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ביטוח ופיננסים

עבודה משותפת
לשכת סוכני הביטוח ולשכת 

עורכי הדין יזמו סדרת הרצאות 
על הפעילות בתקופת הקורונה

< עמ' 4

החלטה מושכלת
ד"ר אודי פרישמן מסביר מדוע 

הוא מתנגד לפוליסה אחידה 
בביטוחי הבריאות 

< עמ' 13

הגבוה בענף
שירביט היא החברה בעלת יחס 

כושר הפירעון הכלכלי הגבוה 
 ביותר מבין חברות הביטוח 

< עמ' 7

סו"ב ישראל גרטי:  
"סוכני הביטוח מוכיחים 
יום יום ושעה שעה את 

נחיצותם לציבור"
כנס אלמנטר ה־34 יתקיים 

השנה לראשונה באופן מקוון, 
וההרשמה אליו בעיצומה  •  

יו"ר הוועדה האלמנטרית 
בלשכה מספר על ההכנות 

לקראת הכנס, מבטיח הרצאות 
מקצועיות עשירות ומגיב 

למדיניות הרשות המקדשת את 
הטמעת האמצעים הדיגיטליים 

על חשבון הסוכנים 

 < עמ' 2
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הרשמה לכנס אלמנטר ה־34 של לשכת ה
הכנס  בעיצומה.  נמצאת  הביטוח  סוכני 
יתקיים לראשונה, עקב אילוצי הקורונה, 
16־17 בנובמבר; הכנס פתוח לכו־ ־באופן מקוון ב
לם ללא עלות, אך מחייב הרשמה מראש לצורך 

העברת הלינק להתחברות.
לצג המחשב של  בהעברה  הטבעי  הקושי  למרות 
רבות  שנים  כבר  שמתקיים  ומבוקש  מסורתי  כנס 
חגיגית,  ובאווירה  באילת  יוקרתיים  מלון  בבתי 
סו"ב  בלשכה,  האלמנטרית  הוועדה  יו"ר  הצליחו 
ישראל גרטי, מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל, סמנכ"ל 
קריימן  אנה  לידם,  והמסייעים  שמש  שי  השיווק 
קובי  וסו"ב  בלשכה  ובקרה  תכנון  תפעול,  מנהלת 
כנס  להכין   - וכנסים  אירועים  ועדת  יו"ר  ורדי, 
של  הרצאות  שכולל  מקצועי,  מרשים,  דיגיטלי 

למעלה מ־33 מרצים מומחים וכמה רבי שיח. תחומי 
ההתמודדות  את  כמובן  וכוללים  רבים  הם  הסיקור 
הקורונה,  משבר  עם  האלמנטרי  הביטוח  בתחומי 
טבע,  נזקי  סייבר,  ביטוח  והדיגיטציה,  הסוכן 
ביטוחים חקלאיים ועוד. את הכנס, שיימשך כאמור 

יומיים, תנחה העיתונאית נטלי רותם.

טובים יותר
משבר  מהרגיל;  יותר  אדירה,  "ההתרגשות 

יותר  להיות  אותנו  מכריח  צפוי,  הבלתי  הקורונה 
ויותר טובים ולכן בנינו כנס שכמעט כולו הרצאות 
מקצועיות לטובת הסוכנים. יהיו לא פחות מרצים 
גם  ולכן  נטו  ידברו  פשוט  באילת,  בכנס  מאשר 
מעניין  להיות  הולך  דומה.  די  ההרצאות  אורך 
ומושקע - למרות הריחוק יש קירבה; הריחוק הוא 
פיזי וגאוגרפי, הקירבה היא הערבות ההדדית של 
כולנו הנושאים בנטל היומיומי של הובלת המשק 

והכלכלה כשומרי הסף", אומר גרטי.
"הדיגיטציה  גרטי:  מסביר  בסלוגן  הבחירה  את 
המתגברת של ביטוח בקליק, השיווק של מוקדנים, 
של  המדיניות  החדשות,  הדיגיטליות  החברות 
גם  הדיגיטציה  את  שמקדשת  ההון  שוק  רשות 
כל   – הסוכן  חשבון  על  וגם  המבוטח,  חשבון  על 
חשיבות  את  אלו  בימים  דווקא  מעצימים  אלו 

המקצועיות של סוכני הביטוח".

סקר שביעות רצון
שביעות  סקר  כתמיד  יעמוד  הכנס  במרכז 
הרצון של סוכני הלשכה מחברות הביטוח בתחום 
האלמנטרי. הסקר נסגר לתשובות השבוע, וניתוח 

התוצאות נמצא בעיצומו.

־בנוסף יתקיים משפט מבוים בסוגיית אופניים חש
מליים בעקבות פסיקת בית המשפט העליון; הרצאה 
הרצאה  תהיה  בעסק,  ביטוחי  מערך  בניית  בנושא 
וראיון אחד על אחד עם  מצולמת בתוך בית עסק, 
הפעילות  על  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 

המסועפת ומאבקיה של הלשכה בימים אלו.
ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  גם הממונה על שוק 
משה ברקת הוזמן להרצות בכנס, ותשובתו צפויה 

להינתן בימים הקרובים.
שר  בכנס  להשתתף  יגיעו   - "הפוליטי"  בצד 
הרווחה איציק שמולי )עבודה( וח"כ יפעת שאשא 
הקורונה  ועדת  בראש  העומדת  )ליכוד(  ביטון 

בכנסת, וככל הנראה אישיות בכירה מובילה.
העיתונאי הנריקה צימרמן יספר על הזדמנויות 
לאחר  האמירויות  באיחוד  והשקעות  נפתחות 

הסכם השלום.
תתקיים  והיא  בכנס,  תהיה  בידורית  הופעה  גם 
שיתארח  כשמי  הכנס,  של  הראשון  היום  בערב 
בה הוא אמן החושים המרתק חזי דין וכן ישראל 

קטורזה.
גרטי,  ולדברי  לשינויים  נתון  עדיין  הכנס  לו"ז 
תוכנית הכנס הסופית תפורסם באמצע שבוע הבא.

כנס האלמנטר ה־34
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ביטוח 
ופיננסים

למעלה מ־33 מרצים, רבי שיח, 
שרים, ח"כ ואומנים בכנס האלמנטר 

המקוון של הלשכה
הכנס יערך באופן מקוון, ויתקיים ב־16־17 בנובמבר תחת הכותרת: "מקצוענות בביטוח זה 

 אלמנטרי"  "יהיו לא פחות מרצים מקצועיים מאשר בכנס אילת", מבטיח סו"ב ישראל גרטי,
יו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכה < רונית מורגנשטרן

ישראל גרטי | צילום: יוד צילומים אילת סו"ב גרטי: "הדיגיטציה 
המתגברת של ביטוח בקליק, 
השיווק של מוקדנים, החברות 

הדיגטיליות החדשות, המדיניות 
של רשות שוק ההון שמקדשת 
את הדיגיטציה גם על חשבון 

המבוטח, וגם על חשבון הסוכן 
– כל אלו מעצימים דווקא בימים 
אלו את חשיבות המקצוענות של 

סוכני הביטוח"



בין נושאי הכנס

16-17.11
2020

פתוח
לכולם!

הכינוס ה-34

2020
LIVE

מקצוענות בביטוח זה אלמנטרי!

 

להרשמה ללא עלות לחצו כאן

אירוע ערב 
בשידור חי!

חוויה מפתיעה
לכל המשפחה

משפט
מבויים 

אופניים חשמליים 
בעקבות הפסיקה

עולם הביטוח 
הבינלאומי 

והמשנה 
בימי קורונה

עתיד
סוכני הביטוח
בעולם הדיגיטלי

סקר שביעות 
רצון 

מחברות הביטוח 
וחברות השירות

הזדמנויות 
נפתחות

השקעות באיחוד 
האמירויות

ביטוח סייבר
צעדים

ראשונים

בניית
מערך ביטוחי
בבית העסק

https://ws.eventact.com/elementar2020
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דרום ב מחוז  בין  פעולה  שיתופי  מסגרת 
הדרום  מחוז  לבין  הביטוח  סוכני  בלשכת 
של לשכת עורכי הדין נערך בשבוע שעבר 

פאנל הרצאות מטעם לשכת עורכי הדין.
סו"ב יפת בקשי, יו"ר מחוז הדרום בלשכה הרצה 
הביטוח  סוכני  לשכת  פעילות   .1 נושאים:  בשני 
וסוכני הביטוח בתקופת הקורונה; 2. אישור קיום 
ביטוח חדש. עו"ד אלעד דנוך, יו"ר לשכת עורכי 
הדין בדרום, העניק לבקשי תעודת הוקרה והערכה 

על הרצאתו.
פעילות  את  בקשי  סקר  הרצאתו  במסגרת 
בין  הקורונה,  בתקופת  הביטוח  סוכני  לשכת 
עדכון  בזום;  דיגיטליים  עיון  לימי  דאגה  היתר, 
הסוכנים בשיתוף מיטב בעלי המקצוע בנושאים 
באמצעים  העבודה  יתרונות  על  הדרכות  שונים; 
בימי  הלקוח  עם  הקשר  חשיבות  דיגיטליים; 
למבוטחים;  ומהיר  זמין  מענה  ומתן  הקורונה 
הביטוח,  סוכני  בין  ואמצעים  כוחות  איחוד 
הקלות  רבים;  דין  עורכי  במשרדי  שקיים  כפי 

מול  וללקוחותיהם  לסוכנים  הלשכה  שהשיגה 
חברות הביטוח וגם מול הרגולטור; ליווי והדרכת 
או  ביטול  מניעת  פדיונות,  במניעת  הלקוחות 
או פוליסות תוך כדי הסבר על  הקטנת כיסויים 
ריענון  אלו;  בימים  דווקא  הכיסויים  חשיבות 
כיסויים  התאמת  ללקוחות;  קיימים  כיסויים 

בביטוחי עסקים ועוד.
האוצר  שר  שהעלו  לאופציה  גם  התייחס  בקשי 
 1/3 משיכת  לאפשר  ההון  שוק  על  והממונה 
העסק  את  שסגר  לעצמאי  פנסיונית  מצבירה 
סוכני  לשכת  "עמדת  והדגיש:  מחיה  למימון 
הביטוח שאולי בטווח הקצר זה טוב למדינה, אבל 
זה מהלך רע לעצמאי שמשך חלק  בטווח הארוך 
למשיכה  בנוסף  וזה  הפנסיוני,  מהחיסכון  נכבד 
שאינו  מהלך  זה  השתלמות.  מקרן  שמתאפשרת 
היום  בבוא  פנסיונר  שאותו  למדינה  גם  חיובי 
גדולים מאוד  יהפוך לנטל על המדינה. מאמצים 
מורידים  ועכשיו  פנסיוני  חיסכון  בחיוב  הושקעו 

לטמיון עבודה שנעשתה בעמל רב".

עבודה משותפת
 לשכת סוכני הביטוח ולשכת עורכי הדין בסדרת הרצאות ייחודית על פעילות הלשכה 

והסוכנים בתקופת הקורונה

יפת בקשי | צילום באדיבות לשכת סוכני הביטוח

חדשות | הלשכה

LIVE

לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ

https://bit.ly/3lWWOEs
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רגון עובדי עיריית תל אביב־יפו חתם א
על הסכם חדש לביטוח בריאות ושיניים 
ובני  העירייה  עובדי  אלף  כ־30  עבור 
ממכרזי  באחד  זכייה  על  מדובר  משפחותיהם. 
בישראל  הגדולים  והשיניים  הבריאות  ביטוחי 
מי  המובילות.  הביטוח  חברות  כל  השתתפו  בו 
חברת  היא  העירייה  עובדי  את  קודם  שביטחה 

הפניקס.
חברת  ידי  על  נבנתה  אשר  החדשה,  הפוליסה 
מעל  העובדים  ארגון  את  המלווה  "בריאוטיפ" 
ורחבה  עשירה  כיסויים  קשת  כוללת  עשור, 
ניתוחים  וההשתלות,  התרופות  בהיקף  במיוחד 
בארץ ובחו"ל, טכנולוגיות מתקדמות ומגוון רחב 
ביותר של שירותי יעוץ וליווי מתקדמים. הפרמיה 
ולכל  שקל,  מיליון   50 הינה  הצפויה  השנתית 

התקופה כ־250 מיליון שקל.
חברת  של  ובעלים  מנכ"ל  בשן,  עדי  לדברי 
הרחבה  בפוליסה  "מדובר  "בריאוטיפ",  הייעוץ 
מקיף  מענה  תספק  אשר  בתחומה  והמתקדמת 

בסטנדרטים הגבוהים ביותר בישראל".

“שירות מצוין למבוטחים”
תל  עיריית  עובדי  ארגון  יו"ר  גל,  בן  רמי  עו"ד 
לאחר  התקבלה  הראל  "בחירת  כי  מסר  אביב־יפו, 
תהליך מכרזי ממושך ומקצועי שלווה על ידי חברת 
ישיר  המשך  הינה  בהראל  הבחירה  'בריאוטיפ'. 
העירייה  הנהלת  שנים,  לפני  שקבענו  למדיניות 
והמרכז  העירייה  עובדי  לפיה  העובדים,  וארגון 
הרפואי איכילוב יזכו לביטוח הרפואי האיכותי ביותר 
ללא פשרות, אשר בשעת הצורך יספק את המענה, 
והרחבים  הטובים  והשירותים  הרפואיים  הכיסויים 

ביותר שקיימים בשוק".
זו,  מורכבת  בתקופה  במיוחד  מאד,  מודים  "אנו 
לארגון העובדים של עיריית תל אביב־יפו על האמון 
והבחירה בחברת הראל, המובילה מזה שנים רבות את 
תחום ביטוחי הבריאות בישראל. אנו נעמיד לרשות 
העומדים  הרחבים  והכלים  הניסיון  כל  את  הארגון 
אמר  למבוטחים",  מצוין  שירות  לטובת  לרשותנו 
ושיניים  בריאות  ביטוחי  אגף  מנהל  טישלר,  תומר 

קיבוציים בהראל.

הראל זכתה במכרז ביטוח הבריאות והשיניים 
של עובדי עיריית תל אביב

עובדי העירייה ובני משפחותיהם יהנו מהביטוח לתקופה של חמש שנים  היקף הפרמיה השנתית 
כ־50 מיליון שקל  < רונית מורגנשטרן

  טישלר. "מודים על האמון והבחירה בהראל" 
| צילום: ליאת אגאי 

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות

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

לפרטים נוספים

לויידס מגיע לסוכן!

http://www.ootb.co.il


ביטוחי נסיעות לחו"ל
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פירמת רוה"ח EY: שירביט בעלת יחס 
כושר הפירעון הכלכלי הגבוה בענף
מניתוח תוצאות חברות הביטוח עולה כי לשירביט יחס פירעון של 238%, הגבוה ביותר בענף 

 הביטוח  מנכ"ל שירביט: החברה תמשיך לפעול להגברת השת"פ עם סוכני הביטוח
< רונית מורגנשטרן

צילום: ר

הפירעון מ כושר  יחס  תוצאות  ניתוח 
בישראל  הביטוח  חברות  של  הכלכלי 
 EY שנערך על ידי משרד רואי החשבון
שירביט  של  הכלכלי  הפירעון  כושר  יחס  כי  עולה 
ביותר  הגבוה  ל־31.12.2019(  )נכון   238% על  עמד 

מבין חברות הביטוח.
חברות  פרסמו  האחרונים  החודשים  במהלך 
הפירעון  כושר  יחס  דו"ח  את  בישראל  הביטוח 
הכלכלי ליום 31 בדצמבר 2019, בהתאם להוראות 
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, המבוססות בעיקרן 

על דירקטיבת סולבנסי 2 האירופאית.
על פי הפרסומים, במקום השני נמצאת שלמה 
ביטוח עם 230%, ובהמשך הרשימה ביטוח חקלאי 
אי.איי.ג'י.   ,205% עם  ישיר  ביטוח   ,224% עם 

 ,170% עם  הראל   ,190% עם  שומרה   ,198% עם 
עם  מנורה   ,163% עם  כלל   ,165% עם  הפניקס 
160%, מגדל עם 144%, איילון עם 144% והכשרה 

עם 142%.
צביקה ליבושור, מנכ"ל שירביט, מסר בתגובה 
כי "יחס כושר הפירעון הגבוה של החברה מוכיח 
בשירות,  גם  שוק  מובילת  הינה  שירביט  כי  שוב 
לנוכח  גם  זאת  בפיתוח העסקי,  וגם  ביציבות  גם 
ביטוח  מעסקת  משמעותי  בנתח  החברה  זכיית 

רכבי עובדי המדינה לשנת 2021".
לפעול  תמשיך  החברה  כי  ליבושור  מסר  עוד 
 - העסקיים  שותפיה  עם  הפעולה  שיתוף  להגברת 
גבוהה,  שירות  רמת  הבטחת  תוך  הביטוח,  סוכני 

צביקה ליבושור | צילום: באדיבות המצולםיציבות ופיתוח עסקי מתמשך.

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 

נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

מחיר הספר: 450 ש״ח כולל מע”מ 
למנויי עיתון פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

http://
http://bit.ly/2Osj4XH
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יוצרים עתיד טוב יותר: ארגון MDRT תרם 
לעמותת אלווין ישראל

העמותה מפתחת כלים מגוונים לשילוב בחברה של אנשים עם מוגבלויות ⋅ הכסף שהועבר לעמותה 
נתרם על ידי חברי MDRT ברחבי העולם < סו”ב פיני חג’ג’

תחילת השבוע נפלה בחלקי ובחלקו של ב
 MDRT אלברט גבאי, יו"ר ארגון סו"ב 
של  מרגש  במעמד  חלק  לשעבר, לקחת 
המיוחדות  העמותות  לאחת  מיוחדת  תרומה  מתן 
- "אלווין ישראל". העמותה מפתחת עבור אנשים 
וכלים  הנגשות  תמיכות,  מערך  מוגבלויות  עם 
מגוונים לשילובם בחברה, באקדמיה ובתעסוקה - 

ובכך יוצר עתיד טוב יותר לכולנו.
אוהד  אמיתי,  חבר  ידי  על  לנו  ניתנה  התרומה 
טוני גורדון נשיא ה־ ואוהב ישראל בנשמה, מר 

מחוץ  שנבחר  הראשון  הנשיא  לשעבר,   MDRT
לצפון אמריקה מאז הקמתו של הארגון ב־1927.

מאוד  נרגש  אמזלג  ראובן  מר  אלווין,  נציג 
הארגון  חברי  לכל  להודות  וביקש  אותנו  לקבל 
בארץ. במסגרת ישיבה קצרה שניהלנו במשרדים 

הראשיים של העמותה בירושלים, התחלנו בגיבוש 
אחר",  "אמץ  ברוח  משמעותי  התנדבותי  מהלך 
חברי  סוכנים  העמותה  לרשות  יעמדו  במסגרתו 

למקום  הסמוך  חולים  בבית  חולה  שילוו  הארגון 
איתו.  להיות  שיכולה  משפחה  לו  שאין  מגוריהם 
הליווי יהיה למשך מספר שעות, בהתאם לצורך, 

מייד עם קריאה טלפונית.
התנדבות בקהילה היא אחת מעמודי היסוד של 
אדירה  תרומות  קרן  לארגון   .MDRTה־ ארגון 
וקריטיים  חשובים  בפרויקטים  בעיקר  התורמת 
הקרן  חלשות.  באוכלוסיות  בעיקר  העולם  בכל 
לקחה על עצמה מזה שנים רבות לתרום לפחות 
באופן  בזה  מתמידה  והיא  שנה,  כל  דולר  מיליון 
הוא  כולו  הכספים  שמקור  לציין  חשוב  שיטתי. 

כספי תרומות של חברי MDRT מכל העולם.

 MDRT ארגון  יו”ר   ,CLU, TOT הוא  הכותב 
ישראל

אחריות חברתית: מגדל תנהל את התיק 
ESG הפנסיוני על פי תפיסת

החברה מאמצת מדיניות השקעה אחראית ותשים דגש על סביבה, חברה וממשל תאגידי ⋅ בעתיד היא 
תשיק מסלולים יעודיים להשקעות מסוג זה < רונית מורגנשטרן

גדל ביטוח היא החברה הראשונה בארץ מ
אחראית  השקעה  מדיניות  שמאמצת 
 ESG )Environmental, Social
and Governance( לניהול כלל תיק ההשקעות. 
במסגרת זו, מתחייבת החברה לניהול נכסים מתוך 
תשואה  על  הסתכלות  ותוך  חברתית  אחריות 
אותה  המדיניות  טווח.  ארוכת  סיכון  מותאמת 
מאמצת מגדל עולה בקנה אחד עם מגמות עולמיות 
אשר שמות דגש על סביבה, חברה וממשל תאגידי. 
ההשקעה  גופי  עם  קו  מיישרת  ביטוח  "מגדל 
מדיניות  ומאמצת  בעולם  והגדולים  המתקדמים 
עוז,  רן  אמר  בהשקעות",  חברתית  אחריות  של 
הגוף  תהיה  "מגדל  והוסיף:  ביטוח,  מגדל  מנכ"ל 
מדיניות  שמאמץ  בישראל  והמשמעותי  הגדול 
שלגופים  הנחה  מתוך  זה,  בנושא  וחדה  ברורה 
ולא פחות  ילדינו  יש אחריות כלפי עתיד  כמונו 
חשוב, אחריות לשילוב ערכים במרכיב ההשקעות. 
אנו מאמינים כי מתקיימת קורלציה חיובית ואין 
אחריות  המיישמות  והנהלות  חברות  בין  סתירה 

חברתית אל מול התשואה והביצועים שלהן". 
במסגרת זו תתבצע בחינה קפדנית של השקעות 

פרמטרים  לאור  עבר  והשקעות  חדשות 
הגופים  עם  דיאלוג  וקיום   ,ESG של 
שיקפידו  בכדי  החברה  משקיעה  בהם 
בתחום.  וישתפרו  אחראית  מדיניות  על 
זאת בניגוד לגישה הפשטנית בהשקעות 

אחראיות, הנוגעת לציונים, סינון וענישה. 
מ־3  למעלה  להפניית  מתחייבת  מגדל 
מיליארד שקל בשנה מהיקף התיק להשקעות 
רק  שלא  השקעות  קרי   ,Net Positive

אף  אלא  בחברה  או  בסביבה  מפגיעה  שנמנעות 
תורמות לשינוי חיובי, ועומדות כמובן בסטנדרטים 
במקביל,  סיכון.  מותאמת  תשואה  של  הרגילים 
יציאה הדרגתית מהשקעות שאינן תואמות  תבצע 
את המדיניות, בקצב של לפחות 10% בשנה. בהמשך 
אף מתכננת החברה להשיק מסלולי ESG ייעודיים.

הפחתת הסיכון ארוך הטווח
השקעות ESG צוברות תאוצה משמעותית בשנים 
 ESG מוטות  השקעות   ,2019 בשנת  האחרונות. 
במדינות מפותחות הסתכמו בכ־30.7 טריליון דולר 
 534 מחקו   ,ESG מחלוקות  לגביהן  שהיו  וחברות 

מיליארד דולר משווין. קרנות נאמנות 
בהשקעות  המתמקדות  סל  וקרנות 
כ־21   2019 במהלך  גייסו  אחראיות 
מהסכום  חמישה  פי  דולר,  מיליארד 
להשקעות   .2018 בשנת  שגייסו 
על  ישירה  השפעה  גם  אחראיות 
הציג   ESG S&P 500 מדד  תשואות: 
תשואה עודפת של למעלה מ־4.5% בשנת 

.2019
אימוץ מדיניות ESG על ידי חברות יכול להביא 
להפחתת הסיכון ארוך הטווח שלהן. לאורך השנים, 
הפסדי  ספגו   ESG במדיניות  נקטו  שלא  חברות 
הקשורות  התרחשויות  בעקבות  כבדים  תשואה 
לנושא, כמו למשל חברת פולקסווגן שספגה הפסד 
זיהום  פליטת  סקנדל  חשיפת  בעקבות   25% של 
 Bausch Health האוויר במנועי הדיזל; חברת
)לשעבר Valeant Pharmaceuticals( שספגה 
הפסד של למעלה מ־70% לאחר שנחשף כי ניפחה 
מחירי תרופות; תאגיד BP שספג הפסד של 30% 
בהיסטוריה  הגדול  הנפט  אוניית  אסון  לאחר 

וחברות אחרות.

הענקת התרומה לעמותת אלווין ישראל 

רן עוז ׀ צילום: 
פזית  עוז



השקעה בסלי קרנות ייחודים לוולת'סטון 
עם פיזור רחב בהשקעה אחת

וולת'סטון הינה חברה המנהלת שותפויות המיועדות להשקעה בקרנות ושותפויות שונות, ולא חברה המייעצת ו/או ממליצה על ערוצי השקעה המידע הכלול במצגת אינו מהווה 
בסיס לקבלת החלטות השקעה, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת והוא  אינו תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלימודגש כי אין לראות באמור במסמך זה משום הצעה 

להשקעה בניירות ערך בהתאם לאמור בסעיף 15 לחוק ניירות ערך. כל התקשרות לכל שותף מוגבל תהא בהתאם לאמור בהסכם השותפות המוגבלת והתנאים הקבועים בו בלבד.

אז אמרו לך שאי 
אפשר גם וגם וגם? 

אז אמרו...

COMBINED
W E A L T H S T O N E

פנו לצוות של וולת'סטון ובואו לקחת 
חלק בבשורה של העולם האלטרנטיבי

להשארת פרטים לחצו כאן

בשורה בעולם 
הקרנות 

האלטרנטיביות

https://bit.ly/38br3TG
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אילנה סגיס | צילום: יח"צ

אילנה סגיס, סמנכ"לית ומנהלת 
תחום תביעות רכוש וסיכונים 

מיוחדים בכלל ביטוח ופיננסים, 
הודיעה כי לאחר 14 שנים בחברה 

בכוונתה לסיים את תפקידה ולצאת 
לדרך חדשה. 

מחליפתה של עו"ד סגיס בתפקיד 
היא עו"ד אילה שאודר, שכיהנה עד 

כה כמנהלת מחלקת תביעות חבויות 
רכוש. אילה עובדת בחברה כ־14 שנה, 

ומצויה בימים אלה בתהליך חפיפה 
לתפקיד.

דרור זסלר, משנה למנכ"ל ומנהל 
מערך התביעות בחברה ציין: "אני 

מודה לאילנה מקרב לב על השקעתה 
רבת השנים, מקצועיותה, מסירותה 
ותרומתה לחברה ולמערך התביעות 
של כלל ביטוח ופיננסים בפרט. אני 
מאחל לאילנה הצלחה רבה בהמשך 

דרכה".

אילנה סגיס פורשת מכלל ביטוח

מגדל ביטוח זכתה במקום הראשון 
בקטגוריית "הטכנולוגיה ככלי לשיפור 

חוויית לקוח" במסגרת תחרות מצוינות 
בשירות וחוויית לקוח של המי"ל 

)המרכז הישראלי לניהול( לשנת 2020. 
כמו כן, זכתה החברה במקום השלישי 
בקטגוריית "השירות מתחיל מבפנים".

תחרות מצוינות בשירות וחוויית 
לקוח מתקיימת מספר רב של שנים 

ובוחנת מהלכים לשיפור השירות 
שביצעו ארגונים בתחומים שונים. 

מטרת התחרות היא להכיר ולהוקיר את 
הארגונים ששמים את חוויית הלקוח 
בחזית העשייה הארגונית. בתחרות 

מספר קטגוריות שונות, החל ממהלכים 
אסטרטגיים רחבי היקף ועד למהלכים 

נקודתיים העוסקים בשירות עצמי, 
הסטת שירותים לדיגיטל, שירות פנים 
ארגוני, שילוב טכנולוגיה בשירות ועוד.

מנימוקי השופטים לזכייה במקום 
הראשון בקטגוריית "הטכנולוגיה 

ככלי לשיפור חווית הלקוח": "מהמם 
לראות חברה מסורתית שפועלת 

תחת רגולציה כבדה לוקחת על עצמה 
לשדרג מערכות ליבה שנותנות את 

השירות ללקוח. אהבתי את ההטמעה 
של הנושא לא רק בקרב נותני השירות 
והאתר אלא בקרב מעגלים נוספים של 

שירות פנים ארגוני".
וכן, "ניכר כי נעשתה עבודה מדהימה 

לייצר תשתית ארגונית וטכנולוגית 
למתן שירות ללקוחות, מהלך זה הינו 

משמעותי וישרת את מגדל בכל מהלך 
ותהליך שתרצה ליישם בתחום חוויית 
הלקוח בעתיד. העבודה המשותפת בין 
שירות לטכנולוגיה היא גורם משמעותי 

להצלחה וניכר שמגדל הצליחו 
ליישם כאן מתודה שתשרת אותם 

בהמשך הדרך ותאפשר מיקוד בצורכי 
הלקוחות. כל הכבוד".

ענת ליכטיג אחיעז, סמנכ"לית ומנהלת 
המטה במגדל ביטוח, אמרה בתגובה 

לזכייה: "כחברה המעניקה שירות 
לכ־2.5 מיליון לקוחות, המפקידים 
בידינו את הכיסוי הביטוחי שלהם, 

את החיסכון הפנסיוני ואת ההשקעות 
לטווח ארוך שלהם - אנו מחויבים 

לפעול במקצועיות ובהגינות, לעמוד 
לצדם ברגע האמת ולהעמיד לרשותם 
כלים דיגיטליים מתקדמים. אנו גאים 

שמאמצינו לתת שירות יוצא מן 
הכלל נושאים פירות וזוכים לשבחים, 

ובטוחים כי בזכות שילוב הכוחות 
המנצח בין חטיבת הטכנולוגיה ותחום 

השירות נוכל להמשיך ולהרחיב את סל 
השירותים שאנו מעניקים ללקוחותינו 

מתוך ראיית השירות לנגד עינינו".
כמו כן, זו שנה שנייה שבה כלל 

ביטוח ופיננסים זכתה במקום הראשון 
בתחרות. השנה, זכתה החברה במקום 
הראשון בקטגוריית "השירות כשותף 

אסטרטגי", ובמקום השני בשתי 
קטגוריות: "השירות מתחיל מבפנים" 

ו־"הטכנולוגיה ככלי לשיפור חווית 
לקוח".

לזכות כלל ביטוח ופיננסים, ציינו 

השופטים בין הנימוקים לזכייה: "עבודה 
טובה מאוד, 360 מעלות בראיית כלל 
הלקוחות, העובדים והסוכנים במהלך 

להעלאת רמת האמון"; "הלכתם 
והפכתם את הסוכנים להיות שותפים 

שלכם, כצעד נוסף באמונתכם בהצלחה 
של הלקוח במרכז".

ליאת שטראוס, משנה למנכ"ל 
ומנהלת חטיבת שירות, משאבי 

אנוש ותפעול, בכלל ביטוח ופיננסים 
ציינה: "אני גאה על זכייתנו בפעם 

השנייה בתחרות המכובדת של המי"ל 
למצוינות בשירות וחוויית לקוח. 

זכייה זו הינה פרי של עבודה מאומצת 
והשקעה רבה בבניית מערכת יחסים 

עם לקוחותינו, המבוססת על שקיפות 
ומחויבות אמיתית, משימה אותה 

לקחנו על עצמנו כארגון מוביל 
במשק. אנו עמלים, כל העת, על 

פיתוח פתרונות מיטביים ומתקדמים 
עבור לקוחותינו, לצד מתן שירות 

איכותי ומקצועי, ואני שמחה כי 
התוצאות מוערכות וניכרות בשטח. 
כלל ביטוח ופיננסים תמשיך להוות 

 סמן ימני לשירות מנצח 
בענף הביטוח".

ענת ליכטיג אחיעז | צילום: גיל חרמוני ליאת שטראוס | צילום: סיון פרג'

מצוינות בשירות 
ובחוויית לקוח
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מרצה: גב’ אילנה סנה, 
יועצת פיננסית, מאמנת לכלכלת המשפחה

ומכשירה יועצים חדשים לכלכלת המשפחה דרך מרכזי מט"י ומעוף

בקורס נלמד ונבין מושגים עיקריים בכלכלת המשפחה, 
נבצע ניתוח כלכלי, נקבע חזון ונבנה תיק כלכלי מפורט

בו נקבע אסטרטגיות פיננסיות למעבר ממצב פיננסי מצוי לרצוי

מועד פתיחה: יום שלישי | 24.11.20
שעות: 14:00-10:00

הקורס יכלול 6 מפגשים שבועיים בימי שלישי

כלכלת המשפחה בעידן הקורונה 2020
הזדמנות להגדיל את הכנסותיכם!

מחיר מיוחד עבור חברי לשכה - 1,696 ₪ כולל מע"מ
מחיר למי שאינו חבר לשכה 2,500 ש"ח כולל מע"מ

₪

קורס
פרונטלי

מיקום: מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א
מותנה לקבוצה של 18 משתתפים

ליצירת קשר:

*5823 לפרטים והרשמה - לחצו כאן

* בכפוף לתקנות משרד הבריאות של הקורונה ביום המפגש

https://bit.ly/3k0KsZG
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האם מוסכניק יעבוד כשומר בחניון?
על פרשנות המונח "עיסוק סביר” אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו 

והכשרתו של המבוטח בביטוח אכ”ע < עו״ד עדי בן אברהם

לקוחות ל או  משפחה  קרובי  חברים,  כמה 
שלכם אין מושג בסיסי מה כולל ביטוח 
אובדן כושר העבודה שלהם? די בוודאות 
אני יכול לומר שאם תעשו סקר לא מייצג בקרב 
חברים ובני משפחה כמו שאני עשיתי, אני בטוח 

שתגלו שלרובם אין מושג. 
רובנו לא אוהב להתעסק בדברים רעים ולחשוב 
מה יהיה כש… או אם..., אבל להתעלם מהאפשרות 
ולא להיערך אליה עלול להתברר כטעות גדולה 
פשוטה  לא  בסיטואציה  בירוקרטית  ומעמסה 

מלכתחילה. 
כך, למשל, במקרה הבא שנידון חמש שנים בבית 

המשפט. 
לעיסוקו  מנהלים  ביטוח  פוליסת  רכש  המבוטח 
ובוחן רכב.  כמכונאי רכב. בהצעה נרשם מכונאי 
בעת שרכב על קטנוע נפגע מרכב, אושפז וטען 
יכול לשמש כמכונאי  ואינו  כי הוא מצוי באכ"ע 
תקופה  למבוטח  שילמה  הביטוח  חברת  רכב. 
קצרה ולאחר מכן תשלום חלקי ולאחריה הודיעה 
הפוליסה  בתנאי  עומד  אינו  הוא  כי  למבוטח 
בעבודה  לעבוד  יכול  והוא  הואיל  פיצוי  לקבלת 

סבירה אחרת כהגדרתה בפוליסה.
לעבודה  מוחלט  כשיר  כבלתי  ייחשב  "המבוטח 
אם עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו בשיעור של 
75% לפחות ולתקופה העולה על תקופת ההמתנה 
שבו  במקצוע  לעבוד  הכושר  בפוליסה,  הקבועה 
ושבעקבותיהן  תאונה  או  מחלה  אותה  עד  עבד 
המתאים  אחר  סביר  בעיסוק  לעסוק  ממנו  נבצר 

לנסיונו, השכלתו והכשרתו".
והבהיר  הביטוח  חברת  לטענת  התנגד  המבוטח 
כי הוא אינו בעל הכשרה ואין לו כל תעודה היות 
ואת מקצועו רכש לאורך הנסיון שצבר עם השנים. 
כי  מציין  הסוגיה  את  בחן  אשר  המשפט  בית 
כי  להוכיח  המבוטח  על  הפוליסה,  תנאי  פי  על 
למעלה  של  לתקופה  ממנו  נשלל  התאונה  עקב 
במקצוע/עיסוק  להמשיך  הכושר  חודשים  מ״3 
שבו עסק עד לתאונה, ושבעקבותיהן נבצר ממנו 

לעסוק בעיסוק סביר אחר. 
פרשנית  מחלוקת  בעת  כי  מוסיף  המשפט  בית 
ייטה לקבל את הגרסה שהכי מיטיבה עם הלקוח, 
אשר פחות מתמצא ומיטיב להבין בפוליסות, ולא 

עם החברה, מנסחת הפוליסה.

הניסיון כהכשרה
על פי עדות המבוטח עולה כי הוא חסר השכלה 
רכש  רכב  כמכונאי  הכשרתו  את  וכי  פורמלית 

במהלך עשרות שנים של נסיון במוסך.

גם  שימש  המבוטח  כי  הבהירה  הביטוח  חברת 
כבוחן רכב, כפי שצויין על ידי המבוטח בהצעה 
בפועל  אם  כי  המשפט  בית  משיב  כך  על  אך 
זאת  שעשה  הרי  רכב  כבוחן  המבוטח  פעל  אכן 
מדובר  ואין  במוסך  עיסוקיו  מכלול  במסגרת 
אלא  וקבוע,  רשמי  באופן  שנעשתה  פעולה  על 
וחומר,  קל  במוסך,  העיקרית  לעבודה  כסיוע 
מסודר  קורס  מחייבת  רכב  כבוחן  עבודה  כאשר 

ובו מספר מינימלי של שעות לימוד, וכל זאת על 
מטעם  הוצגה  שלא  רשמית,  תעודה  לקבל  מנת 
יודע קרוא  המבוטח אשר מצידו הבהיר כי אינו 
וכתוב. בית המשפט מדגיש כי בנסיבות המקרה, 
שבכוונת  הרי  רכב  מכונאי  בהצעה  נרשם  עת 
המבוטח היה למוסכניק ולא להגדרה הפורמלית 

הדורשת תעודת הסמכה. 
הרופאה  עמדת  את  מאמץ  המשפט  בית 
קבעה  ואשר  מטעמו  מונתה  אשר  התעסוקתית 
אך מה  יכול לעבוד כמכונאי  אינו  המבוטח  כי  
לעיסוק  ביחס  בהגדרה  הנוספת  הדרישה  לגבי 

סביר אחר?
הביטוח  חברת  מטעם  התעסוקתי  המומחה 
קבע כי למבוטח מגוון עיסוקים סבירים אחרים 
שליחויות,  נהג  רכב,  חניון  מפעיל  היתר,  ובין 
המומחית  ואף  נשק  ללא  שומר  בשער,  שוער 

שללה  לא  המשפט  בית  מטעם  התעסוקתית 
בהחלטתו  המשפט  שבית  אלא  אלו,  עיסוקים 
קובע כי העובדה לפיה המבוטח הינו בעל הגדרה 
וניסיון עתיר שנים במקצוע  מקצועית מסוימת, 
מסוים, אך מאידך חסר תעודות והשכלה, אין בה 
ולכן  עיסוקו  מתחום  ולגרוע  לרעתו  לבוא  כדי 
שרכש  הניסיון  את  אף  בוחנת  הפוליסה  הגדרת 

המבוטח. 

בית המשפט קובע כי עיסוק סביר הוא עיסוק 
שכל אדם סביר, בעל נתונים ורקע זהים למבוטח 
יראו בהם עיסוק חלופי שווה ערך לעיסוק הקודם 
עמדות  אף  על  המשפט,  בית  מסכם  לכן,  שלו. 
המומחים אשר הציעו עיסוקים סבירים למבוטח, 
תואמים  לא  אלו  עיסוקים  המקרה,  בנסיבות 
מוסך  כעובד  התובע  של  והכשרתו  ניסיונו  את 
הם  ומשכך  הקודם  לעיסוקו  זיקה  ביניהם  ואין 
אינם "עיסוק סביר". על כן מחייב בית המשפט 
תגמולי  את  למבוטח  לשלם  הביטוח  חברת  את 

הביטוח החודשיים במלואם. 
ידי  על  ערעור  יוגש  אם  ידוע  לא  זה  בשלב   

חברת הביטוח.

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח רן
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Shutterstock :״עיסוק סביר״ צריך להיות בעל רקע ונתונים זהים לעיסוק הקודם  | צילום 
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אפשרו לציבור לקבל החלטה 
מושכלת בעת רכישת ביטוח בריאות 

ד"ר אודי פרישמן סבור שלא ניתן להפוך את מוצרי פוליסות הבריאות השונות למוצר אחיד  באמצעות 
חמישה שלבים והסבר מקיף של המושג "כפל ביטוח" – הוא מתאר כיצד ניתן לחולל שינוי בענף 

פוליסה א היא  בריאות  פוליסת  ספק,  ין 
מורכבת, אבל בלתי אפשרי להפוך אותה 
לפוליסה אחידה. הציבור לא בדיוק מבין 
הוא  למה  מבין  בדיוק  לא  בריאות,  פוליסת  זו  מה 
צריך פוליסת בריאות ולא בדיוק מבין את ההבדלים 
שבין הפוליסות השונות שיש בשוק. אבל, זה עדיין 

לא נותן לגיטימציה לפוליסה אחידה.
בריאות  ובביטוחי  בכלל,  בביטוח  שעוסק  מי  כל 
האחד  בסיסיים:  עקרונות  שני  להבין  צריך  בפרט, 
אין גבול לרפואה טובה; והשני אין אדם אחד דומה 

למשנהו מבחינת התייחסותו לסיכון.
מאחר ושני עקרונות אלו הם העקרונות המנחים 
שאי  ברור  כבר  הבריאות,  ביטוחי  תעשיית  את 
למגירה  התעשייה  מוצרי  את  להכניס  אפשר 
ולהפוך אותם למוצר אחיד. אם זה יקרה, זה יפגע 
פגיעה קשה בציבור רחב, זה יגדיל ויגביר את אי 
הוודאות והבלבול בציבור וזה יגדיל את ההוצאה 
לרכוש  יידרש  האחרון  כי   - לבריאות  הפרטית 
)משום  שרותי בריאות רבים באופן פרטי מכספו 
החולים  בבתי  לקבלם  או  בביטוח(  יכללו  שלא 

הציבורים כרפואה שחורה. 

עניין של תהליך

וגמרנו'.  ב'זבנג  מובילים  לא  מאקרו  שינויי 
לוקח  ותהליך  בתהליך.  מובילים  מאקרו  שינויי 
זמן אבל התוצאה שלו, כשהוא מצליח, שווה זהב. 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה 
ישר  מקצוע  איש  אלא  פוליטיקאי,  לא  ברקת, 
ומוכשר. הוא לא מונע מהצלחה מיידית בקדנציה 
יקטפו  הפירות  אם  גם  שלו  יהיה  הקרדיט  שלו, 
לכישלון  שהקרדיט  כפי  בדיוק  הבאה,  בקדנציה 
של הרפורמה בביטוחי הבריאות היא לא שלו אלא 

של זו שקדמה לו. 
הבעיות  את  לפתור  שצריך  ספק  אין  ולכן, 
ולאפשר לציבור לקבל החלטה נכונה ונבונה איזה 
שלבים,  מכמה  בנוי  הפתרון  צריך.  הוא  ביטוח 

כשהפוליסה האחידה היא אף לא אחת מהם:
השלב הראשון הכשרת הסוכנים: מאחר והרפואה 
גם  וכך  מאוד,  ומשתנה  מתפתחת  מתקדמת, 
ביטוחי הבריאות - יש לחייב את הסוכנים לעבור 
מעודכנים  אותם  שישמרו  והכשרות  השתלמויות 
בחידושים בתחום בו הם עוסקים. דבר דומה קיים 
בחלק מקופות החולים בו מחויבים הרופאים לעבור 
להיות  מנת  על  והדרכות  הכשרות  השתלמויות, 

מעודכנים בחידושים בכל רגע נתון.

בכלל,  הביטוח  תחום  הכנסת  הוא  השני  השלב 
הציבור  למודעות  בפרט,  הבריאות  ביטוחי  ותחום 
במקום  הרכילותית.  ברמה  ולא  המקצועית  ברמה 
שכל היום אמצעי התקשורת יציגו לנו את "הצהוב", 
משלמות  שלא  חברות  של  מדויק,  בהכרח  והלא 
ביטוח.  וללמד  להציג  צריכים  אנחנו  תביעות, 
לתוכניות  הביטוח  תחום  להכנסת  לפעול  למשל, 
לא  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  שונות  לימוד 
כמוצר מסחרי אלא ככלי כלכלי חשוב מאוד בעידן 
להשקיע  הביטוח  חברות  את  לחייב  חיים;  אנו  בו 
מתקציבי  חלק  להקדיש  חינוכי;  פרסום  תקציב 
ספק  אין  ועוד.  והסברה  לחינוך  ההון  שוק  רשות 
שככל שהציבור ידע יותר ויבין יותר – הוא יוכל 

לכלכל את מעשיו בצורה טובה יותר.
השלב השלישי: לחייב את חברות הביטוח לשווק 
פוליסת בסיס ולא פוליסה אחידה. פוליסת בסיס, 
שלצדו  תחתון  רף  שתהווה  מינימום  פוליסת  או 
ומקיפים   רחבים  מוצרים  להציע  החברות  יוכלו 
שונים  ולפלחים  למגזרים  מענה  שיתנו  יותר 
בציבור על פי תפיסת עולם, יכולת כללית ויחס 

המבוטח לסיכון.  
השלב הרביעי הוא ביטול השב"ן. במקום להתחנף 
למשרד הבריאות, צריך הממונה על הביטוח, כמי 
להפסיק  ישראל,  במדינת  הביטוח  על  שאחראי 
עם הפרסה הזו שנקראת "ביטוח משלים", ולחסל 
פרטי  ביטוח  בין  והמזיקה  המיותרת  התחרות  את 
צריכות  החולים  קופות  אם  משלים".  "לביטוח 
עוד כסף, שיעלו את מס הבריאות, שיתייעלו או 

שיפתרו לעצמם את הבעיה.
ביטוח משלים הוא עיוות ותקלה. הוא יצור מיותר 
שלא היה צריך לקום. כשחוקק חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי נכנעו המחוקקים ללחץ שהופעל עליהם 
לאפשר  שנועד  החולים  מקופות  חלק  ידי  על 
פרטי  ביטוח  לחברים  למכור  החולים  לקופות 
ויהווה  הקופה  לקופת  שיכנס  נוסף  כסף  תמורת 
עבורה, ובעיקר עבור מנהליה, "קופה קטנה". אין 

לזה מקום בעולם של היום.
תעשיית  את  לעודד  והאחרון:  החמישי  והשלב 

את  לשנות  הקבוצתיים  הבריאות  ביטוחי 
התקנות המקשות על עריכת ביטוח קבוצתי, 

shutterstock :שינויי מאקרו לא מובילים ב'זבנג וגמרנו' | צילום
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מגזין הקורסים
מרכז ההכשרה

למקצועות הביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

מרכז ההכשרה

מבית לשכת סוכני הביטוח

למקצועות הביטוח

ע"ש שלמה רחמני ז"ל

ולאפשר לשוק לתת לכל קבוצה שמעוניינת 
ומוכנה  יכולה  רוצה,  שהיא  המוצר  את  בכך 
הבריאות  ביטוחי  באמצעותו.  עצמה  את  לבטח 
ובעל  יועצים,  ידי  על  מנוהלים  הקבוצתיים 
ניסיון  בעל  אדם  כלל  בדרך  הוא  אף  הפוליסה 
הזמן לסמוך על  הגיע  וביטוחית.  ניהולית  והבנה 
לנהל  שמנסה  מי  מכל  חכם  יותר  הוא  הציבור: 
אותו. ביטוח בריאות קבוצתי הוא זול יותר, גמיש 
הרפואה  לשינויי  יותר  טוב  עצמו  מתאים  יותר, 
יותר  טוב  שבו  הפרמיה־תביעות  ויחס  התכופים 

למבוטח.
פוליסות בריאות קבוצתיות הם הדבר הנכון גם 
למבוטחים וגם לסוכנים. הסוכן מציע ללקוח שלו 
את המוצר הטוב ביותר שקיים בשוק, הסוכן מטפל 
בו זמנית בקבוצה גדולה של מבוטחים שהפרמיה 
לרובד הבסיס משולמת על ידי המעביד, לקוחות 
להציע  יכול  והסוכן  ללקוחותיו  הופכים  שכולם 
חשובים  לכיסויים  פרט  הרחבות  אלו  ללקוחות 
או  קשות  מחלות  כמו  בביטוח  נמצאים  שלא 

סיעוד. 

כפל ביטוח?
חלק  35 שנה.  כבר  בריאות  בביטוחי  עוסק  אני 
גדול מהפוליסות המשווקות היום נכתבו על ידי, 
וחלק ניכר מתפיסת העולם שמלווה את השוק אני 

יזמתי. 
במדינת ישראל מתים אנשים אם אין להם ביטוח 
לטיפול  תרופה  שצריכים  אנשים  פרטי,  בריאות 

בסרטן שאינה בסל הבריאות ואין להם מקור לממן 
את רכישתה, אנשים שצריכים טיפול בחו"ל וידם 
אינה משגת את ההון הנדרש על מנת לממן אותו. 
שסובלים  נכים  אנשים  נשארים  ישראל  במדינת 
יכלו  לא  כי  החיים שלהם  באיכות  מפגיעה קשה 
הטכנולוגיות  באמצעות  טיפול  ולקבל  להגיע 
כלולות  אינן  הם  כי  הקיימות  ביותר  המתקדמות 

בסל הבריאות. 
השימוש  את  היום  מסדר  להוריד  הזמן  הגיע 
הציני במונח "כפל ביטוח". על מנת לדון בסוגיה 

זו יש להבין ראשית מהו כפל ביטוח: מצב שאדם 
יוכל  לא  שלעולם  ביטוחיים  מוצרים  שני  רוכש 

לנצל את שניהם. 
באופן תיאורטי אולי יש מצב כזה, אבל האמת 
ירכוש  לא  סיכון"  "אוהב  אחרת.  לחלוטין  היא 
סיכון"  "שונא  כאלו.  חסרים  ולא  בכלל,  ביטוח 

ירכוש וגם ירכוש, ויותר מביטוח אחד. לא חסרים 
ואף  ביניהם, שיש בבעלותם שניים  ואני  אנשים, 
שלושה ביטוחי בריאות פרטיים וזאת בנוסף לביטוח 

המשלים.
בביטוח פרטי יש כיסויים ביטוחיים המשולמים על 
שיפוי.  בסיס  על  המשולמים  וכיסויים  פיצוי  בסיס 
כיסוי על בסיס  פיצוי ניתן לממש ללא מגבלה בכל 
פוליסה שקיימת למבוטח, כך שבמקרה הזה בוודאי 

שלא ניתן לדבר על כפל ביטוח. 
כיסויים על בסיס שיפוי ניתן לממש רק מפוליסה 
על  הביטוחי  הכיסוי  של  העליון  הגבול  עד  אחת 
יותר  לרכוש  המניע  מהו  כך,  אם  אז  הפוליסה.  פי 
 - היא  והתשובה  שיפוי?  בסיס  על  אחת  מפוליסה 
גובה גבול הכיסוי. אם בפוליסה אחת הגבול העליון 
לכיסוי של תרופות שלא בסל הוא לדוגמה מיליון 
כיסוי  להבטיח  רוצה  הסיכון  שונא  והמבוטח  שקל, 
גבוה יותר, הוא ירכוש שני מוצרים ביטוחיים כאשר 
ייעודי לתרופות  ויבחר במוצר השני כמוצר  ייתכן 

בלבד. 
כלומר, השימוש התכוף במונח "כפל ביטוח" מעיד 
הביטוח  על  הזמן שהממונה  והגיע  הבנה,  חוסר  על 
יבהיר זאת לציבור. לי יש שלושה ביטוחי בריאות 
פרטיים ואני לחלוטין לא מבולבל – אני פשוט אזרח 

שיודע את מגבלות הרפואה הציבורית.

הכותב הינו מומחה למדיניות בריאות הציבור, 
יועץ לשר הבריאות ויועץ הלשכה לביטוחי 

בריאות וסיעוד

"אוהב סיכון" לא ירכוש ביטוח 
בכלל, ולא חסרים כאלו. "שונא 

סיכון" ירכוש וגם ירכוש ויותר 
מביטוח אחד. לא חסרים אנשים 

שיש בבעלותם שניים ואף 
שלושה ביטוחי בריאות פרטיים, 

וזאת בנוסף לביטוח המשלים

https://bit.ly/3kYihfx


| 5 בנובמבר 152020  02  02  02  02  02  מאמר15  02  02  02  02  02 

מתקפות הסייבר לא מתחשבות בנגיף
מתקפות סייבר נעשו מתוחכמות יותר ויותר וקשות לזיהוי  תגובה מהירה 

ונכונה בעת מתקפת סייבר או אף בעת חשד למתקפה תאפשר חזרה 
מהירה יותר לשגרה ואף צמצום של היקפי הנזק הפוטנציאלי < עו”ד יעקב עוז

תקפות סייבר רבות על המגזר הפרטי החלו ה
־מאז יום שני השבוע. גם עסקים קטנים ופ

רטיים, לא רק ארגונים גדולים או מוסדות 
ממשל, כולם על הכוונת: עורכי דין, סוכני ביטוח, 
רואי חשבון. בגל הראשון של מגפת הקורונה נדרש 
לנו זמן על מנת לעכל את “שעת הכושר” של תוקפי 
הסייבר. היה מי שסבר שאם יש מגפה ואם יש סגר 
אז האקרים ועברייני רשת לא יפעלו. אך המציאות 

־עלתה על כל דמיון. זה התחיל מזליגת מידע בחב
רת תעופה גדולה ועד לניסיון או ניסיונות לתקוף 
את מתקני המים של מדינת ישראל, כך לפי גורמים 

זרים.
־מתקפות סייבר נעשו מתוחכמות יותר ויותר וק
־שות לזיהוי, מה שמעלה את הסבירות ליפול כקור

בן. תגובה מהירה ונכונה בעת מתקפת סייבר או אף 
־בעת חשד למתקפה תאפשר חזרה מהירה יותר לש

גרה ואף צמצום של היקפי הנזק הפוטנציאלי. 
־אנו מבינים כי יותר ויותר ארגונים ועסקים התא
־רגנו לגל השני, רכשו ונתנו תוקף למערכות המח

שב והתוכנה שברשותם כגון, אנטי וירוס, פייר־וול 
ועוד אמצעי הגנה. כאן המקום להמליץ להשקיע את 
המאמץ הדרוש על מנת לעמוד בדרישות החוק ולא 
לדעת  שאין  התקפה  לשעת  להתכונן  חשוב  פחות 
מתי תבוא ובאיזה היקף – אך התקפה כזאת בו תבוא. 
יכולה  סייבר  מתקפת  כי  ולהדגיש  לציין  חשוב 
ועוד,  כופר  ריגול,  נזק,  כגון,  אחד  באמצעי  להיות 

ויכולה להיות משולבת.  

 מה ניתן לעשות בכל אחד 
מהמקרים:

בכל  כמעט  דיגיטלית,  מאוד  מדינה  היא  ישראל 
־בית בישראל אחד מבני המשפחה בעל יכולת דיגי
־טלית ברמה כזאת או אחרת. אולם, אני ממליץ לע

קוב אחר ההמלצות של מערך הסייבר הלאומי.
הגישה לקבצים במחשב נחסמה ומופיעה דרישת 

כופר. מה לעשות?
־לנתק את המחשב מכל מכשיר אחר ומכוננים חי. 1

צוניים, במידה שיש.
לצלם בטלפון החכם את הודעת הכופר שמופיעה . 2

על מסך המחשב.
לבדוק האם קיים גיבוי “נקי” של המידע המוצפן, . 3

בין אם על גבי דיסק חיצוני ובין אם בשירותי ענן. 
אם קיים גיבוי - לפני ביצוע הגיבוי מומלץ לבצע 

פירמוט של המחשב.
No More Ransom, אתר המ־. 4  לגלוש לאתר -

באמצ כופר  מתקפת  שחווים  למשתמשים  ־סייע 

40 כלים לשחרור הצפנה הנמ־ ־עות אוסף של כ
צא ברשותו.

הודעת מערכת מכלי האנטי וירוס או חומת האש 
המותקנת על המחשב הביתי המתריעה לגבי קובץ 

או אתר חשודים. מה לעשות?
לקרוא את תוכן ההודעה ולהבין במה מדובר.. 1
להציג . 2 צורך  שיהיה  למקרה  ההודעה  את  לצלם 

אותה לגורם מוסמך.
לקרוא את ההמלצות שרשומות בהודעה שקפצה . 3

ובמידת האפשר למחוק את הקובץ. חשוב לשים 
לב שהמחיקה תיעשה רק לקבצים שהכרתם את 

שמם ותכולתם.
נתקיפה בה תוקף משנה את התוכן של אתר האינ

טרנט. מה לעשות?
־להעלות אתר חליפי או עמוד סטטי חליפי ולעד. 1

כן את חברת האירוח והאחסון של האתר.
ו/או . 2 באתר  שמשתמשים  הלקוחות  את  לעדכן 

רשומים בו על האירוע.
של . 3 צורתו  רק  האם  ולבדוק  נזק  הערכת  לבצע 

תוכ שתל  גם  שהתוקף  או  השתנתה,  ־האתר 
נות זדוניות ווירוסים. מומלץ לבצע הערכת נזק 

בסיוע גורם מקצועי.
מומלץ לוודא שהמחשב שומר את הלוגים לטובת . 4

תחקור האירוע בהמשך.
תוכן . 5 של  האחרון  המאובטח  הגיבוי  את  לשחזר 

האתר על מנת להעלות אותו שוב.
־בכל מקרה מומלץ להסתייע באנשי מקצוע בת. 6

חום על מנת להביא לסיום האירוע בהקדם ותוך 
פגיעה מינימלית.

נפרצו למחשב וייתכן שמחזיקים בתמונות או מי
דע הקיים עליו. מה לעשות?

לעדכן . 1 יש  ללקוחות,  הקשור  מידע  שיש  במידה 
אותם על האירוע.

טופס ושליח־. 2  לדווח על האירוע באמצעות מילוי
תו לרשות להגנת הפרטיות.

לנתק את המחשב מהרשת באופן מיידי על מנת . 3
שהתקיפה לא תתפשט למחשבים אחרים.

־לוודא שתוכנת האנטי וירוס וחומת האש מעודכ. 4
נות לגרסה האחרונה.

לבצע גיבוי של כל המידע החשוב על גבי כונן . 5
־חיצוני או בשירותי ענן - מומלץ להריץ את תוכ

נת האנטי וירוס וחומת אש טרם ביצוע הגיבוי כדי 
זדוניים שעלו ־לוודא שהמידע לא מכיל קבצים 

לים לחזק את המתקפה ואת אחיזת התוקף במידע.
Safe mode” -  במ־. 6 “יש להעביר את המחשב ל־

להפעלת  ההכרחיים  השירותים  מופעלים  זה  צב 
־המחשב בלבד, כך במידה שהווירוס מתוכנת לה

למנוע  זה עשוי  אוטומטית המעבר למצב  פעלה 
ממנו לחדור אליו. עם זאת, נציין כי ישנם תוקפים 

מתוחכמים שיודעים לנצל לטובתם גם מצב זה.
האנטי . 7 תוכנת  באמצעות  וירוסים  סריקת  לבצע 

וירוס המותקנת על המחשב.
אם תוכנת האנטי וירוס איתרה וירוסים יש . 8

־להסיר אותם בעזרת התוכנה או באופן יד

shutterstock :מתקפת סייבר | צילום
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https://www.nomoreransom.org/he/index.html
https://formspdf.justice.gov.il/PrivacyProtectionAuthority/ReportingSecurityIncident.aspx
http://mailto:ppa_SecurityEvents@justice.gov.il/
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ני. במידה שמדובר במחשב הארגוני מומלץ 
לדווח ישירות לצוות המחשוב.

־רק לאחר ביצוע כל הפעולות ובירור מול טכ. 9
נאי מוסמך בלבד כי הווירוסים הוסרו לחלוטין, 

ניתן לחבר את המחשב בחזרה לרשת.
לעקוב  יש  שלכם  הפייסבוק  לחשבון  פרצו  אם 

אחר הצעדים הבאים:
ההתחברות . 1 סיסמת  את  מיידי  באופן  לשנות 

לפייסבוק.
הדוא”ל . 2 כתובת  את  שינה  הפורץ  אם  לבדוק 

שלכם בחשבון הפייסבוק.
ניתן לנסות . 3 אם הפורץ לא שינה את הכתובת 

דיווח  ידי  על  החשבון  על  בחזרה  ולהשתלט 
גם  אפשר  הייעודי שלהם.  דרך הדף  לפייסבוק 
את  “שכחתי  הקישור  ידי  על  להתחבר  לנסות 

־הסיסמה שלי” במסך ההתחברות לפייסבוק ול
עקוב אחר ההנחיות.

־אם הפורץ שינה את כתובת המייל שלך יש לד. 4
ווח על האירוע לפייסבוק במיידי. 

־לבצע סריקת וירוסים על המכשירים מהם הת. 5
חברת לאחרונה לחשבון הפייסבוק שלך.

מומלץ לבדוק אם נוספו לך הרשאות לאתרים . 6
־או אפליקציות שבשימושך, יכול להיות שהתו

קף הוסיף אותן.

־חשוב לדווח לחברים. ייתכן שהתוקף ינסה לפ. 7
שלך  החברים  של  מהחשבונות  לאחד  גם  רוץ 
ולכן מומלץ ליידע את החברים שהחשבון שלך 

קישו או  מהודעות  להתעלם  ושעליהם  ־נפרץ 
רים חשודים.

אם הזנתם כרטיס אשראי באתר מפוקפק ועלה 
חשד כי אכן מדובר באתר כזה, יש לעקוב אחר 

הצעדים הבאים:
ולעדכן . 1 האתר  דרך  ההזמנה  את  לבטל  לנסות 

את חברת האשראי על האירוע. לבקש מחברת 
האשראי לעדכן אותך על כל תנועה חריגה או 

חיוב שמבוצע דרך האתר החשוד.
באמ. 2 כזדוני  החשוד  האתר  על  לדווח  ־מומלץ 

גוגל למשת ־ שמציעה חברת  צעות תוסף חדש
רמת  להעלאת  לסייע  ובכך  כרום  דפדפן  משי 

האבטחה של גולשים.

רשומים  לאתר שאתם  סיסמאות  כי  פורסם  אם 
בו דלפו, יש לעקוב אחר ההנחיות הבאות:

לאפס את שם המשתמש והסיסמה לאתר שממנו . 1
דלפו הפרטים.

אם הסיסמה משמשת גם לאתרים נוספים כדאי . 2
לאפס את שם המשתמש והסיסמה באתרים אלה 

גם.

מה בקשר למידע האישי?

נגננ הטאבלט  או  הנייד  הטלפון  שב,  המ חאם 
בו ונותרה גישה לחשבונות האישיים יש לעקוב 

אחר ההנחיות הבאות:
אם התקנתם והפעלתם על המכשיר את אפשרות . 1

“Find me” ניתן לנסות ולאתר מרחוק את המכ־
־שיר ולנעול אותו. חשוב לשים לב כי מרבית המ

כשירים מצריכים הגדרה מראש של אפשרות זאת.
להחליף את הסיסמאות הקיימות במכשיר שנגנב . 2

־לכל השירותים אשר בשימוש, ובפרט אלו שנו
תרו פתוחים במכשיר.

לעקוב בקפידה אחר פירוט האשראי ולוודא שלא . 3
בוצעו חיובים חריגים.

לאחר קנייה של מכשיר חדש ניתן להזין את כל . 4
וכדומה(,  תמונות  קשר,  )אנשי  מהגיבוי  המידע 

גיבוי במכשיר הקודם מוטב הפ הוגדר  ־אם לא 
עם לעשות זאת.

יש. 5 ־מומלץ לדווח על אירוע הגניבה למשטרת 
ראל.

הכותב הוא יו”ר ועדת הסייבר והגנת 
הפרטיות בלהב, יועץ אבטחת מידע והגנת 

 הפרטיות לחברי לשכת סוכני הביטוח, מייסד
 www.dpc.org.il-ו www.datawatch.co.il

לא יוצאים לחו״ל בתקופת המגיפה
בלי כיסוי מקיף להוצאות מגיפה!

ניתן לרכוש את פוליסת ביטוח הנסיעות של PassportCard עד 30 ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל. להפעלת הפוליסה יש להתקשר למוקד PassportCard. יש להודיע 
למוקד שירות הלקוחות על כל שינוי במצב הרפואי טרם היציאה לחו״ל. באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 2014 בע"מ, החברה המבטחת – דיויד שילד חברה 
לביטוח בע"מ. רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום על פי נהלי החברה. הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל 
נקודתיות בכספומטים השונים.  שירות חדר רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות,  ומגבלות  ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה  באמצעות הכרטיס, 

באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.
Labs

Labs

לפרטים מלאים על כל מדינות היעד – מרכז המידע לנוסע של PassportCard עומד לשירותך.

בתקופה זו, חשוב שהלקוחות שלך יטוסו לחו”ל עם הרחבה להוצאות מגיפה.
הרחבה זו תעניק להם את הכיסוי המקיף ביותר בתקופת מגיפה:

תשלום להוצאות בידוד באמצעות 
PassportCard-כרטיס ה

שירותי רפואה מרחוק, בלי
לצאת מהמלון – באמצעות רופאים 

ישראלים ומקומיים

כיסוי להחזר הוצאות בגין
דרישת בידוד בחו”ל, גם אם 
המבוטח אינו מאומת לנגיף

כיסוי לביטול נסיעה עקב 
הדבקות בנגיף

כיסוי לביטול נסיעה עקב 
סירוב העלאה לטיסה

כיסוי להארכת שהיה עקב
כניסה לבידוד
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https://www.facebook.com/help/?page=1023.
https://chrome.google.com/webstore/detail/suspicious-site-reporter/jknemblkbdhdcpllfgbfekkdciegfboi/
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ביטול אירועים בחודשיים 
הבאים יכביד על מבטחי 

המשנה

מסעדות בארה”ב ניצחו במאבק כנגד 
חברת הביטוח שנדרשה לפצות על 

נזקי הקורונה

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ביח גל  בשל  נוספת  מכה  יספגו  המשנה  ביטוח  ־ברות 
טול אירועים בחודשים הבאים עקב הקורונה. זה בנוסף 

־לשיעורי הריבית הנמוכים שפוגעים ברווחיות מבטחי המש
נה, כפי שעלה בכנס מנהלי מבטחי משנה של חברת הדירוג 

סטנדארד אנד פור’ס.
־סקטור מבטחי המשנה רשם הפסדים בשלוש השנים האח

רונות. מגמה זו תימשך גם ב־2020 כתוצאה ממגפת הקורונה 
בנוסף לשיעורי הריבית הנמוכים שפגעו בהכנסות המבטחים 
האירועים  ביטול  את  להוסיף  יש  לזה  פיננסיות.  מהשקעות 
אירועים  עקב  פיצוי  המבטיחים  ביטוח  בפוליסות  המכוסים 

כגון מגפות.
מנכ”ל  ספנסר  מייק  של  דבריו  בלטו  בפאנל  בדיון 
Transatlantic Holdings, שאמר כי מצד אחד ההפסדים 
בהכנסות  צניחה  יש  השני  הצד  ומן  גדלים,  משנה  מביטוחי 
האפסיים.  הריבית  משיעורי  כתוצאה  מהשקעות  המבטחים 
המשנה  מבטחי  מצב  האחרונות  השנים  הוסיף שבארבע  הוא 
לייקור  “מוביל  אמר,  זה”,  “מצב  בהפסד.  או  קטן  ברווח  הוא 
יצטרכו  המשנה  מבטחי  גם  הקרובה.  בשנה  הביטוח  פרמיות 
להתמודד עם פסיקת בתי המשפט אם פוליסת הביטוח מכסה 

את נזקי מגפת הקורונה הנגרמים לעסקים”.

־תי מסעדות בצפון קרוליינה זכו במאבק המשפטי שניהלו נגד חברת הביש
טוח סימסינטי שסירבה לפצות אותם על נזקי מגפת הקורונה. זהו ניצחון 

עקרוני שהינו תקדים לכ־1,000 תביעות דומות.
בתביעה המשפטית נגד חברת הביטוח טענו בעלי המסעדות שהחברה סירבה 
לפצותן על נזקי הקורונה. המסעדות ביססו את התביעה על סעיף בפוליסת הביטוח 
של הכיסוי הביטוחי המבטיח פיצוי בשל שיבושים תפעוליים. בית המשפט פסק 

לטובת המסעדות והמבטחת תצטרך לפצותן בסכום משמעותי.
אולם, חברת הביטוח החליטה לערער על פסק הדין. המבטחת טוענת כי הכיסוי 

הביטוחי לשיבושים תפעוליים נועד לכסות הפסדים בגין נזקי רכוש.

sh
ut

te
rs

to
ck

ם: 
לו

צי

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
סוכנות לביטוח חיים בלבד מחפשת משווק פנסיוני 

לעבודה על תיק קיים ולקוחות חדשים. לפניות אנא פנו 
ליובל מור 054-7179599

ליעדים סוכנות לביטוח בקריית מטלון פ"ת דרושים 
רפרנטים ביטוח חיים בריאות ופנסיוני שעבדו 

בסוכנויות, ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח 
bit.co.il־jobs@yeadim :קורות חיים למייל

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
ins.com־Guy@zilb :052-3866630 או לשלוח מייל

לסוכן ביטוח ליד קניון חולון דרוש/ה  פקיד/ה לחצי 
משרה. התפקיד כולל: שיווק טלפוני,סיוע בעבודת 

המשרד. אפשרי מתמחה  או בעל/ת רישיון. חצי משרה, 
 ימים א־ה. אפשרית  גמישות בשעות העבודה.טל' 

      skashro@bezeqint.net .03-5032893

לביחד סוכנות לביטוח דרושים אנשי/נשות מכירה 
טלפונית. לעבודה על לקוחת קיימים שעות גמישות, 

תיאור התפקיד: ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 
פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 

ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, יחסי 
אנוש טובים ורצון להצליח, ליווי צמוד להצלחה שכר 

בסיס + עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה 
גבוהה, ניסיון בתיאום פגישות ־יתרון, ראש גדול קורות 

חיים יש לשלוח gil@BEYAHAD־INS.COM נייד 
052-4526944 - משה. נייד 052־7703399 - גיל

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: 

ins.co.il־ofir@mishorim
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

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 

אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

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 050-5240011

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 053-7753538

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
ins.com־gil@beyahad

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'־ 057-0059951 

)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. 050-5345751 

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 

 ins.com־Guy@zilb ל 052-3866630 או לשלוח מייל
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 

Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

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

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

יעקב ציקורל על פטירת אימו 

לבנה־לואיזה 
ציקורל  ז"ל 

שלא תדע עוד צער

mailto:Guy@zilb-ins.com
mailto:Guy@zilb-ins.com
mailto:Bit2bit_54@walla.co.il

