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ביטוח ופיננסים

הישג ענק ללשכה
הממונה התחייב לקבל 

דרישתה כי משיכה מהביטוח 
הפנסיוני לא תפגע בזכויות 

המבוטח < עמ' 4

פעילות ענפה
סו"ב עוזי ארגמן, יו"ר ליסוב 
סוכנות לביטוח, מסכם שנת 

פעילות רווית חידושים ושינויים 
לטובת חברי הלשכה < עמ' 6

פתוחים לשינוי 
סוכני הביטוח צריכים 

להפנים שעידוד הלקוחות 
להשקיע דרכם יעשה טוב 

לכל הצדדים< עמ' 13

"המרכז הוא לב הלשכה 
בהעשרה מקצועית לחבריה"

סו"ב חוה פרידמן, 
יו"ר מרכז ההכשרה 

למקצועות 
הביטוח, מסכמת 
שנה של פעילות 
המרכז ומדברת 

על האתגרים, 
ההצלחות 

והתוכניות לשנה 
החדשה < עמ' 3



השקעה מנצח 

שם המסלול 
תשואה מצטברת 

2  חודשים אחרונים

תשואה ממוצעת שנתית 
36 חודשים אחרונים

תשואה ממוצעת שנתית
 60 חודשים אחרונים

6% .13%7.08%5. הכשרה כלל 

7.03%6.56%6.86%הפניקס כללי

5.30%5.37%5.46%מגדל כללי

5.75%5.88%5.64%כלל מסלול כללי 

4.26%4.76%5.56%הראל כללי

% %4.84%4.7 4.7איילון כללי

3% .3.25%4.78%5מנורה כללי- קרן י׳ החדשה
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ביטוח 
ופיננסים

 "אנחנו כאן בשביל המקצוענות של חברי 
לשכת סוכני הביטוח"

 סו"ב חוה פרידמן וינרב, יו"ר מרכז ההכשרה ללימוד מקצועות הביטוח, בראיון מיוחד במלאת 
שנה להקמתו < רונית מורגנשטרן

לימודי ח הופרדו  מאז  שנה  לפה 
שהועברו  ביטוח  לסוכן  הרישיון 
להכשרות   ,BDO לחברת 
חברי  לטובת  המקצועיות  וההשתלמויות 
בידי  מרוכזים  להיות  שהמשיכו  הלשכה, 
שמה  גם  הוחלף  הנושא  לטובת  הלשכה. 
ל"מרכז  ופיננסים"  לביטוח  "המכללה  של 
ההכשרה ללימוד מקצועות הביטוח". לאחר 
שנה, שהייתה שונה מתמיד גם בגלל מגפת 
פרידמן  חוה  סו"ב  עם  שוחחנו  הקורונה, 
המרכז,  יו"ר   ,C.L.U ,MDRT וינרב, 
שכיהנה קודם לכן בתפקיד יו"ר המכללה.

"כבר בתחילת הקדנציה החלטנו בישיבת 
עלינו  כי  חברה  אני  בה  הארצית  המועצה 
דרך  חדשה,  לדרך  ולצאת  כיוון  לשנות 
חברי  הסוכנים  את  בלהעשיר  שתתמקד 
ולהיפרד  ומקצועיות,  בידע  הלשכה 
מהחלק של הכשרה ולימוד סוכנים לקבלת 
רישיון סוכן", היא מספרת ומוסיפה: "אנו 
להתמקד  ועלינו  הביטוח  סוכני  לשכת 
לסייע  רישיון,  בעלי  שכולם  בחברים 
אותם למצב שבו  ולהביא  להם להתמקצע 
את  היטב  מכירים  בתחום,  שולטים  הם 
הפוליסות המוצעות על ידי חברות הביטוח, 
העבודה  את  מנהלים  וגם  התחומים,  בכל 
הלקוחות.  ועבור  עבורם  המיטבית  בצורה 
הלימוד לקבלת רישיון סוכן ביטוח הועבר 
ההכשרה,  במרכז  ואנו,   BDO למכללת 
בעלי  הביטוח  סוכני  במקצוענות  עוסקים 

רשיון סוכן".
איך נבחר השם החדש?

רבות  הצעות  הועלו  רבה;  בקפידה  נבחר  "השם 
מכל  יותר  שהולם  השם  נבחר  ולבסוף  ומגוונות 
את  מטרת המרכז; המרכז הוא לב לבה של לשכת 
אנו  לחברינו.  מקצועית  בהעשרה  הביטוח  סוכני 
סוכני הביטוח מחויבים בראש ובראשונה לעצמנו, 
אך גם לקהל לקוחותינו  – להיות במרכז העניינים, 
ללמוד, להתמקצע, ולתת למבוטחים שלנו – ידע, 

נשמה, ומקצוענות ללא פשרות".
שנתנו  ההכשרות  לעומת  בעצם  השתנה  מה 

במסגרת המכללה? 
 .BDOל־ הושכרה  לשעבר  המכללה  "קומת 
לקורסים  רבות,  תכניות  עם  השנה  את  התחלנו 
שהועמדה  'ערבה',  בכיתת  והשתלמויות  סדנאות 
אינטימית  משתתפים,  ל־30  כיתה   – לרשותנו 

כמעט ברמה של אחד על אחד. אבל בגלל משבר 
מסלול  לחשב  שעלינו  מאוד  מהר  הבנו  הקורונה 

מחדש וכך יצאנו לדרך עם מפגשי "זום". 
למדנו ולימדנו את רזי הזום והחלטנו על 
ושעות  בימים  מקצועיות  השתלמויות 

קבועות.
לחברי  הראשונות  "בהשתלמויות 
איך  אותם  לימדנו  פשוט  הלשכה, 
בניהול  וגם  כצופים  הן  בזום  להשתמש 
פגישות מרחוק שהסוכנים אמורים לקיים 

עם לקוחותיהם .
את  חיפשנו  ההשתלמויות,  "לטובת 
לנו  מאפשרת  הלשכה  המרצים;  מיטב 
לקיים  שנוכל  כדי  במשאביה  שימוש 
ההכשרה.  מרכז  של  הפעילות  מגוון  את 
בעזרת  החדשה  לדרך  לצאת  הצלחנו 
שהעמידו  המסורים  הלשכה  עובדי 
לרשותנו את  טכנולוגיית הזום, את דף 
מוקלטות  בחלקן  ההרצאות   - הפייסבוק 
מרכז  של  הפייסבוק  דף  דרך  ומשודרות 
להתחבר  מצליח  שלא  סוכן  ההכשרה; 
ושוב  שוב  לצפות  יכול  השידור,  לשעת 
שנוחה  ובשעה  אותו,  שעניינה  בהרצאה 
לו. למדנו לשמור את ההרצאות כולן בדף 
הסוכנים  לרשות  עומדות  והן  הפייסבוק 

ללא תשלום".
כמה השתלמויות קיימתם? 

"מידי שבוע מתקיים לפחות מפגש זום  
אחד ללא תמורה כאמור, כשירות לחברינו 
הסוכנים חברי הלשכה. אני כיו"ר המרכז 
הלשכה  בתרומת  רבה  חשיבות  רואה 
למקצוענות חבריה ולכן  אני עושה את 
המירב כדי להביא מרצים ונושאים מגוונים 
כל האפשר, קשובה לרחשי השוק ומנסה להנגיש 
לסוכנים.  והמקצוענות  הידע  את  האפשר  ככל 
הלוא הלשכה קיימת בעיקר כדי לתת ערך מוסף 

לסוכנים. 
"בשנה זו העבודה הייתה רבה מתמיד ובתנאים 
מן  ניכר  בחלק  כאשר  נוחים  ופחות  מאתגרים 
הזמן עבדנו מהבית; למרות זאת, קיימנו מעל 50 
בנושאים רבים בהם אלפי  זום מקצועיים  מפגשי 

סוכנים לקחו חלק.
תקופות  עברנו  וכבר  הקשה,  התקופה  "למרות 
להמציא  חייבים  אנחנו   – הביטוח  בענף  קשות 
את  ולהרים  קשה  כאשר  לצלול  מחדש,  עצמנו 

הראש בכל פעם מחדש. והכי חשוב - כולנו 
חייבים ללמוד ולהתמקצע - שום מוקדן אינו 

"כולנו חייבים ללמוד 
ולהתמקצע - שום מוקדן 

אינו יכול להשתוות 
 למקצוענות, לידע 
ולרצון שלנו לסייע 
למבוטחים שלנו"

פרידמן | צילום: באדיבות המצולמת
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שלנו  ולרצון  לידע  למקצוענות,  להשתוות  יכול 
לסייע למבוטחים שלנו.

את  אירחנו  שקיימנו  הראשונים  "במפגשים 
יועצי הלשכה; כל יועץ התמקד בתחום שלו וסיפר 
איך יוכל לתרום לחברים, כולל פגישת יעוץ אחת 

חינם".

להכיר את הנפשות 
הפועלות 

האגפים  ראשי  את  אלינו  להזמין  מקפידים  אנו 
גם  יכיר  סוכן  שכל  מטרה  תוך  הביטוח  בחברות 
של  התוכניות  את  ובעיקר  הפועלות  הנפשות  את 
כל חברות הביטוח. זו גם הזדמנות לשאול שאלות, 
לבצע השוואות ולהתעמק בתנאי הפוליסות השונות. 

יש לך דוגמאות להשתלמויות מעניינות?
קטיה  סו"ב  את  ארחנו  השטפונות  בתקופת 
מפספורטכארד  מעברי  אלון  את  ארחנו  שוורצמן; 
שהסביר על פוליסת נסיעה לחו"ל שהשיקה החברה 
מנכ"ל  משנה  קרמר,  אורית  הקורונה;  בתקופת 

מנורה הציגה את פוליסת מחלות קשות החדשה של 
החברה; השופט בדימוס אשר ארבל העביר הרצאה 
בנושא תאונות דרכים; קובי יתח, רו"ח אורנה צח 
הטכנולוגית  הוועדה  לאומי;  ביטוח  בנושא  גלרט 

הציגה את חידושי הטכנולוגיה, ועוד ועוד".  

בזכות עובדי הלשכה 
מהידע  שתרמו  הרבים  למרצים  מודה  "אני 
המקצועי שלהם ומזמנם לטובת הרצאות אלו, לדבי 
מורנו מנהלת מרכז  ההכשרה, למוטי ארבל, מנכ"ל 
ליאור  ולסו"ב  למיכל  בלייך,  לשי  לנעם,  הלשכה, 
רוזנפלד נשיא הלשכה שתמך ועודד מפגשים אלו. 
כולם העמידו לרשותנו את משאבי הלשכה ונרתמו 
לסייע בתיאומים ובהפקות הרבות, למרות הקשיים 
ולמרות המגבלות הצלחנו ועל כך תודה לכם כולכם.
"אנו פתוחים וקשובים להאזין לבקשות הסוכנים. 
נשמח לקבל המלצות על מרצים ונושאים נוספים 
הוא  לעשות  שעליכם  כל  אתכם.  המעניינים 
ועבורכם  בשבילכם  כאן  אנו  אלינו;  לפנות  רק 
כולנו.  של  המקצועיות  ולהעמיק  הידע  להעשיר 
שלנו  למבוטחים  מעניקים  שאנו  המוסף  הערך 
להשתנות  חייבים  אנחנו  ומקצוענות.  ידע  הוא 
סיכמה  החדשה",  לתקופה  עצמנו  ולהתאים 

פרידמן את דבריה.  

"אנו מקפידים להזמין 
אלינו את ראשי האגפים 
בחברות הביטוח תוך 

מטרה שכל סוכן יכיר גם 
את הנפשות הפועלות 

ובעיקר את התוכניות של 
כל חברות הביטוח"

 הישג ללשכה: הממונה מאמץ המלצתה 
בנושא משיכת כספים מהפנסיה 

 המשיכה לא תפגע בכיסויים הביטוחיים של המושכים ⋅ ועדת העבודה והרווחה הורתה לאוצר לפרסם 
הוראת שעה לפיה גם עצמאים לא מובטלים יוכלו לבצע המשיכה בפטור ממס < רונית מורגנשטרן

בנושא ב )ד'(  אתמול  שהתקיים  דיון 
עצמאים  של  הכספים  משיכת 

בפטור  הפנסיוני  מהביטוח 
רשות  על  הממונה  התחייב  ממס, 

שוק ההון, הביטוח והחיסכון, ד"ר 
משה ברקת, לקבל  במלואה את 
דרישת לשכת סוכני הביטוח כי 
לא  הפנסיוני  מהביטוח  משיכה 
בשום  המבוטח  בזכויות  תפגע 

חוזר  להוציא  הבטיח  הוא  צורה. 
מטעמו שיבהיר זאת.

אלון דור, סגן יו"ר הוועדה  סו"ב 
סוכני  בלשכת  ופנסיה  לביטוח 

יהוו  "התקנות  בוועדה:  בדבריו  ציין  הביטוח 
שהעבר  העצמאיים  של  בעתיד  אנושה  פגיעה 
בכיסוי  ההווה  הגנו על  שלהם קרס אך לפחות 

הביטוחי".

פגיעה בפנסיה העתידית
פנסיה  חובת  חוק  במסגרת  כי  מסביר  דור 
לעצמאים יכול עצמאי אשר הפך מובטל למשוך 
שמתברר  רק  שלו,  הפנסיה  מביטוח  שליש  עד 
כי משיכה זו לא רק שפוגעת בעתידו עת יצא 
בזכויותיו  פגיעה  גוררת  גם  אלא  לגמלאות 
מתאפס  הביטוחי  הגיל   - המשיכה  מרגע  החל 
ותקופת האכשרה נספרת מהתחלה. זוהי פגיעה 

קשה מאוד בזכויותיהם של המבוטחים. הלשכה 
כספים  משיכת  של  מקרה  בכל  כי  התריעה, 

מחסכונותיו של העצמאי תיפגע בכ-40% 
הפנסיה העתידית שלו.

סוכני  לשכת  דרישת 
הביטוח אשר תהיה תקפה 
ולגבי  התקנות  לגבי 
מאות  תציל  השעה  צו 
ועצמאיות  עצמאים  אלפי 

מהנהגת  זכויות.  מאובדן 
"לשכת  כי  נמסר  הלשכה 
סוכני הביטוח שמה לה למטרה 
העצמאים  של  הפה  את  להוות 

הביטוחיות  זכויותיהם  על  ולהגן  והעצמאיות 
ייפגעו  שלא  מנת  על  והכנסת  הממשלה  בפני 

יותר ממה שהקורונה פגעה בהם". 

דרישה להוראת שעה
כץ,  חיים  ח"כ  והרווחה,  העבודה  ועדת  יו"ר 
שתאפשר  שעה  הוראת  ליצור  לאוצר  הורה 
יותר,  ופשוט  קצר  בהליך  הכספים  משיכת 
למשוך  העסק  את  סגרו  שלא  לעצמאים  כולל 
הוראת  "ניצור  ממס.  בפטור  הכספים  את 
ונקל  נאפשר  שבה  הקורונה  לתקופת  שעה 
להיות  ויכול  למצוקה,  שנקלעו  העצמאים  על 
שאפילו לא סגרו את העסק שלהם אבל המחזור 

וההכנסות ירדו בצורה דרמטית, למשוך את מה 
מקל.  באופן  מס,  ללא  הפנסיה  מקרנות  שניתן 
כמו כן נעגן את כל הזכויות הביטוחיות 
כולל את הסכומים שהיו לעצמאים 
על  מדבר  אני  המשיכה.  טרום 
שארים,  ביטוח  זכויות,  רצף 
גובה  פטירה.  אחרי  שארים 
את  גם  שכוללים  הסכומים 
יהיה  זה  כל   – שמשכו  הסכום 
בלי  נמשך,  לא  כאילו  מכוסה 

תוספת פרמיה", אמר ח"כ כץ.
עו"ד רועי כהן נשיא להב ומקום 
בראשות  תנופה  במפלגת  שתיים 
עפר שלח. "התקנות מתעכבות במשרד האוצר 
משנת 2017, כבר ארבע שנים ללא כל סיבה, 
על  המחיר  את  משלמים  שוב  והעצמאים 
אחוז   35 של  מס  לשלם  ונאלצים  זה  העיכוב 
על המשיכה, בעוד לשכירים יש פטור ממס על 

רכיב הפיצויים.
דרישתו  על  הוועדה  יו״ר  את  מברך  "אני 
להוראת שעה, צעד המתבקש שיסייע לעצמאים 
שיבקשו למשוך את הכסף ללא מס לשרוד את 
תקופת המשבר. אני קורא לחברי הוועדה לאשר 
מידית את התקנות כדי שיכנסו לפועל במהרה, 
כל עיכוב של משרד האוצר הוא על חשבונם של 

העצמאים", סיכם עו"ד כהן.

 רועי כהן |  
צילום: אופיר אייב

 אלון דור |  
צילום: אריאל שנדלמן

פנסיה | 

https://bit.ly/3q3Wghz
https://bit.ly/3q3Wghz
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 משרד התחבורה: קיים חשש לניגוד עניינים 
בקשר בין סוכן ביטוח לשמאי רכב או מוסך

טיוטת תקנות שפרסם המשרד מציעה לקבוע את הנסיבות שייראו כמעידות על ניגוד עניינים שכזה ⋅ 
כמו כן, מוצע לקבוע כללי אתיקה לשמאים שלפיהם לא יתווכו במכירת רכב < רונית מורגנשטרן

תקנות מ טיוטת  פרסם  התחבורה  שרד 
שייראו  הנסיבות  את  לקבוע  מוצע  בה 
של  עניינים  ניגוד  על  כמעידות 
מכריעה  כמעט  בפועל  דעתו  שחוות  רכב,  שמאי 
ויש  ביטוח,  חברת  מול  הרכב  בעל  בתביעתו של 
להבטיח את ניקיון שיקול דעתו. בין היתר קובעות 
התקנות החדשות, כי שמאי שהוא, או קרוב אליו 
או המעסיק שלו, הם סוכן הביטוח שטיפל בביטוח 
הרכב – ייראה כמי שעוסק בשמאות באופן המעלה 

חשש לניגוד עניינים.
יהיו  כאלה  "נסיבות  החדשות:  התקנות  פי  על 
מנהל  של  תפקיד  ממלא  מהבאים:  באחד  עיסוק 

־מקצועי של מוסך, בוחן רכב או קצין בטיחות בת
־עבורה; כל עיסוק בתחום ביטוח הרכב מעבר לש

מאות רכב; תיווך ביבוא אישי; שיווק וסחר ברכב 
וסחר במוצרי תעבורה. 

"כמו כן ייראה כפועל בחשש ניגוד עניינים אם 
או  מעסיקו  שהוא,  לרכב  רכב  שומת  עורך  הוא 
בביטוח  שטיפל  הביטוח  בסוכן  בעליו;  הם  קרובו 

מנהל  או  מוסך  הפעלת  רישיון  בעל  רכב;  אותו 
הרכב  נבדק  בו  מוסך  באותו  מוסך  של  מקצועי 

־לצורה השומה". הרקע לחידוד בתקנות הוא טע
נות לקשרים בין סוכני ביטוח לבין שמאים לבין 

מוסכי רכב, שמביאים לניפוח תביעות הביטוח.
רכב,  לשמאי  אתיקה  כללי  לקבוע  מוצע  עוד 

־שלפיהם לא ירכוש או יתווך במכירת רכב, שרי
דיו או מוצרי תעבורה שהיו מותקנים בו, שלגביו 
ערך שומת רכב; לא יקבל תמורה או טובת הנאה 

עבור עריכת שומת רכב, למעט שכר טרחה; לא 
ייתן תמורה או טובת הנאה בעד הפניית לקוחות 
שהוא  רכב  בשומת  יכלול  לא  שירותיו;  לקבלת 
יודע או היה עליו לדעת שהוא שגוי, כוזב או חסר; 

־לא יפעל כדי להשפיע על בעל רכב או מוסך לר
כוש מוצרי תעבורה מספק מסוים.

הרשות מעורבת
בנוסף מוצע לקבוע תקופת מעבר במהלכה לא 
יראו כטובת הנאה אסורה את הכללתו של שמאי 
מראש  מודיע  שמבטח  שמאים  ברשימת  רכב 
ששומות שערכו יהיו מקובלות עליו. מועד סופה 
ומתקיימים  נקבע,  טרם  האמורה  התקופה  של 

והבטי גורמי משרד התחבורה  בין  ־דיונים לגביו 
חות בדרכים לגורמי רשות שוק ההון.

שמאות  בענף  העיסוק  בהסדרת  עניינן  התקנות 
שירותים  רישוי  חוק  היבטים שבהם  באותם  הרכב, 
ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו־2016, ותזכיר החוק 
מחייב את אישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת. 

shutterstock :שמאי רכב בפעולה | צילום

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 
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 ליסוב ביטוח מסכמת שנה: כך פעלה 
הסוכנות למען חברי הלשכה

 בסיומה של 2020 אין ספק כי המודעות לביטוחי סייבר חלחלה לסוכנים רבים ⋅ וגם: בזכות קליטת 
 חברים רבים חדשים בלשכה, מאמינה ליסוב כי תוכל לבצע שינויים והתאמות בפוליסת הבריאות 

עם חידושה < סו"ב עוזי ארגמן

נת 2020 היתה שנה מאתגרת באופן ש
מיוחד, בעיקר בתחום השירות שליסוב 
מעניקה ללקוחותיה - סוכנות וסוכני 

ביטוח.
ההמצאות  כמה  עד  חשתי  בעצמי  ביטוח  כסוכן 
את  חשתי  הזו,  בעת  חשובה  הלקוח  לצד  שלי 
הקשיים של חלק מלקוחותיי בעת חידושי הביטוח, 
נסגר,  שלהם  שהעסק  לקוחות  של  לצדם  הייתי 
לקוחות שמחזור הכנסתם פחת דרמטית ולקוחות 

שחיים בחרדות קיומיות, נפשיות וכלכליות.
הסוכנים  מחברי  ואחד  אחת  שכל  ספק  לי  אין 
אותנו  המריצו  אלה  כל  חוויות.  אותן  את  חווים 
לביטוח  סוכנות  שליסוב  שביכולתנו  כל  לעשות 
תנהג ביתר רגישות לבקשות החברים, הן בתהליך 
ההצטרפות לביטוח, בחידושי ביטוח וכמובן בסיוע 

בתביעות.
בשנה  פרמיה  שקלים  מיליוני  מנהלת  ליסוב 
ואלפי מבוטחים – רק בביטוחי אחריות מקצועית 
כל  לשכה.  חברי  של  פוליסות  כ-4,400  לנו  יש 
זאת מנוהל ביעילות שאין דומה לה, על ידי מנהל 

העסקים המקצועי והמסור שלה, אריאל ארז.

כך פעלנו השנה
סייבר - במהלך השנה טיפלנו בהרחבת תחום 
צד  סייבר  לנזקי  גם  המקצועית  האחריות  ביטוח 
ג' ואף צד א'.  בנושא זה השתתפנו בעשרות ימי 
עיון בסניפים ובמחוזות. בתחילת הדרך היה קושי 
להבהיר את חשיבות הכיסוי הביטוחי, אולם לאחר 
חברות  על  סייבר  מתקפות  למספר  שנחשפנו 
ביטוח וסוכנויות ביטוח, חלחלה המודעות ומאות 
א',  צד  כיסוי  במיוחד  מוזל  במחיר  רכשו  סוכנים 

כיסוי סייבר צד ג' נכלל בפוליסה עצמה. 
תביעות  ריבוי  נוכח   - מקצועית  אחריות 
באחריות מקצועית )כ־250 תביעות, גם מורכבות 
יותר מעבר(, נדרשנו על ידי איילון להעלות את 
הפרמיה למבוטחים. קיימנו מספר רב של מפגשים 

מוטי  עם החברה, בהם לקח חלק מנכ"ל הלשכה 
ארבל, ולבסוף הסכמנו להעלאת פרמיה מינורית 
ביותר. אנו כמובן מקווים שכל החברות והחברים 
וכך  המקצועית  לאחריותם  מודעים  יותר  יהיו 
בפוליסה  רואה  אני  מיותרות.  תביעות  ימנעו  גם 
משום  חדשים,  לשכה  חברי  לצירוף  מנוע  זאת 

שחברות הביטוח דורשות ביטוח אחריות מקצועית 
הזולה  הפוליסה  את  מציעים  ואנחנו  מסוכניהן, 

והאטרקטיבית ביותר.
"משרדית"  פוליסת  את  חידשנו   - משרדית 
- ביטוח משרד הסוכן, ואנו מצפים שיותר ויותר 

סוכנים יצטרפו לביטוח זה.
בריאות - קליטת חברים חדשים ללשכה הוסיפה 
שלנו  הבריאות  לביטוח  חדשים  מבוטחים  גם 
והתאמות  שינויים  לבצע  נוכל  חידושו  ולקראת 
בכיסויים, זאת בצד שינויים רגולטורים לא פשוטים 

המושתים על פוליסות בריאות חדשות.

בתקווה לשגרה במהרה
פגישות  יותר   - מאתגרת  היתה  שחלפה  השנה 
צלחנו  זאת,  עם  יחד  אישי.  "מבט"  וללא  בזום 
זו בתקווה שבחודשים הקרובים נוכל לחזור  שנה 

לשגרה הכל כך נחוצה לנו.
נעשו  שלנו  הפעילויות  כל  ספק,  הסר  למען 
ונעשות בעבודת צוות עם חברי דירקטוריון ליסוב 
מתנדבים,  לשכה  חברי  כולם  לביטוח,  סוכנות 

ומנכ"ל הלשכה.  
אני מאחל לחברות וחברי הלשכה ש־2021 תהא 

בריאה יותר וטובה יותר.

הכותב הוא יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח בע"מ

shutterstock :שמאי רכב בפעולה | צילום

סו"ב ארגמן. "צלחנו שנה זו בתקווה שבחודשים הקרובים נוכל לחזור לשגרה" | צילום: באדיבות המצולם

"אני רואה בפוליסת האחריות המקצועית מנוע לצירוף 
חברי לשכה חדשים, משום שחברות הביטוח דורשות 

ביטוח אחריות מקצועית מסוכניהן, ואנחנו מציעים את 
הפוליסה הזולה והאטרקטיבית ביותר"
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המלצה/ ייעוץ כל שהוא ו/ או תחליף לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | טל"ח | כלל חברה לביטוח בע"מ וכלל פנסיה וגמל בע"מ.

ניצחון ארוך טווח

כלל מובילים בתשואות
אנו גאים להיות במקום הראשון ב-3 השנים האחרונות

בתשואות בפנסיה, גמל וביטוח מנהלים.
נמשיך להעניק לכם את המוצרים והשירותים הטובים ביותר בענף.
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 קנט שילמה למגדלי הפירות פיצויים של 
כ־200 מיליון שקל בשלוש השנים האחרונות

מבדיקה שערכה הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לקראת ט"ו בשבט עולה כי נמשכת 
מגמת הפגיעה בגידולי הפירות כתוצאה מההתחממות הגלובלית < רונית מורגנשטרן

שנים האחרונות מראות הפגיעה בפירות ב
האוויר  שמזג  ככל  לנפוצים,  הפכו 
העולמי הפך לבלתי צפוי ולקיצוני יותר. 
הקרן  קנט,  שערכה  בשבט  ט"ו  לקראת  מבדיקה 
לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי נמשכת מגמת 
מההתחממות  כתוצאה  הפירות  בגידולי  הפגיעה 
השנים  בשלוש  כי  עולה  מהנתונים  הגלובלית. 
קרוב  הפירות  למגדלי  הקרן  שילמה  האחרונות 
ל־200 מיליון שקל. בשנה החולפת בלבד שילמה 

קנט למגדלי הפירות כ־76 מיליון שקל.
התאפיינה   2020 שנת  כי  עולה  קנט  מנתוני 
הנזק  בגורמי  ובשינויים  הקיצון  אירועי  בתכיפות 
מהפיצויים  ניכר  כשחלק  לאזורנו,  האופייניים 
שולמו למגדלים בעקבות חוסר יבול כתוצאה ממזג 
האוויר הקיצוני ושינויי האקלים. מהנתונים עולה 
כי גורם הנזק המרכזי בתחילת השנה היו הרוחות 
השונים,  לגידולים  כבדים  לנזקים  שגרמו  העזות 

ובכלל זה לנשר של חנטים ופירות מהעצים.
היו  ברובם  הרבים שירדו, שאמנם  גם המשקעים 
בישראל,  המים  ולמשק  לחקלאות  ברכה  גשמי 

היו  הגשמים  מהמקרים  בחלק  רבים.  לנזקים  גרמו 
והרוחות  בפרי  הפוגע  הברד  ברד.  במטחי  מלווים 
שמטלטלות את הפרי על העץ גורמים לפירות נזקי 

איכות הפוסלים בהמשך את שיווקו של הפרי. 
היינו  והנזקים,  המשקעים,  עתיר  החורף  לאחר 
שגרמו  קיצון  אירועי  מספר  שכלל  לקיץ  עדים 
לנזקים עצומים. בשבוע אחד, בסוף אוגוסט, שרר 
גל חום שגרם לשורה של נזקים בענפי החקלאות 
הפירות  לגידולי  גדול  נזק  זה  ובכלל  השונים 
ובמיוחד לתפוחים הגדלים בצפון הארץ, שבחלקם 

נצרבו מהשמש החזקה וחלקם התבשלו על העצים. 
גם בהמשך הקיץ היינו עדים לגלי חום קיצוניים 
הארץ,  ברחבי  שנמדדו  שיא  ולטמפרטורות 
לנזקים משמעותיים  הן  אף  טמפרטורות שהביאו 

לגידולי הפירות.
מבחינת גורמי הנזק והיקף הפיצויים, כ־40 מיליון 
מחוסר  כתוצאה  הפירות  למגדלי  שולמו  שקל 
נזקים  חום.  מנזקי  כתוצאה  מיליון  וכ־25  יבול 
משמעותיים נוספים נגרמו לגידולי הפירות, בשנה 

החולפת, כתוצאה מברד, שיטפונות וסערות.
גם  העולם,  לשאר  בדומה  כי  מעריכים  בקנט 
חקלאים  וגם  להחמיר,  עלול  המצב  בישראל 
נזקים משמעותיים  ספגו  לא  האחרונות  שבשנים 
הקרובות.  בשנים  כאלה  נזקים  לספוג  עלולים 
מעבר לנזקים למגדלים עצמם, במיוחד על רקע 
האוויר  מזג  נזקי  כנגד  לביטוח  האקלים,  שינויי 
יוכלו  שהמגדלים  מבטיח  והוא  לאומית  חשיבות 
לביטחון  ולדאוג  העבודה  רציפות  את  להמשיך 
התזונתי של תושבי ישראל ולאפשר להם לרכוש 

תוצרת חקלאית כחול־לבן.

2020 התאפיינה בתכיפות אירועי הקיצון
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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

https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2830/
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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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 מסלול חדש: מנורה פותחת מסלולי חו"ל 
חדשים למשקיעים

מסלולי ההשקעה החדשים של החברה מאפשרים לחוסכים את גיוון תיק ההשקעות, 
באמצעות השקעה במדדי מניות חו"ל וכן בנכסים שהונפקו בחו"ל < רונית מורגנשטרן

בוצת מנורה מבטחים מדווחת על השקת ק
חשיפה  עם  חדשים  השקעה  מסלולי  שני 

לחו"ל.
חו"ל  מניות  מדדי  מסלול  הראשון:  המסלול 
 MSCI מדד   ,S&P500 למדד  חשיפה   – )פסיבי( 
שווקים  ומדד  טופיקס  מדד  בריטניה(,  )כולל 
השיעורים  המקיפה,  הפנסיה  בקרן  מתעוררים. 
הללו הינם ביחס לרכיב החופשי של תיק ההשקעות 
ובנוסף יושקעו עד 30% באג"ח מיועדות. במסגרת 
מסלול זה מציעה החברה השקעה בנכסים בשיעור 
במדדי   100% על  יעלה  ולא  מ־75%  יפחת  שלא 
זה  במסלול  הנכסים  יתרת  כן,  כמו  חו"ל.  מניות 
הדין  להוראות  בכפוף  שונים  במדדים  תושקע 
ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, כאשר נכסי 
המסלול החשופים לנכסים הללו כעת הנם בחשיפה 
 MSCI למדד   20%  ,S&P500 למדד   60% של 
)כולל בריטניה(, 10% למדד טופיקס ו־10% למדד 

שווקים מתעוררים. 
המסלול השני: מסלול חו"ל - מסלול זה מורכב 
מנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר 
ולא סחיר הלוואות ועוד. שיעור החשיפה במסלול 
מנכסי   120% על  יעלה  ולא  מ75%  יפחת  לא  זה 
למניות  החשיפה  ששיעור  בתנאי  זאת  המסלול. 

שהונפקו בחו"ל לא יעלה על 25%. בקרן הפנסיה 
לרכיב  ביחס  הינם  הללו  השיעורים  המקיפה 
עד  יושקעו  ובנוסף  ההשקעות  תיק  של  החופשי 

30% באג"ח מיועדות.
אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה  יעקב,  איתי 
החדשים  ההשקעה  "מסלולי  ופיתוח:  מוצרים 
להרחיב  לקוחותינו  לקהל  מאפשרים  שהשקנו 

ולגוון את אפשרויות ההשקעה במוצרי הפנסיה, 
המסלולים  שברשותם.  והגמל  ההשתלמות 
החדשים הינם ייחודיים וכוללים פיזור חכם בין 
מדדים שונים ואפיקי השקעה שונים והם מהווים 
לשקוד  נמשיך  אנו  החוסכים.  לציבור  בשורה 
על פיתוח המוצרים שבניהולנו גם בשנת 2021 

לטובת העמיתים".

shutterstock :פיזור בן מדדים ואפיקי השקעה שונים | צילום
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טיסת חילוץ השיבה מניגריה ארבעה 
ישראלים חולי קורונה

בחברות פספורטכארד ודייוידשילד, שיזמו את הפינוי, מציינים כי זוהי טיסת החילוץ הראשונה 
בעולם במסגרתה ארבעה מאומתים לנגיף מוטסים ארצה באמבולנס אווירי < רונית מורגנשטרן

ודייוידשילד, ה פספורטכארד  חברות 
שלחו  בחו"ל,  ישראלים  המבטחות 
שפינה  מטעמן,  חילוץ  מטוס  השבוע 
שנדבקו  החברה  ממבוטחי  ארבעה  לישראל 

בנגיף הקורונה בניגריה שבאפריקה. 
החילוץ  טיסת  זוהי  כי  מציינים  בחברה 
מאומתים  ארבעה  במסגרתה  בעולם  הראשונה 
תוך  אווירי,  באמבולנס  ארצה  מוטסים  לנגיף 
ותגבור  לוגיסטית  מורכבות  עם  התמודדות 
טיסה  המטוס.  על  שישהו  הרפואה  בצוותי 
לצורך  לגאנה  שיצאה  החברה,  מטעם  נוספת 
שאושפז  לקורונה  מאומת  מבוטח  הבאת 

במדינה, נחתה גם היא בישראל.

חוזרים הביתה
נמסר כי מערכות הבריאות בניגריה ובגאנה 
של  במקרה  מיטבי  מענה  לספק  ערוכות  אינן 
כן  ועל  מהמבוטחים  חלק  של  במצבם  החמרה 

הדחיפות בהשבתם ארצה.
ודייוידשילד  פספורטכארד  נשיא  קצף,  אלון 
חלק  של  במצבם  ההחמרה  רקע  "על  מסר: 
החלטנו  באפריקה  המאושפזים  ממבוטחינו 
חכרה  החברה  הביתה.  חזרה  כולם  את  להשיב 
מטוס גדול במיוחד שיאפשר הטסה משותפת של 
ארבעה חולים בטיסה אחת ואנו מצפים להגעתם 

להמשך אשפוז בבתי החולים בישראל".

חדשות | 

קצף. "על רקע ההחמרה במצבם של חלק ממבוטחינו 
החלטנו להשיבם הביתה" ׀ צילום: יח"צ



ולם
לכ

ח 
תו

פ

סמנכ"ל, ראש המטה
 והפיתוח העסקי של

תחום ביטוח כללי, הפניקס

ג'ונתן קוזמנקו

כנס דיגיטלי

יום ד’,
 24.02

ניהול סיכונים   רגולציה   תפעול   הפצה
הכנס השנתי ה-15

בענף הביטוח הכללי

כנס אלמנטר

כיצד הסוכן משתלב בתנופת החדשנות של חברות הביטוח?

כיצד משכנעים את הדור הצעיר לרכוש ביטוח?

מי יהיה במרכז החדשנות המוצרית בביטוחי אלמנטר?

מהם המוצרים החדשים שצפויים לנו בשנה הקרובה?

יזם ומומחה בתחום
הטכנולוגיה והחדשנות

בעולם הביטוח

ירדן פלד
סמנכ"לית בכירה,
מנהלת אגף ביטוח
 כללי-פרט, איילון

יעל יריב
ראש החטיבה 

הפיננסית, אדקיט
 מחקר וייעוץ

נדב פסנדי
יו"ר הוועדה לביטוח

כללי, לשכת
 סוכני הביטוח

ישראל גרטי

האם חדשנות
היא מילת המפתח?

https://elementar15.adif-knasim.co.il/sign-in/
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חילופי תפקידים 
בכלל

תחום  ומנהלת  סמנכ"לית  אלון,  ענבל 
ופנסיה במערך התביעות  חיים  תביעות 
לאחר  הודיעה  ופיננסים  ביטוח  בכלל 
כ־7 שנים בחברה, כי בכוונתה לסיים את 

תפקידה ולצאת לדרך עצמאית חדשה.
ענבל בעלת וותק של שנים רבות בענף 
בתפקידים  כיהנה  במהלכן  הביטוח 
שונים, בעיקר בתחום תביעות הביטוח. 
במסגרת תפקידה האחרון ניהלה את כל 
בתחום   - כלל  של  התביעות  תשלומי 
ביטוח החיים בנושאי פטירה, נכות ואבדן 
תביעות  הפנסיה  ובתחום  עבודה,  כושר 

נכות ושארים. 

היא  בתפקיד  אלון  ענבל  מחליפתה של 
מחלקת  את  ניהלה  אשר  כהן,  מיכל 
בחברת  חו"ל  ונסיעות  בריאות  תביעות 
את  ניהלה  האחרון  ובתפקידה  הראל, 

חטיבת הלקוחות בסוכנות מדנס. 
ומנהל מערך  דרור זסלר, משנה למנכ"ל 
התביעות בחברה ציין: "אני מודה לענבל 
מסירותה  מקצועיותה,  על  לב  מקרב 
והשקעתה רבת השנים לחברה, ולמערך 
התביעות של כלל בפרט. אין לי ספק, כי 
ניסיונה המקצועי העשיר בתחום תביעות 
הביטוח יתרום רבות למינוף ולהצלחתה 

בדרכה המקצועית החדשה".

מאות סוכנים בכנסים 
דיגיטליים של איילון

האשראי  תחום  את  לחזק  מנת  על 
סוכניה  בקרב  בנקאי  החוץ  והמימון 
ממשי  ערך  להעניק  להם  ולאפשר 
לאחרונה  קיימה  ללקוחותיהם,  נוסף 
בתחום  דיגיטליים  כנסים  סדרת  איילון 
מסוכני  מאות  בהשתתפות  ההשקעות, 

החברה.
הסוכנים  קיבלו  הכנסים,  במסגרת 
הפנסיה  מעולמות  ונתונים  סקירה 
השינויים  על  דגש  עם  השלישי  והגיל 
הגיל  קבוצת  על  שמשפיעים  והתמורות 
הסבר  ניתן  הכנסים  בנוסף, במהלך  הזו. 
של  החדש  האשראי  מוצר  על  מקיף 
איילון – משכנתה הפוכה ועל יתרונותיו 

הייחודיים.
הועברו  הדיגיטליים  בכנסים  ההרצאות 
איילון  של  ההשקעות  אגף  ידי  על 

ומנהלת  סמנכ"לית  יוסף,  רונה  בראשות 
האשראי  מערך  מנהל  דיין,  איתי  האגף, 
תחום  מנהלת  לוינשטיין,  ולימור  בחברה 

משכנתאות וייזום אשראי.
מאוד  "שמחנו  איילון:  מנכ"ל  יוגב,  אריק 
של  המרשימה  ההיענות  את  לראות 
ייחודית  בפעילות  מדובר  הסוכנים. 
איילון  אסטרטגיית  את  שמחזקת 
סוכני  של  המקצועי  הידע  להעצמת 
מוצרים  פיתוח  המשך  לצד  החברה, 
האשראי  בתחומי  ומובילים  חדשניים 
מתכוונים  אנו  בנקאי.  החוץ  והמימון 
בהענקת  משאבים  ולמקד  להמשיך 
בשנת  גם  לסוכנים  מוסף  מקצועי  ערך 
עם  כך  לשם  ונערכים   2021 העסקים 
תכנית כנסים והדרכות רחבה, ומעניינת 

שתמשיך לקדם את צמיחתם העסקית".
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לפרטים: 054-4551338

להשכרה חדר במשרד
בבית משרדים בכפר סבא, סמוך לצומת רעננה

מתאים לסוכן ביטוח / בעל מקצוע חופשי

רונה יוסף

ענבל אלון
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 כך נעודד אצל הלקוח את הביטחון 
בהשקעות אצל סוכני הביטוח

 מעל 1.5 טריליון שקל כבר מנוהלים על ידי סוכני הביטוח בקופות הגמל, בפנסיות ובביטוחי המנהלים. 
גם אתם יכולים < סו"ב ציפי וילצ'ינסקי

נתניהו ב בנימין  כיהן   2005 שנת 
את  יזם  כהונתו  במהלך  האוצר.  כשר 
בכלכלה  החשובות  הרפורמות  אחת 
הישראלית, המוכרת כ"רפורמת בכר" ע"ש מנכ"ל 

משרד האוצר דאז. 
המערכת  ריכוזיות  הפחתת  הייתה  מטרתה 
על  הבנקים  בעלות  סיום  ההון,  בשוק  הבנקאית 
התחרות,  ועידוד  הנאמנות  וקרנות  הגמל  קופות 
של  הקפיטליסטית-ליברלית  לתפיסתו  בהתאם 

נתניהו.
החיסכון  בשוק  גם  לתחרות  הביאה  הרפורמה 
מערוצי  חלק  להיות  לבנקים  ואפשרה  הפנסיוני 
לא  אבל  הפנסיונים,  המוצרים  של  ההפצה 

הבלעדיים. 
הרפורמה נכנסה לתוקף באוקטובר 2005 ובתוך 
והקופות  הקרנות  רוב  נמכרו  ספורים  חודשים 
השקעה  ולקרנות  למוסדיים  מהבנקים  הגדולות 
זרות. אחד התהליכים המורכבים ביותר של ענף 
ולהשריש אותו  היה להפנים את המהלך  הביטוח 
בקרב ציבור החוסכים; לא עוד פתיחת קופות גמל 
הסוכנים.  דרך  או  המוסדיים  דרך  אלא  בבנקים, 
נפתחה אפשרות ניוד  בין הגופים, מה שהיה נראה 
לאוכלוסיית  להפנמה  קשה  מעשור  יותר  לפני 
ההשתלמות  שקרן  רגילה  שהייתה  החוסכים, 

מנוהלת בבנק במסלול השקעה מסוים לנצח.

פתוחים לשינוי
נראים  היו  שונים  השקעה  מסלולי  אפשריות 
כחלום רחוק של בתי ההשקעות. התפיסה הרווחת 
הייתה כי הציבור לא יהיה בשל להפנמה והבנה כי 
זכות הבחירה של קופות הגמל וההשתלמות יהיו 
שלו ואף מסלול ההשקעה, וספק אם ידע לשאול, 

להבין ולהחליט.
אך התפיסה התבררה כשגויה. עוד הרבה לפני 
התפיסה  של  מהירים  מהלכים  ראינו  הקורונה 
כי  הבין  היעד  שקהל  רק  לא  החדשה.  הכלכלית 
אף  הוא  הבנקים,  ידי  על  מנוהלות  אינן  הקופות 
על  למד  קרא,  הבין,  הוא  יותר,  ומבין  חכם  נהיה 

השוק, התמקח, ביצע השוואות וידע לדרוש.
לשינוי  עצמם  את  שהתאימו  הביטוח  סוכני 
יותר,  מהירים  להיות  מחובתם  כי  והבינו  הגישה 
להתנגד  ולא  יותר  פתוחים  יותר,  מקצועיים 
לשינוי - פרחו, הצליחו והרחיבו את ניהול העסק. 
והבנקים, שקיבלו אישור לתת יעוץ פנסיוני לכל 
לקוחות הבנק, לא הצליחו לייצר מערכי תחרות 
אמיתיים למקצועיות ולניידות של סוכני הביטוח.  
הדפנה  זרי  על  לנוח  אסור  הביטוח  לסוכני 

ולהתבשם מהצלחות העבר. אנו מחויבים להמשיך 
ללמוד, להתמקצע ולדעת לתת פתרונות ללקוחות 
שלנו. לאורך השנים נראה כי האוכלוסייה סומכת 
על סוכני הביטוח, והינה לראיה, מעל 1.5 טריליון 
בקופ"ג,  הביטוח  סוכני  ידי  על  שמנוהל  שקל 

בפנסיות ובביטוחי מנהלים.  
פרסומות שונות מנסות להציג אותנו כ"שוקה" 
של  הפנוי  ההון  לניהול  ראויה  כתובת  אנו  אך 
כ־1  מעל  הוליסטית.  ראיה  מתוך  הלקוחות 

בתוכניות  בבנקים  מנוהלים  עדין  שקל  טריליון 
חיסכון ובעו"ש ומשמעו 0% ריבית או מעט יותר.

חסם נטישה אמיתי
לחברות הביטוח ובתי השקעות יש את היכולת 
סיכון  ברמות  הפרטיים  לכספים  מענה  לתת 
נדע לשוחח  רק  שונות לפי פרופיל הלקוח. אם 
-WIN עם הלקוחות גם על הכספים האלה נייצר

WIN לכולם. יותר כספים ינוהלו בשוק ההון, דבר 

אשר יגביר את הנעת המשק והכלכלה.

הלקוחות ייהנו מערך מוסף לגבי כספיהם שיניבו 
להם תשואה עודפת. אנו הסוכנים נחזק את הקשר 
עם הלקוח ונהיה מחויבים ליותר מקצועיות. ככל 
שיותר סוכנים ינהלו ללקוחות את ההון הפנוי יהיה 
קל יותר לכלל הסוכנים. כפי שהמונח "ביט" הוטמע 
ההון  יש לשאוף שניהול  כך  הרחב,  הציבור  בקרב 
הביטוח  לסוכני  מקושר  יהפוך  הלקוח  של  הפנוי 
גם  וייפתח  כולנו  על  יקל  זה  החברתית.  בתודעה 

לסוכנים נוספים ערוץ נוסף להשתכרות.

הישירים  ממחלקות  מהבנקים,  לפחד  לנו  אל 
לעולם  הנוגע  בכל  כמו  האשראי,  ומחברות 
הפנסיוני. אין ולא יהיה להם את הכלים האמיתיים 
מתמדת,  בתנועה  שנמצאים  כסוכנים  לנו  שיש 

בהילוך גבוה וממציאים את עצמם מחדש. 
לכולנו,  שיביא  להכנסות  מעבר  כזה,  עיסוק 
יהווה חסם נטישה אמיתי, יחזק את מעמדנו אצל 
הלקוחות, יתרום לתדמיתנו ויעשה טוב לכולם.  

הבינדורית  הוועדה  חברת  היא  הכותבת 
בלשכה

 "עיסוק בהשקעות, מעבר להכנסות שיביא לכולנו, 
 יהווה חסם נטישה אמיתי, יחזק את מעמדנו אצל 

הלקוחות ויתרום לתדמיתנו"

shutterstock :הלקוחות ייהנו מערך מוסף לגבי כספיהם שיניבו להם תשואה עודפת | צילום
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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.
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 האם פגיעה המתרחשת בסביבת 
הרכב נחשבת כתאונת דרכים?

מקרה שהגיע לבית המשפט ממחיש את החשיבות בסיווג המקרה לעניין הפעלת 
חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים < עו״ד עדי בן אברהם

דרכים, ב תאונות  הגדרת  של  סוגיות 
לסווג  יש  כיצד  השאלה  עולה  תמיד 
המקרה  והאם  אירע  אשר  המקרה  את 
בחוק  כמשמעותה  דרכים  תאונת  להגדרת  נכנס 

הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אם לאו. 
המקרה  כי  לקביעה  רבה  חשיבות  יש  מדוע 
הינו תאונת דרכים על פי חוק הפיצויים? הסיבה 
לכך נובעת מהעובדה כי בתאונת דרכים, הצורך 
בגובה  רק  לדון  ונותר  מתייתר  האשם  להוכחת 
יתכנו מקרים בהם  נגרם לנפגע. לכן  הנזק אשר 

הנפגע ינסה להראות כי מדובר בתאונת דרכים. 
לאחר  דלק,  בתחנת  ומעדה  החליקה  התובעת 
שיצאה מהרכב בו נסעה לצורך תדלוק. התובעת 
לאומי,  לביטוח  במוסד  עבודה  כנפגעת  הוכרה 
וטענה כי מדובר ב"טיפול רכב", ולכן יש להכיר 
באירוע כתאונת דרכים. עוד הוסיפה התובעת כי 
את  לתדלק  ירדה  לעבודה,  בדרך  כנוסעת  היא, 
הרכב, החליקה בסמוך לרכב על כתם שמן נפלה 
ונחבלה. היא אינה זוכרת אם סגרה את דלת הרכב. 
בנה של התובעת שהיה עימה חזר על התיאור כי 
והתכוונו  עצמי  בשירות  לתדלק  עצרו  השניים 

להמשיך בנסיעה כאשר המנוע דולק.
כאמור, התובעת טוענת כי יש לקבוע כי הירידה 
מהרכב לתדלוק הוא "מאורע שבו נגרם לאדם נזק 
גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". 
במקרה  מנועי"  ברכב  ה"שימוש  כי  הוסיפה  וכן 
הזה הוא לטענתה טיפול דרך או תיקון דרך ברכב 
שהרי  עבודתה,  במסגרת  שלא  בידה  שנעשה 
בנוסף  ועניין.  דבר  לכל  דרך  טיפול  הוא  תדלוק 
מהרכב  בירידה  הינה  הפגיעה  עצם  ולחילופין, 

בטרם התייצבה על הקרקע היא החליקה.  
לא קשורה  ההחלקה  כי  הדגישה  הביטוח  חברת 
לרכב אלא מדובר על כתם שמן שהיה על רחבת 
התחנה, ומרגע שהתובעת יצאה מהרכב השלימה 
יציאה וניתקה מגע, הרי שאין מדובר עוד בפעולת 
כי  הביטוח  חברת  הוסיפה  עוד  מהרכב.  היציאה 
התובעת החליקה עקב כתם שמן שהיה על רצפת 
התחנה בלא שנעשה "שימוש" ברכב באותה העת. 

תדלוק הוא לא טיפול
בית המשפט, לאחר ששמע את הנסיבות, קובע 
"תאונת  מהווה  אינו  התובעת  נפילת  אירוע  כי 
דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים, משום שבהתאם 
למירב הפסיקה, תדלוק רכב שגרתי, אינו נחשב 
והן  הפיצויים  חוק  במשמעות  ברכב"  כ"טיפול 
משום שהתובעת השלימה את פעולת היציאה מן 
עת,  לאותה  בו  השימוש  את  סיימה  ובכך  הרכב 
להיחשב  עשוי  רכב  שתדלוק  יונח  אם  גם  וזאת 

כ"טיפול ברכב" במשמעות חוק הפיצויים. 
פסקי  במירב  הפסיקה  כי  מדגיש  המשפט  בית 
הדין קובעת כי תדלוק שגרתי של רכב אינו בא 
בגדר טיפול ברכב, יתרה מזו הגם שלגבי פעולת 
גם  ויכול  ולכאן  לכאן  פנים  ויהיו  יכול  התדלוק 
העניין  של  לנסיבותיו  בהתאם  יוכרע  שהדבר 
התדלוק(.  נעשה  נסיבות  באלו  )דהיינו  ספציפי 
אך עדיין מוסיף בית המשפט ומדגיש כי על מנת 
שאירוע יסווג כ"תאונת דרכים" יש צורך לעבור 
השימוש  בין  הנדרש  הסיבתי  הקשר  מסוכת  את 
ברכב לבין התאונה. קשר סיבתי זה אינו מתקיים 

בענייננו.
בית המשפט מתאר דוגמאות למקרים בהם נקבע 
בדיקת  לצורך  דלק  לתחנת  שגרתית  כניסה  כי 
בדומה  גם  כמו  תדלוק,  לצורך  או  ומים  שמנים 
לבדיקתם בחצר הבית, אינם בגדר "טיפול דרך" 
הטיפול  בוצע  שלמניעתו  הסיכון  מתקיים  שבהם 
בפועל. כלל אין לראות בפעולת התדלוק עצמה 

"שימוש ברכב מנועי".
באירוע נוסף, מתאר בית משפט מקרה בו במהלך 
שמשות  את  מנקה  התובע  בעוד  הרכב,  תדלוק 
הרכב, טרק בשגגה עובד תחנת הדלק את הדלת 
על ידו של התובע. בית המשפט קבע שאין המדובר 
ב"טיפול דרך" שכן אין זו פעולת תיקון הקשורה 
לסיכון תעבורתי הנדרש או הכרחי לצורך המשכה 
המיידי של הנסיעה. על בעלי תחנת הדלק לדאוג 
ולהבטיח את שלומם של הנהגים הבאים בשעריה.
בית המשפט הוסיף, שגם מבחינת מדיניות משפטית 

נכון לקבוע שאין תחולה לחוק הפיצויים, שכן על 
מפעיל תחנת דלק החובה לעשות ככל יכולתו על 
מנת לאפשר לציבור הנהגים לבוא בשעריו, לתדלק 
את רכבם ולצאת מן התחנה בבטחה, וקביעה אחרת 
כי מדובר בתאונת דרכים תעודד את מפעיל התחנה 

לא לתחזק את התחנה כראוי.  

"פסיעה או שתיים"
המשפט  בית  קובע  מהרכב  היציאה  לעניין 
או  "פסיעה  ופסעה  הרכב  מן  יצאה  התובעת  כי 
ואז היא החליקה. לכן, לא בשל היציאה  שתיים" 
מהרכב נבעה ההחלקה. הגדרת הכיסוי תחשב כל 
עוד היורד מהרכב לא החזיר לעצמו את השליטה 
בצורה  מהרכב  לרדת  סיים  בטרם  בגופו  המלאה 
יציבה. לכן בנסיבות המקרה, מסכם בית המשפט 

אין מקום לראות במקרה זה, "ירידה מן הרכב". 
בעת  מהפסיקה  הרוח  כי  מדגיש  המשפט  בית 
האחרונה מבית המשפט העליון ובכלל, נושבת לעבר 
צמצום המקרים שיוגדרו כ"תאונת דרכים" ומיקודם 
למטרות  ברכב,  שימוש  אכן  נעשה  בהם  במקרים 
תחבורה, תוך קשר סיבתי עובדתי ומשפטי לשימוש. 
נבעה  הפגיעה  כי  המשפט  בית  קובע  משכך, 
מכתם השמן בתחנה ללא קשר לרכב והשימוש בו, 
ולכן אין מדובר בתאונת דרכים והתביעה תמשך 

נגד מפעילת תחנת הדלק בלבד. 

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה  רן

 ק
יא

: ג
ש

רא
ם 

לו
צי

shutterstock :תדלוק רכב שגרתי אינו נחשב כ"טיפול ברכב" במשמעות חוק הפיצויים | צילום



מרכז ההכשרה

מבית לשכת סוכני הביטוח

למקצועות הביטוח

ע"ש שלמה רחמני ז"ל

ס ר ו ק
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דירקטורים למנהלים
קורס חדש במרכז ההכשרה!

למסיימי הקורס ולעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה

MBA ,מנהל מקצועי: מר קותי לוריא

מועד פתיחה: יום ראשון | 21.02.21
שעות: 14:30-10:00

הקורס יכלול 8 מפגשים שבועיים בימי ראשון

סוכן/ת הביטוח הוא מקצוע המזמן אתגרים, 
מקנה ידע פיננסי, מותח תודעה ומחייב יצירתיות רבה.

ארגז כלים זה לצד ההבנה של משולש הכוחות בארגונים, 
היבטים משפטיים ויכולת לזהות "אבנים גדולות" בדו"חות הכספיים

 יאפשרו לכם נקודת זינוק מצוינת להתמודד על משרות דירקטורים בארגונים. 
מאידך שדרוג בהבנה של פוטנציאל החברה שלכם - לצמוח ולהתפתח.

ההשתלמות מתקיימת באפליקציית                    | לינק לנרשמים ישלח בהמשך

ההשתלמות מותנית לקבוצה של מינימום 20 נרשמים

מחיר עבור חברי לשכה: 3,950 ש"ח כולל מע"מ

מחיר למי שאינו חבר לשכה 4,500 ש"ח כולל מע"מ

* בכפוף לתקנות הקורונה של משרד הבריאות ביום המפגש

₪

ליצירת קשר:

*5823 לפרטים נוספים והרשמה - לחצו כאן

https://bit.ly/3nZFfDB
https://bit.ly/3orfSdW
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הסגר ברבעון הרביעי 
הקפיץ ההפסד של סוויס 

רי ל־389 מיליון דולר

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

שפעת הסגר ברבעון הרביעי במדינות רבות עקב מגפת הקורונה ה
הורגש בתוצאות הפיננסיות של חברות ביטוחי המשנה לשנת 
2020. בית ההשקעות Berenberg צופה שמבטחת המשנה הגדולה 
כפול   ,2020 בשנת  דולר  מיליון   389 של  הפסד  תרשום  רי  סוויס 
זאת   ,2020 בשנת  דולר  מיליון   178 הפסד  של  המוקדם  מהאומדן 

כתוצאה מהסגר ההדוק באירופה ובארה”ב בשל הקורונה.
מבטחי  גם  כי  צוין  ההשקעות,  בית  של  האנליסטים  בניתוח 
המשנה האחרים צפויים לזינוק בהפסדים בשנה שעברה עקב מגפת 
הקורונה. העלייה בהפסדים נובעת מהגידול בתביעות הפיצוי של 

מבוטחים עסקיים ומארגני אירועים וכנסים.
ממגפת  הנובע  הביטוחי  שההפסד  האנליסטים  של  התחזית 
הקורונה בשנת 2020 יגיע ל־2.7 מיליארד דולר. זאת לעומת אומדן 

מוקדם של 2.3 מיליארד דולר.
הגדול  ההיקף  למבטחים.  בשורה  גם  יש   Berenbergל־ אולם 
של תביעות פיצוי יחלוף ב־2021, כי פוליסות הביטוח המתחדשות 
לעסקים ולמארגני אירועים אינן כוללות סעיפי פיצוי לאירוע של 
מגפה. זאת למרות המשך הסגרים המשבשים את הפעילות הכלכלית.

64% מאסונות הטבע 
ב־2020 לא היו מבוטחים

אסונות ב נזקי  שהיקף  מדווח   AON הבינלאומי  הביטוח  רוקר 
הטבע ב־2020 היה 268 מיליארד דולר. אולם 64% מאסונות 

הטבע לא היו מבוטחים.
לפי הדו”ח השנתי של AON היו בשנה שעברה 416 אסונות טבע 
 268 של  נזק  שהסבו 
יותר   8% דולר,  מיליארד 
השנתיים  הטבע  מאסונות 
הגידול  הזו.  במאה 
נובע  הטבע  באסונות 
ויותר  אקלים,  משינויי 
מעבר של אנשים לאזורים 

מסוכנים.
מניתוח של דו”ח ביטוחים 
ביטוח  ותוכניות  פרטיים 
ממשלתיות כיסו 97 מיליארד 

דולר מנזקי האירועים. יתר הנזקים מאסונות הטבע לא היו מבוטחים.
התפלגות נזקי אסונות הטבע היא: סופות טרופיות הסבו נזקים של 
78 מיליארד דולר, נזקי שיטפונות גרמו לנזק של 76 מיליארד דולר 

וסערות הסתיימו בנזקים של 63 מיליארד דולר.

 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

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 

ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

הגידול באסונות הטבע נובע, בין השאר, 
shutterstock :משינויי אקלים | צילום
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