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ביטוח ופיננסים

בדרך להנפקה
 ,weSure חברת הביטוח

שהחלה לפעול לפני כשנתיים, 
תונפק בבורסת תל אביב על פי 

שווי של 200 מיליון שקל < עמ' 7

"מלחמת רגולטורים"
הבנקים וחברות כרטיסי האשראי יחלו 

בשיווק קופות גמל ⋅ נשיא הלשכה: "מי 
יפרוס בפני הלקוח את החלופות אם לא 

סוכן הביטוח המקצועי?" < עמ' 5

עם הפנים קדימה
סו"ב תדהר סאטובי, חבר הוועדה 

הבין דורית בלשכה, מציג בפני 
הסוכנים תוכנית צמיחה לאחר 

תקופת הקורונה < עמ' 14

רוזנפלד: "במיוחד בתקופה 
זו ציבור המבוטחים נושא 

עיניו אל סוכני הביטוח"

ברקע ההגבלות 
המסתמנות במקומות 

העבודה בשל הסגר, 
פנה נשיא לשכת סוכני 

הביטוח לממשלה 
וביקש להרחיב את 

רשימת החריגים 
בתקנות החירום 

ולכלול בה את סוכני 
הביטוח < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

 רוזנפלד לנתניהו: יש להכיר בסוכני 
הביטוח כעובדים חיוניים

ברקע ההכנות לסגר המהודק פנה נשיא לשכת סוכני הביטוח לממשלה בבקשה להרחיב את רשימת 
החריגים בתקנות החירום להגבלת פעילות במקומות עבודה עקב נגיף הקורונה ⋅ בהמשך לפרסום תקנות 

הממשלה הוציאה הלשכה היום בצהריים עדכון יועמ"ש המפורסם בהמשך העיתון < רונית מורגנשטרן

ליאור נ סו"ב  הביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
בנימין  הממשלה  ראש  אל  פנה  רוזנפלד, 
שר  גנץ,  בני  המשפטים  שר  ואל  נתניהו 
האוצר ישראל כ"ץ וח"כ יעקב אשר, יו"ר ועדת 
הביטוח  בסוכני  להכיר  ומשפט,  חוק  החוקה, 
תקנות  של  בהחרגות  ולשלבם  חיוניים  כעובדים 
הקורונה המתייחסות להגבלת  נגיף  הוראת שעה 

פעילות במקומות עבודה.
כמגפה  הוכרזה  הקורונה  כי  לעובדה  "בהמשך 
עולמית, והודעת רוה"מ על כוונתה של הממשלה 
העולה  לאור רמת התחלואה  נוסף  לסגר  להוביל 
מקומות  את  יגביל  אשר  באופן  ליום,  מיום 
העבודה, אנו פונים אליכם בשמם של כלל סוכני 
הביטוח בישראל אשר מספקים בימים אלו שירותי 
תמיכה לציבור בישראל בבקשה כי יתוקנו תקנות 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
לענף   1 סעיף  פיננסי',  ב'מגזר  בו  באופן  החדש 
הביטוח  סוכני  את  שיוסיף  כך  יורחב  ההון'  'שוק 

יחד עם חברות הביטוח באופן הבא:
"גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים 
חוק  להלן  התשמ"א־1981  )ביטוח(  פיננסיים 
הפועלים  הביטוח  וסוכני  הביטוח  על  הפיקוח 

בשמו", מבקש רוזנפלד בפנייתו.
לראש  בפנייתו  הלשכה  נשיא  מפרט  עוד 
ודאות,  אי  של  בתקופה  נמצאים  "אנו  הממשלה: 
סוכני  אל  עיניו  את  נושא  המבוטחים  וציבור 
הביטוח כדי שאלו יעניקו לו פתרונות מתאימים 
החודשים  עשרת  לאור  ופעלו  פועלים  שהם  כפי 

אשר חלפו במהלך המשבר בו אנו מצויים.
ולסייע  יד  להושיט  פועלים  הביטוח  "סוכני 
לחסכונות  ביחס  הן  המבוטחים,  לציבור 
לביטוחים  ביחס  והן  ליום  מיום  המתכווצים 
במספר  אלו,  בימים  נדרשים  שכה  השונים 
משמעויות  עסקיים,  ביטוחים  לרבות  מישורים 
אשר  מבוטחים  לעובדים  הפנסיוני  החיסכון 
הוצאו,  ושוב  מחל"ת  הוחזרו  לחל"ת,  הוצאו 
רכב  ביטוח  חידושי  עבודה,  הפסקות  לרבות 
אשר  וא.כ.ע  תאונות  סיעוד,  בריאות,  ודירה, 
שאת  ביתר  שכאלה  במקרים  נתקלנו  לצערנו, 

בקרב המבוטחים בתקופה זו".

חיוניות הסוכנים
אלו  "כי  רוזנפלד,  סו"ב  טוען  לציין",  "למותר 
הביטוח  סוכני  אשר  מהפעילות  קטן  חלק  רק 

מכך,  יתרה  בישראל.  לציבור  לספק  פועלים 
חברות הביטוח אשר הוחרגו בתקנות לא מספקות 
מפעלים  היותן  חרף  לציבור,  ישירות  שירותים 
ולכן  הביטוח,  סוכני  באמצעות  אלא  חיוניים, 
והכרחית  בסיסית  הינה  הביטוח  סוכני  חיוניות 
של  הצורך  את  המשלימים  כעובדים  אלו  בימים 

המשק הישראלי ברכישת ביטוח.
זה הזמן לתקן ולהוסיף את ההרחבה לתקנות כדי 
לאפשר לציבור המבוטחים בישראל לקבל שירות 
מסוכני הביטוח בימים קשים אלו. נבהיר כי בקשה 
שכזו כבר הועלתה בעבר על סדר היום וזו העת 
לשלב את סוכני הביטוח בתקנות", מסיים נשיא 

הלשכה את מכתבו.
משבר  מתחילת  פעלה  הלשכה  כי  לציין,  יש 
כעובדים  הביטוח  סוכני  את  לשלב  הקורונה 
כזאת  הגדרה  החירום.  תקנות  במסגרת  חיוניים 
באותה  בכנסת  הכספים  בוועדת  בדיון  עלתה 
ההון,  שוק  על  הממונה  הודיע  אף   אז  תקופה, 
ימליץ  הוא  כי  ברקת,  משה  ד"ר  וחסכון,  ביטוח 
לשר הרווחה להגדיר את סוכני הביטוח כ"מקצוע 

חיוני". אלא שמאז לא קודמה ההמלצה.
הוציאה  הממשלה  תקנות  לפירסום  בהמשך 
יועמ"ש  עדכון  )ה'(  בצהריים  היום  הלשכה 

המפורסם בהמשך העיתון.

חיוניות סוכני הביטוח הינה בסיסית והכרחית בימים אלו | צילום: באדיבות הלשכה

סו"ב רוזנפלד: "אנו נמצאים 
בתקופה של אי ודאות, וציבור 
המבוטחים נושא את עיניו אל 
סוכני הביטוח כדי שאלו יעניקו 
לו פתרונות מתאימים כפי שהם 
פועלים ופעלו לאורך כל תקופת 

המשבר בו אנו שרויים״
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מנכ"ל שלמה ביטוח: "בחרנו לעבוד רק באמצעות 
סוכני ביטוח ואנחנו החברה הצומחת ביותר"

אורי אומיד אמר את הדברים בתוכנית "כל הזכויות" ברדיו צפון ⋅ נשיא הלשכה, שהתארח גם 
הוא בתוכנית, ציין: "אנחנו איש האמון של הלקוח, הוא המעסיק שלנו" < רונית מורגנשטרן

סוכנות וסוכנים יקרים,

נכ"ל שלמה ביטוח, אורי אומיד, התארח מ
השבוע בתכניתו של עו"ד סאמי אבו־

ורדה "כל הזכויות" ברדיו צפון.
לשאלת המנחה איך הפכה שלמה ביטוח לחברה 
כמעט  שהיא  למרות  הרכב,  בענף  משמעותית 
זה  "ביטוח  ולא מפרסמת את עצמה, ענה אומיד: 
למכור  שאפשר  מאמינים  לא  אנחנו  רציני;  עסק 
ביטוח בטלוויזיה. אם יש מי שיכול לשמש כמנהל 
הביטוח  לצרכי  ולדאוג  המשפחה  של  הסיכונים 
לעבוד  החלטנו  אנחנו  הביטוח.  סוכן  זה  שלה 
לבחון  יכולים  שגם  ביטוח,  סוכני  באמצעות  רק 
ההוכחה  לעשות.  יודע  לא  שהמבוטח  מה  אותנו, 
הביטוח  חברת  היא  שלמה   – במספרים  היא 
התשואה  עם  האחרונות,  בשנים  ביותר  הצומחת 
התשואה  הסתכמה  ב־2019  ביותר.  הגבוהה  להון 

ב־39%".
עוד אמר אומיד כי בעיני החברה סוכני הביטוח 
הם יועצי ביטוח, שבכל רגע נתון יכולים להחליט 

אחרת:  מחברה  שלהם  למבוטח  פוליסה  על 
"לשמחתי סוכני הביטוח בוחרים בנו, כמו שאנחנו 
את  מכיר  שלא  ביטוח  סוכן  אין  בהם.  בוחרים 
שלמה ביטוח, אז במקום להשקיע בפרסום לציבור 

הרחב, אנחנו משקיעים בסוכנים".

עובדים אצל הלקוחות
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, היה האורח 
צפון,  ברדיו  אומיד  אורי  עם  במפגש  הטלפוני 
ואמר: "חשוב לנו להעצים חברת ביטוח כמו שלמה 

שעובדת רק עם סוכני ביטוח".
הביטוח  סוכן  של  הקושי  לגבי  המנחה  לשאלת 
לפעול שלא לפי האינטרסים של חברת הביטוח, 
ענה רוזנפלד: "אנחנו איש האמון של הלקוח, הוא 
חברות  של  שכירים  לא  אנחנו  שלנו;  המעסיק 
ביטוח; חצי מהתביעות לא היו משולמות אם לא 
הייתה התערבות של סוכן ביטוח שיודע לעשות 

את המלחמה עבור המבוטח". 

וכח ממדי התחלואה העולים ולאור החלטת נ
הממשלה, החל ממחר מדינת ישראל נכנסת 
ליום  עד  זה,   בשלב  שימשך,  מוחלט  לסגר 

.21.1.21
על פי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות 
לתוקף  שיכנסו  תש"ף־2020  עבודה(,  במקומות 

יסגרו  העבודה  מקומות  הסגר,  בתקופת 
אושרו  אשר  העבודה  מקומות  למעט 

בתקנות.
אבהיר כבר עתה, כי במהלך הימים 
האחרונים עם היוודע הכוונה לכניסה 
תקדים  חסרי  מאמצים  נעשו  לסגר, 

ומרשימים בהיקפם על ידי לשכת סוכני 
סו"ב  הלשכה,  נשיא  בראשות  הביטוח, 
הממשל  גורמי  כל  למול  רוזנפלד,  ליאור 

הרלוונטיים, במטרה לכלול את סוכני הביטוח תחת 
ההגדרה "עובד חיוני" בתוספת לתקנות. חרף זאת, 
מהרחבת  להימנע  והרצון  התחלואה  ממדי  ולאור 
לא  ביטוח  סוכני  זה  בשלב  כי  נקבע  העיסוקים, 
יכללו מפורשות במסגרת רשימת מקומות העבודה 

הרשאים לעבוד במהלך תקופת הסגר. 
שהן  ככל  חלופות,  מספר  העניק  המחוקק 
רלוונטיות עבורכם כמעסיקים, ואותן אבקש לפרט 

לנוחיותכם כעת. במסגרת התקנות ניתנה אפשרות 
העבודה  למקום  עובד  של  הגעה  לאפשר  למעסיק 

במקרים החריגים הבאים:
לשם  נדרשת  עובד  כניסת  אם  מעסיק,  "כל   )9(
הנדרשים  ליקוי  תיקון  לשם  או  המקום  תחזוקת 
בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, 
שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר, 
או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך 
הפעילות התפקודית של מקום העבודה, 
וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת 
מתן  לצורך  עבודות  ביצוע  או  ציוד 
חיוני אצל לקוח, לרבות קיום  שירות 
לעבוד  אחרים  עובדים  של  היכולת 

מהבית".
בענף  המסגרת  סעיף  את  אזכיר  בנוסף, 
אשר  מי  כל  לפיו  תמיכה,  שירותי   - כללי 
נדרש לספק שירות תמיכה לצורך המשך הפעילות 
המפורטים  הפעילות  לתחומי  ביחס  התקינה 

בתוספת, יכללו בהגדרת התוספת. 
)1( “אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך 
הפעילות  תחומי  של  התקינה  פעילותם  המשך 

המפורטים בתוספת זו ושל בנק ישראל”.
בתוספת נאמר מפורשות בענף הפיננסי כי גופים 
הנכללים  גופים  הינם  ביטוח(  )חברות  מוסדיים 

בתוך התוספת. "שוק ההון: )1( גוף מוסדי כהגדרתו 
)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק 
התשמ”א־1981 )להלן – חוק הפיקוח על הביטוח(”.

בדרישות  יעמוד  אשר  מעסיק  כל  לסיכום, 
אם  בין  לעיל,  שפורטו  כפי  בתקנות  האמורות 
 )9( בפסקה  פורטו  אשר  החריגים  המקרים  לצורך 
נדרש  תמיכה  שירות  לספק  הצורך  לאור  אם  ובין 
המוסדי,  הגוף  של  התקינה  הפעילות  המשך  לשם 
במהלך  גם  נדרש,  שירות  אותו  את  לבצע  יוכל 

תקופת הסגר.
עם זאת, אנו שבים וממליצים לטובת כלל הציבור, 
ולשמירה על בריאותכם ובריאות בני משפחותיכם, 
נצלו את תקופת הסגר לעבודה מרחוק, שמרו על 
היגיינה,  על  שמרו  מסיכות,  עטו  חברתי,  ריחוק 
מחשיפה  הניתן  ככל  והמנעו  מהתקהלות  המנעו 
מצ"ב  בבריאותכם.  לפגיעה  להוביל  שעלולה 
קישור לאתר התו הסגול עם הנחיות בדבר אופן 

ההתנהלות לשם הגנה עליכם ועל עובדיכם. 
עדכון זה נכון למועד פרסומו. ככל שיהיה שינוי 
בהגדרות התקנות יפורסם לנוחיותכם עדכון חדש 

ומעודכן. 

בברכה,
עו"ד עדי בן אברהם

אומיד. "לשמחתי סוכני הביטוח בוחרים בנו, כמו שאנחנו 
בוחרים בהם"

 בן אברהם |  
צילום: גיא קרן

חדשות הלשכה | נערכים לסגר
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https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/reception/1/
https://bit.ly/3q3Wghz
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מיקי קופל מנכ”ל מדיהו 
בהודעה מיוחדת לסוכני הביטוח

 שאתם לא יכולים לפספס!
 

 הצטרפו אלינו:

ביום ראשון הקרוב, 
10.01.2021

שעה 11:00
תגלו את שיטת התגמול 

המהפכנית של מדיהו לסוכנים!

בעל הבית השתגע!

ניפגש בראשון בזום,
שתהיו בריאים אוהב אתכם

מיקי קופל 
מנכ"ל מדיהו

Meeting ID: 725 190 2121
Passcode: 6465
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 רוזנפלד: "חבל שאת מחיר המאבק בין 
הרגולטורים ישלם הציבור"

הממונה ברקת מתכוון להתיר לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי לשווק קופות גמל ⋅ המהלך, 
שלטענת ברקת יגדיל את התחרות, דורש תיקון חקיקה בכנסת < רונית מורגנשטרן

 איילון תובעת מאמיל וינשל תשלומי מס 
בסך כ־7.8 מיליון שקל

טוענת שהמנכ"ל לשעבר הפר התחייבות לשאת בחבות המס על דמי הניהול ששילמה; 
וינשל: “תביעה קנטרנית, על גבול ההזויה” < רונית מורגנשטרן

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר ה 
משה ברקת, הודיע כי בכוונתו להתיר את 
ידי  על  גם  הגמל להשקעה  קופות  שיווק 
כי  לציין,  יש  האשראי.  כרטיסי  וחברות  הבנקים 

המהלך דורש תיקון חקיקה בכנסת.
בריאיון לגל"צ בתוכנית הכלכלית של התחנה, 
יגדיל  שהמהלך  סבור  הוא  כי  ברקת  הסביר 
את  וישפר  הניהול  דמי  את  יוריד  התחרות,  את 
יותר  לעודד  רוצים  "אנחנו  לחוסכים.  השירות 
ההיסטוריה  לאורך  הזה.  המצוין  במכשיר  חיסכון 
התשואות טובות יותר מפיקדון בבנק או בעו"ש, 

שם הריבית אפסית", אמר ברקת.
נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
ואמר: "לא ברור  כוונת הממונה  מתח ביקורת על 
חשוב  כה  בנושא  שיח  מנהלת  ההון  רשות  מדוע 
בישראל,  החוסכים  ציבור  על  משמעותי  וכה 
סוכני  לשכת  עם  כנדרש  להיוועץ  שפעלה  מבלי 
אלו  מוצרים  שיווק  בתחום  מרכזי  כשחקן  הביטוח 
לציבור. נדמה כי מדובר במלחמת רגולטורים שאת 
הבנק  היום  גם  הרחב.  הציבור  ישלם  תוצאותיה 

והשתלמות,  גמל  קופות  כיועץ  משמש 
להעניק  כוונה  קיימת  כי  מסתמן  והנה 
עבור  נוסף  חיסכון  אמצעי  לבנקים 
הכסף הפנוי של הציבור, באופן המעורר 
תמיהה כיצד מהלך שכזה, המשאיר את 

להגברת  תורם  הבנק,  בשליטת  הכסף 
התחרות", טוען נשיא הלשכה. 

מי יערוך מסמך הנמקה?
היא  המטרה  "האם  מוסיף:  הלשכה  נשיא 
הבנקים?  בידי  יישאר  נוסף  פנוי  שכסף 

מדובר בהפצה של מוצר שיהיה משמעותי במיוחד, 
להעלאת  המבורכת,  הכוונה  לאור  וחומר  קל 
להשקעה  גמל  קופת  באפיק  ההפקדה  תקרת 
יערוך  מי  מכך,  יתרה  שקל.  אלף   250 של  לסך 
מסמך הנמקה מסודר ללקוח, מי יפרוס בפניו את 
כנסת  המקצועי.  הביטוח  סוכן  לא  אם  החלופות 
מקום  אין  כי  ברורה  בצורה  קבעה  כבר  ישראל 
להשארת החיסכון בבנקים ויש לפזר את החיסכון. 
השבוע צומצמו מסגרות אשראי ללקוחות הבנקים 

ריכוזיות,  לצמצם  כדי  הגדולים 
להחזיר  כאן מבקשים  דווקא  והנה 
את הגלגל לאחור בלי כל נימוק 

ענייני". 
לשאול  מוסיף  רוזנפלד  סו"ב 
מי ייתן את הייעוץ הנכון לציבור 
חרדה  כך  כל  ההון  שוק  שרשות 
על  פוליסות  בשיווק  לדבריו,  לו. 
בבעלות  תאגיד  ביטוח  סוכנויות  ידי 
הלשכה  נאלצה  האשראי,  חברות 
"אנו  משפטיות.  לערכאות  לפנות 
בחינת  לאחר  לבצע  יש  שכזה  מהלך  כי  סבורים 
השוק בצורה מעמיקה, בשיתוף עם ציבור סוכני 
הביטוח, ולא מתוך שיקולים אחרים. אין לנו אלא 
על  חורטת  לשיטתה,  שהרשות,  כך  על  להצר 
לפקח  מבלי  זאת  אך  התחרות,  עקרון  את  דגלה 
פועל  שהינה  והריכוזיות  השלכותיו  מכלול  על 
הנושא  את  לומדים  אנו  אלו.  מהלכים  של  יוצא 
סיכם  ההון,"  שוק  מרשות  לנתונים  וממתינים 

נשיא הלשכה את תגובתו.

לבית א הגישה  לביטוח  חברה  יילון 
תביעה  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 
החברה,  של  לשעבר  המנכ"ל  לחיוב 
והחברה   ,)weSure יו"ר  )כיום  וינשל  אמיל 
בתשלומי  וייעוץ,  אחזקות  א.א.שי  שבבעלותו 
המס שרשות המסים דורשת ממנה עבור עבודתו 
של  המוערך  שוויה  2012־2015.  השנים  בין 

התביעה הוא כ־7.8 מיליון שקל.
על פי כתב התביעה, מדובר בהפרת התחייבות 
הנתבעים כלפי התובעת לשאת בחבות המס על 
ובסירובם  להם,  שילמה  שאיילון  הניהול  דמי 
עבור  ממנה  שגבו  מוסף  ערך  מס  לה  להשיב 
קבעה,  המיסים  שרשות  לאחר  הניהול,  שירותי 
במס  חייב  אינו  השירותים  מתן  כי  בהסכמתם, 

ערך מוסף.
העמידו  וחברתו  וינשל  כי  טוענת,  איילון 
בין  הסכמים  פי  על  ניהול  שירותי  לאיילון 

שאיילון  סופית  תמורה  נקבעה  בהם  הצדדים 
התחייבה לשלם בתוספת מע"מ כחוק. "בהסכמים 
נקבע כי השירות יינתן כשירות של קבלן עצמאי, 
והנתבעים  יחסי עובד־מעביר,  ולא במסגרת של 
התחייבו לשפות את איילון על כל סכום שתחויב 
לביטוח  למוסד  ו/או  המיסים  לרשות  בתשלום 
בתביעה.  נכתב  הניהול",  להסכמי  בזיקה  לאומי 
כ־29.6  לנתבעים  שילמה  איילון  כי  נטען,  עוד 

מיליון שקל, כולל מע"מ, עבור שירותי הניהול.
לטענתה, הוציאה רשות המיסים לאיילון שומות 
הצדדים  בין  ההתקשרות  את  סיווגה  בהן  מס, 
כהתקשרות למתן שירותי עבודה במסגרת יחסי 
עובד־מעביר, בניגוד למוסכם בין הצדדים. איילון 
ערערה על השומות והערעורים מצויים בתחילת 
לנתבעים  הודיעה  כי  טוענת  היא  עוד  בירורם. 
על הליכי המס, והציעה להם להצטרף להליכים. 
לדברי איילון, ההצעה נדחתה על ידי הנתבעים 

והם מתנערים מהתחייבות השיפוי שלהם.
על פי כתב התביעה, בשנת 2020 הושג הסכם 
שבמסגרתו  המיסים,  לרשות  הנתבעים  בין 
החזירה רשות המיסים לנתבעים מע"מ שאיילון 
שילמה להם עבור שירותי הניהול לשנים 2013 
בין  ההתקשרות  סיווג  בעקבות  זאת   ,2015 עד 
לטענת  מע"מ.  חל  לא  שעליה  למעביד  עובד 
איילון, היא דרשה מהנתבעים את השבת המע"מ 

שהיא שילמה להם והנתבעים דחו את הדרישה.
הועברה  "התביעה  וינשל:  אמיל  מסר  בתגובה 
בית  כותלי  במסגרת  לטיפול  המשפטים  ליועצי 
יעשה.  שהצדק  בטוח  אני  שבו  המקום  המשפט, 
תביעה  על  מדובר  כי  נראה  ראשוני  מעיון 
קנטרנית, על גבול ההזויה, שהינה בניגוד מוחלט 
להסכם סיום ההתקשרות שנחתם עם איילון. אני 
התביעה  בהגשת  איילון  של  המניעים  כי  מניח 

יתבררו בקרוב", הדגיש.

ברקת. אנו רוצים 
לעודד חיסכון 

במכשיר המצוין הזה
 | צילום: אוראל כהן



clal.co.il | 03-7643789 :לקביעת תור לרופא מומחה

מומחי
מהיר להכיר

כלל משיקה את מועדון  

זימון תור מהיר לייעוץ עם מיטב הרופאים בישראל 
בפריסה ארצית, במרכז המומחים של אסותא,

וגם תשלום חד פעמי מסובסד ללא צורך בהגשת תביעה 

 תשלום מסובסד
 ללא הגשת תביעה

היעוץ בעלות של 100 ₪ בלבד,
ללא צורך בהגשת תביעה

מגוון רופאים מומחים
 הרופאים הטובים והמקצועיים ביותר

במגוון תחומים

זימון תור מהיר
אפשרות לזימון תור מהיר 

לרופא מומחה

השירות מציע את האפשרויות הבאות:

מומחה  רופא  עם  התייעצות  בגין  לכיסוי  הזכאים  למבוטחים  מתייחס  לעיל  האמור  כי  מובהר 
מרופא  הייעוץ  קבלת   | ובדיקות  יעוצים  מסוג  החברה  של  רלוונטיות  ביטוח  תכניות  במסגרת 
לכל  תיחשב  והיא  הביטוח  תכנית  תנאי  לכל  כפופה  אסותא  של  המומחים  מרכז  של  מומחה 
 | תקופתית(  יעוצים  תקרת  מיצוי  לעניין  )לרבות  הביטוח  בתכנית  תביעה  כהגשת  וענין  דבר 
הרופאים  רשימת   | מוקדמת  הודעה  ללא  עת  בכל  לעיל  האמור  את  להפסיק  רשאית  החברה 
| כלל חברה לביטוח בע"מ. המומחים של מרכז המומחים של אסותא כפופה לשינויים מעת לעת 
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 weSure בדרך להנפקה לפי שווי 
של 200 מיליון דולר

 החברה, שפועלת גם באמצעות סוכנים, תגייס בבורסה ברבעון הראשון כ־30־50 מיליון דולר לטובת 
התרחבות לחו"ל והגדלת הון לטובת פעילותה בישראל < רונית מורגנשטרן

 weSure בדרך להנפקה לפי שווי 
של 200 מיליון דולר

 החברה, שפועלת גם באמצעות סוכנים, תגייס בבורסה ברבעון הראשון כ־30־50 מיליון דולר לטובת 
התרחבות לחו"ל והגדלת הון לטובת פעילותה בישראל < רונית מורגנשטרן

מיל וינשל וניצן צעיר־הרים מנפיקים א
לפי  שבשליטתם   weSure חברת  את 
שווי של 200 מיליון דולר, וזאת שנתיים 
בלבד לאחר שהחלה לפעול בענף. החברה הגישה 
הנפקתה  לטובת  ערך  ניירות  לרשות  תשקיף 
בבורסת תל אביב, ועל פי תשקיף זה נקבע שוויה.
לדברי יו"ר החברה, אמיל וינשל, החברה בוחנת 
"ככל שתהיה  גיוס ההון בהנפקה פרטית, אך  גם 
במהלך  כבר  להיות  אמורה  היא  ציבורית  הנפקה 
הרבעון הראשון של 2021", אמר וינשל ל"ביטוח 

ופיננסים". 
מטרת ההנפקה היא גיוס של בין 30 ל־50 מיליון 
לחו"ל  גם  פעילותה  את  להרחיב  מנת  על  דולר 
הרחבת  לטובת  החברה  הון  את  להגדיל  וכדי 
נוספים  ביטוח  לתחומי  גם  בישראל  פעילותה 
מעבר לאלמנטרי. באוגוסט האחרון, הודיע וינשל 
נציגויות  לפתוח  הוא  החברה  של  הבא  הצעד  כי 
באירופה, בארצות הברית ובאפריקה, עוד בשנת 
מוגדרת  שהחברה  למרות  כי  לציין,  יש   .2021
הקמתה  מאז  פועלת  היא  דיגיטלית,  כחברה 
כפי  )היברידית(,  הביטוח  סוכני  באמצעות  גם 

שהבטיחו וינשל וצעיר־הרים בעת הקמתה.

מגעים מעבר לים
מנהלים  בישראל,  התשקיף  להגשת  במקביל 
ראשי החברה מגעים לטובת הנפקתה גם בנאסד"ק, 
בכל  לפעול  רישיון  קבלת  תהליך  לטובת  וזאת 

 .weSure מדינות בארצות הברית, בו כבר פתחה
אותה  לפתוח  אפשרות  בוחנים  בחברה  כן,  כמו 

להשקעות פרטיות. 
של  השלישי  לרבעון  שלה  הכספיים  בדוחות 
צמיחה  המשך  בעקבות  כי  החברה  מסרה   2020
בתקופת  ונכסיה  החברה  בפעילות  משמעותי 
בהמשך  היתר,  בין  לתמוך,  מנת  ועל  הדוח, 

וההתרחבות המתוכננת לתחומים  מגמת הצמיחה 
נוספים, נמצאת החברה בשלבים מתקדמים לגיוס 

הון משני רובד 2.
הרכב  בתחום  בעיקר  היום  הפועלת   ,weSure
וגם בדירות, סיימה את הרבעון השלישי עם רווח 
כ־126%  של  גידול  שקל,  מיליון   2.1 בסך  כולל 

לעומת התקופה המקבילה ב־2019.  

shutterstock :למרות שהחברה מוגדרת כחברה דיגיטלית, היא פועלת גם באמצעות סוכנים | צילום



בבריאות  
מספר

מנורה מבטחים זוכה במקום הראשון בתואר
חברת ביטוחי הבריאות של השנה!

בדירוג ׳נבחרי השנה׳ של מגזין עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים.

חייגו 9699* או פנו לסוכן הביטוח
ותעשו משהו טוב לעתיד שלכם
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הסוף לסאגה? מוטי רוזן ימונה ליו"ר 
דירקטוריון מגדל

הממונה ברקת הודיע לחברה על אישור המינוי ⋅ ניר גלעד סיים את תפקידו כיו"ר 
החברה ⋅ יסיים את תפקידו כמנכ"ל ב־1 בפברואר < רונית מורגנשטרן

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר ה
בתחילת  למגדל  הודיע  ברקת,  משה 
השבוע כי הוא אינו מתנגד למינויו של 
עם  הביטוח.  חברת  דירקטוריון  ליו"ר  רוזן  מוטי 
קבלת ההודעה סיים ניר גלעד את כהונתו כיו"ר 
דירקטוריון מגדל ביטוח. בנוסף, אושר גם מינויו 
של כרמי גילון, ראש השב"כ לשעבר, כדירקטור 

במגדל ביטוח.
כמנכ״ל  כיהן  האחרון  שבתפקידו   ,)68( רוזן 
מנורה מבטחים, הוא איש ביטוח ותיק. בעבר עמד 
גם בראש הראל חברה לביטוח כמנכ"ל ולפני כן 

היה משנה למנכ״ל הראל השקעות.
ביטוח  מגדל  יו"ר  רוזן לתפקיד משרת  דרכו של 
אינו  כי  ברקת  הודיע  דצמבר  כשבתחילת  נסללה 
מתנגד למינויים של רוזן וגילון לדירקטורים במגדל 
ביטוח, כפי שהציעה ועדת האיתור של מגדל. ביולי 
האחרון דרש ברקת משלמה אליהו לבחור בין היותו 
הביטוח,  בחברת  דירקטור  או  האחזקות  חברת  יו"ר 
לאחר  באוקטובר,  ב־15  עניינם.  לניגוד  בטענה 
התפטר  הממונה,  מול  צלחו  שלא  מאבק  ניסיונות 

אליהו מתפקידו כדירקטור בחברת הביטוח, וזה מה 
שאפשר סופית את מינויו של רוזן לדירקטור, ומשם 

ליו"ר חברת הביטוח, כפי שאליהו רצה כל העת.

חבילת הטבות
חודשי   5 של  פיצוי  יקבל  שעוזב,  היו"ר  גלעד, 
גישור  והליך  שקל(  מיליון  מ־1  )למעלה  העסקה 
סיום  עקב  לו  שנגרמו  לנזקים  טענותיו  לגבי 
תפקידיו בחברת הביטוח ובחברת האחזקות. על פי 
ההסכם עם גלעד, מועד סיום יחסי עובד־מעביד בין 
בפברואר  ה־1  ביום  יהיה  ביטוח  מגדל  לבין  גלעד 
חלף  לגלעד  ישולמו  הסיום  מועד  לאחר   .2021
הודעה מוקדמת, היתרה של חמישה חודשי העסקה 
)לרבות תנאים נלווים(, מתוך שישה חודשי הודעה 
מוקדמת להם הוא זכאי על פי הסכם ההעסקה שלו 
וכן השכר האחרון וכל תשלום נוסף המגיע לו על פי 

דין או הסכם ההעסקה.
ביחס  החברות  מצד  ויתור  גם  כולל  ההסכם 
להתחייבותו של גלעד לאי תחרות על פי ההסכם 
ויתור וסילוק טענות ותביעות  וכן  ההעסקה שלו 

גלעד,  כלפי  בחברות  והדירקטורים  החברות  של 
הגישור,  בהליך  הסכם  על  לחתימה  כפוף  וכן, 
ויתור   - גלעד  של  לפיצויו  ביחס  שיושג,  ככל 
וסילוק טענות ותביעות של גלעד כלפי החברות 

והדירקטורים בחברות.    

מוטי רוזן | צילום: באדיבות מגדל. 

פיצוי עד 700 אלף שקל: מגדל משיקה 
ביטוח מורחב למחלות קשות 

הפוליסה מתייחסת ל־44 מחלות ואירועים רפואיים חמורים ⋅ בנוסף, תאפשר החברה 
הרחבה אוטומטית למבוטחים שהצטרפו החל מ־2016 < רונית מורגנשטרן

"מגדל מ את  משיקה  לביטוח  חברה  גדל 
קשות  למחלות  ביטוח  מורחב",  מזור 
שמציע את היקף הכיסוי וסכום הפיצוי 
המירבי הכללי הגבוה ביותר בענף, עד לגובה של 

כ־700 אלף שקל 
ביטוחי  כיסוי  החברה  תעניק  הפוליסה,  במסגרת 
הביטוח,  בענף  ביותר  הרחבה  המחלות  לרשימת 
חמורים.  רפואיים  ואירועים  מחלות   44 הכוללת 
נוסף בגובה 20% מסכום  עוד מציעה החברה פיצוי 
של  שונים  מקרים   19 בגין  שניתן  שנרכש  הביטוח 
מציינים  בחברה  הסרטן.  למחלת  מוקדם  גילוי 
גורם  הייתה  הסרטן  מחלת  האחרונות,  בשנים  כי 
התמותה השכיח ביותר בישראל וכי 65% מהתביעות 
המשולמות בפוליסות ביטוח מחלות קשות, הן עבור 

מחלה זו.   

פיצוי מוגדל
הפוליסה כוללת סיווג פשוט וברור של המחלות 

ב־2 קבוצות בלבד, המעניק פיצוי מוגדל בגובה 
עם  להתמודדות  שנרכש  הביטוח  מסכום   150%
גיל  עד  למבוטח  שארעה  רב־מערכתית  מחלה 
60, ושתלווה אותו לאורך זמן. בקבוצת המחלות 
השנייה, מגדל אינה מגבילה את מספר התביעות 
מלא  ביטוח  סכום  ומעניקה  שונות  מחלות  של 
מדובר  הסרטן.  מחלת  הישנות  של  במקרה 
במנגנון ייחודי וראשון מסוגו בענף אשר מבחין 
בגין  מוגדל  פיצוי  ומעניק  שונות  מחלות  בין 
מחלות אשר ילוו את המבוטח במשך שנות חייו, 
אלצהיימר,  שרירים,  ניוון  נפוצה,  טרשת  כמו 
עד  שהתגלו  זה,  מסוג  במחלות  ועוד.  פרקינסון 
גיל 60, יכול המבוטח לקבל פיצוי עד לסך של 

למעלה ממיליון שקל.
מבדיקה שערכה החברה עולה כי 93% מהתביעות 
לב,  למחלות  נוגעות  בריאות  בביטוחי  המוגשות 
מחלת הסרטן, אירוע מוחי ומחלות אוטואימוניות. 
לאור זאת, פיתחה החברה מספר מודלים ייחודים 

בקרות  מוגדל  פיצוי  לקבל  למבוטח  המאפשרים 
אחד מארבעת המצבים שהוזכרו לעיל. 

הרחבה אוטומטית 
אשר  מגדל,  של  הקיימים  הבריאות  מבוטחי 
הצטרפו לביטוח מחלות קשות לאחר שנת 2016, 
החדשים  לתנאים  בהתאם  הכיסוי  מהרחבת  ייהנו 

באופן אוטומטי וללא עלות כספית נוספת. 
תחום  מנהלת  פישר,  תושייה  שרונה  לדברי 
בריאות במגדל ביטוח "פוליסת מגדל מזור מורחב 
מענה  לתת  ובראשונה  בראש  נועדה  החדשה 
מדויק לצרכי הלקוחות כפי שמשתקפים בפועל. 
בענף  ממש  של  בבשורה  מדובר  כי  סבורים  אנו 
ביטוחי הבריאות שתאפשר לנו להיענות לצרכיי 
המבוטחים שלנו, ותסייע גם לסוכנים להגן עליהם 
נוכל  האמת  שברגע  בכדי  זאת,  כל  יותר.  טוב 
כלכלית שתתאפשר  הגנה  למתוח מעליהם רשת 

להם להתרכז בבריאות ובהחלמה".



בפנסיה!  
מנורה מבטחים זוכֿה

בפעם העשירית ברציפות
בתואר קרן הפנסיה של השנה

בדירוג ׳נבחרי השנה׳ של מגזין עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים.

חייגו 9699* או פנו לסוכן הביטוח
ותעשו משהו טוב לעתיד שלכם



| 7 בינואר 112021  02  02  02  02  02  < רונית מורגנשטרןהשתתפות עצמית

שגריר מסכמת שנה
וסגר  כחודשיים  של  סגרים  שני  "למרות 
מגמת  השתנתה  לא  נמשך,  שעדיין  שלישי 
אשר  והגרירות  הדרך  שירותי  צריכת 
ללקוחותיה  רכב  שירותי  קבוצת  שהעניקה 
 ,"2019 והיקפי הפעילות נשמרו דומים לשנת 

שמעניקה  שגריר,  קבוצת  מדווחת  כך 
מיליון  לכ־1.4  וגרירה  דרך  שירותי 

מנויים ומתקנת אלפי רכבים אחרי 
תאונה. 

תאונות  בכמות  ירידה  למרות 
הגרירות  היקף  נשמר  הדרכים 

שביצעה החברה ללקוחותיה לעומת 
מ־300  למעלה  ביצעה  החברה   .2019
בדומה  דרך,  ושירותי  גרירות  אלף 

לשנה קודמת.
זה  "נתון  כי  מציין  שגריר  מנכ"ל  מיכאל  דוד 
מוסבר כתוצאה מחוסר טיפול ברכבים כאשר 
לבסוף  אשר  שולית  מכנית  בעיה  מתגלה 
בגלל דחייה מגיעה למצב בו יש צורך לגרור 
בכמות  לעלייה  השנייה  הסיבה  הרכב".  את 
הגרירות עליה מצביע מיכאל הינה שינויי מזג 
ו"אירועי  המדינה  שחוותה  הקיצוניים  האוויר 
לשנה  משנה  שמתרבים  הקיצוניים  הגשם" 

וגרמו להצפות רבות של רכבים והשבתתם. 
נרתמה  הסגרים  בחודשי  כי  נמסר  מהחברה 
חברת שגריר לסיוע במשבר והעניקה לכל בעל 
רכב את שירותי התנעת הרכב ללא תשלום בין 

אם היו מנויי החברה ובין אם לא ואף אפשרה 
מצבר  החלפת  של  שירות  לקבל  ללקוחות 

כאשר רוב המוסכים והחנויות היו סגורים.

גדי בן חמו פורש ממנורה
אחרי 43 שנים בענף הביטוח, מתוכם 23 שנים 
הצפון  מחוז  כמנהל  מבטחים  במנורה 
מסיים  בן־חמו  גדי  בכיר,  וסמנכ״ל 

את תפקידו במנורה מבטחים. 
ופיננסים"  "ביטוח  עם  בשיחה 
מסכם בן־חמו: "רוב שנותי בענף 
הביטוח אני באינטראקציה ישירה 
מול סוכני ביטוח שאותם אני אוהב 

הזדמנויות  מעט  לא  היו  ומעריך. 
קידום לתפקידי מטה בכירים 

שלי  הרצון  מתוך  בעבר  שדחיתי 
מול  לעשייה  קרוב  בשטח  להשאר 

הסוכנים.
במנורה  תפקידי  את  מסיים  "אני 

הישגים  ועם  רב  בסיפוק  מבטחים 
מצוינים של מחוז הצפון לאורך השנים 

ביטוח  אלמנטרי,  השונים,  בתחומים 
מנורה  לסוכנים.  איכותי  ושרות  חיים 

מבטחים היא חברה מצוינת ונהניתי מכל רגע 
בחברה.

"בתקופה שבין אוקטובר לסוף דצמבר ביצעתי 
אייל אוחיון שמחליף אותי  חפיפה מלאה עם 
בתפקיד ואני מאמין שאייל מניסיונו הרב ידע 

להעצים את המחוז תוך שמירה על ההישגים 
והייחודיות של המחוז.

"אני מתכוון לעסוק כעצמאי בייעוץ לסוכנים 
וסוכנויות ביטוח בכל תחום שידרש, שם אני 

מאמין שיש לי מה לתרום".

שומרה מצרפת אליה את 
סוכנות ע.ת.ג.ר

מסוכנויות  אחת  לביטוח,  סוכנות  ע.ת.ג.ר 
מצטרפת  הארץ,  בצפון  הגדולות  הביטוח 
לקבוצת שומרה חברה לביטוח. הסוכנות היא 
בבעלות רוני בליש, סוכן ביטוח מטבריה בעל 
ע.ת.ג.ר  בחברת  בענף.  שנה  כ־30  של  ותק 
מועסקים כ־25 עובדים, והיא מתמחה 
אלמנטרי,  הביטוח:  ענפי  בכל 

פנסיוני וימי.
זו  רכישה  כי  נמסר  משומרה 
נוספות  לרכישות  מצטרפת 
שבוצעו לאחרונה בקבוצה. עוד 
נמסר, כי בכוונת הצדדים להגדיל 
הביטוחית  הפעילות  את  ולפתח 
תפעול,  באמצעות  בארץ  בצפון 
רכישה ומיזוג של סוכנויות נוספות.

שחר בראל, יו"ר דירקטוריון שומרה סוכנויות, 
מסר: "אנו שמחים על הרכישה והצטרפות רוני 
חלק  הינה  הרכישה  שומרה.  לקבוצת  בליש 
מאמינים  ואנו  הקבוצה,  של  מהאסטרטגיה 

ביכולותיו של רוני שיוביל אותה בצפון".

 דוד מיכאל | 
צילום: באדיבת המצולם

 שחר הראל | 
צילום: באדיבת המצולם

גיל: 35  
מצב משפחתי: נשוי + 2 

סוכן עצמאי, בעל סוכנות "עד הפסגה 
מעטפת פיננסים וביטוח" בפתח תקווה

רישיון: פנסיוני
ותק: 5 שנים

השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני 
במנהל עסקים

סו"ב עדי אפשטיין פתח את משרדו העצמאי 
במרץ 2020, עם תחילת משבר הקורונה. הוא 

הצטרף ממש לאחרונה כחבר לשכת סוכני 
הביטוח באמצעות ספיר זיגדון, מנהלת 

מכירות בלשכה. שוחחנו איתו על ציפיותיו 
האישיות ועל הענף.

מה הביא אותך להיות סוכן עצמאי דווקא 
בתקופת הקורונה המאתגרת?

"המצב בשווקים הפיננסיים והשפעתו על 
ציבור החוסכים הביא אותי למחשבה שיש 

כאן הזדמנויות שלא יחזרו”.
איך הגעת לתחום הביטוח?

"כשלמדתי לתואר ראשון בכלכלה, בחרתי 
להתמחות בביטוח; שם נחשפתי לתחום 

והתאהבתי בו. עבדתי 4 שנים כמשווק 
סיכונים בחברת AIG ולאחר מכן 4 שנים 

בהראל ביטוח, שם התקדמתי לתפקיד 
בכיר כאחראי על פיתוח עסקי וגבייה בשוק 
המעסיקים. ב־2016 הוצאתי רישיון פנסיוני, 

כי ראיתי את העתיד שלי בתחום”.
מה אתה אוהב במקצוע?

"את היכולת לבנות מעטפת פיננסית וניהול 
סיכונים ללקוח; לתת ערך מוסף ולהנגיש 

בפשטות את עולם הביטוח המורכב למבוטח 
שלי; את החשיבות להתאים את הביטוח 

ללקוח ולא למכור מוצרים לא שקופים. חשוב 
לי לגשר בפער בין האינטרסים של המעסיק 
לבין אלו של העובד, להיות מקצועי ולשנות 

את תדמית סוכן הביטוח בציבור”.
איך הלשכה תורמת לך?

"בפן המקצועי, בפרקטיקה ובקידום תדמית 
סוכן הביטוח, שלצערי אינה חיובית כל כך".

office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל

"חשוב לי להתאים את הביטוח ללקוח"
סו"ב עדי אפשטיין, סוכן עצמאי, בעל סוכנות "עד הפסגה מעטפת פיננסים וביטוח" 

בפתח תקווה סוכן צעיר

אפשטיין | צילום: ליאור גולסד



חוברת ההטבות הבלעדיות
למצטרפים חדשים וחבר לשכה המביא חבר חדש 

ללשכת סוכני הביטוח בישראל

לצפייה בחוברת ההטבות לחצו כאן

Welcome

חדש!

https://www.insurance.org.il/magazines/13565
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MediCare premium
חברת מדיקר מרחיבה את שירותיה לטובת נשות ישראל 

ברת מדיקר, מפעילת כתב השירות ח
השירות  כתב  בריאות",  "מדיקר 
הרפואי המוביל בישראל, מודיעה 
על הגדלה נוספת של כיסוייה ובראשם כיסוי 
כיסוי  של  החשובים  מהמרכיבים  אחד  של 

אמבולטורי - סל ההריון.
כולל,  בריאות"  "מדיקר  השירות  כתב 
בנוסף למגוון הכיסויים, כמו התייעצות עם 
המומחים, בדיקות אבחנתיות כולל בדיקות 
CT ו־MRI, פינוי באמבולנס, קבלת אביזרים 
טיפולים  מתאונה,  כתוצאה  אורתופדיים 
הרפואה  בתחום  שירותים  קוסמטיים, 
והידרותרפיה,  פיזיותרפיה  טיפולי  המונעת 
לכל  שקל   3,000 בסך  הריון  סל  גם  מקנה 
אישה  שמבצעת  בדיקה  כל  הכולל  הריון, 

במסגרת ההריון.
ולקראת  השנה  של  סיומה  לקראת  כעת, 
כתב  את  מדיקר  מרחיבה  לבוא,  העתיד 
פרימיום,  לכיסוי  אופציונלי  באופן  השירות 
מהותית  בשורה  עימו  מביא  הנ"ל  הכיסוי 
מגדיל  שהוא  בכך  בישראל  הנשים  לציבור 
שקל   6,000 בסך  להחזרים  ההריון  סל  את 

לכל הריון. זהו למעשה הסל הגדול והרחב 
לרבות  השירות,  נותני  כל  מבין  ביותר 
מעתה  תכסה  היתר,  ובין  הביטוח,  חברות 

חברת מדיקר גם:
 קורס הכנה ללידה
מלונית לאחר לידה

יועצת הנקה
אפשרי  מלא  ליווי   - דולה  שירותי 

מתחילת ההיריון ועד לאחר הלידה.
ללא ספק מדובר כיום במוצר שהינו חובה 
להיריון,  להיכנס  שמתכננת  אישה  לכל 

אומר שחר ישי, מבעלי מדיקר.
מדיקר  של  הפרימיום  הרחבת  בנוסף, 
כיסוי למרפאת כאב, אבחוני קשב  תכלול 
למזון  סבילות  אי  בדיקות  בילדים,  וריכוז 

וקפסולה להריית איברים.
בסקר  מדוע  בבירור  כעת  לראות  ניתן 

סוכני  לשכת  לאחרונה  ערכה  אותו  מקיף 
הביטוח בישראל בקרב מאות סוכני ביטוח 
השירות  כי כתבי  נמצא  הארץ  רחבי  בכל 
המוצעים על ידי MEDICARE מובילים בכל 
הרפואיים,  השירות  נותני  בתחום  קטגוריה 

סילוק  תגובה,  זמן  רצון,  שביעות  לרבות, 
תביעות וכמובן בקטגוריית שירות לסוכן. 

לשפר  תמשיך  שהיא  נמסר  מהחברה 
השירות  את  ולשמר  מוצריה  את  ולשדרג 

הטוב לו הורגלו הסוכנים ולקוחותיהם.

שחר ישי, שותף. צילום: תמר מלין

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

https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2803/
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עם הפנים קדימה
"תכנית מרשל" לסוכני הביטוח לצמיחה לאחר תקופת הקורונה < סו"ב תדהר סאטובי 

שנה ש הייתה  זו  מאחורינו.   2020 נת 
בריחוק  לעבוד  למדנו  בה  מאתגרת 
המקצוע  את  מאפיין  שאינו  חברתי 
הוחלפו  החם  והחיבוק  האישי  הקשר  שלנו; 
בלקוח  לתמוך  יחדיו  למדנו  הזום.  באפליקציית 
גם בתקופה קשה זאת, לספק לו ערך ולשמור על 

זכויותיו הפנסיוניות בזמן החל"ת והסגרים.
חשיבותו של סוכן הביטוח בלטה גם הפעם על 

פני כל מוקד או גוף עסקי שהוציא את עובדיו 
לחל"ת ולמעשה היוותה את הקשר היחיד 

והזמין למובטח בתקופה מאתגרת זאת.
עבודה  תוכנית  בונים  אנו  שנה  כמדי 
העסקי  בתחום  הן  אישים  יעדים  המציבה 
בתוכנית  כל שנה  אם  האישי.  והן בתחום 
העבודה לקחנו בחשבון יעדים שאנו מציבים 
הקורונה שינתה את   - לנו ברמה שנתית 
חדשה.  מציאות  בפנינו  והציבה  התכניות 
לתוכנית  הצטמצמה  השנתית  התוכנית 
הנחיות  לפי  ושבועית שהותאמה  חודשית 
 - האישית  וברמה  הבריאות.  משרד  של 
טיול שתוכנן, מעבר דירה ואפילו החלפת 

רכב נאלצנו לדחות או לבטל.
לבנות  יש  כיצד  נשאלת השאלה  וכאן 

תוכנית עבודה בזמן משבר?
שיעור  לקבל  ניתן  היסטורית  בראייה 
שבנתה  העבודה  תוכנית  לפי  בנושא 
ממשלת ארה"ב אחרי מלחמת עולם השניה 

והעונה לשם "תוכנית מרשל": 
שנות  בכאוס של שש  שרוי  היה  העולם 
מלחמה, הרס ומחסור במזון. תוכנית מרשל 
הופנה  שעיקרה  כלכלית  תוכנית  היתה 
התוכנית  שנפגעה;  אירופה  לאוכלוסיית 
של  ממצב  הכלכלה  את  להוציא  אפשרה 

גירעון אדיר לעבר צמיחה.

הצבת יעדים
העבודה  תוכנית  היום,  גם  כך  אז  שהיה  כפי 
שלנו צריכה להיבנות בשלבים: אם בעבר לקחנו 
החדשה  המציאות  הפעם   - שנתי  מכירות  יעד 
לימדה אותנו לחלק את התוכנית לפי יעד חודשי 
מצטבר כאשר בחודש של סגר או בתקופת חג, עת 
עודפת  פעילות  לייצר  נדרש   - יורדת  הפעילות 

בחודש הבא ובחודשים אחריו.
צריכה  המתוכננת  השבועית  הפגישות  כמות 
פגישה  כאשר  השבועי,  בלו"ז  רשומה  להיות 
פגישת  ליצר  יש   - מתקיימת  לא  פרונטאלית 
זום חלופית תוך הקפדה על אותה כמות פגישות 
מתוכננת. שכר טרחה אף הוא אם על ידי שיתוף 

פעולה עם יועצי פרישה, יועצי משכנתה או יועצי 
מס צריך לקבל יעד מוגדר בתוכנית.

ברמה המשרדית, מגפת הקורונה לימדה אותנו 
כי עובדי המשרד צריכים להיות ערוכים בביתם 
תרחיש,  ולכל  אירוע  לכל  מחשוב  מערכות  עם 
שטחי המשרד צריכים להצטמצם ועלות השכירות 

צריכה לרדת.
בביטוח  הידע  את  להרחיב  יש  האישית,  ברמה 

כיצד  המלמדות  בסדנאות  להשתתף  ולהתמקצע, 
בבית  פינה  הופכים  כיצד  בזום,  שיחות  עורכים 

לסביבת עבודה עם יעילות מירבית.
הקורונה לימדה אותנו )בדיוק כפי שקרה לאחר 
על  להתגבר  שבכדי  השניה(  העולם  מלחמת 
שיתופי  יחדיו.  לעבוד  חייבים  והריחוק  הבידוד 
פעולה רבים יותר נדרשים: בין סוכנים ליועצים, 
וותיק  צעיר  של  שילוב  לסוכנים,  סוכנים  בין 

סוכן  עם  פיננסי  כסוכן  שונים  תחומים  בין  או 
אלמנטרי ועוד.

בניגוד לשנים עברו, התוכנית בשנה זאת צריכה 
להיות רחבה וגמישה לכל אפשרות ולכן יש לחלקה 
פנסיונים,  סיכונים  פיננסים,  קטגוריות:  לכמה 

אלמנטרי ושכ"ט הנגבה ברמה החודשית.
למען  יעדים  להציב  רצוי  האישית,  ברמה 
זמן  בילוי  כמו  האישית,  והצמיחה  המשפחה 
טיפול  הבית,  שיפוץ  הקרוב,  הגרעין  עם  איכותי 
בגינה, העשרת הידע באמצעות סדנאות וקורסים 

הניתנים בזום ועוד.
מאחל לכם שנה אזרחית פוריה ועתירת הישגים.

יו"ר הוועדה הבין דורית בלשכת  הכותב הוא 
סוכני הביטוח

 תוכנית העבודה השנה 
צריכה להיות רחבה וגמישה 

 לכל אפשרות ולכן יש 
לחלקה לכמה קטגוריות: 

פיננסים, סיכונים פנסיונים, 
 אלמנטרי ושכ"ט הנגבה 

ברמה החודשית
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 shutterstock :גם שכר הטרחה צריך לקבל יעד מוגדר בתוכנית | צילום
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השירותים יינתנו על ידי חברת "ביקורופא". התנאים המחייבים הנם התנאים המלאים 
בכתב השירות. החברה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים ורשימת השירותים הנוספים.

ועוד מגוון שירותים חדשים:

מעכשיו הלקוחות שלנו יקבלו פתרון רפואי עוד יותר
מקיף + בלי לצאת מהבית. 

רופאים מומחים
online

טיפול במרפאות
לרפואה ראשונית

רפואה ראשונית 
online

ייעוץ מומחה בחו״ל
חוות דעת שנייה 

של רופא מומחה בחו״ל
תרופות עד הבית

ללא השתתפות עצמית

ייעוץ תרופתי
תוך שעתיים 

online פסיכולוג
ייעוץ בשיחת וידאו 

תוך 48 שעות
פיענוח רדיולוגי 

תוך 24 שעות

לקחנו את הטוב ביותר 
והוספנו לו +
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בסיס העבודה שלנו הוא יושרה
"מוסך מוטקה" מתל אביב – הכתובת המוכרת לתיקוני פחחות וצבע לכל שמאי וסוכן ביטוח

< גלית רונן

ם בגיל 82 מרדכי )מוטקה( ליס מגיע ג
מדי יום בחמש בבוקר ופותח, עם בנו 
חיים, את מוסך הפחחות והצבע שהקים 
לפני כ־60 שנה בתל אביב. המוסך, שממוקם 
נושא את שמו   ,6 גלויות  קיבוץ  בדרך  היום 
סוכן  לכל  שמוכר  מוטקה",  "מוסך  ונקרא 
שמאי  ולכל  במרכז,  רק  ולא  במרכז  ביטוח 
השלישי,  הדור  גם  עובד  כבר  במוסך  רכב. 

מור – נכדו של מוטקה.
בן  בהיותו  ב־1948,  לארץ  עלה  ליס  מוטקה 
עשר. מגיל 11 החל לעבוד בתחום הרכב והיה 
הפחח הראשון בבסיס חיל האוויר "תל נוף", 
"היחיד  למרותו:  צייתו  הבסיס  חיילי  כשכל 
בנו  מספר  הבסיס",  מפקד  היה  מעליו  שהיה 

חיים ליס, שמנהל היום את המוסך.
את  מוטקה  הקים  הצבאי  שירותו  סיום  עם 
המוסכים  לאחד  מיד  שהפך  הפחחות  מוסך 
שני  את  העסיק  הוא  אביב.  בתל  המובילים 
אחיו ופרנס ארבע משפחות, כולל הורי כלתו.
"כבר בשנים הראשונות הוא עבד עם גופים 
גדולים כמו משטרת ישראל, משרד הביטחון, 
מינהל הרכב הממשלתי והתעשייה האווירית. 
עד היום הם עובדים איתנו למעט התעשייה 

האווירית שעברה לליסינג", מספר חיים.
הביטוח,  חברות  כל  עם  עובד  מוטקה  מוסך 
הביטוח,  חברות  רוב  של  הסדר  מוסך  מהווה 
ופועל מול כל שמאי הרכב ועם אלפי סוכני 
הרכב  סוגי  בכל  מטפל  הוא  כן,  כמו  ביטוח. 
מכל שנתון שהוא, בין אם מדובר ברכב יוקרה 

או רכב ישן וזול.

רכב חלופי - ביום ובלילה
פגשנו את חיים ליס, מנהל המוסך ובנו של 
שיווק  מנהלת  אסף,  אושרה  ואת  מוטקה, 
מצה״ל  שחרורה  מאז  ניסיון  עם  במוסך, 
ועדים  ביטוח,  סוכני  מול  עומדת  היום,  ועד 
ומנהלי קציני תחבורה, ושאלנו  - מה מיוחד 

במוסך שלכם לעומת מוסכים אחרים?
"המוסך פתוח כל יום מחמש בבוקר עד חמש 
 24/7 שירות  נותנים  אנחנו  אבל  אחה"צ, 
ללקוחות שלנו; לקוח שנקלע לתאונה בלילה 
סוכני  חיים.  אל  או  אלי  טלפון  להרים  יכול 
שלנו  הטלפון  מספרי  את  מספקים  הביטוח 
למבוטחים", אומרת אושרה. היא מספרת כי 
בשבוע שעבר היו מספר תאונות אינטנסיביות 
מיכאל  למעגן  לעכו,  "נסענו  הצפון:  באזור 

את  לקחנו  התאונה,  למקום  עד  ועוד, 
חלופי  רכב  במקום  בו  והבאנו  למוסך  הרכב 
"אנחנו  ומוסיפה:  מדגישה  היא  למבוטחים", 
מסלקים תביעות בתוך 24 שעות; גובים את 
התשלום רק לאחר שהלקוח קיבל את הכסף 
כשבינתיים  אישורו,  ולאחר  הביטוח  מחברת 
הוא מפקיד אצלנו צ'ק ביטחון דחוי ל־90 יום. 
על כל העבודה הלקוח מקבל מאיתנו אחריות 

לשנה".

אין פוילשטיקים 
ורכב  צבע  בפחחות,  הסמכות  בעל  חיים, 
של  יתרונות  עוד  מונה  היברידי/חשמלי, 

 – יושרה  הוא  שלנו  העבודה  "בסיס  המוסך: 
אין פוילשטיקים – כל סוכן וכל שמאי יודע 
ולעולם  מדויק  הוא  הנזק  אומדן  שאצלנו 
לא יוטה כלפי מעלה. לכן עד היום עובדים 
משטרת  הממשלתי,  הרכב  מינהל  איתנו 

ישראל ומשרד הביטחון".
שנקלע  שמבוטח  לעובדה  מעבר  לדבריו, 
במקום  כבר  חלופי  רכב  מקבל  לתאונה 
המבוטח  העדפת  לפי  בביתו,  או  התאונה, 
"גם בגמר הטיפול ברכב, אנחנו מחזירים את 
ולוקחים  המבוטח  של  לביתו  המתוקן  הרכב 
חזרה את הרכב החלופי, אלא אם הוא מבקש 

להגיע למוסך", מדגיש חיים.  

מימין למעלה: מוטקה, חיים, אושרה ומור | צילומים: באדיבות המצולמים



עולם הבריאות בשיתוף בית החולים אסותא מציגים:

עולם הרפואה מתאפיין בחידושים והתפתחויות טכנולוגיות מהירות. 
לצד אלה, עובר תחום ביטוחי הבריאות רפורמות רבות ולאחרונה אף הכריז הממונה 

על רשות שוק ההון על כוונת הרשות לבצע שורה של שינויים נוספים שישפיעו עוד יותר 
על הענף כולו ועל עבודתם, מקומם, חשיבותם של סוכני הביטוח והדרישות המקצועיות מהם.

המשמעות היא שהיום יותר מתמיד, נדרשים סוכני הביטוח ללמוד, להעמיק ולרכוש ידע הכרחי 
על המתרחש בתחום, להתקדם ולהתאים את עצמם למציאות החדשה,

על מנת להמשיך ולעסוק בתחום חשוב ודינמי זה בצורה נכונה ומקצועית.

הקורס יתקיים במתכונת און ליין ייחודית ונוחה במפגשי זום, כך שהוא מתאים לכל אחד 
בין אם  נמצאים בצפון או הדרום, המרכז או בפריפריה.

בלי פקקי תנועה, בלי לצאת מהבית.

אין הקורס הזה נכלל במסגרת מרכז הכשרה למקצועות הביטוח
זוהי מודעת פרסום באחריות חברת עולם הבריאות בשבילך בע"מ

לפרטים נוספים והרשמה לחצ/י כאן

יום שני
11.01.2021

אצלכם בבית או במשרד
קורס דיגיטלי - מפגשי זום

מידי יום שני
13:30-09:00

ההרשמה לקראת סיום, מהרו להבטיח את מקומכם!

https://www.olamhabriut.com/
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 על גורר, נגרר וצד שלישי שנאלץ 
להמתין להכרעה מי יפצה אותו

 עו"ד עדי בן אברהם בפנייה לרשות שוק ההון לבחינת הסדרה של הסוגיה ברוח המלצתו 
של בית המשפט

תאונת ב אירעה  העמק,  בירת  עפולה, 
כדי  עצר  התובעת  רכב  עת  דרכים, 
לאפשר לרכב לפניו לפנות ורכב הנתבע 
)גורר+נגרר( הגיע מאחור ופגע בו.  הוסכם כי נהג 
הרכב הפוגע הוא האחראי לתאונה ואין חולק על 
הנזק. כמו כן, לטענת התובעת בעת שרכבה עצר 
שמאלה  לפנות  שלפניו  לרכב  לאפשר  כדי  כדין 
פגע בו רכב הנתבע מאחור. אין חולק כי לא היה 

מגע בין הנגרר לרכב התובע. 
עיקר המחלוקת הינה בטענת חברת הביטוח של 
לשאת  הנגרר  של  הביטוח  חברת  על  כי  הגורר 

במחצית עלות הנזק שנגרם לתובע. 
היה  לא  כלל  שהנגרר  טענה  הנגרר  מבטחת 
בלבד  הגורר  מבטחת  על  ולכן  בתאונה,  מעורב 
כי  הוסיפה  הנגרר  מבטחת  במלואו.  בנזק  לשאת 
באה  והפוליסה  בלבד,  הגורר  נהג  הוא  האחראי 
ולא  מנועי  מרכב  מנותק  נגרר  של  למקרים  רק 
המנועי  הרכב  הנהג האשם מפעיל  בהם  למקרים 

לבדו בעוד הנגרר פאסיבי. 

פסיקה שאינה אחידה
גורר  בנושא  הפסיקה  את  סוקר  המשפט  בית 
ונגרר. חלק מבתי המשפט קבעו כי האחריות הינה 
מכוון  המנועי  החלק  בהיותו  הגורר,  מבטחות  של 
והוא  בו  יושב  האנושי  הגורם   - הנהג  התנועה, 

האחראי כגורר לנגזרות כל חלקי הרכב. 
חלק מבתי המשפט ביצעו הבחנה בין כל מקרה 
קרות  לנסיבות  להתייחס  יש  כלומר,  לגופו. 
התאונה ולהשפעת הגורם העיקרי בקרות התאונה 
יתכנו  ולכן  הגורר,  או  הנגרר  השפעת  והנזק, 
מקרים שבהם לנגרר מעמד תורם מכריע לקרות 

התאונה.
חלק מבתי המשפט קבעו כי מדובר על  רכב אחד 
על שני חלקיו, כל הקורה בשלו יחלק את הנזק בין 
שני חלקיו – בין מבטחות הגורר והנגרר בחלקים 

שווים.

הגורם הדומיננטי
לפיה  בגישה  ללכת  יש  כי  קובע  המשפט  בית 
הינו  ונגרר  גורר  מבטחות  בין  להכרעה  המבחן 
ולהיקף  התאונה  לקרות  הדומיננטי  הגורם  מבחן 
ואין  ברכב  שפגע  הוא  הגורר  זה,  במקרה  הנזק. 
שלישי.  צד  בכיסוי  מכוסה  הנזק  כי  מחלוקת 
הביטוח של הגורר כולל כיסוי הן כאשר הוא עם 

נגרר והן כאשר הוא בלעדיו.
בית המשפט מדגיש כי עצם העובדה כי מדובר 
על משאית גורר לא משנה לעניין הנזק וגם לא 
הובאה כל ראיה המלמדת כי לנוכח הנגרר הנזק 

להרחבת  ראיה  כל  הובאה  לא  גם  יותר.  גדול 
הסיכון. 

במקרה נשוא התביעה, אין עוררין כי אי שמירת 
על  מלמדת  הגורר  החלק  של  ופגיעה  מרחק 
הוא  הנהג  כי  מחלוקת  גם  אין  הגורר.  אחריות 
האחראי לגורר ולנגרר, אלא שתאונה בה הנגרר 
לא  הנפגע  הרכב  לבין  בינו  מגע  ואין  טפל  הוא 
הנזיקית,  לחבות  מקום  ואין  מורידה  ולא  מעלה 
כי  חזקה  אחרת.  תוכיח  הגורר  מבטחת  אם  אלא 

הגורר הוא הגורם הדומיננטי.
לדעתו  לקבל  ניתן  לא  כי  מדגיש  המשפט  בית 
חיוב אוטומטי ושוויוני של מבטחי גורר נגרר בכל 
לעובדה  גם  המשפט  בית  מתייחס  אגב  תאונה, 
נדרש  אף  שהמבוטח  לכך  יוביל  שכזה  חיוב  כי 
לתשלום כפל השתתפות עצמית, כאשר האחריות 
של הנגרר במסגרת התאונה משני ונלווה בלבד. 

בית המשפט קובע כי אומנם אין לראות בנגרר 
נגרר  בו  לראות  אין  מאידך  אך  פאסיבי,  חפץ 
אקטיבי כאשר הוא פאסיבי לתאונה. כלל האצבע 
הינו כי מקום שבו הגורר בלבד מעורב בתאונה, 
ואין ראיה להשפעה מכרעת של הנגרר, תישא בו 

המבטחת של הגורר בלבד. 
בנוסף מציע בית המשפט מספר עקרונות  לפיהם 
להגבלות  ביחס  הפוליסות  תנאי  את  לבדוק  יש 
מקום  את  לבחון  יש  למשל,  כך  בהן.  וההתניות 

הפגיעה, בגורר או בנגרר או בשניהם. לבחון את 
הגורם הדומיננטי לקרות התאונה האם זה הגורר 
החלטה  לקבל  אלו  פי  ועל  שניהם  או  הנגרר  או 

בדבר הגורם האחראי. 
בית המשפט מסכם וקובע כי בנסיבות המקרה לא 
היה מקום לגרור את מבטחת הנגרר לדיון משפטי.
ביטוח  לחברות  המשפט  בית  קורא  בנוסף, 
בהתגלע  כי  ונגררים  גוררים  המבטחות 
מחלוקת  ובאין  שכאלו,  בהקשרים  מחלוקת 
והנגרר ישקלו  נהג הגורר  לעניין האחריות של 
להותיר המחלוקת להכרעה ביניהן בלבד, בדרך 
תשלום מלוא הסכום ששנוי במחלוקת בהסכמה 
מותנית ביניהן, ולאחר מכן יכריע בית המשפט 
במה שביניהן ללא מעורבות של המבוטח אשר 

נדרש להמתין להכרעה כדי לקבל פיצוי.  
גם ברשות שוק  כי  אני תקווה  היועמ"ש:  הערת 
להוציא  ישקלו  והם  הדין  פסק  את  קוראים  ההון 
הנחיות הסדרה מפורשות ביחס לכל סוגיית גורר 
את  השלישי  והצד  מהמבוטחים  וימנעו  נגרר 
המשלם  זהות  בדבר  שיפוטית  להכרעה  ההמתנה 
– המבטחת של הגורר או המבטחת של הנגרר או 

שתיהן בחלקים שונים. 

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה  רן
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 shutterstock :אין לראות בנגרר כאקטיבי כאשר הוא פאסיבי לתאונה | צילום
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מבטחי סייבר יצטרכו להיערך 
5G לסיכונים של רשתות

בעקבות הפסדי 
הקורונה: ביטוחי אירועי 
ספורט צפויים להתייקר

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

5G מ הסלולרי  רשתות  של  לסיכונים  להיערך  יצטרכו  סייבר  בטחי 
שייפרסו במהלך 2021. הפריסה תהיה במדינות רבות, כאשר ארה"ב, 
בתחום  הייעוץ  חברת  בהערכת  נאמר  המובילות,  תהיינה  ואסיה  אירופה 

.New Dawn Risk הביטוח
חברת הייעוץ מציינת שחשיבות רשתות 5G גברה מתחילת מגפת הקורונה, 
כאשר רוב העולם עבר לעבודה מרחוק שמחייבת מהירות רבה יותר ומהימנה 
יותר של עיבוד נתונים וניהול רשתות כדי לעבוד ביעילות, מציין ג'ונתן פרנק, 
ברוקר ביטוחי הסייבר בחברה. "הדרישות של העברת נתונים מהירה והשימוש 

הגובר בענן יגרמו לסיכוני סייבר חדשים שיאפיינו את התקופה החדשה.
"חברות יצטרכו להשקיע יותר במערכות מתוחכמות שינהלו מעקב אחר 
יצטרכו  החברות  פרנק,  מציין  כן,  על  יתר  והסלולרי".  המחשוב  רשתות 
להשתמש במומחי IT כדי להבטיח שיש להן הגנה מספיקה. מהלך זה יחייב 

היערכות מהירה לרשתות האלה.
 .5G לעידן רשתות להיערך  אחריות  יש  הסייבר  מוסיף, שלמבטחי  פרנק 
מעודכנות  הסייבר  ביטוח  שתוכניות  בטוחים  להיות  חייבים  המבטחים  גם 
למהירות הרבה של העברת נתונים ומעניקות הגנה מתאימה. לכן ישנו צפי 
לשינויים מרחיקי לכת בביטוחי הסייבר של רשתות 5G במהלך 2021, הוא 

מעריך. 

בוצות הכדורגל והכדורסל יאלצו להתמודד ב־2021 ק
אירועי  ביטוחי  של  התייקרות   – נוסף  אתגר  עם 
כרטיסים  ממכירת  הכנסות  לאובדן  בנוסף  זאת  הספורט. 
ברוקר  חברת   ,NEPב־ בכירים  לפי  לאירועים.  ומחסויות 
הביטוח הגדולה בתחום, פרמיות הביטוח לאירועי הספורט 

יתייקרו בשיעור של 50%־100%.
ידי  על  שנעשו  התשלומים  של  סופי  אומדן  אין  עדיין 
 .2020 במהלך  מבוטלים  ספורט  אירועי  של  המבטחים 
אולם, אחת ההערכות היא שהיקף התשלומים של המבטחים 
דולר.  מיליארד  לכ־5  יגיע  ספורט  אירועי  למארגני 
בווימבלדון,  הטניס  משחקי  היו  שבוטלו  האירועים  אחד 
המבטחים כבר שילמו למארגני החסות פיצויים בגובה של 

232 מיליון דולר.
ביטוח  לרכוש  השנה  שירצו  ספורט  אירועי  מארגני 
ביטוח  לרכוש  יוכלו  לא  מגפות,  נזקי  על  פיצוי  שיעניק 

כזה. המבטחים הפסיקו למכור את הכיסוי.  

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

דרושים
לפרויקט מיוחד, מבוקש/ת סוכן ביטוח או סוכנות 

ביטוח, כשותף/ה הגון/ה, שרוצה להתפתח ומוכן/ה 
לעבודה מאתגרת. עדיפות מגיל 50 ומעלה, בעלי יכולת 

 מוכחת. לשם קביעת פגישה נא לטלפן אל:
052-3722777 )יהושע(

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

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

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

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

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

הנייד שלי לפרסום 0527703399

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

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

לשכת סוכני הביטוח 
משתתפת בצערם של אייל 
דייסי על מות אימו ושלמה 

דייסי על מות אשתו

חווה דייסי  ז"ל
שלא תדע עוד צער
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