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ביטוח ופיננסים

 מאיימים בעיצומים
עובדי פסגות פנו לרשות 

שוק ההון ולרשות התחרות 
בכדי למנוע את המיזוג עם 

אלטשולר־שחם < עמ' 6

הריסק הזמני מתארך
משרד האוצר פרסם השבוע 
תזכיר חוק להארכת תקנות 

הפיקוח על שירותים פיננסיים 
עד לסוף חודש יוני < עמ' 5

עידן חדש?
עו"ד איילת ערוסי תוהה 
אם התוספות בפוליסות 

המחלות הקשות הן מהותיות 
< עמ' 12

רואים את 
האור בקצה 

המנהרה
לקראת השנה החדשה, ועם החזרה המסתמנת 
לשגרה ביקשנו מסוכני הלשכה להעניק טיפים 
מקצועיים לחבריהם הסוכנים ולהנהגת הלשכה 

⋅ מהעשרת הידע המקצועי ועד השיפור בשירות 
הלקוחות ⋅ פרויקט מיוחד < עמ' 2־3
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ביטוח 
ופיננסים

נערכים לחזרה לשגרה
 סוכני ביטוח חברי הלשכה עם טיפים פרקטיים לסוכנות וסוכני הביטוח – וגם להנהגת הלשכה - 

לקראת החזרה לשגרה < רונית מורגנשטרן

סו"ב אלי ארליך, חבר המועצה הארצית

לסוכנים: יעדי מכירה כבר לא נמצאים תחת 
לעומק  לחפור  להתחיל  יש  כבעבר,  הפנס 
מתוחכמים,  הלקוחות  פרוג'קטור,  בעזרת 

הצרכים מתוחכמים והעתיד מתוחכם.

ללשכה: תשאפו להשיג ולהציג כל חודש הישג 
מרשים אמיתי לסוכנים - לא ססמאות- כדי שהם יבינו למה 

כדאית להם החברות בגילדה המקצועית.

סו"ב שמוליק אבוטבול
פעם  )למהדרין  בשבוע  פעם  לסוכנים: 
ביום( תרימו טלפון ללקוח, תעברו איתו על 
רווחים/הפסדים. האם השינויים  התיק שלו, 

שביצעתם יחד הניבו פרי?.
ללשכה: למנות בהקדם רכז מידע, הרכז יאסוף 
ועוד.  סוכנים  של  מתביעות  מהפיקוח,  מהעיתונות,  מידע 

המידע הזה שווה הון היום, מחר הוא יהיה שווה כפול מהיום.

סו"ב מוטי בקר, חבר מערך יח"צ וקשרי חוץ
לסוכנים: בראשית שנת 2021 מציע לסוכני 
הביטוח להתמקצע ולהעשיר את הידע, בכדי 
יותר  ואיכותי  מקצועי  שירות  לתת  שיוכלו 
במישור  התקדמות  כדי  תוך  זאת  ללקוחות, 

הטכנולוגי. 
ללשכה: אני מציע להמשיך ולהרחיב את מבחר 
הקורסים וההשתלמויות המקצועיות לסוכנים, בכדי שימשיכו 

להיות הסמכות המקצועית בענף הביטוח.

סו"ב מרינה רפלוביץ
לסוכנים: תמיד להיות במעקב על הלקוחות 
או  בשימור  זה  אם  תנאים  לשפר  הוותיקים, 
עדכון שוטף. להיות גאים שיש לנו אפשרות 

לעזור לזולת.
מודעות  את  להעלות  להמשיך  ללשכה: 
יותר  הרצאות  ולעשות  בלבד  רישיון  לבעלי 

מקצועיות על שינויים בענף והשוואות בין חברות הביטוח.

סו"ב מוחמד חטיב, יו"ר סניף נצרת, טבריה 
הגליל והעמקים

לסוכנים: התחלנו לראות האור בסוף המנהרה 
והחיסון שהגיע לארץ מבשר שבקרוב תהיה 
לפתיחת  שיביא  מה  הנגיף,  על  השתלטות 
הסוכנים,  לנו,  ויאפשר  מחדש  הכלכלה 
לפגוש   - עלינו  האהוב  הדבר  את  לעשות 
קורא לכל  אני  ביטוח.  ולשווק תוכניות  אנשים 

הסוכנים לשמור על עצמם ובני משפחותיהם וללכת להתחסן.
בין המועמדים לבחירות שאמורות  ללשכה: לדאוג לאמנה 
נזק  להסב  לא  כדי  הדדי  כבוד  על  לשמור  השנה  להתקיים 
אנו  זו  בתקופה  אותה.  להחליש  שעלול  הלשכה,  למעמד 

חייבים לשכה חזקה, מאוחדת ולא מפולגת.

סו"ב מיכל וינצר, יו"ר הוועדה להעצמה 
נשית

עולם,  סדרי  לנו  שינתה  הקורונה  לסוכנים: 
אך דבר אחד אסור שישתנה וזה הקשר שלנו 
סוכנות וסוכני הביטוח עם לקוחותינו ושום 
טכנולוגיה לא תחליף את הקשר האישי הכו 
שורשי אצל לקוחותיכם, העמיקו את הקשרים 

והרחיבו את אחיזתכם בתא המשפחתי.
ללשכה: לשלב נשים בכל הדרגים, בכל הרמות ובכל צמתי 
שיקחו  חשוב  וראשיה  משימה שהלשכה  זו  ההחלטות,  קבלת 
בעדיפות עליונה. חברותי הסוכנות, הגיע עת שנרד מהיציע 
ונעלה למגרש. אנו ראויות, אנו נחוצות ואנו מובילות. הלשכה 

זקוקה לכן, הענף צמא לכן.       

סו"ב גיא לוי, יו"ר סניף חולון בת ים
אחד  לקח  אותנו  לימדה  "המגיפה  לסוכנים: 
חשוב - אסור לתכנן תוכניות לטווח הארוך; 
היעדים  את  תגשימו  ממוקדים,  תהיו  אז 
אנחנו  היום.  שלכם  והאישיים  המקצועיים 
הכל  אחד  ברגע  ואז  תוכניות  מתכננים 
מרתון,  לרוץ  שנפסיק  השנה  זו   2021 משתנה. 
באותו  לעצמנו  שהצבנו  היעדים  את  להשיג  יום  כל  ונשאף 

יום".
באתגרים  האחרונות  בשנים  מתמודדת  "הלשכה  ללשכה: 
תמשיך  היא   2021 בשנת  שגם  בטוח  אני  וקשים.  גדולים 
להילחם עבור סוכני הביטוח ותיתן, כדרכה בקודש, את הכל 
ומשפחותיהם  שלסוכנים  כדי  הביטוח  סוכני  הצלחת  לטובת 

תמיד יהיו פרנסה ושגשוג".

סו"ב מעיין משיח
שהיה  מה  זזה.  שהגבינה  להבין  לסוכנים: 
כבר לא מתאים ונצטרך להתאים את עצמנו 
מקצועיות  הוא  המשחק  שם  החדש.  לעולם 
ללא פשרות, ושרותיות. הסוכן צריך להיות 

מוטה לקוח ולא לעבוד רק עם חברה אחת.
עובדים  הלשכה  שפעילי  ספק  אין  ללשכה: 
זאת,  עם  יחד  המקסימום.  את  ועושים  כלילות,  ימים  במרץ 
הסוכנים,  עבור  כמגן  כחוצץ,  לעמוד  היא  הלשכה  תפקיד 
להקשיב לקולות מהשטח, ואף להיעזר בו. להקצות משאבים 

שינוי  וביניהם,  בפתחנו  העומדים  השינויים  עבור 
העמלות, שינוי מעמדו של הסוכן ועתיד המקצוע.

"להתמקצע 
ולהעשיר 
את הידע, 

בכדי שנוכל 
לתת שירות 

מקצועי 
ואיכותי יותר 

ללקוחות"

"לשמור 
על הלשכה 

חזקה, 
מאוחדת ולא 

מפולגת"
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החברה  בע"מ,   )2014( כללי  לביטוח  סוכנות  ישראל  פספורטכארד  באמצעות 
המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ. רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום 
על פי נהלי החברה. הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. חדר 
רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות, באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.

123

לא טסים לחו״ל
 בלי כיסוי

מקיף לקורונה!
 הכיסוי המקיף ביותר

להוצאות מגיפה

 ניתן לרכוש את הביטוח
 עד 60 ימים לפני

מועד היציאה מישראל 

"לשלב 
נשים בכל 

הדרגים, בכל 
הרמות ובכל 
צמתי קבלת 
ההחלטות"

"הכו 
שורש אצל 
לקוחותיכם, 
העמיקו את 
הקשרים 

והרחיבו את 
אחיזתכם 

בתא 
המשפחתי"

סו"ב אורית רגב
על  "להקפיד  לסוכנים: 
המבוטח  מול  מלאה  שקיפות 
בשלב המכירה וגם לאחריה. 
קצוות  מהשארת  להימנע 
תיעוד  באמצעות  פתוחים 
ההצעה  של  מלא  ופירוט 
שהותאמה למבוטח. כך תצמצמו את הסיכויים 
לאי הבנות ולהשמטת פרטים חשובים שעשויים 

להיות משמעותיים בהמשך". 
ללשכה: "להרחיב את רשת התמיכה בסוכנים 
יועצי  במסגרת  נוספים  עניין  תחומי  ולשלב 

הלשכה".

סו"ב איילת דן, יו"ר סניף פתח 
תקווה

תהיו   – כל  קודם  לסוכנים: 
עם  קשר  צרו  אופטימיים; 
העסקים  פוליסות  בעלי 
שאתם מטפלים בהם, ותבדקו 
שינוי  עבר  העסק  אם  גם 
גם  הדיגיטלי  בעולם  מהותי; 
ליבואנית  להפוך  בקלות  יכולה  מכולת  חנות 

מזון.
ללשכה: להיות מלוכדים ולשלב תחומי עניין 

נוספים במסגרת יועצי הלשכה".

< רונית מורגנשטרןהשתתפות עצמית

מינויים בלשכה
הוועדה  חבר  סופר,  גיל  סו"ב 
לסגן  מונה  אלמנטרי,  לביטוח 
עטאף.  עדווי  לצד  הוועדה  יו"ר 
גרטי  ישראל  סו"ב  הוועדה  יו"ר 

יזם את המינוי ובירך עליו.

דירקטורים 
חדשים בהראל

ופיננסים  ביטוח  הראל  קבוצת 
חיצוניים  דירקטורים   3 ממנה 
חדשים בעלי ניסיון רב בעולם 

הביטוח והפיננסים.

הציבורית  החברה  לדירקטוריון 
ששימשה  יעבץ,  אפרת  מונתה 
בתפקידים  לאחרונה  עד 
הפועלים  בנק  בהנהלת  בכירים 
בבנק  האחרון  ובתפקידה 
שימשה כמשנה למנכ"ל וחברת 
חטיבת  על  וממונה  ההנהלה 

מחזיקי עניין. 
הביטוח  חברת  לדירקטוריון 
בכיר  דהן  מישל  מונו  הראל 
טל,  ויוני  לשעבר,  בדסק"ש 
ההשקעות  כמנהל  ששימש 
בקבוצת  הנהלה  וחבר  הראשי 

מנורה מבטחים. 
הראל  "קבוצת  נמסר:  מהראל 
את  לשורותיה  לקבל  שמחה 
ויוני  דהן  מישל  יעבץ,  אפרת 
בדירקטוריונים  כחברים  טל 
סבורים  אנו  הראל.  קבוצת  של 
וההישגים,  המוכח  הניסיון  כי 
עם  המעמיקה  היכרותם  לצד 
עולמות הפיננסים יתרמו רבות 

לקבוצה". 
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https://bit.ly/3bB7XYP


מודעת עמוד

TOPלילד 
 כיסוי רחב וייעודי לילדים

להתפתחות ולאורח חיים בריא

 TOPטכנולוגיות
כיסוי מורחב לטכנולוגיות רפואיות 

מתקדמות שיתנו לכם יותר

לפרטים נוספים פנו למפקחים במחוזות

ללקוחות
שלכם

מגיע את
TOP-ה
ביותר

בבריאות!
חדש! מהיום מנורה מבטחים

מרחיבה את הכיסויים הביטוחים שלה 
ומציעה ללקוחותיה מגוון רחב יותר 

של שרותים רפואיים מתקדמים.



| 21 בינואר 52021  02  02  02  02  02  פנסיה | 

 בעקבות פניית הלשכה: האוצר מפרסם 
תזכיר חוק להארכת "הריסק הזמני"

 סו"ב אייל פז בפנייתו לממונה: "הארכת התקנות הזמניות הינה כורח המציאות, זאת לאור המצב 
התעסוקתי בו אנו מצויים" < רונית מורגנשטרן

שרד האוצר פרסם ביום שלישי תזכיר מ
חוק להארכת תוקף תקנות הפיקוח על 
שירותים פיננסיים. על פי תזכיר החוק 
מוצע להאריך את תוקף התקנות, שפג בסוף 2020, 
עד ל־30 ביוני 2021. מדובר במה שמכונה מנגנון 
"ריסק זמני" אוטומטי לשמירת הזכויות בכיסויים 
ביטוחיים בחיסכון פנסיוני למוות ונכות / אובדן 

כושר עבודה.
הלשכה  פנתה  החוק  תזכיר  פרסום  לפני  יום 
באמצעות סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית, 
אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בבקשה 
להאריך את תוקף התקנות. "מאחר שבפועל משבר 
הקורונה רחוק מלהסתיים חרף כל מאמצי החיסון 
התקנות  הארכת  ולכן  נתונים,  אנו  בו  והסגר 
כורח  הינה   2021 ביוני   30 ליום  עד  הזמניות 
אנו  בו  התעסוקתי  המצב  לאור  זאת  המציאות, 
מצויים ופרק הזמן אשר נקבע לעובדים המצויים 
בחל"ת לקבלת תמריצים ודמי אבטלה", כתב סו"ב 

פז בפנייתו.

מונעים פגיעה בעובדים
נגיף  התפרצות  "בעקבות  נכתב:  החוק  בתזכיר 
לחופשה  יצאו  במשק  רבים  עובדים  הקורונה 
ללא תשלום, או צומצמה או הסתיימה העסקתם. 
בעקבות זאת, ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו 
או צומצמו, כך שהכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, 
ביטוחי  וכיסוי  נכות  לסיכוני  הביטוחי  הכיסוי 
אותם  של  הצבורה  מיתרתו  מתשלום  לשחרור 

בנוסף,  מכך.  כתוצאה  להיפגע  עשויים  עובדים 
אותם  של  הביטוחי  הרצף  הפסקת  או  הפחתת 
ההפקדות  הפסקת  או  מהפחתת  כתוצאה  עובדים 
עשויה לפגוע ביכולתם של אותם עובדים לרכוש 
במקרה  זאת  בעתיד,  כאמור  ביטוחיים  כיסויים 
ישתנה  עובדים  אותם  של  הרפואי  מצבם  שבו 
כיסויים  לאותם  הצטרפותם  למועד  ביחס  לרעה 

ביטוחיים והם יידרשו לעבור חיתום. 
ולצורך מתן מענה  זה במשק,  ייחודי  מצב  "נוכח 
ביום  שתחילתו  מוגבל,  לזמן  הותקנו,  זו  לבעיה 

פרסום התקנות ועד ליום 31 בדצמבר 2020.

במסגרתו  הקורונה,  משבר  של  הימשכותו  "לאור 
לחופשה  לצאת  ממשיכים  במשק  רבים  עובדים 
ללא תשלום, או מצומצמת או מסיימת העסקתם, 
ל־30  עד  התקנות  של  תוקפן  את  להאריך  מוצע 

ביוני 2021.
שתוקפן  אף  על  התקנות  את  להאריך  "מוצע 
שיצאו  בעובדים  לפגוע  שלא  מנת  על  וזאת  פג 
מסיימת  או  מצומצמת  או  תשלום,  ללא  לחופשה 
של  תוקפה  פקיעת  שממועד  בתקופה  העסקתם, 
הוראת השעה ועד לכניסת הוראת השעה הנוכחית 

לתוקף".

סו"ב פז וד"ר ברקת. "בפועל משבר הקורונה רחוק מלהסתיים" | צילומים: רוני פרל, סטודיו 18 וסטודיו עדיףסו"ב פז וד"ר ברקת. "בפועל משבר הקורונה רחוק מלהסתיים" | צילומים: רוני פרל, סטודיו 18 וסטודיו עדיף
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מיזוגים כ שיתופים,  בנושא  ב"זום"  בהשתלמות  השבוע  השתתפו  וסוכנות  סוכנים  ־50 
ורכישות, שקיימה הוועדה הבינדורית שבראשות סו"ב תדהר סאטובי.

לדברי סאטובי, בהשתלמות המקצועית השתתפו המרצים הבאים: עו"ד ליאור קן דרור, 
בנושא דגשים בהסכמי עבודה בין סוכנים; גל ברזילאי, שחקן וסטנדאפיסט, מרצה לשפת גוף 
ועמידה מול קהל, בנושא – ניהול וניצול נכון של מדיה דיגיטלית; דוד בכר -  אקטואר ומעריך 
שווי בנושא – איך מעריכים שווי תיק; ציפי וילצ'ינסקי, בעלת סוכנות ביטוח ופיננסים, בנושא 
איך בונים תיק פיננסים; עידו קוז'קרו, קפטן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר ויוצא הישרדות, 
חיצוני  יועץ  סרנגה,  משה  עו"ד  מנצחים;  ומהלכים  צוות  עבודת  קבוצתית,  דינמיקה  על  דיבר 
וירושות כהסכם עבודה בין שותפים. בסוף ההשתלמות התקיים  ללשכה, הרצה בנושא צוואות 
פאנל סיכום בו השתתפו חברי הוועדה הבינדורית שסיכמו את ההשתלמות וסיפרו על תוכנית 

"שילובים 2021".

עשרות סוכנים בהשתלמות 
מיזוגים ורכישות

חדשות | בריאות

 גם בבית: הראל מרחיבה את שירותי 
הרפואה המתקדמים 

לאור אתגרי התקופה הודיעה החברה על הרחבת שירותי הרפואה אותם היא מעניקה בבית ⋅ בין היתר, 
תציע החברה יעוץ פסיכולוגי אונליין ומשלוח תרופות עד הבית < רונית מורגנשטרן

 גם בבית: הראל מרחיבה את שירותי 
הרפואה המתקדמים 

לאור אתגרי התקופה הודיעה החברה על הרחבת שירותי הרפואה אותם היא מעניקה בבית ⋅ בין היתר, 
תציע החברה יעוץ פסיכולוגי אונליין ומשלוח תרופות עד הבית < רונית מורגנשטרן

הישג ללשכה: הרפורמה בפוליסת תאונות 
אישיות תידחה ב־3 חודשים ל־1 במאי

 רוזנפלד: "שמח שהשיח הפורה עם הרשות מביא לתוצאות" ⋅ בלשכה מקווים שהדחייה תביא לשיפור 
הרפורמה < רונית מורגנשטרן

הביטוח ר לחברות  הודיעה  ההון  שוק  שות 
אישיות  תאונות  בפוליסת  הרפורמה  כי 
 .2021 במאי  ל־1  חודשים  ב־3  תידחה 
ב־1  לתוקף  להיכנס  אמורה  הייתה  הרפורמה 
בפברואר, ולשכת סוכני הביטוח, כמו גם חברות 
טוענים  ברשות  הרפורמה.  לתיקון  פעלה  ביטוח, 
כי טרם קיבלו מכל חברות הביטוח את הפוליסות 
החדשות המותאמות לחוזר הרפורמה, ולכן נדחתה 

כניסת הרפורמה לפועל.
ליאור  סו"ב  בעקבות הדחייה אמר נשיא הלשכה 
הפורה עם הרשות מביא  "שמח שהשיח  רוזנפלד 
עם  ויחד  הציבור  למען  התחומים  בכל  לתוצאות 
על  הרשות  עם  ולדון  לשוב  נידרש  אנחנו  זאת 
טרם  הדיון  ומבחינתנו  החדשים  הפוליסה  תנאי 
לתקן  שהכרחי  לקונות  בתנאים  יש  שהרי  מוצה 
ואני מאמין שנוכל לעשות זאת בהסכמה, לשכת 
על  לעמוד  תמשיך  בראשותי  הביטוח  סוכני 
שמירה  עם  יחד  המבוטחים  ציבור  למען  המשמר 

על סוכני הביטוח ופרנסתם".

מוצר דו־שנתי
מורי,  איגור  סו"ב  והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר 
של  לתוקף  כניסה  לפני  וחצי  "כשבוע  מסר: 
האישיות  התאונות  בביטוח  הרפורמה  הוראות 
עצר הפיקוח בחריקת בלמים והשהה את ההחלטה. 
חברת  שאף  מאחר  ומובנת  מתבקשת  ההשהיה 
ביטוח לא יצאה עוד עם מוצרים מאושרים. מצב 
של הדממה הוא מצב בלתי נסבל בענף לגיטימי 
הייתי  צורך.  בו  רואה  ההון  שוק  רשות  שגם 
הגזרה  לתיקון  זו  השהיה  לנצל  לרגולטור  מציע 
שהפכה את המוצר לדו שנתי הדורש חידוש. גזרה 
שמטילה מעמסה חסרת כל הצדקה גם על המוכר 
וגם על הרוכש את ביטוח התאונות. ראינו בטיוטה 
הראשונה חידוש אוטומטי וכך ניתן היה להשאיר 
את המצב. מי ירצה לחדש ביטוח למבוטח שתבע? 
החיסול  את  יבטל  אם  הרגולטור  יטיב  הכל  מעל 
של כיסוי הנכות התעסוקתית. חיסול שיגרום נזק 
כבד לציבור העצמאים מחד ולקוחות בעלי מחלות 
אובדן  ביטוח  רכישת  יכולת  נעדרי  ומוגבלויות 

כושר עבודה מלא מאידך. גם אלה וגם אלה נפגעו 
מספיק מנזקי מגפת הקורונה שעוד לא הסתיימה. 
לסוכני  תקשיב   - ברקת  משה  לד"ר  קורא  אני 
הצרכים  את  הלקוחות,  את  שמכירים  הביטוח 
מחודשת  חשיבה  עשה   – התביעות  ואת  שלהם 

ושפר את הרפורמה בביטוח תאונות אישיות".
ההוראות  את  הממונה  עדכן  האחרון  ביולי 
תאונות  ביטוח  ענף  את  המסדירות  המחייבות 
שעלו  הרבים  הכשלים  רקע  "על  וזאת  אישיות, 
אז:  לטענתו  זה".  בביטוח  האחרונות  בשנים 
"בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות 
בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח בשיטות 

שיווק אגרסיביות ולעיתים אף מטעות".
נכות,  למוות,  כיסויי  יכללו  החדשות  הפוליסות 
שיבטיחו  כיסויים  החלמה,  וימי  שברים  אשפוז, 
וזאת  ביטוח,  מקרה  בקרות  למבוטח  הולם  מענה 
פוליסות  לעיתים  נמכרות  בו  היום  למצב  בניגוד 
מצומצמות, הכוללות פיצוי רק במקרי מוות ונכות 

מתאונה. 
הפוליסה  מכירת  נוספים:  דגשים  היו  ברפורמה 
תידרש  ביטוח  חברת  רישיון;  בעל  ע"י  תתבצע 
למכור את הפוליסה בהליך צירוף נפרד, ולא בעת 
תאונות  מכירת  לשלול  כדי  אחר,  ביטוח  מכירת 
ביטוח  מכירת  בעת  למשל  הדרך"  "על  אישיות 
קביעת  הביטוחי;  הכיסוי  שיפור  לחו"ל;  נסיעות 
יישוב  מנגנון  שיפור  לשנתיים;  הביטוח  תקופת 
הנכות  אחוזי  קביעת   - מתאונה  נכות  תביעת 

תתבסס על חוות דעת רפואית בלבד. 
טווח  ארוכת  מפוליסה  מעבר  כי  הזהירה  הלשכה 
לחידושה  אקטיבית  פעילות  הדורשת  לפוליסה 
שלאחר  במבוטחים,  בעיקר  יפגע  שנתיים  מדי 
הם  ארוכות,  שנים  במשך  הפוליסה  על  ששילמו 
עלולים להישאר ללא כיסוי אם לא קיבלו בקשה 

לחידוש הפוליסה.

shutterstock :מכירה רק ע"י בעל רישיון ׀ צילום
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 עובדי פסגות מתנגדים למכירת בית 
ההשקעות לאלטשולר־שחם

 פנו לרשות שוק ההון ולרשות התחרות כדי למנוע את המיזוג, ומאיימים על הנהלת פסגות 
בעיצומים ⋅ הנהלת החברה תיפגש עם ועד העובדים בשבוע הבא < רונית מורגנשטרן

"
כולנו רואים את שטף הכתבות ושומעים את 
השיחות במסדרונות החברה, נראה שמכירת 
פי  על  מוגמרת.  עובדה  כמעט  היא  פסגות 
מיזוג   - ברור  הוא  הכיוון  וההדלפות  הפרסומים 

פסגות ופגיעה חמורה בנו העובדים.
וגם  מישורים,  במגוון  פעלנו  האחרון  "בשבוע 
רשות  לראש  ברור  מאוד  מסר  נשלח  הבוקר 
את  לאשר  אין  ההון:  שוק  על  ולממונה  התחרות 
מיזוג פסגות לכל חברה אחרת. זו פגיעה אנושה 
העבודה  שמקום  זכרו  בענף.  ובתחרות  בעובדים 
של כולנו בסכנה. אנחנו חייבים אתכם איתנו כי 
הפעם נלחמים על הבית", כתב שלמה לוגסי, יו"ר 

ועד עובדי פסגות בפנייה לעובדים אתמול. 
ביום  תיפגש  פסגות  הנהלת  האיומים  בעקבות 
שלישי הקרוב, 26 בינואר, עם ועד העובדים. כפי 
גמל  שחם  אלטשולר  שעבר,  בשבוע  שפרסמנו 
ופנסיה מנהלת משא ומתן לרכישת פסגות. שווי 

העסקה מוערך ב־1־1.5 מיליארד שקל.
זאב,  מכפיר  בכר  וליהי  זאב,  כפיר  הדין  עורכי 
משרד עורכי דין, שהם באי כוחם של ועד העובדים, 
המשא  ימוצה  שלא  "עד  פסגות:  להנהלת  הודיעו 
חתום  קיבוצי  ובהסכם  בהסכמה  יוסדרו  ולא  ומתן 
כלל ההיבטים הנוגעים לרכישה אפשרית של בית 
הביטחון  על  שמירה  לרבות  מיזוגו,  או  ההשקעות 

מכירה,  מענק  ותשלום  העובדים  של  התעסוקתי 
מול  הסכם  כל  על  מחתימה  להימנע  פסגות  על 

אלטשולר שחם.
)מול  כזה  הסכם  ייחתם  האמור  למרות  "אם 
אחר(,  שלישי  צד  כל  מול  או  שחם  אלטשולר 
העבודה  סכסוך  מכוח  העובדים  נציגות  תפעל 
שהוכרז בחברה בחודש מרץ 2020", הם מזהירים.

שמרו על זכויות העובדים
להנהלת  גם  במקביל  פנה  העובדים  ועד 
שתהיה,  עסקה  "בכל  והבהיר:  שחם  אלטשולר 

כי  לוודא  כרוכשים,  עליכם,  תהיה,  אם 
הצפויות  ההשלכות  לכל  מענה  יינתן 

לרבות  פסגות,  עובדי  על  מהעסקה 
ביטחונם  על  שמירה  ובעיקר 
של  העסקתם  והמשך  התעסוקתי 
בפסגות  הקיימים  העובדים  כל 
כיום, ייחתם הסכם קיבוצי שיסדיר 

הרכישה  עסקת  היבטי  כל  את 
עובדי  לו;  צד  תהא  שחם  שאלטשולר 
החברה, או האגפים שפעילותם תימכר, 
לא יפוטרו; יישמרו הוותק וכל הזכויות 

תינתן  שחם;  לאלטשולר  שיעברו  העובדים  של 
לעבוד  יעברו  אשר  לעובדים  הסתגלות  תקופת 

באלטשולר שחם, במהלכה לא ניתן יהיה לפטרם; 
הכוללת  פרישה  תכנית  תיבנה  הצורך  במקרה 
העסקתם  כי  שיוסכם  לעובדים  מיטביים  תנאים 

תסתיים; וכן סעיפים נוספים". 

"פגיעה קשה בתחרות"
ועד עובדי פסגות פנה גם לממונה על שוק ההון, 
משה ברקת, וביקש ממנו שלא לאפשר את  ד"ר 
בפני  להופיע  הוועד  מבקש  מקרה  ובכל  המיזוג, 
הממונה בטרם יקבל החלטה: "מיזוג עלול לייצר 
 – ההון  בשוק  פרופורציונלי  לא  כוח  בעל  גוף 
בתחום הגמל במיוחד, באופן שעלול לפגוע 
בפניה  נכתב  ובחוסכים",  במשקיעים 

לברקת.
התחרות,  רשות  ראש  אל  בפניה 
כי  נכתב  הלפרין,  מיכל  עו"ד 
"בשל  בתחרות:  קשה  פגיעה  צפויה 
ונוכח היקף הנכסים  העלמת מתחרה 
שחם.  אלטשולר  ידי  על  שינוהלו 
פסגות  ההשקעות  בית  ועובדי  עובדות 
הם היחידים שיכולים להעיד ממקור ראשון 
כבית  פסגות  על  החשיבות שבשמירה  על 
בין  התחרות  של  היתרונות  ועל  עצמאי  השקעות 

בתי ההשקעות השונים הפועלים בישראל כיום".

 מיכל הלפרין | 
צילום: תומר יעקובסון
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 גם בבית: הראל מרחיבה את שירותי 
הרפואה המתקדמים 

 לאור אתגרי התקופה הודיעה החברה על הרחבת שירותי הרפואה אותם היא מעניקה בבית ⋅ בין היתר, 
תציע החברה יעוץ פסיכולוגי אונליין ומשלוח תרופות עד הבית < רונית מורגנשטרן

ולהתאים ק להרחיב  ממשיכה  הראל  בוצת 
למבוטחיה  מעניקה  שהיא  השירות  את 
של  הייחודיים  ולצרכים  לאתגרים 

התקופה. 
השירות  כתב  את  רכשו  אשר  החברה,  מבוטחי 
השירותים  את  שכולל   ,Online אישית  רפואה 
שירותים  יקבלו  היום,  כבר  הניתנים  הרפואיים 
נוספים המותאמים לתקופה הנוכחית, והמספקים 

מעטפת כוללת של שירותי רפואה עד הבית:  
שעות   24 תוך   Online רדיולוגי  פיענוח   •
 MRIו־  CT הדמיה,  לבדיקות:  הפנייה,  ממועד 
ומתן סיכום רפואי תוך 24 שעות ממועד הפנייה.

שעות   48 תוך   Online פסיכולוגי  ייעוץ   •
ממועד הפנייה. 

• משלוח תרופות עד הבית ללא דמי משלוח.
• ייעוץ תרופתי online על ידי רופא מומחה, 

עד שעתיים ממועד הפנייה.  
• קבלת חוות דעת שנייה מרופא מומחה בחו"ל. 
שירותים אלו יינתנו בנוסף לשירותים הניתנים 
 Online אישית  רפואה  השירות  כתב  במסגרת 

הקיים, הכולל: 
• התייעצות online עם רופא מומחה תוך 24 

שעות ממועד הפנייה.
• התייעצות online עם רופא משפחה או רופא 

ילדים תוך 30 דקות ממועד הפנייה.
• המשך טיפול במרפאות לרפואה ראשונית. 

ביקורופא,  חברת  ידי  על  ניתנים  השירותים 
"הראל  אפליקציית  באמצעות  לקבלם  וניתן 

."Online ביטוחי בריאות
"רפואה  במסגרת  הניתנים  השירותים  הרחבת 
הראל  של  מהדאגה  חלק  הנה   "online אישית 
להמשך יכולת הפעילות באופן מלא, לצד מגבלות 
לסוכנינו,  זמין  שירות  לתת  היכולת   - הקורונה 
לצרכיהם  ועמוק  מקיף  מענה  למבוטחים  לספק 
תוך  והתאמה  מתמדת  בהתחדשות  הבריאותיים, 

כדי תנועה, מסרו בחברה.   
עוד נמסר כי "המצב הנוכחי מחייב גמישות, ובין 
היתר, הביא לקפיצה דיגיטלית משמעותית במגוון 
של  השירות  כתב  במסגרת  למבוטח  הכיסויים 
תרופות  קבלת   ,"online אישית  "רפואה  הראל 
דיגיטליים  מסלולים  של  והפעלה  הבית  עד 

לטיפול וסילוק תביעות מיידי".

חדשות | בריאות



חוברת ההטבות הבלעדיות
למצטרפים חדשים וחבר לשכה המביא חבר חדש 

ללשכת סוכני הביטוח בישראל

לצפייה בחוברת ההטבות לחצו כאן
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רוקר הביטוח וביטוח המשנה ב
 ,Howden הבינלאומי, 

של  מינויו  על  הודיע 
אלעד שלף להובלת חברה חדשה 
בישראל  המשנה  ביטוחי  בתחום 
כדי  וזאת  ופקולטטיבי(,  )חוזי 

בתחום  הגובר  הצורך  על  לענות 
ביטוחי המשנה בארץ. 

סיום  על  לאחרונה  שהודיע  שלף, 
ביטוח  חברת  כמנכ"ל  תפקידו 
משנה  בעבר  ששימש  ומי  חקלאי 

למנכ"ל מנורה מבטחים, ימונה למנכ"ל חברת 
האודן רי ישראל. 

לצד  שלף,  של  "המינוי  כי  נמסר  מהחברה 
שתתמקד  חדשה  חברה  שמוקמת  העובדה 

משנה  ביטוח  בפעילות  ותתמחה 
ריצ'רדסון,  ושאליוט  בלבד 
 Howden Re יו"ר 
העולמית ואחד מאנשי ביטוח 
המשנה המובילים בתעשייה, 
דירקטוריון  יו"ר  יהיה 
 - בפעילותה  ומעורב  החברה 
המהלך.  רצינות  על  מצביעים 
מינוי זה הינו חלק מהאסטרטגיה 
 Howden Re של  הגלובלית 
ולמצב  משנה  בביטוחי  לצמוח 

אותה כברוקר מוביל בתחום זה".
 Howden Mediterranean דני סבר, מנכ"ל
השקענו  רבה  ובמחשבה  "בסבלנות   :Region
ביכולת ביטוח המשנה הגלובלית שלנו. בתחילה 

ואנליטיקה  מידע  ניתוח  יכולות  בניית  ידי  על 
ייעודית,  חברה  באמצעות  בעולם  מהמובילות 
ביטוח  אנשי  גיוס  ידי  על  השני  ובשלב   ,HX
בין  נשלב  אנחנו  בשוק.  מהמובילים  המשנה 
מנת  והגלובליות שלנו על  המקומיות  היכולות 
לחלוטין  שונה  ולקוח  שירות  תפיסת  לייצר 
להביא  זה  ובאמצעות  בשוק,  היום  שקיימת  מזו 
איתן  שנעבוד  הישראליות  הביטוח  לחברות 

יתרון תחרותי משמעותי".
 Howden ומנכ"ל  מייסד  האודן,  דיויד 
Group, סיכם: "שוק ביטוח המשנה סובל מזה 
זמן מהיעדר בחירה עבור חברות הביטוח, וכפי 
חדשנות,  נביא  אנו  אחרים,  בתחומים  שעשינו 
תשוקה ורמת מקצועיות מובילה על מנת להיות 

ברוקר ביטוח המשנה הטוב ביותר".

פיננסים | 

אלעד שלף ימונה למנכ"ל חברת האודן 
רי בישראל

לאחרונה הודיע על סיום תפקידו כמנכ"ל ביטוח חקלאי ⋅ כעת, ישמש כראש תחום ביטוחי 
המשנה בישראל של ברוקר הביטוח וביטוח המשנה הבינלאומי < רונית מורגנשטרן

 איילון ביטוח מעמיקה פעילות בתחומי 
האשראי והמימון החוץ בנקאי

 תעניק לבני 60 ומעלה הלוואות לכל מטרה במתכונת "משכנתא הפוכה" ללא ערבות היורשים 
< רונית מורגנשטרן

מודל א גיבש  איילון  של  ההשקעות  גף 
הפוכה"  "משכנתא  הלוואות  של  חדש 
כנגד  לממן,  פלוס   60 לבני  שמאפשר 
כל  ומעלה,  שקל  מיליון  של  בשווי  בית  משכון 
צורך או מטרה כמו שדרוג רמת החיים ואף סיוע 
קבלת  תהליך  נמוכה.  בעלות  וזאת   – לילדים 
ומאפשר  וקל  מהיר  נגיש  הינו  באיילון  ההלוואה 

החזר ההלוואה בכל עת ללא קנס פירעון מוקדם.
אחרים,  מממנים  לגורמים  בניגוד  כי  נמסר 
ערבות  בקבלת  ההלוואה  את  מתנים  לא  באיילון 
על  בהחתמתם  ומסתפקים  הטבעיים  מהיורשים 
נשאר,  עצמו  הנכס  כאשר  בלבד,  יידוע  מסמך 

כמובן, בבעלות בני ה־60 פלוס ובשימושם.
גם בהשוואה לפתרונות המימון הקיימים לקהל 
הלקוחות הזה איילון מציעה יותר גמישות ויותר 
גובה  מבחינת  הן  הורחב,  המימון  טווח  מימון: 
מבחינת  והן  שקל(  אלף  ממאה  )החל  ההלוואה 
שיעור המימון )החל מ־20% ועד 55%, תלוי גיל(, 

כך שעל אותו הנכס הלווים יכולים לקבל יותר.

יותר מסלולים
מסלולי ההלוואות הורחבו וללווים מוצעים יותר 
מסלולים אפשריים; מסלול הלוואת בלון מלא - 
חודשי  החזר  המאפשר  מסלול  חודשי,  החזר  ללא 
החזר  המאפשר  ומסלול  השוטפת  הריבית  של 

חודשי של קרן וריבית )שפיצר(.
קרן  פירעון  הראשונים,  המסלולים  בשני 
ההלוואה יתבצע על ידי היורשים, עד 12 חודשים 
מהמסלולים  אחד  בכל  הלווה.  פטירת  ממועד 
איילון מאפשרת, כאמור, פירעון מוקדם, חלקי או 
מלא, של ההלוואה בכל עת וללא קנסות. העמלות 
עבור   5.2% ריבית   - אטרקטיביות  והריביות 
למסלולים  מופחתות  ריביות  מלא,  בלון  מסלול 

המשלמים, בהתאם לתנאי העסקה.
מנכ"ל איילון, אריק יוגב, מציין: "לנוכח הקשיים 
עסקים  בעלי  ובמיוחד  ויותר,   60 בני  שחווים 

משבר  לנוכח  לקשיים  שנקלעו  ובינוניים  קטנים 
הקורונה, ראינו לעצמנו חובה להרחיב את היצע 
הפתרונות הפיננסים שלנו ולגבש את המודל של 
שלנו  ההשקעות  אגף  שפיתח  הפוכה'  'משכנתא 

בתנאים אטרקטיביים במיוחד".

סבר. "נשלב בין היכולות 
 המקומיות והגלובליות שלנו"  

סבר. "נשלב בין היכולות 
 המקומיות והגלובליות שלנו"  

חדשות | 

יוגב. "לנוכח הקשיים שחווים בני 60 ויותר הרחבנו את 
היצע הפתרונות" | צילום: אייל גזיאל
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 המהלך של מגדל לטיפול במחסור 
באקטוארים בענף הביטוח 

 עקב המחסור החמור בענף תעניק החברה מלגות בגובה 100 אלף שקל לסטודנטים לאקטואריה 
באוניברסיטת חיפה < רונית מורגנשטרן

כי מ לאחרונה  הודיעה  ביטוח  גדל 
שקל  אלף   100 בגובה  מלגות  תעניק 
של  האקטואריה  מתוכנית  לסטודנטים 
המעניקה  בישראל  היחידה  חיפה,  אוניברסיטת 
תואר אקדמי ומוכרת על ידי אגודות האקטוארים 
בארץ ובבריטניה. בנוסף, מגדל ביטוח תפתח את 
תוכנית "מחשבים עתיד", שיתוף פעולה אקדמי-

מקצועי עם אוניברסיטת חיפה.  
במסגרתו  וירטואלי  אירוע  התקיים  השבוע 
מקוב,  אודי  פרופ'  בהשתתפות  המלגות,  הוענקו 
חיפה;  באוניברסיטת  האקטואריה  תכנית  ראש 
שירה  האוניברסיטה;  רקטור  מש,  גוסטבו  פרופ' 
הידידים  אגודת  ומנכ"לית  נשיא  סגנית  אור,  בן 
אגודת  נשיאת  קאופמן,  דפנה  הבינלאומית; 
האקטוארים בישראל; רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח; 
אנוש  משאבי  תחום  מנהלת  קליינשטרן  סיגל 
חברתית  מעורבות  מנהלת  עופרי,  ענת  בחברה; 
בקבוצת מגדל וקלאודיה הראל, מנהלת שותפויות 
ופיתוח משאבים באגודת הידידים ובכירים נוספים 

בחברה. 

יתמכו  מגדל  שמחלקת  המלגות 
ההכנה  בשנת  מצטיינים  בסטודנטים 
השני.  התואר  להשלמת  בשנתיים  וכן 
במסגרת תכנית "מחשבים עתיד" מגדל 

קבוצת  עם  ומתמשך  רציף  קשר  תקיים 
תקופתיים  מפגשים  וכן  המלגה  מקבלי 

נושאי תוכן מקצועי, הדרכות, סיורים בחברה 
ובמחלקות האקטואריה ועוד.

הזדמנות לקריירה
"מתוך  כי  ציין  ביטוח,  מגדל  מנכ"ל  עוז,  רן 
בחרנו  הענף,  שחווה  באקטוארים  המחסור 
שינוי  להוביל  הזדמנות  שתהווה  תוכנית  לקדם 
דור  בהכשרת  לסייע  ובמשק,  בענף  משמעותי 
לחלקם  להציע  וכמובן  אקטוארים  של  חדש 
הביטוח  בחברת  משמעותית  לקריירה  הזדמנות 

המובילה בישראל". 
כי  הבהיר  התכנית  ראש  מקוב,  אודי  פרופ' 
התואר  לימודי  את  שנה  מדי  מסיימים  "כיום 
בלבד,  סטודנטים  כ־20־25  באקטואריה  הראשון 

אורכת  שני  לתואר  התכנית  כאשר 
שנת  גם  נדרשת  ולעיתים  שנתיים 
שלא  לסטודנטים  נוספת  הכנה 
ראשון.  לתואר  סטטיסטיקה  למדו 
מפותחות,  למדינות  בהשוואה  מנגד, 
חסרות במשק הישראלי 1,000 משרות 
למלאן.  ניתן  יהיה  שלא  אקטוארים  של 
פרויקט המלגות של מגדל ביטוח יאפשר הגדלת 
מספר הסטודנטים בתכנית ומספר המצטיינים בה 
ובכך למלא חלק מהמחסור באנשי מקצוע בתחום 

ניהול הסיכונים".
האקטוארים  אגודת  נשיאת  קאופמן,  דפנה 
מגדל  בין  הכוחות  "שילוב  אמרה:  בישראל, 
העצומה  לחשיבות  דוגמה  מהווה  לאוניברסיטה 
הביטוח,  בחברות  האקטואריה  מקצוע  של  כיום 
בגופי הפנסיה ובארגונים פיננסיים רבים נוספים 
במשק הישראלי. אני משוכנעת כי תמיכתה של 
תסייע  עתיד'  'מחשבים  תכנית  באמצעות  מגדל 
בטיפוח עתודה של אקטוארים בולטים, העומדים 

בחזית הידע, ההסמכה וההכשרה".

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

רן עוז
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 האם אנחנו בפתחו של עידן חדש 
בפוליסת המחלות הקשות

 עו"ד איילת ערוסי תוהה אם התוספות בפוליסות אלה באמת מהותיות, וסבורה כי הרחבת היריעה 
תשפיע ישירות גם על הפרמיה

וליסת המחלות הקשות עברה תמורות פ
בהגדרת  הן  השנים,  ברבות  ושינויים 
הכיסוי  בהיקף  והן  למחלות  הזכאות 
פיצוי  לשם  הפוליסה  נועדה  במהותה,  שהורחב. 
אשר  מצב   - קשה  מחלה  אירוע  בקרות  כספי 
ופחות  הריפוי  עם  להתמודד  למבוטח  מאפשר 
המשפחה  נדרשת  להן  הכלכליות  ההשלכות  עם 

בקרות אירוע כזה. 
למותר לציין, כי פוליסת מחלות קשות אמורה 
לב  סרטן,  יותר:  השכיחות  למחלות  מענה  לתת 
מחלות  שלוש  את  המכסה  פוליסה  מוחי.  ושבץ 

אלה, על סוגיהן, הינה בסיס ראוי לכל מבוטח.
ברבות השנים, ביצע הפיקוח על הביטוח שינויים 
למקסם  מנת  על  המחלות  של  הזכאות  בהגדרות 

את הזכאויות ואף צמצם חריגים ברוב המקרים.

פיצוי מופחת
מה  יזכרו  לא  לעולם  מבוטחים  זאת,  עם  יחד 
ומבחינתם  בפוליסה,  מוגדר/מכוסה כמחלה קשה 
קלה כחמורה, ובמקרה של סרטן מוקדם לדוגמה 
יחושו "מרומים" כמי שלא זכאים לפיצוי המוסכם.
בשנתיים  הביטוח  חברות  הובילו  משכך, 
האחרונות לשיפורים ותוספות בפוליסות המחלות 
הקשות. הן החלו לשלם פיצוי מופחת בגין סרטנים 
מכסת  את  הגדילו  מחלות,  סוגי  ועוד  מוקדמים 
נוספות  מחלות  הוסיפו  מהפוליסה,  התביעות  סך 

בגזרת  ועוד.  נלווים  כיסויים  הוסיפו  לרשימה, 
לפרסום  עדים  אנו  הביטוח,  חברות  של  השיווק 

"אגרסיבי" המפאר את השינויים בכללותם.
אינני מלינה, כלל ועיקר על התוספות, אך האם 
באמת הן מהותיות, האם באמת מבוטח מן המניין 
המחלות  פוליסת  את  שלוש  או  פעמיים  יתבע 

הקשות?
במחלת הסרטן אשר נתבעת בשכיחות הגבוהה 
ביותר, תקופת האכשרה הנדרשת בין תביעה אחת 
"נקי"  המבוטח  מהיות  שנים  חמש  היא  לשנייה 

מסרטן, האם זה ריאלי כי יתבע יותר מפעם אחת?
גלגל  "הוצאת  כגון:  קשה  מחלה  הוספת  האם 
העין" או "מחלת דוויק ניורומיאליטיס אופטיקה" 

מסייעות  רק  הן  שמא,  או  שכיחות,  מחלות  הינן 
לחברה להגדיל את "בנק" המחלות שלה?

כל נדבך שהתווסף לפוליסות מן הסתם מגדיל 
את הסיכוי של המבוטח לקבל את תגמולי הביטוח 
וטוב שכך, יחד עם זאת הרחבת היריעה משפיעה 
ביחס ישר גם על הפרמיה. האין זה ראוי כי חברת 
התביעות  סטטיסטיקת  עם  תצא  "אמיצה"  ביטוח 
שלה ותציג מהן התביעות השכיחות באמת, מהו 
שיעור התביעות החוזרות ואז תוציא מוצר "רזה" 
השכיחים  המקרים  על  יענה  הנראה  ככל  אשר 

באמת?

העדכונים משמעותיים
סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד 
השמרים  על  קפאו  לא  הביטוח  "חברות  מוסיף: 
גם בעתות מגפה, סגר ומשבר כלכלי, ובחודשים 
האחרונים רבות מהן הוציאו עדכונים משמעותיים 

לתוכניות ביטוח המחלות הקשות.
"על כן החלטנו לא להמתין ולספק לכל שחקני 
השוק את ההשוואה המעודכנת ביותר נכון להיום. 
השוק החופשי, הרוח היזמית השוררת בו ומיעוט 
מאפשרים  בענף  חונקות  רגולציות  של  יחסית 
ופיתוחים  חידושים  כולן להציג  הביטוח  לחברות 

ללא שיהוי לטובת הלקוחות.
לחצו לטבלה המשווה בין הפוליסות של החברות 

השונות 
"לנו, סוכני הביטוח, נשאר רק להחליט על מה 
נמליץ ללקוחות אלה – האם הכיסוי הרחב ביותר 
בהתאמה  זה  כל  ביותר?  הכלכלית  העלות  או 
תוך  פניות  נטול  באופן  ובמקצועיות  אישית 

תחרות בריאה".

למקצועיות  מאמנת  עו"ד,  הינה  הכותבת 
בבריאות

האין זה ראוי כי חברת ביטוח "אמיצה" תצא עם סטטיסטיקת 
התביעות שלה ותציג מהן התביעות השכיחות באמת, מהו 
שיעור התביעות החוזרות ואז תוציא מוצר "רזה" אשר ככל 

הנראה יענה על המקרים השכיחים באמת?
תן
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kcotsrettuhs :פוליסת מחלות קשות אמורה לתת מענה למחלות השכיחות יותר | צילום

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/table_2021-01.pdf


איך מגנים על העסק מפני התקפת סייבר?

 מהן הדרכים להתייעלות בניהול התביעות?

מהם החידושים והטכנולוגיות שישפיעו על ענף ביטוחי האלמנטר?

איך השפיעה הקורונה על תנאי הביטוח בשוק הישראלי?

כיצד מנהלים קטסטרופות ביטוחיות?

מבולבלים?

התשובות ב-24.2.2021 
להרשמה לחצו כאן 

https://bit.ly/3nZFfDB
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 ארגון MDRT מספק את כל מה 
שנחוץ לסוכנים בעת המגפה

 ארגון הגג של בכירי סוכני הביטוח והפיננסים בעולם ממשיך לפעול, ומתאים את הקריטריונים 
והכנסים למגבלות התקופה < פיני חג'ג'

והיום מהווה רשת ה ב־1927,  נוסד  ארגון 
חברים  אלף   65  – הכוללת  בינלאומית 
העולם  ברחבי  מדינות  מ־70  וחברות 
החזון  ביטוח.  חברות  מ־500  יותר  עם  העובדים 
המוביל את הארגון, שמתעצם משנה לשנה, הוא 
החברים  את  לקדם  לסוכנים,  מוסף  ערך  לתת 
ללא  ובאנרגיה  במוטיבציה  מקצועי,  בחומר 
אתיקה  כללי  על  מיוחדת  הקפדה  תוך  גבולות, 

נוקשים.
הוא  בארגון  הבולט  המרכזי  הכלי  להערכתי 
בכל  העולם  מכל  משתפים  שחברים  רעיונות 
הקשור לעבודה השוטפת, התנגדויות, התמודדות 
ושיטות  עובדים  בחירת  שינויים,  רגולציה,  עם 
עבודה מיוחדות תרומה לקהילה ועוד הרבה יותר.

בקושי  מתמודד  העולם  כשכל  אלו,  בימים 
כך  בכל  יום  יום  שפוגעת  נוראית  במגפה  רב 
הרבה אנשים ומרסקת באופן שוטף ענפים רבים 
הביטוח,  סוכני  ואנחנו,   - מזמן  לא  עד  ששגשגו 
העסק,  הישרדות  על  להילחם  בעיקר  נאלצים 
מתן  עבודה,  ובעזיבות  בפדיונות  בעיקר  לטפל 
הלוואות, בעיקר שירות וכל זה כשאנחנו נאלצים 

לעשות זאת עם משרדים סגורים.
הצורך בכלים, ברעיונות ובמוטיבציה שהארגון 
המדהים הזה מעמיד לרשות חבריו הם החמצן הכל 

כך נחוץ לתפקוד נורמלי. 

הכנסים השנתיים
 Annual”  – הוא  הארגון  של  הכותרת  גולת 
יוני  כל  המתקיים  השנתי  הכנס   "meeting
בארה"ב ובקנדה,  כנס מיוחד במינו בו משתתפים 
למופת  מאורגן  כנס  העולם,  מכל  סוכנים  אלפי 
הכולל מרצים ואומנים מהשורה הראשונה בעולם, 
אנרגיה אדירה ומוטיבציה שממלאת אותך לשנה 

שלמה.
עקב הביקוש האדיר להשתתפות בכנסים, הארגון 
  Global” - מקיים כנס נוסף בתחילת שנה במזרח
ומאפשר לאלפי הסוכנים במזרח   ”conference

להשתתף בכנס דומה לכנס השנתי.
ההבדל  את  עבורי  עשה  הזה  המדהים  הארגון 
להישגים  המרכזי  המשפיע  את  ומהווה 

המשמעותיים שהשגתי במשך השנים.
הישג  היסטורי ומיוחד שבו זכיתי בזכות הארגון 
היה מפגש מרתק בתחילת דצמבר 2020 עם יו"ר 
MDRT של איחוד האמירויות ועם חברי ההנהלה 
של הארגון בדובאי, מפגש מעצים ומיוחד שיצר 
קשרי חברות ושיתוף נדירים. כל זאת במהלך כנס 
וירטואלי מרשים שקיימנו בתחילת דצמבר 2020 

כנס ששבר את שיאי שביעות הרצון של הסוכנים 
בכל הזמנים ולא הייתה בו מילה אחת על ביטוח.

מתאימים לתקופה
בקריטריונים  שעומד  סוכן  לכל  ממליץ  אני 
השנה  הדרישות  לחברות.  ולהירשם  למהר 
עוברים  כולנו  אותה  הנוראית  לתקופה  מותאמת 
המדרגה  שנדמה.  ממה  פשוטה  יותר  הרבה  והיא 
הבסיסית לחברות היא בין 250 אלף ל־750 אלף 
ל־500   150 שבין  תפוקה  או   2020 בשנת  עמלה 

אלף.
  Court of the table כמובן שהמדרגה הבאה
 Top of הבכירה  והדרגה  מזה,  שלושה  פי  היא 

the tabel היא פי שישה מזה.
את  לראות  מספיק   – בעניין  שמתלבט  ולמי 

הסרטון הקצר ביוטיוב או בפייסבוק של הלשכה, 
יאיר המבורגר, יו"ר הראל בכנס האחרון  שלמר 

כדי להבין במה מדובר.
עומדת   – בהרשמה  וסיוע  פרטים  לברורים, 
לרשותכם נוי עמר – 054-9916382, וכמובן כל 

חברי הנהלה ישמחו לסייע.

 To view the MDRT diversity, equity
and inclusion statement, click here

 To view the MDRT email privacy
policy and disclaimer, click here

 m.d.r.t ויו"ר   c.l.u עו"ד,  סו"ב,  הינו  הכותב 
ישראל רן
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 על הבחנה בין אובדן כושר עבודה 
מלא לחלקי

דיון שהתנהל בבית המשפט בעניין תביעת אכ"ע חידד את המושגים הנפוצים בתביעות מסוג זה 
⋅ עו"ד עדי בן אברהם מסכם את הקווים המנחים לאור השינויים שביצע הממונה בתחום

בית המשפט השלום הוגשה תביעה של ל
גיל  עד  עבודה,  כושר  לאובדן  מבוטח 
בעקבות  פרמיה  מתשלום  ושחרור   67
)שמאי  המבוטח  שעבר.  קשה  דרכים  תאונת 
אך  תומכות,  רפואיות  חוו"ד  הציג  אף  במקצועו( 
חברת הביטוח דחתה את התביעה בין היתר לאור 

העובדה שהמבוטח שב לעבודה בהיקף מלא. 
לנוכח המחלוקת מינה בית משפט השלום מומחה 
עבודתו  כושר  את  איבד  האם  לשאלה  מוסכם 
)כהגדרת מונח זה בפוליסה נשוא התביעה( באופן 

מלא או חלקי.
המומחה קבע את תקופת האכ"ע, ובית המשפט 
כשמאי  בעיסוקו  להמשיך  יכול  המבוטח  כי  קבע 
ואף בעיסוק סביר אחר כמנהל חברת שמאים כפי 

שהוא גם עושה בפועל.  
התביעה  את  דחה  השלום  משפט  בית  לסיכום, 
וכן את הטענה לעניין האכ"ע החלקי, שכן הדבר 
וכן  בסיכומים.  אלא  התביעה  בכתב  נטען  לא 
הוסיף בית המשפט, בהערת אגב, כי הפירוט לגבי 
חלקי,  אכ"ע  שולל  המבוטח,  של  התפקודי  מצבו 

של מעל 25%.

מלא או חלקי?
פסק  על  המחוזי  המשפט  לבית  ערער  המבוטח 
של  המינוי  בכתב  אף  כי  טען  היתר  ובין  הדין, 
בית המשפט התבקשה התייחסות לכיסוי האכ"ע 

החלקי. 
בית המשפט המחוזי אליו הופנתה התביעה קובע 
כי הוא דוחה את הערעור, שכן פסק הדין מבוסס 
על ממצאי עובדה וחוות דעת המומחה מטעם בית 
המשפט. עם זאת מחדד בית המשפט את הסוגיה 
אומנם  כי  וקבע  חלקי  עבודה  כושר  אובדן  של 
אכ"ע  תגמולי  המבוטח  דרש  לא  התביעה  בכתב 
חלקי, אך במהלך המשפט, כאשר התבקש המומחה 
מטעם בית המשפט לבחון את מצבו של המבוטח, 
עבודתו  כושר  את  איבד  האם  לבחון  נדרש  הוא 
)כהגדרת מונח זה בפוליסה נשוא התביעה( באופן 

מלא או חלקי.  
בית המשפט קובע כי אומנם בית המשפט השלום 
לצורך  אך  "חלקי",  וכן  "מלא"  במונחים  בחר 
הכרעתו הוא נדרש אך ורק לבחינה לעניין אכ"ע 
המינוי  לכתב  התנגדה  לא  הביטוח  וחברת  מלא 
ולא ביקשה לצמצם את הדרישה רק לאכ"ע מלא 
המשפט  בית  למומחה.  שניתן  הרחב  למינוי  ולא 
מדגיש כי גם בפנייה למומחה של המבוטח נאמר 
לו כי עליו לבחון אכ"ע מלא או חלקי כהגדרתם 
 25% מעל  של  )אובדן  בפוליסה  אלו  מונחים  של 

מאובדן הכושר(.

המחלוקת  יריעת  כי  המשפט  בית  קובע  משכך 
תביעה  כללה  שהיא  כך  הדיון  במהלך  הורחבה 
בית  על  והיה  חלקי  אכ"ע  לתשלום  חלופית 
המשפט השלום לבחון את האכ"ע החלקי, ומשכך 
קובע הרכב הערעור כי יש להשיב את התיק לדיון 
ולהכרעה בבית משפט השלום בסוגיה של האכ"ע 

החלקי "כחוכמתו ובטוב שכלו".
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

קווים מנחים לאכ"ע
ביצע  הממונה  כי  ולהזכיר  לשוב  הזדמנות  זו 
לפוליסות  המנחים  הקווים  במסגרת  שינויים 
את  כיום  לראות  שניתן  כך  עבודה  כושר  אובדן 

הפוליסות ככוללות מרכיב של אכ"ע חלקי כבר 
בתוך הפוליסה בצורה אינהרנטית )יש אשר יאמרו 
כי הדבר נעשה במטרה להדמות לכיסוי בקרנות 
הפנסיה(. הוראות הקווים המנחים לעניין תוכנית 

לביטוח מפני אבדן כושר עבודה קבעו:
אובדן כושר עבודה מלא: בתוכנית לביטוח 
אובדן כושר עבודה יוגדר מקרה הביטוח כאובדן 
נשלל  תאונה  או  מחלה  עקב  אם  עבודה  כושר 
זמני או קבוע  כושר העבודה של המבוטח באופן 
שבו  בעיסוק  לעסוק  לפחות,   75% של  בשיעור 
ושבעקבותיה  תאונה  או  מחלה  אותה  עד  עסק 
נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר, התואם 

את ניסיונו, השכלתו והכשרתו, לפני קרות מקרה 
תקופה   - הביטוח"  מקרה  קרות  "לפני  הביטוח. 
ואם  הביטוח,  של שלוש שנים לפני קרות מקרה 
שינה המבוטח את עיסוקו עקב המחלה או התאונה 
שגרמו למקרה הביטוח – תקופה של שלוש שנים 

לפני קרות המחלה או התאונה כאמור.
כושר  אובדן  חלקי:  עבודה  כושר  אובדן 
כושר  נשלל  תאונה  או  מחלה  עקב  אם  עבודה 
העבודה של המבוטח באופן זמני או קבוע בשיעור 
בעיסוק  לעסוק   ,74% של  לשיעור  ועד   25% של 
שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיה 
נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר, התואם 
את ניסיונו, השכלתו והכשרתו לפני קרות מקרה 

הביטוח.
הביטוח  סוכן  מול  לבחון  מבוטח  לכל  מומלץ 
כיסוי  לעניין  ברשותו  הקיים  הכיסוי  את  שלו 
אובדן כושר עבודה - האם הוא בוחן את עיסוקו 
הספציפי, האם הכיסוי הינו לעיסוק סביר אחר או 
פנסיה,  קרן  שברשותו  ולמי  עיסוק,  לכל  כיסוי 
האם יש מקום לרכישת "מטרייה" )גם אם זה על 
לעניין  מתאימות  הרחבות  לבחון  חשבונו( וכן 

ויתור על זכות קיזוז ועוד. 

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה  רן
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shutterstock :מומלץ לכל מבוטח לבחון מול סוכן הביטוח שלו את הכיסוי האכ"ע הקיים ברשותו | צילום
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ביה”מ העליון בבריטניה: חברות הביטוח חייבות לכסות את 
נזקי הקורונה לעסקים

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בבריטניה ב העליון  המשפט  ית 
על  שהוגשו  הערעורים  את  דחה 
בביטוח  המובילות  הביטוח  חברות  ידי 
לכבד  הביטוח  חברות  שעל  ופסק  מסחרי 
ההפסדים של  את  ולכסות  הפוליסות  את 
מהסגר  כתוצאה  שנגרמו  קטנים  עסקים 

עקב מגפת הקורונה.
ערעורים  הגישו  ביטוח  חברות  חמש 
המחוזיים.  המשפט  בתי  של  הפסיקה  על 
של  הביטוחים  רוב  כי  טענו  החברות 
העסקים הקטנים והבינוניים אינם מכסים 
נזקי סגירת העסקים עקב מאמצי ממשלת 

בריטניה לבלום את מגפת הקורונה.
אולם שופטי בית המשפט העליון דחו פה 

אחד את הערעורים של חברות הביטוח, זאת לאחר שבדקו הסעיפים 
בפוליסות הביטוח המכסים מחלות, אי יכולת לגשת לעסקים ועוד.

הרשות  ידי  על  נוהלה  הביטוח  חברות  נגד  המשפטית  המערכה 
הביטוח.  חברות  נגד  ייצוגית  תביעה  שהגישה  פיננסית  להתנהלות 
התביעה מתייחסת ל־370 אלף בעלי פוליסות ביטוח ול־60 מבטחים. 

הפסיקה יכולה להסתכם בתשלום פיצויים 
בסכום של 1.6 מיליארד דולר.

קרב נוסף?
קפה,  כבתי  העסקים,  מבעלי  כמה  אבל 
חוששים שהם ניצבים בפני קרב נוסף של 
קבלת הפיצויים בגובה שיכסה את הנזקים. 
גם הם מציינים, שתשלום הפיצויים נעשה 
באיחור של 10 חודשים מאז פרוץ המגפה, 

שגררה נזקים כבדים לאלפי עסקים.
ואילו בדרום קוריאה הגישו מאות בעלי 
קוריאה.  ממשלת  נגד  תביעה  קפה  בתי 
המחוזי  המשפט  לבית  שהוגשה  בתביעה 
בסיאול, תובעים בעלי בתי הקפה פיצויים 
על נזקי מגפת הקורונה. התביעה הכוללת היא בסכום של 1.64 מיליון 

דולר.
איפשרו  הסגר  תקנות  לרעה.  שהופלו  טוענים  קפה  בתי  בעלי 
למסעדות להמשיך לפעול במבנים, בעוד שעל בתי הקפה אסרו לפעול 

בתוך מבנים. בתי הקפה מנסים לשרוד על ידי משלוחים וטייק אוויי.

 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.

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

על חברות הביטוח לכבד את הפוליסות ולכסות את ההפסדים 
shutterstock :צילום |

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה אליהו 

יעיש על פטירת אחותו

אתי רדנאי 
)יעיש(  ז"ל

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער משפחת פרוינד על 
פטירתו של חבר הלשכה 

 אריה פרוינד 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה משה 

סרנגה על פטירת אביו

 שמעון סרנגה 
ז"ל

שלא תדע עוד צער
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