות  בגלל  רק  ולא 
בית הספר. לכן, צריך לדעת כי הביטוח מכסה את 
התלמידים בגין נזק תאונתי 24/7. על בית הספר 
חובה לעדכן על קיום הביטוח את ההורים לפחות 
חודש לפני תחילת הלימודים וזאת על ידי משלוח 
והכיסויים  הפוליסה  תנאי  על  נאות  גילוי  טופס 

שקיימים עבור התלמידים והם רבים.
להלן חלק מכיסויים למקרה תאונה שקיימים 

בפוליסה:

חלקית  או  מלאה  נכות  מוות;  למקרה  בטוח 
על  מכוסות  שאינן  רפואיות  הוצאות  וקבועה; 
ידי חוק בריאות ממלכתי; הוצאות נזק לשיניים; 
הוצאות בגין יעוץ רפואי לקביעת אחוז הנכות; 

הוצאות חילוץ ועוד.
הכל כפוף לתנאי וחריגי הפוליסה ולכן מומלץ 
לכל הורה להתייעץ עם איש מקצוע - סוכן ביטוח 
על תנאי הפוליסה ולמה? כי יש ארועים המוחרגים 

ובינהם: תאונות עבודה  בתי הספר  בפוליסה של 
)לתלמידים עובדים( וכן תאונות דרכים.

בנוסף, ישנם תלמידים עתירי פעילות המסכנים 
עצמם בסכנות רבות נוספות להם הכיסוי בפוליסה 

אינו מספיק.
לפני  רצוי,  תאונתי  ארוע  בעת  גם  כן,  כמו 
החינוך,  משרד  או  הספר  לבית  תביעה  הגשת 
להתייעץ עם סוכן ביטוח מורשה שיידע לתת את 
משפטי  יועץ  עם  גם  אחרים  ובמקרים  ההכוונה 
העומדות  האפשרויות  כל  את  ולברר  דין(  )עורך 
מנת  על  וזאת  התביעה,  בהגשת  ההורים  לזכות 
כנדרש. התביעה  את  ולהגיש  טעויות  לעשות   לא 
והם  רבות  והוצאות  נזקים  נגרמים  רבים  להורים 
כלל אינם מודעים לזכאותם לפיצוי על פי תנאי 
הספר,  בבית  שקיימת  אישיות  תאונות  פוליסת 
כולל  היממה  שעות  בכל  אותם  מכסה  שכאמור 

מחוץ לבית הספר.
הכותב הינו יו”ר מחוז באר שבע והדרום 

וחבר הוועד המנהל בלשכה כה
ש
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ה, 

יל
ת ג

לני
אי

ם: 
לו

צי

בקשי
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https://meyda.education.gov.il/files/bituach/insurance_policy.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/bituach/insurance_policy.pdf


קבל מערכת ניהול משרד לסוכנים 
ב-ח-י-נ-ם

בית התוכנה אלוני וקופל גרופ 
מעניקים לך מערכת CRM מובחרת הכוללת:

מערכת ניהול משרד אלמנטרי וחיים 
הנהלת חשבונות

מערכת אינטרנטית מלאה 
נוכחות עובדים

סימולטור )יוזר( אחד 
לחישוב מחירים בביטוח

אחסון לחומר עד 50 גיגה
ועוד!

סו"ב יקר,

תקופת קורונה,

חושבים עליך!
 

מעניקים לך מתנה 

לשנה החדשה!!!

מעוניין לשמוע איך אתה יכול לקבל אותה בחינם? 
miki@kopellgroup.co.il | 050-8450508 - לפרטים והצטרפות

* בכפוף לתנאי החברה
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הבין ב הוועדה  כיו"ר  תפקידי  מסגרת 
דורית, וכסוכן ביטוח ותיק בעל סוכנות 
הביטוח  ענפי  בכל  המתמחה  עצמאית 
ועו"ד  ותיק  סוכן  סרנגה,  משה  את  ראיינתי 
תיקי  העברת/מכירת  בתחום  היתר  בין  העוסק 
צעירים,  לסוכנים  ותיקים  סוכנים  בין  ביטוח 
נושא  על  סוכנים/שותפים,  בין  הסכמים  עורך 
תיק  העברת   - הסוכן  בעבודת  ומרכזי  חשוב 

ביטוח בין סוכן ותיק לסוכן צעיר".
איך אתה מחזיק בתחום כל כך הרבה שנים, 
כיצד אתה מתמודד עם השינויים הרגולטוריים 

ואיך הביטוחים הישירים משפיעים עליך? 
עשורים,  כשלושה  מזה  הביטוח  בתחום  "אני 
שימשתי  סוכנות,  ניהלתי  עצמאי,  עסק  הקמתי 
האחרון  בעשור  מחוז.  ומנהל  בשחם  סמנכ"ל 
למדתי תואר ראשון במשפטים ובימים אלה אני 
מסיים תואר שני באוניברסיטת תל אביב. הקמתי 
משרד עורכי דין יחד עם שותפי, אנחנו עוסקים 
המשפחה,  תחום  העבודה,  דיני  הביטוח,  בתחום 

צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך.
מאוד  אני  לליבי.  קרוב  מאוד  הביטוח  "תחום 
מאמין ומעריך את עבודתו של הסוכן, אני רואה 
מקור   - וכן  גדול  מאוד  אתגר  שליחות,  בכך 
פרנסה מכובד. אני מאמין גדול בתחום הביטוח, 
בטוח שהוא לא ייכחד לעולם, אף מוקדן, חברת 
ביטוח, בית השקעות, מפקח או חוזר ביטוח לא 

יוכלו לרפות את ידי הסוכן. 
מקצועית,  בהכשרה  להתמיד  שיש  "כמובן 
השינויים  את  ולהבין  טכנולוגית  קידמה 
להיות  הפך  הביטוח  עולם  נכון,  הרגולטיביים. 
מקוון ודיגיטלי יותר, אך בסופו של יום העבודה 
והנאמנות שלנו כלפי הלקוח עדיין קיימת. נרצה 
ונדע  השטח  את  נלמד  'שלנו',  יהיה  שהלקוח 
מענה  לו  שניתן  מנת  על  עצמנו  את  להתאים 
יאבד  לא  שסוכן  לך  מבטיח  אני  צרכיו.  לכל 
ידע למלא טופס דיגיטלי כזה או  לקוח אם לא 
אחר. יחד עם זאת, כפי שציינתי, עולם הביטוח 
מתקדם ואם הסוכן רוצה להישאר מעודכן עליו 

ללמוד ולהתפתח גם בעולם הדיגיטציה.
אלו  ביטוחים  הישירים,  הביטוחים  "לעניין 
לוקחים נתח ממוצע של כ־30%, שזה אומר שעדיין 
מכל עשרה מבוטחים שישה עד שבעה מעדיפים 
סוכן אישי. הם גם מוכנים לשלם. צריך להסביר 
להם שהתרומה של הסוכן היא משמעותית בעת 
תביעה או בכל אירוע שמצריך גב ותמיכה ללקוח.

ביטוח  חברת  אין  לך משהו,  להגיד  חייב  "אני 
חברה  יש  הסוכנים,  רווחי  במיקסום  שרוצה 

שממקסמת את הרווח לבעלי המניות שלה. אני 
עובד עבור הלקוח, הוא הדבר החשוב. לא הפרס 
של מכירת ביטוח כזה או אחר, לא הנסיעה ולא 

עוד ארוחת צהריים. 
שאלת?  בתחום  רבות  שנים  נשאר  אני  "מדוע 
הסיבה היא גם הפן הכלכלי, אין השקעות )שאינן 
לבדוק  מוזמן  אתה  כזו,  תשואה  עם  מסוכנות( 
תחומים  ובעוד  הנדל"ן  בשוק  מצוי  אני  אותי, 
לקוחות  קהל  עם  ביטוח  בתיק  השקעה  נוספים, 

הוא עסק לשנים רבות, הכל תלוי אך ורק בנו".
אתה  למה  בנו  רק  תלוי  הכל  אומר  כשאתה 
את  קובעים  לא  הביטוח  סוכני  הרי  מתכוון? 

הפרמיה או מסלקים את התביעה.
"בידי  סרנגה.  התכוונתי", מסביר  לזה  "בדיוק 
הסוכנים קיימת האפשרות לבצע בדיקה ומכרזים 
בין החברות. בידך להחזיק את החברות במקומות 
הרגישים, הם רוצים פרודוקציה לא פחות ממך 
בחיתום,  להתפשר  יודעים  הם  יותר,  אף  ואולי 
ועוד.  בתביעות  מיגון,  בדרישות  בתעריפים, 
הלקוח,  עבור  ולהילחם  להתמיד  צריך  הסוכן 
הלקוח  בכל,  מצליח  אינו  הוא  לעיתים  אם  גם 
רואה את עבודתו ופתאום תראה שהמבוטח מוכן 

לשלם קצת יותר ממה שהיה מוכן קודם".
מה היא הדרך הנכונה עבור צעירים שרוצים 

להיכנס לתחום?
בתחום  גדול  מאמין  אני  רואה,  שאתה  "כפי 
לתחום,  להיכנס  לצעירים  ממליץ  ואני  הביטוח 

אבל יחד עם זאת חשוב מאוד לדעת איך עושים 
זאת.

"לצעירים בתחילת דרכם אני ממליץ להצטרף 
והידע  הניסיון  את  בה  שיש  קיימת  לסוכנות 
בית  זה  מחיר,  כל  שווה  הלימוד  שכר  הנדרש, 
בכלל.  ולחיים  בפרט,  הביטוח  לתחום  הספר 
לצלוח  ניתן  אבל  קשה,  תמיד  ההתחלה  נכון, 
ומשווקים  הקרוב  למעגל  פונים  תחילה  אותה. 
הפניות  לקבל  תדאג  אדם  מכל  עבודתך,  את 
אם  רבה,  השפעה  יש  ולשיווק  למלל  נוספות. 
הסוכן הצעיר יציג מקצועיות ומקצוענות, יהיה 

שירותי וזמין - מעגל הלקוחות יתרחב. 
ותיק.  לסוכן  להיצמד  היא  המלצתי  כן,  "כמו 
לשבת לצדו, להקשיב וללמוד לאורך תקופה. יש 
תסגל  הטכניקה  את  הנדרש.  והידע  הניסיון  לו 
אתה לעצמך, קודם כל תלמד מה אחרים עושים, 
איך להם הצליח ותאמץ את הנכון לך. חכם לומד 
של  מניסיון  לומד  טיפש  אחרים,  של  מניסיונו 

עצמו.
הסוכן  רוכש  הראשונות  בשנתיים  "לדעתי 
את  שיתנו  הלקוחות  אלה  העסק,  ליבת  את 
יגיע  זה  הבאות  בשנים  חשובות,  הכי  ההפניות 
יום שהגיע לקוח חדש  לבד, בתחילת הדרך כל 
והתקבלו חמש הפניות ממנו, הוא היום המאושר 

והמוצלח ביותר".
לבחון  הצעיר  הסוכן  יכול  לדעתך  מתי 

קניית תיק של סוכן ותיק?

 "אף מוקדן או חוזר ביטוח לא יוכלו לרפות 
את ידי הסוכן"

 סו"ב ועו"ד משה סרנגה מספר בראיון ליו"ר הוועדה בין דורית, סו"ב תדהר סאטובי, איך נכון להעביר 
תיקי ביטוח בין סוכנים ותיקים לצעירים < סו"ב תדהר סאטובי
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משתפשפים  שבה  ארוכה  תקופה  "לאחר 
לפנות  ניתן  נעליים',  זוגות  מספר  ו'מחליפים 
ולבחון קניית תיק של סוכן ותיק שרוצה לתלות 
את נעליו. מתחילים בהכרת תיק הלקוחות של 
מהי  עיסוק,  הפורש/המחליף  הוותיק/  הסוכן 
הדרך בה פעל הסוכן מול הלקוחות שלו, למה הם 
התרגלו? האם כל חודש צריך לדרוש בשלומם, 
מתקשרים  בפסח  או  השנה  בראש  רק  אולי  או 

לברך בחג שמח? 
"האם רק מייל? ווטסאפ? או שיחת טלפון אישית? 
פרמטר נוסף וחשוב הוא התנהלות המשרד, שיטות 
העבודה בכל תחום ולמה הורגלו המבוטחים בעת 
פוליסות  בשדרוג  או  לדוגמה,  הביטוח  חידוש 

קיימות, עדכונים למיניהם ועוד.
ודרך  העבודה  סגנון  את  שהכרנו  "לאחר 
לבדוק  הצעיר  לסוכן  ממליץ  אני  ההתנהלות 
את כדאיות העסקה, לעיתים נכון תחילה לבצע 
שיתוף פעולה עם הסוכן הוותיק ורק לאחר מכן 

לרכוש את התיק. לעיתים המצב אחר".
באילו כלים לדעתך יכול הסוכן הצעיר להיעזר 

טרם רכישת תיק ביטוח? 
חשבונאי  בייעוץ  להיעזר  שיש  השלב  "זה 
לקביעת  פרמטרים  ישנם  משפטי.  ייעוץ  לצד 
של  באופיו  שונים  משתנים  ישנם  תיק,  שווי 
ביטוחים  אילו  הלקוחות,  התפלגות  התיק, 
גיל  קולקטיבים,  פרט,  פנסיוני,  בתיק?  קיימים 
אלמנטרי,  הרכב  הביטוח,  תקופת  המבוטחים, 
ובינוניים.  גדולים  קטנים,  עסקים  עסקי,  פרט, 

לכל מרכיב יש השפעה שונה על שווי התיק. 
"מלבד זאת, משך זמן הליווי של הסוכן הוותיק 
חשוב גם כן, הטמעה והחיבור ללקוחות בתקופת 
חשוב  כלי  ברכישה.  כספי  ערך  לו  יש  המעבר, 
נוסף הוא הצד החשבונאי, איך המכירה נרשמת? 
כלים  ועוד  מוניטין?  בחלקו?  שכר  תשלום 
נוספים חוקיים להפחתת המס. כיצד הרגולציה 
צפויות  רגולציות  תיק?  רכישת  על  משפיעה 

במקדם  חשוב  מרכיב  הם  מהתהליך  כחלק  או 
החישוב לשווי התיק, למשל פריסה של עמלות 
ל־15 שנה, שונה מעמלה חד פעמית, או עמלת 

היקף, או עמלת יעדים וכיוצ"ב.
ילווה  ההסכם  כי  ונדרש  מומלץ  מכך,  "יתרה 
בעסקאות  המצוי  עו"ד  ידי  על  משפטי  באופן 
אלה, המכיר הן את הפן הביטוחי והן את העולם 
המשפטי. תקופת ההטמעה יכולה להיות מלווה 
ב'הפתעות', אובדן כושר עבודה לא צפוי, עזיבת 
הדגשים  קביעת  סביר,  לאחוז  מעבר  לקוחות 
בחוזה לקיטון בתיק לאחר השנה הראשונה ועוד.
קשה,  כלכלית  בתקופה  כרגע  נמצאים  אנחנו 
כיצד תקופה זו יכולה להשפיע על תיק הביטוח? 
"כמו בכל תחום ישנה חשיבות עצומה לתזמון 
שהמצב  בתקופה  הביטוח.  תיק  מכירת/קניית 
הכלכלי עגום וקשה סביר להניח שסכומי הכסף 
שיוצגו בעת מכירת/קניית תיקים תהייה נמוכה 

ביחס לתקופת שגשוג כלכלי". 
אם כבר מדברים על הפתעות, מה קורה אם 
או  המוכר  בכלל,  או  התהליך,  בתוך  חלילה 

הקונה הולך לעולמו?
כידוע  ההורשה.  לנושא  נכנסים  אנחנו  "כאן 
ניתן להוריש על פי חוק הירושה וניתן להוריש 
על פי צוואה. יש מספר סוגי צוואות, לא ניכנס 
לנושא זה שהוא מסקרן בפני עצמו. למה חשוב 
לדעת אם יש צוואה? יתכן והמוריש ציווה תנאים 

מסוימים לגבי הרכוש שלו ובתוכו תיק הביטוח. 
יתכן והמוריש רוצה שילדיו לא ימכרו את התיק 
אחר.  למועד  מכירתו  את  לדחות  או  לדוגמה, 
על  להתנות  למצווה  מאפשרת  צוואה  כידוע 
יתרה  עיניו.  ראות  לפי  רכושו  ולחלק את  הדין 
ייתכן שלסוכן המוכר יש הסכם ממון עם  מכך, 
בת הזוג ויש שם הנחיות לעניין תיק הביטוח, יש 
שהרוכש/ המשפטיים  ההסכמים  כל  את  לבחון 
זה  להתרשם  שניתן  כפי  אחריו.  השאיר  קונה 
עם  מקצוע  באנשי  להיעזר  ונכון  מורכב  נושא 
'הפתעות'  מונע  מקצועי  הסכם  עריכת  ניסיון, 
שיכולות לעלות ממון רב עד כדי הפיכת העסקה 

ללא כדאית".
בשורה התחתונה אם היית עומד בפני מעבר 
בין דורי, היית עושה את זה, היית קונה תיק?

כפי  הביטוח,  בתחום  מאמין  אני  כן.  "בהחלט 
מעניין,  העיסוק  שיחתנו,  בתחילת  שציינתי 
מאתגר ומניב כספים. הייתי נכנס במלוא המרץ, 
יעדים  לעצמי  קובע  ניסיון,  בבעלי  מסתייע 
ומבין שאני צריך גם להכניס את היד לכיס על 

מנת להרוויח כספים נוספים ויוצא לדרך".
ובנימה אישית.

"משרדי ערך ועורך הסכמים בין סוכני ביטוח 
הסכמי  השונים,  הפרמטרים  שנבחנו  לאחר 
שלא  המלצות  ניתנו  לעיתים  ועוד,  שותפות 
או  בספק  הוטלה  כדאיותה  כי  לעסקה  להיכנס 
למצב  ריאלי  לא  היה  המוכר  שביקש  השווי 
השוק. כל עסקה היא עולם בפני עצמו ובהתאם 
אין  המתאימים,  בכלים  להיעזר  יש  לאופייה 
עסקה דומה לאחרת ואין מחיר שהוא אחיד, זהו 

לא מוצר מדף.
"אני פונה לדור הצעיר ופותח את דלתי בפניו, 
כיועץ  משמש  אני  שאלה,  לכל  או  להתייעצות 
הלשכה בתחום דיני הירושה, ייפוי כוח מתמשך 
בין שותפים  בהסכמים  היתר  בין  עוסק  וכאמור 

מכירה ורכישת תיקי ביטוח".

עם ס שעובדים  הביטוח  וכני 
פספורטכארד גילו במקרה שהחברה 
יחסית  נמוכה  עמלה  להם  מעניקה 
בפוליסה החדשה שלה לביטוח נסיעות לחו"ל, 

'ריידר מגפה'.
ביטוח  פוליסת  השקת  עם  באוגוסט,  ב־10 
הכוללת  שלה  החדשה  לחו"ל  נסיעות 
התייחסות לקורונה, קיימה פספורטכארד כנס 
לגבי  אותם  הדריכה  בו  לסוכניה  וירטואלי 
הפוליסה החדשה. במהלך ההדרכה העיר נציג 

החברה כי העמלות לא משתנות למעט העמלה 
בגין "תוספת קורונה" שתסתכם ב־15% לעומת 
25% - העמלה ששולמה בגין הפוליסה בעבר.

תוספת  החברה,  עם  שעובדים  סוכנים  לדברי 
הקורונה היא מהות הפוליסה החדשה, ומדובר 
בפרמיה משמעותית ויקרה יחסית. בנוסף, הם 
טוענים כי הורדת העמלה נעשתה ללא התראה 

או הודעה מראש לסוכני החברה.
"פספורטכארד  בתגובה:  נמסר  מהחברה 
מרכיבי  כל  על   25% שינוי  כל  ללא  משלמת 

התוספתי  המרכיב  על  ו־15%  הישנה  הפוליסה 
גאה  פספורטכארד  בנוסף,  מגפה'.  'ריידר  של 
על  עמלה  המשלמת  היחידה  החברה  להיות 
והיחידה  במוקד  שנעשית  ישירה  מכירה  כל 
פספורטכארד  ביטוח.  סוכני  עם  רק  שעובדת 
תמיד היתה ותמיד תהיה חברת סוכנים הנאמנה 

לסוכניה".
תשיק  החברה  כי  נודע  ופיננסים  לביטוח 
פוליסה חדשה ונוחה יותר לנוסעים לחו"ל עוד 

לפני החגים.

עמלת הסוכנים בפספורטכארד הופחתה?
נודע כי החברה תעדכן את הפוליסה הקיימת עוד לפני החגים • החברה: "אין שינוי 

בעמלה על כל מרכיבי הפוליסה, למעט תוספת 'ריידר מגפה'" < רונית מורגנשטרן

חדשות | 

"תחום הביטוח מאוד קרוב 
לליבי. אני מאוד מאמין ומעריך 
את עבודתו של הסוכן, אני רואה 
בכך שליחות, אתגר מאוד גדול 

וכן - מקור פרנסה מכובד"
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למיזוגי ה בישראל  הגוברת  נטייה 
סוכנויות  מכירת  ביטוח,  סוכנויות 
לסוכנים  ותיקים  מסוכנים  ביטוח 
ביטוח  סוכנויות  של  השתלטויות  צעירים, 
ביטוח  סוכנויות  על  ביטוח  לחברות  השייכות 
ה”בולעות”  ענק  סוכנויות  של  וצמיחתן  קטנות 
עוד ועוד תיקי ביטוח, הולידה את הצורך לקבוע 
שווי  להערכת  ואובייקטיבי  מהימן  מידה  קנה 
כל  למרות  אולם,  ביטוח.  סוכנויות  של  כלכלי 
מוסכמת  שיטה  היום  עד  נמצאה  לא  המאמצים, 
את  משמעי  וחד  ברור  באופן  לקבוע  שתאפשר 

שווייה הכלכלי של סוכנות ביטוח.
ביטוח?  סוכנות  של  שוויה  את  מחשבים  כיצד 
ידי  על  סותרות  שווי  הערכות  מתקבלות  מדוע 
חד  אינה  לכך  התשובה  שונים?  שווי  מעריכי 
שונות  וגישות  שונות  שיטות  ישנן  משמעית. 
להערכת שווי סוכנות ביטוח וכתוצאה מכך ניתן 
להגיע להערכות שווי הרחוקות האחת מן השניה 
מרחק רב. הערכת שווי אינה מדע מדוייק והיא 
מבוססת על משתנים לא מוחלטים, כמו למשל, 
היא  פרמיות  )כמה  הסוכנות  של  הנפרעים  סך 
מגלגלת מידי שנה(, הכנסות הסוכנות מעמלות 
נוסף  )פרמטר  הנפרעים  לאור  מקבלת  שהיא 
שהוא נגזרת של סך הנפרעים, אך לא בקו ישר(, 
שיעור הביטולים )במקרה של פוליסות שבוטלו, 
דורשות חברות הביטוח מהסוכנות החזר עמלות 
ההוצאות  שיעור  הפוליסה(,  חיי  למשך  הכפוף 
שוויה  בהערכת  משמעותי  )רכיב  הסוכנות  של 
- בסוכנות לא יעילה שיעור הרווח נמוך יותר. 

ידי  על  משולמות  מההוצאות  חלק  זאת,  עם 
החברות, למשל מערכות מחשב ושירותי משרד, 
ולעיתים גם שכר דירה וארנונה, הערכת הסיכון 
ההון, התחרות  בסוכנות, מחיר  הכרוך בהשקעה 
בשוק וכד’. מאחר שכל מעריך שווי יכול לתת 
ערכים שונים למשתנים הללו, ברור שהערכות 

השווי לא תהיינה זהות.

תלוי תחזיות
תיאורטית  מבחינה  ביותר  המבוססת  הדרך 
להערכת שווי סוכנויות ביטוח הפועלות כעסק 
 DCF –( חי, הינה שיטת היוון תזרימי המזומנים
Discounted Cash Flows(. במסגרת שיטה 
ומדידת  ניתוח  ידי  על  נקבע  הסוכנות  שווי  זו, 
הכלכלית  התמורה  של  המהוונת  התוחלת  של 
מהסוכנות  לנבוע  הצפויה  העתידית  התזרימית 
מהוונים  אלה  חזויים  מזומנים  זרמי  המוערכת. 

המותאם,  היוון  שיעור  פי  על  ההערכה  למועד 
בין היתר, למידת הסיכון הגלומה בתחזיות על 

פני משך אופק ההיוון. 
הנוגע  תהליך  הינה  מקצועית  שווי  מדידת 
על  העתידיות  וההוצאות  ההכנסות  לאמידת 
הכלכליות  המשמעויות  והבנת  הזמן  ציר  פני 
מסוכנות  הצפויים  המסחריים  היישומים  של 
הביטוח המוערכת. הערכת השווי מנסה לשקלל, 
של  האפשרית  השפעתם  את  גם  שניתן,  ככל 
ואנדוגניים כאחד לסוכנות,  גורמים אקסוגניים 
לנבוע  הצפויים  המזומנים  תזרימי  תוחלות  על 
מהסוכנות, הן באמצעות עריכת תחזיות תזרימי 
היוון  שיעור  אמידת  באמצעות  והן  מזומנים 
המשקף, בין היתר, את מידת אי הוודאות הגלומה 
בתחזיות. בהערכת שווי סוכנות יש להתחשב גם 

בתוכניות ההנהלה השונות. 
לסוכנות  הראוי  התשואה  שיעור  הערכת  לשם 
הביטוח, יש לאמוד את שיעור מחיר ההון המשוקלל 
 WACC-Weighted Average Cost of(

הממוצע  את  כלומר,  הסוכנות,  של   )Capital
המשוקלל של מקורות המימון של פעילות הסוכנות, 
המזומנים הצפויים  נהוון את תזרימי  שבאמצעותו 
ההון  במחיר  קטן  שינוי  כל  מהסוכנות.  לנבוע 
במאות  הסוכנות  שווי  את  לשנות  יכול  המשוקלל 
כמובן  תלוי  שקלים,  במיליוני  ואף  שקלים  אלפי 
 )WACC( המשוקלל  ההון  מחיר  הסוכנות.  בגודל 
מחיר  של  משוקלל  כממוצע  נאמד  הסוכנות  של 
החוב של הסוכנות בניכוי שיעור המס הסטטוטורי 
ושל  הסוכנות  על  החל  ארוך  לטווח  הנורמטיבי 
ההיוון  )שיעור  העצמי  ההון  על  התשואה  שיעור 

הנדרש על ידי בעלי הסוכנות(. 

סיכונים ספציפיים
סוכנות  של  הנורמטיבי  החוב  מחיר  ברגיל, 
סיכון  תוספת  ניתוח  בסיס  על  נאמד  הביטוח 
הריבית  לשיעור  מעל  הסוכנות  של  האשראי 
חסרת הסיכון כמרווח בשיעור מסוים בניכוי המס 

על  התשואה  שיעור  מאידך,  החוב.  בגין  שנחסך 
 Modifiedה־ מודל  פי  על  נאמד  העצמי  ההון 
חסרת  הריבית  שיעור  של  הצברם  כסך   ,CAPM
הסוכנות  של  ה”ביתא”  מכפלת  בתוספת  הסיכון 
שיעור  ובתוספת  בשוק  הסיכון  פרמיית  ברכיב 

תשואה נוסף.
הביטוח  סוכנות  של  )הממונפת(  ה”ביתא” 
תשואות  של  התנודתיות  עוצמת  את  משקפת 
התנודתיות  לעוצמת  ביחס  הסוכנות  מניית 
ל”סיכון  המדד  והינה  השוק  תיק  תשואות  של 
ביטוח  בסוכנות  הסוכנות.  של  הסיסטמטי” 
מול  רגרסיות  פי  על  הביתא  מחושבת  ציבורית 
כמשתנה  שבועי(  )בחישוב  השוק  תיק  תשואות 
בשנתיים  המניה  לתשואות  ביחס  מסביר, 
הסיכון  פרמיית  רכיב  ההערכה.  למועד  שקדמו 
העודפות  התשואות  תוחלת  את  משקף  בשוק 
לשיעור  מעל  השוק  תיק  של  ההיסטוריות  
הנוסף  התשואה  שיעור  הסיכון.  חסרת  הריבית 
סיכונים  ומשקף  הסוכנות  למניית  מיוחס 

הנדרשת  נוספת  פרמיה  לרבות  ספציפיים, 
במקרה של היעדר סחירות ונזילות.

לסיכום, שיטת הערכת השווי המבוססת ביותר 
מבחינה תיאורטית להערכת שווי סוכנות ביטוח 
)להבדיל מתיק ביטוח( הינה שיטת היוון תזרימי 
המזומנים לפיה, שוויה הכלכלי של הסוכנות נובע 
מתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים להתקבל 
הפעילות  את  להעריך  ניתן  זו  בשיטה  ממנה. 
הן  הכולל  אחד,  כמכלול  הסוכנות  של  העסקית 
הבלתי  הנכסים  את  והן  המוחשיים  הנכסים  את 
באמצעות  היתר  בין  מוניטין(,  )לרבות  מוחשיים 
עריכת תחזיות לגבי מרכיבי ההכנסות וההוצאות 
הערכת  המוערכת,  לפעילות  הקשורים  השונים 
בה  הסיכון  סביבת  הערכת  הצמיחה,  פוטנציאל 
היא פועלת והערכת שווי הפעילות בתום תקופת 

.)Exit Value( התחזית
 

פנימי”  “שווי  של  הבעלים  הינו  הכותב 
המתמחה במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי לם
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בשיטה זו ניתן להעריך את הפעילות העסקית של הסוכנות 
כמכלול אחד, הכולל הן את הנכסים המוחשיים והן את 

הנכסים הבלתי מוחשיים, לרבות מוניטין

 הדרך המבוססת ביותר: הערכת 
שווי סוכנויות ביטוח

רועי פולניצר, יו”ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, מסביר מהי השיטה 
המקובלת כיום בישראל להערכת שווייה של סוכנות ביטוח, להבדיל משווי תיק ביטוח 

 הדרך המבוססת ביותר: הערכת 
שווי סוכנויות ביטוח

רועי פולניצר, יו”ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, מסביר מהי השיטה 
המקובלת כיום בישראל להערכת שווייה של סוכנות ביטוח, להבדיל משווי תיק ביטוח 
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חוק הגנת הצרכן - מהתיאוריה לפרקטיקה 
 עו"ד עדי בן אברהם עם דוגמה למקרה שבו בית המשפט דן במקרה של תביעה מול 

חברת הביטוח והתבסס על חוק הגנת הצרכן
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מדבר ב אשר  מאמר  כתבתי  שעבר  שבוע 
על כך שחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 
ביטוח.  וחברות  ביטוח  סוכני  על  חל  לא 
וביקשו  סוכנים  מספר  אלי  פנו  הפרסום  לאחר 
הבהרות שכן הם נתקלו בתביעות שבהם חוק הגנת 
הצרכן אוזכר. לכן, השבוע ביקשתי להביא דוגמה 
למקרה שבו בית המשפט דן במקרה של תביעה מול 

חברת הביטוח והתבסס על חוק הגנת הצרכן. 
לא  מעולם  כי  טען  אשר  חוץ  אזרח  הוא  התובע 
נתן הסכמתו לרכישת פוליסת הביטוח ומשכך הוא 
מבקש לקבל את הפרמיות אשר שילם חזרה לידיו. 
חברת הביטוח טענה כי בחודש ינואר 2014 הופקה 
שיחת  בעקבות  לתובע  אישיות  תאונות  פוליסת 
לפוליסה  התשלום  ההגנה.  לכתב  שצורפה  מכירה 
בוצע באשראי אשר מספרו נמסר על ידי התובע, 
התשלומים  את  התובע  הפסיק   2019 שבשנת  עד 
מספר  לאחר  הפוליסה  את  ביטלה  הביטוח  וחברת 
דרישה  במכתב  אליו  פנתה  ואף  התראה  מכתבי 
שולמו  לא  שבה  לתקופה  הפרמיות  חוב  להחזר 

פרמיות ועד לביטול. 
ויתרה  אין מקום לתשלום החוב,  כי  התובע טען 
שכן  הפרמיות,  כל  של  החזר  מבקש  הוא  מכך, 
הוא מעולם לא ביקש לרכוש את הפוליסה. חברת 
הביטוח ביטלה לפנים משורת הדין את דרישת חוב, 
אך סירבה להחזיר את הפרמיות בטענה שהפוליסה 

הופקה כדין. 

שיחה שיווקית?
התובע קיבל את השיחה לעיונו והודיע כי לאחר 
הסכים  לא  כלל  שהוא  עולה  ההקלטה  את  ששמע 
לביצוע העסקה, הנציגה דחפה מלל רב ותמרנה את 
השיחה כך שכביכול יש עסקה. הנציגה אמרה שהיא 
תשלח את החומר להראל שיבדקו אותו וזו הייתה 
מהות השיחה, התובע טען כי לא הסכים לרכישה. 
יתרה מכך טען התובע כי הנציגה אשר התקשרה 
לחברת  המקושרת  ביטוח  מסוכנות  היתה  אליו 
סוכן  של  עובדת  להיות  התחזתה  והיא  הביטוח, 
לו פוליסת תאונות אישיות  והציעה  הביטוח שלו, 
בהנחה, בגלל שהוא לקוח של הסוכן וביקשה לאמת 
את פרטיו. הסכמתו היתה רק למשלוח מסמכים ולא 
העסקה,  את  לבצע  מצידו  דעת  גמירות  כל  היתה 

ולכן זו שיחה שיווקית. 
הצהרת  מסר  התובע  כי  חידדה  ביטוח  חברת 
על  מדובר  לא  ולכן  תשלום  ואמצעי  בריאות 
הנציגה  כי  ציינה  הביטוח  חברת  שיווקית.  שיחה 
של הסוכנות מטעם חברת הביטוח פעלה בשיתוף 
פעולה עם סוכן הביטוח של התובע אשר העביר את 
רשימת לקוחותיו לאותה סוכנות על מנת שאלו יפנו 

ללקוחותיו בהצעות ביטוחיות.  
להם  אין  התובע  טענות  כי  קובע  המשפט  בית 
שיווקית,  כשיחה  החלה  השיחה  אומנם  שכן  מקום 
התובע  כאשר  מכירה  כשיחת  הסתיימה  היא  אך 
משתף פעולה לאורך כל הדרך. עם זאת, מציין בית 
המשפט כי התובע הסכים לעסקת המכירה בתנאים: 

א. שהנתבעת תאשר ב. שהכל ישלח אליו בדואר.
הפוליסה לא הגיעה לתובע, ובית המשפט מעלה 
ביחס לאי המשלוח שהרי הכתובת הנכונה  תהיות 
הביטוח  סוכן  ברשות  היתה  ואף  בשיחה  נמסרה 
של התובע - התנאי לקיום הפוליסה לא התקיים. 
בנוסף, בית המשפט האמין לתובע כי הוא לא היה 
מודע לפוליסה ולא זכר את השיחה, הוא לא ידע מה 
לאחר  ובמצטבר,  אישיות  תאונות  פוליסת  כוללת 
שלא קיבל את הפוליסה שהובטחה לו, לא יכול היה 

לדעת כי הפוליסה בתוקף.

חוסר תום לב
ביחס לגבייה ארוכת השנים ללא מחאה קובע בית 
המשפט כי הגבייה אמורה לבטא את החיוב אך לא 
ליצור אותו ואין בגביה כדי לרפא את מחדלה של 
חברת הביטוח לשלוח לתובע את המסמכים בדואר.  
יתרה מכך, עצם העובדה כי נציגת סוכנות חברת 
הביטוח  סוכן  של  כעובדת  עצמה  הציגה  הביטוח 
חוק  עם  אחד  בקנה  עולה  שאינה  התנהלות  הינה 
הגנת הצרכן אשר אוסר הטעיה בעניינים מהותיים 
נותן  או  היבואן  היצרן,  זהות  זה  ובכלל  בעסקה 
השירות. בית המשפט קובע כי הדבר מהווה התחזות 

והפרה של חובת איסור ההטעיה.
בית המשפט מוסיף כי חברת הביטוח הפרה את 

החובה לערוך חוזה בכתב ולמסור אותו לתובע 
המשפט  בית  הצרכן.  הגנת  בחוק  הנדרש  לפי 
מוסף כי המדיניות העסקית של חברת הביטוח 
חשש  מעלה  הלקוח  של  חתימה  לדרוש  שלא 
נועדה לעקוף את דרישת המחוקק שיש  שהיא 
בחוזה  לעיין  סבירה  הזדמנות  לצרכן  לאפשר 
ובמיוחד בעסקת מכר מרחוק, קל וחומר כאשר 

מדובר על עסקה בין כוחות לא שוויוניים.  
בית המשפט מוסיף כי התובע נדרש לעזרת בית 
המשפט כדי לקבל את הקלטת השיחה, והפרקטיקה 
כאשר  השיחה  את  ללקוח  למסור  היתה  הראויה 
בדוא"ל  לרבות  ההתקשרות,  את  זוכר  לא  הוא 
למסור  הסירוב  הציבור.  אמון  את  להגביר  ובכך 
את ההקלטה באותה עת נעשה לדעת בית המשפט 

בחוסר תום לב.  
מכלול הקשיים לעיל מביא את ביהמ"ש למסקנה 
ולכן מחייב את  הוגנות צרכנית  נעדרת  שהעסקה 
החברה להחזיר את הפרמיות בסך של 2,220 שקל. 

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור למחוזי. 

הערות היועמ"ש:
בית המשפט מחיל הוראות מחוק הגנת הצרכן על 
התיק הנדון חרף העובדה כי חברת הביטוח מוחרגת 

מהחוק.
לא ניתנה הדעת להכרעה עקרונית של המאסדר 
והיתה  יתכן  בעניין שיווק פוליסות תאונות, אשר 
מסדירה את המחלוקת גם ללא חוק הגנת הצרכן.  

סוכני  היועץ המשפטי של לשכת  הוא  הכותב 
הביטוח

shutterstock :צילום | 

https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Pages/Public-Inquiries.aspx
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מסוכן הוליסטי לסוכן מומחה: כך 
ימשיכו סוכני הביטוח להוביל את הענף

לפני שנים ספורות ההבנה בכל נושא והזמינות הרחבה היו מאפיינים מובהקים של סוכן מומחה • בעידן 
הנוכחי המטרה היא להיות ייחודיים בתחום שבו אנו עוסקים < סו"ב יגאל סרי

ביטוח כ סוכני  שהם  מרגישים  מכם  מה 
מומחים? בשנת 1986 התחלתי את דרכי 
כסוכן ביטוח צעיר, ומצאתי עצמי מכתת 
רגליי בין בתים בשעות הערב ועד שעות הלילה 
ועוד  לקוח  עוד  לצרף  הכל  עשיתי  המאוחרות, 
בבתיהם  לקוחותיי  את  לבקר  השתדלתי  לקוח. 
היחידה  הכתובת  להיות  דאגתי  קרובות.  לעיתים 
לכל מוצר ביטוח שלקוחותיי הזדקקו לו. כששאלו 
את לקוחותיי: “היכן אתם מבוטחים?” הם ענו את 
זכרו את שם חברת  השם הפרטי שלי, אפילו לא 

הביטוח. סמכו עליי באלף אחוז.  
לסוכן  אותי  הופך  שזה  משוכנע  הייתי  שנים 
ביטוח מומחה, אחרי הכל הבנתי בכל נושא ועניין, 
הייתי זמין בכל רגע נתון ונתתי ללקוחותיי מענה 
בכל תחום ביטוחי. אבל זה היה שייך לעולם של 
השתנה  מומחה  שהמושג  מבין  אני  והיום  פעם, 
לגמרי. כדי להיות מומחה אתה צריך לחשוב מחוץ 

לקופסה ולהתאים את עצמך למציאות החדשה. 
מוצרי  בהנגשת  מומחה   ,)58( סרי  יגאל  אני, 
 out חברה בשם  לי  יש  הביטוח.  לסוכני  הלויידס 
נותן  ובחמש השנים האחרונות אני   of the box
את כל כולי כדי להיות מקצוען בתחום ספציפי זה. 

מעולם ישן לחדש
להפוך  איך  לכם  לכתוב  מבקש  אני  היום  אז 
העולם  מסוכן של  מומחה,  לסוכן  הוליסטי  מסוכן 
הישן לכזה של העולם החדש. ואיך בעזרת השינוי 
מבודלים,  בתחומכם,  יחידים  להיות  תוכלו  הזה 

ממוקדים יותר ולהעלות את התפוקה הרווחית. 
בעולם הישן הגבולות היו ברורים: בנקים מכרו 
היו  אשראי  חברות  והלוואות;  חיסכון  תכניות 
בלבד;  אשראי  כרטיסי  וסלקו  לבנקים  שייכות 
חברות הביטוח שיווקו רק באמצעות סוכני ביטוח 

וחברות לביטוח ישיר טרם קמו. 
היו  הסלולריים,  והטלפונים  האינטרנט 
בחיתוליהם, אם בכלל, והמחשב היה מצרך מותרות 
והיה קיים במשרדים בודדים וכמעט שלא בבתים.

חדר  האינטרנט  החדש:  העולם  נכנס  אז  אבל 
והזרים מידע רב בכל התחומים המקיפים  לבתים 
את חיינו, ובתחום הביטוח הצליח להנגיש ללקוח 
מחירי  הביטוח,  חברות  בין  להשוות  היכולת  את 
ותכניות הביטוח. הלקוח הפך להיות מעורה ומבין 
הביטוח  סוכן  של  במעמדו  שכרסם  דבר  יותר. 
ככתובת היחידה למוצרי הביטוח; חברות האשראי 
נפרדו מהבנקים ובימים אלו החלו בשיווק מוצרי 
כבר  הקמעונאיות  הרשתות  ללקוחותיהם;  פרט 

ביטוחי  לתחום  כניסה  לצורך  מנועים  מחממות 
הפרט; חברות הביטוח המסורתיות כבר לא מפיצות 

רק באמצעות סוכנים ויתרה מכך מתחרות בהם.
תאוצה  לתפוס  החלה  הדיגיטלית  המהפכה 
באמצעות גופים אשר להם תקציבי ענק והיכרות 
חושפנית עם הלקוח ברבדים שלנו, הסוכנים, אין 
יודעות  הללו  החברות  הרי  יהיה.  שלא  וכנראה 
אנחנו  מה  הכלכלי,  מצבנו  מה  הרבה:  עלינו 
ביטוח,  נוהגים לרכוש, כמה אנחנו משלמים על 
איזה רכב יש לנו ועוד. קל להם לספק לך תשובה 
מיידית ובמחיר אטרקטיבי. התחרות בהחלט אינה 
מאוזנת וכוחם של הסוכנים מול גופים אלו קטן 

עד למאוד.
חברות לביטוח ישיר קמו ונגישות בשעות וזמנים 
מציעות  הן  בהן.  להתחרות  יכולים  לא  שאנחנו 
בפרסומיהן  משתמע  היום  ועד  נמוכים  מחירים 
“מדוע אתה צריך סוכן, סוכן שייך לעולם הישן”. 
הפרסומים האלה צוחקים כביכול על סוכני הביטוח 
ואני אומר, הם הכוח שלנו. הם אומרים לנו בדיוק 
מסוכנים  להפוך  כדי  לעשות  צריכים  אנחנו  מה 

הוליסטים לסוכנים מומחים. 

כוחו של הבידול
קולות  אני שומע  שוב,  ולאחרונה  מזמן,  לא  עד 
מהמהפכה  המתעלמים  הביטוח  בענף  ודעות 
סוכני  לנו,  וקוראים  עיננו  לנגד  המתרחשת 

הביטוח, להיות “סוכנים הוליסטיים” כלומר הקיפו 
הכתובת  והיו  הביטוח  מוצרי  בכל  הלקוח  את 
דעתי  לעניות  הביטוח.  בתחום  ללקוח,  היחידה 
לסוכן  ובידול  יתרון  מענה,  נותנת  אינה  זו  גישה 

הביטוח לנגד המהפכה שמתרחשת.
אני שואל לעיתים את חברותיי וחבריי הסוכנים: 
מבדל  מה  ביטוח?  כסוכני  שלכם  היתרון  “מה 
אתכם? מדוע הלקוח בוחר דווקא בכם?” התשובה 
מצוינים,  שירות  אנשי  “אנו  לרב:  מקבל  שאני 
נעמוד  תביעה  שבזמן  עלינו  סומכים  לקוחותינו 
לעולם  ששייכות  דומות  תשובות  ועוד  לצידם”, 
לבין  הסוכנים  בין  רק  היתה  התחרות  בה  הישן, 

עצמם. 
אני בטוח שלחלק מאיתנו יש דוגמאות הפוכות, 
אך הן בשוליים. הלקוח של היום לא חושש לעבוד 
חוויה  חווים  מהם  והרבה  הישירים  הביטוחים  מול 

טובה מהם.
זו   – בידול  לעשות?  יכולים  כן  אנחנו  מה  אז 
התפנית. המטרה היא להיות ייחודיים  בתחום שבו 
אנו עוסקים, שלא יהיו רבים וטובים כמוך. בידול 
שאתה  במה  ייחודי  היה  נושאים:  לשני  מתחלק 
בהם  שהתחרות  לתחומים  היכנס  כלומר   - עושה 
לא רבה, כנס לנישה; תפסת מרובה לא תפסת - 
או  אחד  לתחום  כנס  רבים,  לתחומים  תיכנס  אל 
שניים שבהם אתה מקצוען ומומחה. ככל שנעמיק 

סוכני  שעלינו,  נבין  סביבתנו  את  ונבחן 
הביטוח, קיימת חובה לבצע שינוי. לא עוד  O
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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!

טיפול בכל מוצרי הביטוח, למרות הבנתנו והידע 
שלנו בתחום. 

על  אחלוש  אני  אם  אבל  אנשים,  יגידו  עכשיו 
שלי  והתשובה  כסף  פחות  ארוויח  תחומים  פחות 
היא - בדיוק הפוך. גם בקרבנו ישנן דוגמאות של 
או  כזה  בתחום  מומחים, אשר מתמחות  סוכנויות 
מכלל  בידול  ויצרו  בו  להתמקצע  הצליחו  אחר, 
ביטוח  בתחום  שמומחיות  סוכנויות  יש  הסוכנים. 
אחריות מקצועית לרופאים, סוכנויות שמתמחות 
בביטוח ימי, סוכנויות שמתמחות בביטוחי מטוסים, 
ובאמתחתי  חקלאי  בביטוח  שמתמחות  סוכנויות 
עוד דוגמאות רבות. הבידול והמומחיות מיצבו את 
גבוה  כל אחד בתחום התמחותו,  הסוכנים האלה, 

בסולם מדרג ההצלחה.

לא רק סוכני ביטוח
ולא  מקצועות  הרבה  בין  עוברת  המהפכה 
גם  רלוונטי  זה  הביטוח.  בענף  רק  נשארת 
בעשרים  דין.  עורכי  לדוגמה  אחרים,  למקצועות 
של  רבים  אלפים  לענף  נוספו  האחרונות  השנים 
עורכי דין. אצל עורכי הדין נמצא משרדים רבים 
אשר מהווים משרדי מומחים. משרדים אשר פנו 
לנישות התמחות והתמקצעות על מנת לבדל את 
עצמם. לדוגמה משרד שמתמחה בדיני ספנות לא 
בדיני  שמתמחה  משרד  אישות,  בדיני  גם  יעסוק 

בדיני  גם  יעסוק  לא  שונות  מדינות  בין  סחר 
תעבורה ומשרד שמתמחה בדיני ביטוח יישאר רק 

בתחום הביטוח ועוד כהנה וכהנה. 
פסיכולוגים  רופאים,  חשבון,  רואי  אצל  כנ”ל 
המקצוע  אנשי  של  הרבה  הבנתם  למרות  ועוד. 
בתחום, הם בוחרים לטפל בנישה מאוד ספציפית. 

הם בוחרים בעולם החדש.
בחרתי לא לשווק ולא למכור מוצר אחר מלבד 

בחרתי  לויידס.  חתמי  נציגי  מול  חבויות  ביטוחי 
פלטפורמה  ולהוות  זה  בתחום  רק  להתמחות 
המנגישה מוצרים אלה לסוכני ביטוח שמבקשים 
מוצא. בהתחלה  כחול שטרם  לאוקיאנוס  להיכנס 
ההרגלים  כל  שינוי  מפחיד,  מאוד  שינוי  היה  זה 
עובר  שהזמן  ככל  אבל  כסוכן,  גדלתי  שעליהם 
אני מבין שזה הדבר הנכון והמדויק לעשות מכל 

הבחינות.

לסוכן  רבות  הזדמנויות  מזמן  החדש  העולם 
בתחום  להתמחות  בוחר  אשר  המומחה  הביטוח 
אחד או שניים ולא עוסק בכל הבא ליד. כשאנחנו 
הופכים  שאנחנו  רק  לא  עצמנו  את  מבדלים 
פעולה  שיתופי  יוצר  גם  זה  בתחומינו,  למומחים 
פוריים בין משרדי מומחים מסוגים שונים. במקום 
להיות במערבולת התחרות של השיווק להמונים 
אשר  לחייט  הופכים  אנו  הדיגיטליים  באמצעים 

תופר חליפה לממדיו וצרכיו של הלקוח.
ימשיכו  הביטוח  שסוכני  היא  שבפי  הבשורה 
את  וישנו  כמומחים  הענף  את  להוביל  קדימה 
סוכנים  עוד  לא  הישן.  העולם  כללי המשחק של 
עוסקים  שבעיקר  סוכנים  אלא  הכל  שעושים 
לקופסה  מחוץ  חשיבה  בעזרת  התמחותם  בתחום 
על  מתבצע  שאינו  שינוי  הנוחות.  מאזור  ויציאה 

ידי נטישת אזור הנוחות והמוכר אינו שינוי.

בידול מתחלק לשני נושאים: היה ייחודי במה שאתה עושה - 
כלומר היכנס לתחומים שהתחרות בהם לא רבה, כנס לנישה; 
תפסת מרובה לא תפסת - אל תיכנס לתחומים רבים, כנס 

לתחום אחד או שניים שבהם אתה מקצוען ומומחה

https://bit.ly/2YOFV5v
https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2548/
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש 

מתמחה  לעריכת התמחות  ולמכירות בריאות ריסק 
ופנסיוני  ללקוחות הסוכנות 050-5293836

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
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה  ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות  הנדרשות אפשרות להתמחות  
050-5293836

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
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול 

אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ) חיים ואלמנטר( יש 
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת 

שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת 
 וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454

itsik@newafikim.co.il

 "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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה שמעון 

שטרן על פטירת אימו  

שרה שטרן  ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בדובאי מתעניינים בחברות 
הביטוח הישראליות

בין האמירויות ה הסכם לנורמליזציה 
הקרובות  בשנים  עשוי  לישראל 
הביטוח  לסקטור  חדש  שחקן  להכניס 
בחברות  התעניינות  יש  כבר  הישראלי. 
השקעה  כאפשרות  הישראליות  הביטוח 
בחיפוש  באמירויות,  הפועלות  לקרנות 
אחר השקעות אפשריות בנוסף להייטק, כך 

מתברר מפניות של מתווכים באמירויות.
למרכז  האחרונות  בשנים  הפכה  דובאי 

הביטוח הגדול של המזרח התיכון ותפסה את מקומם של ביירות וקהיר. הדבר מתבטא 
בכך שתאגיד הביטוח הגדול לויד’ס פתח נציגות למזרח התיכון. 

החולשים  אזוריים  משרדים  שם  יש  ובארה”ב  באירופה  מובילות  ביטוח  לחברות  גם 
על הפעילות במדינות האזור. ההתפתחויות ביחסי ישראל והאמירויות עשויות להוביל 
לצירוף ישראל לתחום הפעילות של הנציגויות בדובאי, במקום השייכות לאזורי אירופה 

ואפריקה.
כמו כן, בדובאי נערכים כנסים של חברות ביטוח וסוכני ביטוח. אלה כנסים גדולים 
שהדוברים בהם הם מנכ”לי חברות ביטוח באירופה ובארה”ב. אלה כנסים בנושאי ביטוח 
בריאות, שיווק, אסונות טבע ועוד. יש לצפות שתוך שנה יוכלו גם סוכני ביטוח ואנשי 

ביטוח ישראלים להשתתף, כי החרם הכלכלי על ישראל בוטל לחלוטין. .

בברודוויי תובעים 
פיצויים מחברות ביטוח 

על נזקי הקורונה

תיאטראות ח חמש  המנהלת   ,Jumacyn ברת 
חברות  נגד  משפטית  תביעה  הגישה  בברודוויי, 
המתחמקות   Pacificו־  Federal האמריקאיות  הביטוח 
מלשלם פיצויים על אובדן הכנסות של התיאטראות בעת 
באזור  המשפט  בבית  הוגשה  התביעה  הקורונה.  מגפת 

הדרומי של ניו יורק.
החברה המנהלת את התיאטראות מאשימה שחברות 
הביטוח פעלו להשמיט כל סעיף שיחייב אותן לפצות 
הביטוח  לחברת  דרישה  הגישה  היא  מגפה.  נזקי  על 
התכנסויות  על  שהוטל  האיסור  על  לפצות   Federal
שחלו  תיאטראות  עובדי  שבעה  על  ודיווחה  גדולות 
תביעת  את  דחתה  הביטוח  חברת  ואילו  מקורונה. 
בהתאם  ישירים  נזקים  נגרמו  לא  כי  בטענה  הפיצוי 

לכיסוי בפוליסה. 
כמו כן, המבטחת טוענת כי צווי הממשלה לא אסרו על 
גישה לתיאטראות, כך שהיתה גישה לעובדים לבדוק את 

מצב בנייני התיאטראות

דובאי. מרכז הביטוח הגדול של המזרח התיכון
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