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"זו זכות גדולה לעמוד לצד העצמאים
וסוכני הביטוח"
הכירו את ה"לוביסטים" שמלווים את הלשכה בזמני שיגרה וחירום • בראיון מיוחד ל"ביטוח
ופיננסים" הם מספרים על הנעשה בזירות הפוליטיות ועל עבודתם> רונית מורגנשטרן
צילומים :רענן כהו

מימין :שפיר ,נבו ,הרשקוביץ" .כולנו מקווים שהעצמאים יקבלו את הבמה המרכזית בתוכניות העבודה של כל המפלגות"

מ

עט מאוד חברי לשכה מכירים
את היועצים האסטרטגיים שלה
שפועלים עבורה בזירה הפוליטית.
הם אלה שמקלים על ראשי הלשכה להגיע לשרי
הממשלה ,לראשי ועדות בכנסת ולחברי כנסת
בכלל  -מה שהביא לפעילות פורה של הלשכה
בזירה זו .עם סגירת רשימות המפלגות לבחירות
לכנסת ,החלו היועצים ,הלוביסטים של הלשכה,
לעבוד מול ראשי המפלגות בכדי להכיר להם את
חשיבות סוכני הביטוח.
פגשנו לשיחה את היועצים שמלווים את
הלשכה מריפבליק יועצים ,החל ממנכ״לית
החברה מבשרת נבו ועד הצוות שמלווה בשוטף
עו״ד אריאל שפיר ,דולב תורג׳מן ,גולן שוורץ
מנהל מחלקת המחקר והמידענות וכמובן יו״ר
החברה לירון הרשקוביץ ,שזכה לעבוד עם
שלושת נשיאי הלשכה האחרונים – סו"ב אודי
כץ ,אריה אברמוביץ וליאור רוזנפלד ,ונחשב
לקונצנזוס בקרב פעילי הלשכה ,מכל צדי הקשת.
״אם יש משהו שאני באמת מאמין בו ,זה סוכני

ביטוח
ופיננסים

הביטוח; אין תחליף ליכולת האנושית ולאנשי
מקצוע עם ניסיון מוכח כסוכני הביטוח ,והציבור
בישראל מודע היום יותר מתמיד לחשיבותו של
הסוכן״ .כך פתח את הראיון לירון הרשקוביץ,
יו"ר ריפבליק יועצים ,הנחשב לאחד מהיועצים
האסטרטגיים הטובים בישראל.

האונ׳ העברית) וסיימתי בשנת  2011כיועצת
מקצועית לשר המשפטים יעקב נאמן ז״ל .השיח
שנוצר סביב העצמאים ,אשר הולך ומתעצם ככל
שמשבר הקורונה מתמשך ,מביא לקדמת הבמה
מצוקות אמיתיות שנצברו במשך השנים ובעיקר
פתרונות רבים ורצון אמיתי לסייע מכל קצוות

הרשקוביץ" :אין תחליף ליכולת האנושית ולאנשי מקצוע
עם ניסיון מוכח כסוכני הביטוח ,והציבור
בישראל מודע היום יותר מתמיד לחשיבותו של הסוכן״
האם נראה שינוי במעמד העצמאים בעיני
הממשלה הבאה?
נבו" :אני המון שנים 'בזירה'; התחלתי בשנת 2004
בשלל תפקידים וביניהם כעוזרת פרלמנטרית
ליו״ר ועדת החוקה ,פרופ' מנחם בן ששון (נגיד

הקשת הפוליטית .אין בדברים הללו ימין ושמאל
 יש הבנת עומק שזה הזמן לחזק את העצמאים.לדעתי לאחר הרכבת הממשלה הקרובה ,העצמאים
יתקרבו לראשונה למעמדם ויינתנו פתרונות
אמתיים ,כך אני רוצה להאמין".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | עורכת ראשית :מירב לפידות |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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פועלים למען הסוכנים

אריאל ,כמי שהגיע מהפרקליטות ,מה
אתה יכול לספר לנו על מעמד העצמאים
בעיני הפקידות המקצועית הבכירה ,לעומת
הפוליטיקאים?
"בהמון מובנים כן יש ראייה זהה ,בעיקר סביב
ההבנה שזוהי העת למציאת פתרונות עומק.
יש היום מודעות גבוהה לבעיות הרבות; יש
גם גילדות מקצועיות שמביאות לקדמת הבמה
את בעיות העצמאים ,כמו התאחדות המלאכה
והתעשייה ,לשכת רואי חשבון וגורמים נוספים.
"לפני שבוע ,בשיחה עם מ"מ נשיא הלשכה
סו"ב ליאור הורנצ׳יק ,סיפרתי לו על ההבנה
גם בקרב מקבלי ההחלטות שסוכני הביטוח
עושים עבודת קודש של ממש ,שליחות עילאית
שמתחזקת במשבר הקורונה .יש היום הבנה יותר
מתמיד של חשיבות הבריאות והחיים וזה משפיע
ישירות על חשיבות השמירה על החיים – ואת זה
עושים בהגנה ביטוחית נרחבת".
דולב ,אתה מגיע מעולם העצמאים ,ניהלת
חנות קרוב לעשור; מה זה עושה לך לראות
עצמאים רבים קורסים בתקופה הזו וחנויות
רבות סגורות?
"אני ירושלמי שכל יום שישי אוהב לקחת
את הילדים לשוק מחנה יהודה ,להריח ולטעום,
לפגוש אנשים ובעיקר את ההוויה הירושלמית
המדהימה .עצוב לי המצב ,אבל אני אדם שמחפש
את הטוב שבכל דבר ,המשבר הוא לא פרטני,
אלא עולמי ובהמון מובנים הערבות ההדדית
באה ביתר שאת לידי ביטוי בתקופה זו.
"אני מרגיש שהקורונה גרמה לאנשים רבים
לחשב מסלול מחדש ,בכל המובנים והתחומים,
מהרמה האישית והמשפחתית ,עד המקצועית
והאקדמית ולחדד לכולנו שיש דברים שלא
בשליטתנו.

מימין :דולב ושוורץ ׀ צילומים :באדיבות המצולמים

– צוות שמקפיד על דיוק בניטור ובניתוח של
המידע ,בהכנת ניירות העמדה ובעיקר ביכולת
להתעמק.
"אכן הקורונה הביאה אתה המון עבודה ,ישיבות
על ישיבות וקבינטים על קבינטים ובעיקר כל יום
הוא עולם ומלואו ,אך אני יכול לומר לכם שאנו
מרגישים סוג של סיירת מידענות שמשרתת
את כלל ענפי המשק בתקופה זו ולכן השעות
והעבודה המאומצת רק עושים לנו יותר טוב.
"ענף הביטוח יודע ימים של עודף רגולציה

שוורץ" :ענף הביטוח יודע ימים של עודף רגולציה
ובירוקרטיה ,אני חושב שיש לקדם מהלך להפחתת הנטל
הרגולטורי על העצמאים לתקופה של שנתיים לפחות"
"עצובה לכולנו הסיטואציה של עסקים ומקומות
סגורים וקורסים ,אבל אני יותר מבטוח שנעשים
מירב המאמצים בידי ממשלת ישראל ,כנסת
ישראל והרשויות להיות הראשונים שמכריזים
שהקורונה מאחורינו ,הגאווה הישראלית,
היצירתיות והחשיבה הייחודית מובילה אותנו
להיות ראשונים וכך יהיה גם הפעם בע״ה".

הפחתת רגולציה ובירוקרטיה

גולן ,על מה אתה שם דגש במידענות
והמחקר?
"אנו צוות של חמישה אנשים בראשותי שבעיקר
רוצה שלא לפספס דבר עבור הלקוחות ,ויותר מזה
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ובירוקרטיה ,אני חושב שיש לקדם מהלך
להפחתת הנטל הרגולטורי על העצמאים לתקופה
של שנתיים לפחות ואני יודע שבכנסת הקרובה
יהיה לך רוב גדול וסמוך ובטוח שהנהגת הלשכה
תדע להוביל למהלך מתבקש זה".

במה מרכזית

מבשרת ,איך את רואה את המפה הפוליטית
ביום שאחרי הבחירות ,והאם יש סיכוי לבחירות
חמישיות?
"הבחירות הללו מורכבות ובלתי צפויות .אומנם
זוהי אמירה מוכרת בכל בחירות ,אבל הפעם יותר
מתמיד .המונח  61בלי איווט 61 ,עם נפתלי ,גוש

מתנגדי נתניהו וכו׳ ממחישים לנו שהגושים
שהתרגלנו להם במשך שנים של ימין ושמאל
כבר לא רלוונטיים ואין שום דבר ברור מאליו.
"אני חושבת שהבחירות יהיו צמודות ,שתהיה
התנקזות למפלגות הגדולות והבחירות האמתיות
יתחילו ביום שאחרי.
"מה שבטוח שכולנו מקווים שהעצמאים ונותני
השירותים ,כמו סוכני הביטוח ,יקבלו את הבמה
המרכזית בתוכניות העבודה של כל המפלגות
והמעמד החשוב של כך מגיע להם ימומש ,כדי
שהבעיות שנוצרו יבואו לכדי פתרון שלם".
לירון ,אתה רואה משהו אחר במגמות
הפוליטיות?
"אני חושב שאלו בחירות שיוכרעו בדברים
הקטנים ,בעיקר מי מבין המפלגות הקטנות
יעבור את אחוז החסימה ,כי זה משנה את כל
כללי המשחק.
"התרגלנו לבחירות שבהם השיח הביטחוני
הוא השולט ,הפעם השיח הוא בריאותי־כלכלי
כמתבקש בבחירות בתוך משבר .חשוב לציין
שבחירות בסגר ובמשבר תחלואה מתמשך נותנים
יתרון עצום למפלגות שיש להן כבר מנגנונים,
בשונה ממפלגות שבשלבי הקמה ,משום שהקושי
לייצר ממשק פיזי עם הבוחר כמעט ולא קיים,
כמו גם הקמת מטות ,סניפים וכדו׳.
"כל יום בקורונה הוא עולם ומלואו כפי שאמר
מנהלת מחלקת המחקר והמידענות גולן שוורץ,
כך גם בתקופת הבחירות הנוכחית ולכן קשה
להמר מה יילד יום .אני סבור שבגלל שהשיח הוא
כלכלי ,סוגיית העצמאים תקבל את ההתייחסות
הראויה ועל כך יש להילחם למען סוכני הביטוח
והענפים השונים".

4
02

חדשות | המאבק בכניסת חברות האשראי לענף הביטוח
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ביה"מ אישר את בקשת הלשכה לדרוש
מהממונה להיוועץ ברשות הפרטיות גם
לגבי אישור סוכנות לישראכרט

ב

יה"מ המחוזי בירושלים בשבתו כבית
משפט לעניינים מנהליים ,אישר את
בקשת הלשכה להחיל את החלטת
ביה"מ בנושא חברת כרטיסי האשראי "מקס",
המחייבת היוועצות הממונה עם הרשות להגנת
הפרטיות בהיבט של הגנה על הפרטיות ,גם לגבי
"ישראכרט".
הבקשה הוגשה על ידי הלשכה ,לאחר שהיא
הגיעה להסכמה עם רשות שוק ההון ועם חברת
ישראכרט ,לפיה יוחל פסק דין בנושא רישוי
הסוכנות ביחס לסוגיית הגנת הפרטיות שניתן
בעניין חברת מקס ,גם על חברת האשראי
ישראכרט .בעקבות ההסכמה פנתה הלשכה לבית
המשפט ,באמצעות משרד עו"ד יגאל ארנון
בבקשה להחיל הוראות הגנת הפרטיות גם בבחינת
הרישוי של חברת ישראכרט .כאמור ,ביה”מ קיבל
את הבקשה .על פי הסכמת הצדדים ,יידחו כל
טענותיה האחרות של הלשכה בעתירתה.
בחודש יולי  2020הגישה לשכת סוכני
הביטוח עתירה כנגד רשות שוק ההון בדבר
האישור לחברת כרטיסי האשראי "מקס" לקבל
רישיון סוכן/תאגיד .בעקבות תביעה זו קיבל

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבי"מ קבע בית המשפט כי "כל הקשור במאגרי מידע
לעניינים מנהליים ,בראשות השופט אלכסנדר והמדיניות הראויה לשימוש במידע זה הינו,
רון את טענת הלשכה ביחס לשמירת פרטיות בראש ובראשונה בסמכות רשם מאגרי המידע
והרשות להגנת הפרטיות .בהינתן שכך ,נכון
המבוטחים.
היה שישאל המשיב (רשות שוק ההון) לחוות
דעת במישור זה ,בפרט ,בשים לב לכך שעל
בעתירה טענה הלשכה בראשות הנשיא הפרק שאלה שעתידה לשוב ולעלות כל אימת
שיבקשו חברות כרטיסי האשראי להיכנס
סו"ב ליאור רוזנפלד ,שאף שטח את טענות
לענפים נוספים ,ואשר מחייבת קביעת
הלשכה בדיון בביה"מ ,כי מקס תוכל
מדיניות כוללת ,ואולי אף ביקורת
לעשות שימוש בנתונים האישיים
שיפוטית" ,קבע השופט רון.
של לקוחותיה מה שיפגע בפרטיות
השופט דרש מרשות שוק ההון
המבוטחים ,זאת כאשר הרשות לא
לפנות ולקבל את עמדת הרשות
התייעצה בעניין זה לפני קבלת
להגנת הפרטיות ביחס למתן
החלטתה עם הרגולטור בנושא זה
רישיון סוכן תאגיד לחברת אשראי
– הרשות להגנת הפרטיות במשרד
ולקבל החלטה סופית בעניין על פי
המשפטים.
העמדה שתתקבל.
השופט אלכסנדר רון הודיע כי הוא
רוזנפלד |
מאמץ את טענת הלשכה לפיה על צילום :באדיבות הלשכה על פי ההסכמות ביניהן ,גם הלשכה
רשות שוק ההון לקבל את עמדת הרשות להגנת וגם ישראכרט שומרות על זכותן להעלות כל
הפרטיות .בהתייחסו להתנגדות רשות שוק ההון טענה ,ככל שתהיה למי מהן ,כנגד החלטת
לטענת הלשכה על פגיעה בפרטיות ,ולגבי הממונה בעניינה של הסוכנות בתום הליך
טענת מקס והרשות כי היא פועלת על פי חוק ,ההיוועצות עם הרשות להגנת הפרטיות.

שימוש בנתונים אישיים

לקחנו את הטוב ביותר

והוספנו לו +
מעכשיו הלקוחות שלנו יקבלו פתרון רפואי עוד יותר מקיף  +בלי לצאת מהבית.
רפואה ראשונית
online

רופאים מומחים
online

טיפול במרפאות
לרפואה ראשונית

ועוד מגוון שירותים חדשים:
תוך  24שעות

ייעוץ מומחה בחו״ל

חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו״ל

תוך שעתיים

תרופות עד הבית

ללא השתתפות עצמית

השירותים יינתנו על ידי חברת "ביקורופא" .התנאים המחייבים הנם התנאים המלאים בכתב השירות.
החברה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים ורשימת השירותים הנוספים.

31264.9

פיענוח רדיולוגי

ייעוץ תרופתי

פסיכולוג online

ייעוץ בשיחת וידאו תוך  48שעות
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בשל גרעון אקטוארי  -קרן הפנסיה
גילעד מקצצת בקצבאות
הקרן תקצץ את קצבאות הגמלאים ב־ 5.16%בשל ירידה דרמטית שחלה בריביות בשנים האחרונות
וכתוצאה מהמשבר הכלכלי בעקבות מגפת הקורונה שהביא לגרעון אקטוארי > רונית מורגנשטרן

ק

רן הפנסיה הוותיקה גילעד ,לעובדים
דתיים ,הודיעה לגמלאיה כי בשל
גרעון אקטוארי אליו נקלעה הקרן,
גרעון שנובע מהירידה המתמשכת בשערי
הריבית ומשבר הקורונה ,היא נאלצת להפחית
את הגמלה בשיעור  .5.16%מדובר בקיצוץ של
כמה מאות שקלים בחודש.
קרן גילעד מנהלת כ־ 11.5מיליארד שקל
ומבטחת כ־ 5,400גמלאים ועוד כ־2,500
עמיתים פעילים ,שעדיין מפרישים אליה
כספים .הגמלה החודשית הממוצעת בגילעד
היא כ־ 5,500שקל בחודש.
בהודעתה לגמלאים נכתב" :בעשור האחרון,
על אף תנודות חריפות בשוק ניירות הערך
וההשקעות שהחלו עם משבר הסאב פריים
בארה"ב בשנת  ,2008מצליחה גילעד להוביל
בתשואות ההשקעה שלה ביחס לקרנות פנסיה
ותיקות אחרות וזאת תודות לאסטרטגית
פז | צילום :רוני פרל
השקעות המותאמת להשגת תשואות גבוהות
לקהל הגמלאים שלנו (כפי שעשתה במשך
באופן יחסי תוך סיכון נמוך ,והחל משנת
 2011אנו משלמים לגמלאי הקרן תשואה עודפת כעשור)".
בגובה  4%מדי חודש שהינה כמובן מעבר לזכויות
המוקנות בתקנון.
בתגובה ,מסר סו"ב אייל פז ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית בלשכה" :הכתובת על הקיר כבר שנים
"על אף שתשואות הקרן היו טובות מאוד רבות .לא ניתן להפנות אצבע מאשימה לנסיבות
לאורך השנים ,בשל הירידה הדרמטית בריביות והסביבה הכלכלית שנוצרה בעקבות התפרצות
בשנים האחרונות והמשבר הכלכלי בשל מגפת וירוס הקורונה ,אלא בחוסר מעש ואקטיביות
הקורונה ,נוצר בשנה האחרונה גרעון אקטוארי של הממשלה ושרי האוצר אשר העדיפו להמשיך
במאזן של הקרן .על מנת למנוע מעמיתי וגמלאי לגלגל את הבעיה פעם אחר פעם לממונה הבא או
הקרן זעזועים בעתיד כתוצאה ממשבר הריביות לשר האוצר הבא בשל מורכבות ורגישות הנושא.
"בפרסומים השונים בעיתונים הכלכליים הוצג
וממשבר הקורונה ,החליטו הדירקטוריון והאסיפה
הכללית של גילעד להצטרף למנגנון "כרית כי הגורם לגרעון האקטוארי הינו סביבת הריבית
הביטחון" של משרד האוצר .על מנת לעמוד הנמוכה השוררת במשק מזה מספר שנים והיא זו
בתנאי הזכאות ל"כרית הביטחון" נדרשת הקרן שמביאה לקיצוץ הזכויות (פנסיה ,קצבת שארים
על פי הדין ובהתאם לאישור הממונה על שוק וקצבת נכות) לעמיתי קרן הפנסיה הוותיקה גלעד.
"שום מילת ביקורת או ציוץ על התנהלות במשך
ההון ,ביטוח וחיסכון ,לנכות שיעור של 5.16%
מכל תשלום שתשלם לפי תקנות הפנסיה שלה שנים רבות של הממשלה ומקבלי ההחלטות לא
(לרבות פנסיית זקנה ,נכות ,שאירים וכן משיכות נשמעה.
"אין ספק כי סביבת ריבית נמוכה משפיעה
חד־פעמיות).
"ניכוי זה הינו בתוקף לכלל גמלאי הקרן ,החל על שיעורי הריבית המשמשים לחישוב היוון
מגמלת חודש  .1/2021הדירקטוריון והנהלת ההתחייבויות והכנסות עתידיות לצורך המאזן
החברה יעשו ככל הנדרש על מנת להניב את האקטוארי של הקרנות הוותיקות .שיעורי הריבית
התשואות המיטביות ,גם בתקופה מאתגרת להיוון מחושבים לפי שיעורי ריבית חסרת סיכון
מבחינה כלכלית ובריאותית ,וייתכן שבעתיד ,שונים המשתנים מתקופה לתקופה בהתאם לעיתוי
ככל שהריביות ישובו לעלות ,הקרן תצבור עודף התשלום או התקבול הספציפי הצפוי .סדרת
אקטוארי ותוכל להעניק שוב תשלומים עודפים שיעורי ריבית אלו מהווה את 'ווקטור הריביות'.

הכתובת על הקיר

"כרית ביטחון"

"מאחר ומשך החיים הממוצע של ההתחייבויות
של הקרנות ארוך יותר ממשך החיים הממוצע
של הנכסים ,ומאחר ולשינויים בווקטור הריביות
השפעה מהותית ביותר על ערך נתונים אלו,
הרי שהשינויים בווקטור משפיעים באופן מהותי
על הגרעון  /עודף אקטוארי.
"יחד עם זאת ,קיימים עוד פרמטרים אשר
מובילים את הקרנות הוותיקות לגרעון מעבר
לאחוז טווח 'כרית הביטחון' אשר הושגה בהסכם
מול משרד האוצר – השפעת גיל הפרישה
לנשים.
"דומה שהיינו כבר בדיון זה אלא שהפעם אף
אחד לא טורח להזכיר זאת כאשר מקצצים מאות
שקלים בזכויות הקרנות הוותיקות.
"ביום  7.01.2004קיבלה הכנסת את חוק גיל
פרישה ,שבו נקבע כי גיל הפרישה לגברים
יועלה בהדרגה עד לגיל  67וגיל הפרישה
לנשים יועלה בהדרגה עד לגיל  .64העלאת
גיל הפרישה ,כאמור ,היתה רכיב מרכזי בהסדר
ההבראה של קרנות הפנסיה הוותיקות ,שנחקק
מספר חודשים קודם לכן .יש לזכור כי האיזון
האקטוארי של הקרנות מאז שנת  2003מבוסס על
גיל פרישה  67לכלל העמיתים.
"כמו כן ,היות שחוק גיל פרישה קבע כי העלאת
גיל הפרישה לנשים תיעשה בשני שלבים ,כאשר
בשלב הראשון תבוצע העלאה מדורגת לגיל ,62
שלאחריה תהיה השהיה של שנתיים עד ליום
 ,31.12.2011ובשלב השני תבוצע העלאה מדורגת
עד לגיל  ,64נקבע בסיכום הדברים שגם העלות
בגין ההשהיה בת השנתיים ,כאמור ,תתווסף לסיוע
הממשלתי הקיים וזאת בהתקיים תנאים מסוימים.
"מסוף  2011נחקקו תיקון מספר  3ותיקון מספר
 5לחוק גיל הפרישה בהם נקבע כי ההשהיה
מוארכת בחמש שנים ו־ 8חודשים .למעשה קביעת
גיל הפרישה לנשים על  62באופן פרמננטי על ידי
החלטת וועדת הכספים מה־ 20.3.2017והתעלמות
מקבלי ההחלטות מבעיה זו  -מובילים את הקרנות
הוותיקות לעליה בהתחייבויותיה בהיקף אדיר
אשר אינו ממומן על ידי סיוע ממשלתי נוסף או
על ידי הפעלתו של מנגנון האיזון האקטוארי
הקבוע בתקנון הקרן ,ולכן מביאה לגידול בגרעון
הקרנות שבהסדר לפני סיוע ממשלתי .בהתאם
לכך הגידול בהתחייבויות עמד על כ־ 2.8מיליארד
שקלים נוספים.
"לעניות דעתי הקיצוץ שמבצעת גלעד הוותיקה
היא רק קצה הקרחון והבעיה תחריף ללא טיפול
בשורש הבעיה" ,סיכם סו"ב פז.
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"חייבים להלחם על הבית ועל הזכויות שלנו"
עובדי פסגות השביתו עבודתם ביומיים האחרונים במחאה על מכירת בית ההשקעות > רונית מורגנשטרן

ע

ל רקע המשא ומתן המתקדם למכירת
בית ההשקעות פסגות ,שבשליטת קרן
אייפקס ,לבית ההשקעות אלטשולר
שחם ,השביתו  750עובדי פסגות את עבודתם
ביומיים האחרונים (שלישי ורביעי) .הפעם ,בניגוד
להשבתה לפני שבוע שנמשכה כמה שעות ,גם
העובדים מהבית שבתו .במסגרת השבתת העבודה
– לא ניתן מענה ללקוחות ,לא היה טיפול בכספים
או אספקת שרותי מסחר בבורסה כמו גם ניהול
השקעות.
ועד העובדים בראשות שלומי לוגסי ,כתב
לעובדים בתחילת השבוע ,לפני השביתה" :בתקופה
האחרונה אנו מנהלים איתכם שיחות ופגישות מדי
יום ,אם באופן קבוצתי ואם באופן אישי .מכולן
עולה מסקנה אחת ברורה וחד משמעית  -חייבים
להילחם על הבית ועל הזכויות שלנו" .עוד נכתב
כי "העסקה המסתמנת עם אלטשולר שחם יכולה
להיחתם היום ,מחר או עוד שבוע .אותנו זה לא
מעניין .אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בטווח
הקרוב מאוד ללא מקום עבודה וללא זכויות .אף
אחד לא חסין ,לא עובדים ולא מנהלים .זה הזמן
לדאוג לעצמנו .לפיכך ,מחר ומחרתיים כל עובדי
פסגות ללא יוצא מן הכלל שובתים".

"לא יהיה פירוק של פסגות"
בשיחה עם יו"ר הוועד שלומי לוגסי הוא טען כי:
"לא מדובר בתהליך של מיזוג או מכירה ,אלא על
פירוק החברה; לא ניתן שיפגעו ב־ 750עובדי החברה,
כמו גם בלקוחות החברה או בסוכנים שעובדים
איתה .לוקחים  750עובדים בתקופה הקשה ביותר
במשק בלי לחשוב על עתידם ,ובמקביל ליצור
מפלצת ענקים בשוק ההשקעות .אנחנו עוצרים
את זה כאן ועכשיו! .השביתה נועדה להבהיר לשני
הצדדים שלא יהיה פירוק של פסגות".
יש לציין ,כי חששם של העובדים לפירוק החברה
לאחר שתירכש על ידי אלטשולר שחם מתבסס
על ידיעות שפורסמו בתקשורת.
עוד מסר לוגסי" :אנחנו מתנצלים בפני
הלקוחות ,אך אם לא נמשיך להיאבק ולהילחם,
לא יהיה בכלל מי שידאג לאותם לקוחות אחרי
שפסגות תפורק לגורמים .הגיע הזמן שהרגולטור
יתערב מידית בנושא ויחפש מי אשם באותו מחדל
שגרם להחלפת ארבעה מנכ״לים בעשור וייבוש
כל חלקה טובה בחברה".
יש לציין ,כי היום הייתה אמורה להתקיים
פגישה בין ועד העובדים להנהלת פסגות בנושא

שלומי לוגסי | צילום :באדיבות המצולם

המכירה.
הנהלת פסגות מסרה בתגובה" :כל שיח עם
הוועד בנוגע לעסקה ,אם תהיה כזו ,יתנהל ישירות
מול הנציגות ולא דרך התקשורת .נקבעה פגישה
שלישית ביום חמישי בין ההנהלה והנציגות ושם
תתקיים ההידברות .אנו קוראים לנציגות להמשיך
את ההתדיינויות בשולחן הדיונים".

לא טסים לחו״ל
בלי כיסוי
מקיף לקורונה!
הכיסוי המקיף ביותר
להוצאות מגיפה
ניתן לרכוש את הביטוח
עד  60ימים לפני
מועד היציאה מישראל

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה
המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ .רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום
על פי נהלי החברה .הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה .חדר
רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות ,באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.
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נמנעות מפגיעה בסביבה :מגדל והראל
מקדמות השקעות ESG
שתי החברות ערכו כנסים גדולים בנושא בשבוע האחרון לסוכנים ולמתכננים פיננסיים • מגדל צפויה
להשקיע כ־ 3מיליארד שקל בשנה על מנת למצב עצמה כמובילה במדיניות זו בישראל > רונית מורגנשטרן

ב

סוף השבוע האחרון קיימה
מגדל ביטוח את כנס פתיחת
השנה בפיננסים במסגרתו
נערך פאנל מיוחד בנושא השקעות
( ESGאחריות סביבתית ,חברתית)
ואיך הן ישנו את שוק ההון.
הפאנל נועד להפנות זרקור לנושא
ה־ ,ESGאותו מובילה מגדל ביתר
שאת מחודש יולי  ,2020עם הכרזתה
על החלטתה להפוך לגוף ההשקעות
הראשון בישראל שמוביל מדיניות
ליאור רביב ,גלעד יעבץ וטל קדם | צילום :באדיבות מגדל ,אנלייט ,מיה כרמי דרור
השקעות אחראיות .ESG
בפאנל ,בו צפו למעלה מ־400
מתכננים פיננסים ,סוכנים ויועצים ,לקחו חלק ואנרגיה מתחדשת ובתחום הטכנולוגיה ,שצומח
ליאור רביב ,המשנה למנכ”ל ומנהל חטיבת במהרה”.
הלקוחות; גיא פישר ,מנהל חטיבת ההשקעות;
גד מילר ,סמנכ”ל ומנהל מכירות ארצי ,חא”ט
מגדל התחייבה להפנות למעלה מ־ 3מיליארד
פיננסים ,בריאות וריסק ועדי פרידמן ,מנהלת
מכירות ארצית ,חא”ט פיננסים .בפאנל התארח שקל בשנה להשקעות נט פוזיטיב ,השקעות
גלעד יעבץ ,מנכ”ל וממייסדי חברת אנלייט שלא רק נמנעות מפגיעה בסביבה או בחברה
אלא גם תורמות לשינוי חיובי ,ועומדות כמובן
אנרגיה מתחדשת.
ליאור רביב ציין כי “כוונתה של מגדל להוביל בסטנדרטים הרגילים של תשואה מותאמת סיכון.
את ענף הביטוח בישראל בתחום ה־” .ESGלדבריו ,במקביל ,הודיעה מגדל כי תבצע יציאה הדרגתית
השינוי מתחיל מבפנים והחברה מובילה את המגמה מהשקעות שאינן תואמות את המדיניות ,בקצב
הירוקה גם בתוכה; “בימים אלה ,מבצעת החברה של לפחות  10%בשנה”.
גלעד יעבץ ,מנכ”ל אנלייט אנרגיה מתחדשת,
עשרות פעולות שמטרתן להביא לשינוי בצריכת
האנרגיה ומעבר לשימושים ירוקים וחסכוניים ציין כי “היום ,יותר מתמיד ,מתחזקת ההבנה
יותר .גם מול הלקוחות ,אנחנו מחפשים כיצד שאנרגיה מתחדשת היא הדרך להפחתת מרבית
לבצע מהלכים שיתחברו למגמה הכללית וישלבו הפליטות ולכן אנחנו רואים יותר ויותר מדינות
פתרונות ביטוחיים עם ערך מוסף בתחומי סביבה קובעות יעדים של  100%אנרגיות מתחדשות ,גם
בישראל מתגבר השיח לקביעת יעד כזה ל־.2050
וקיימות”.
“בצד הכלכלי  -ראינו השקעות אדירות בענף
גיא פישר אמר ש”בהשקעות האלטרנטיביות,
אנחנו מתמקדים בהשקעה בתשתיות ,תחנות רוח שמוזיל משמעותית מכל דרך אחרת את ייצור

תשקיע  3מיליארד

החשמל; כיום  72%מההשקעות
בעולם בתחנות כוח חדשות הן
באנרגיה מתחדשת”.
עוד הוסיף יעבץ כי “מגדל הינה
שותף מהותי לפעילותה של אנלייט
דרך השקעה מגוונת ומהותית הן
בערוץ הסחיר והן ישירות בשותפות
הפרוייקטלית .אנו מעריכים כי
ההשקעה הכוללת של מגדל בפעילות
אנלייט ,בצד האקוויטי ובצד האשראי
מסתכמת ב־ 1.3מיליארד שקל
ומקווים שהיא תמשיך לגדול בעתיד”.

הריביות לא יעלו

הראל פיננסים קיימה בתחילת השבוע את שני
הכנסים השנתיים הגדולים שלה ללקוחות עסקיים
וללקוחות פרטיים ,בהשתתפות של יותר מ־1,000
לקוחות .הכנס התקיים השנה באופן דיגיטלי.
טל קדם מנכ”ל הראל פיננסים הציג את המיקוד
בהשקעות של החברה ל״ 2021וציין בעיקר את
תחומי הכלכלה הירוקה וה״ .ESGהוא הרחיב על
הצורך בשילוב תחום ההשקעות האלטרנטיביות
בתיק ,שהוכיח את עצמו גם בשנת  2020כשבניגוד
לתנודתיות החדה בשוקי המניות והאג”ח שמר על
ביצועים קבועים.
מנהל ההשקעות הראשי של הראל פיננסים,
כפיר חסין ,העריך כי הריביות בעולם לא יעלו
לפחות בשנה הקרובה ודיבר על הסקטורים
המרכזיים שצפויים להנות מתהליך ההתחסנות
והחזרה לשגרה ,בהם הבנקים ,הנדל”ן והתיירות.
הוא העריך כי אחרי שפיגר ב־ 2020אחרי העולם,
שוק המניות המקומי צפוי השנה לסגור פערים
והמליץ לשמור על חשיפה נאה לשוק זה.

להשכרה חדר במשרד
בבית משרדים בכפר סבא ,סמוך לצומת רעננה
מתאים לסוכן ביטוח  /בעל מקצוע חופשי

לפרטים054-4551338 :
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הראל חכרה מטוס לחילוץ רפואי של טייל
ישראלי באתיופיה
החברה שלחה מטוס מסוג איירבוס  320עם צוות רפואי בשל הצורך בפעילות רפואית מיידית
וטווח הטיסה הרחוק • המבוטח מטופל כעת בבי"ח במרכז הארץ > רונית מורגנשטרן

ח

ברת הביטוח הראל שלחה
מטוס איירבוס  320לצפון
אתיופיה בכדי לחלץ טייל
ישראלי בשנות החמישים לחייו שלקה
בליבו .המבוטח חש ברע במהלך טיול
עם מדריך בעיר דר שבצפון אתיופיה.
בדיקה מהירה העלתה כי הוא סובל
מהתקף לב פעיל ובשל כך היה מוכרח
לעבור פרוצדורה רפואית מצילת חיים
אשר לא ניתן לקיימה בהיעדר שירותים
רפואיים מתאימים באיזור.
בחברת הראל הוחלט מיד לשלוח צוות
רפואי ,מוטס באמבולנס אווירי מיוחד,
מבצע החילוץ בצפון אתיופיה פברואר  | 2021צילום ima :הטסה רפואית
כדי להשיב את המבוטח לטיפול רפואי
איירבוס  320ולשגר בו צוות רפואי ,מטעם חברת
בארץ .בשל הסגר ,והצורך בפעילות
רפואית מיידית וטווח טיסה רחוק המורכב ממספר  .IMAהצוות המיוחד כלל רופא בעל ניסיון
תחנות ביניים ,הוחלט בהראל לחכור מטוס מסוג בתחומי הקרדיולוגיה והטראומה לצד צוות רפואי

חדשות הלשכה

תומך.
הדרמה התעצמה כשבמסגרת החילוץ
נאלצו גם להתמודד עם תנאי מזג אויר
סוערים במיוחד באתיופיה .עם נחיתת
המבוטח בנתב"ג הוא הועבר להמשך
טיפול רפואי בטיפול נמרץ במרכז
הארץ.
מהראל מסרו כי "במיוחד בתקופה
מורכבת זו חשוב מאוד כי אזרחים
העוזבים את הארץ יצטיידו בביטוח
רפואי מלא בעת היציאה לחו"ל .אנו
שמחים כי היכולות והניסיון שלנו
אפשרו הגעתו של המבוטח בשלום
ארצה לטובת המשך טיפול רפואי״.
בנוסף ,הדגישו בהראל את שיתוף
הפעולה המשמעותי לו זכו ממשרד החוץ ומחברת
ישראייר וביקשו להודות להם על כך.

|

ממשיכים להתמקצע :הוועדה האלמנטרית
פרסמה את תוכנית ההדרכות ל־2021

ה

צילום :גיא קרן

וועדה לביטוח אלמנטרי של לשכת סוכני
הביטוח פרסמה את תכנית ההדרכות שלה
לשנת  .2021ההדרכה הראשונה תתקיים
בפברואר.
לדברי סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה" :הוועדה
האלמנטרית חרטה על דיגלה ,כחלק מתפקידה,
לדאוג להתמקצעות סוכני הביטוח האלמנטרי.
הקמנו בוועדה צוות שאחראי על הנושא .אני שמח
שחברי הצוות ,סוכני הביטוח גיל סופר ,שלומי
גילה ואסף ייגר ,בנו תכנית הדרכות מסודרות
לשנה הקרובה".
אלו ההדרכות שיתבצעו ב"זום" ,בשיתוף
פעולה עם "מרכז ההכשרה למקצועות
הביטוח" של הלשכה:
 .1אובדן רווחים  -ההרצאה תועבר על ידי ירון
רומנו המתמחה בטיפול בתביעות אובדן רווחים
ובהתאם לכך יושם דגש בהרצאה על הפרקטיקה
בניהול תביעת אובדן רווחים.

ביטוח חובה לכלי שאינו חב בביטוח
 .2דגשים בביטוחי רכבי יוקרה/יבוא
חובה כאמור; כיצד ניתן לכסות נזקי
אישי  -תועבר על ידי אסף חגאי
גוף לכלים שאינם חבים בביטוח
פריי או על ידי מירון יצחק.
חובה כאמור (לרבות שאלת ביטוח
 .3קבלנים – עוד" ארז שנאורסון.
המפעיל/העובד עצמו).
 .4מיגון עסקים "בלי לפשוט את
 .10ביטוח הבית המשותף  -הכוונה
הרגל"  -חיים פליישר.
להביא יועץ ביטוח  +שמאי מקרקעין
 .5היבטים ביטוחיים בהסכמי
(שמאי גלעד פאר) .יחסי הגומלין בין
שכירות – יחסי משכיר – שוכר – נציג
גרטי
נציגות ועד הבית; כיצד קובעים את סכום
ממשרד אורלנד.
 .6ביטוח אחריות מקצועית רפואית  -עו"ד הביטוח לחלקים המשותפים; מה קורה כאשר
מדובר במספר בניינים היושבים באותו מתחם
גינזבורג.
 .7ביטוח אחריות מקצועית/מוצר לבתי תוכנה .וחולקים חניון משותף ,בריכה משותפת וכד'.
 .8דגשים בביטוח חבות המוצר  -עו"ד ארז  .11חידודים בביטוח דירה כולל שילוב של
שמאי מקרקעין.
קדם.
 .9חידודים בעולם הרכב הכבד/צמ"ה בדגש על  .12כיצד קובעים את עלות הבניה תוך
ביטוח גורר־נגרר; סוגיית קביעת סכום הביטוח התייחסות לסוג הדירה (בית צמוד קרקע ,דירה
חדש/ריאלי בפוליסת צמ"ה; קריטריונים לביטוח בבניין רב קומות) ,לגיאוגרפיה ולטופוגרפיה;
חובה של כלי צמ"ה ומה המשמעויות של עריכת ביטוח סכום ביטוח נוסף/ערך קרקע.

כנס אלמנטר

יום ד'
24.02

הכנס השנתי ה15-
בענף הביטוח הכללי

ניהול סיכונים | רגולציה | תפעול | הפצה

 5סוכנים 5 ,דעות
שנה קריטית אחת
מדברים מהשטח :האתגרים של סוכני הביטוח ב2021-
כיצד נערכים למודלי התגמול המסתמנים?
האם אפשר לחיות לצד הערוצים הישירים?
כיצד מתמודדים עם התחרות בין סוכן לסוכן?
האם להישאר עצמאים או להצטרף לבית סוכן?
אילו כלים צריכות להעניק חברות הביטוח ולשכת סוכני הביטוח?
כיצד נערכים לרגולציה פעלתנית בעיצומה של שנת קורונה?
מנחה:

רועי ויינברגר
עורך ראשי,
עדיף

עו"ד אבישי אבנר
סוכן ביטוח
ובעלים של
B-linked

מעיין בר אור

סוכנת ביטוח
ובעלים של סוכנות
ישראל ביטוחים

חגי לנצט
סוכן ביטוח,
קבוצת סאל

אלון דור

סוכן שותף בארביטראז'
 פירמת שותפיםלניהול פיננסי

להרשמה לחצו כאן
ביטוח ופיננסים

שנות מצוינות
We make it simple.

Subsidiary of Migdal Group

יעל כהן

מנכ״ל ובעלים
של אנשים
פתרונות ביטוח
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ניתוחי שינוי מגדרי – היבטים רפואיים
וביטוחיים וטיפול בתביעות
מומחים ,ומי שעברו בעצמם תהליכי שינוי מגדרי ,שיתפו מניסיונם את משתתפי קורס ביטוחי הבריאות
של “עולם הבריאות” • כלים מעשיים לטיפול בתביעות מסוג זה הוצגו למשתתפים> רונית מורגנשטרן

מ

שתתפי קורס ביטוחי הבריאות של
“עולם הבריאות” נחשפו השבוע
לנושא המרתק של שינוי מגדרי
וזכו לשמוע את סיפוריהם האישיים של מספר
צעירים שעברו תהליכי שינוי מגדרי וכמובן של
אנשי מקצוע ורופאים העוסקים בתחום.
שינוי מגדרי ,שבעבר כונה שינוי מין ,הוא כינוי
למספר סדרות אפשריות של טיפולים שמטרתם
לשנות את מראה גופו של אדם כך שיתאים
יותר למגדר שאליו הוא מרגיש שייך .תופעת
השינוי המגדרי הופכת נפוצה ושכיחה בקרב
צעירים בעשור האחרון ,וכך גם הגישה הרפואית
והממסדית לתופעה .ככלל ,הליך השינוי המגדרי
כלול במקרים רבים בסל הבריאות הממלכתי וזאת
תחת עמידה בקריטריונים ומבחנים שונים ובהם
פנייה לוועדה רפואית ייעודית לנושא ,אליה
יכולים לפנות בני  18ומעלה ומעקב פסיכיאטרי.
ד”ר חיים קפלן ,כירורג פלסטי ,סקר את
האפשרויות הניתוחיות וההורמונליות וסיפר כי
מכבי שירותי בריאות החלה לאשר גם חמישה
ניתוחים מתוך שניים לנישוי פנים לחברי
הקופה ,במימון ציבורי.
הפסיכיאטר אילן טל שוחח על המורכבויות
והבשלות הנפשית הנדרשת להחלטה על ביצוע
שינוי מגדרי ,בעוד ד”ר קפלן הדגיש את חשיבות
הבשלות של המועמד לתהליך שכן מדובר
בתהליכים שאינם הפיכים.
ד”ר חגית שופל חבקוק ,מומחית אף ,אוזן
גרון וניתוחי ראש וצוואר ,דיברה על ניתוחים

סדנת השינוי המגדרי של “עולם הבריאות" | צילום מסך מתוך זום

במיתרי הקול ועל השטחת גרוגרת.
במפגש השתתפו גם אמא של טרנסג’נדר
שעבר תהליך של שינוי מגדרי ,כמו גם עדן,
דניאל ולידר שעברו בעצמם את התהליך.
כל השלושה סיפרו על הקשיים שחוו במהלך
תקופת התבגרותם ,הן בכל הקשור להתייחסות
החברתית .השלושה סיפרו במילים מרגשות
על התהליכים הרפואיים ונפשיים ובעיקר על
השלמות הנפשית והקבלה העצמית אליה הגיעו
לאחר התהליך וביצוע השינוי המגדרי.

טיפול בתביעות

סו”ב ורדה לבקוביץ ,מבעלי “עולם הבריאות”,
שמתנדבת בארגון “לביאות” ומסייעת רבות

לאוכלוסיית הטרג’נדרים בכלל ,וכאלה
המבקשים לעבור שינויים מגדריים בפרט,
סיפרה על מעורבותה בחלק מהמקרים ועל
תהליכי התביעה מול קופות החולים ובעיקר מול
חברות הביטוח באמצעות הביטוחים הפרטיים.
לבקוביץ העניקה למשתתפים כלים מעשיים
לטיפול בתביעות מסוג זה והדגישה את הגישה
החיובית וההתקדמות שעשו חלק מהחברות
בהתייחסות לתביעות אלה ואת העובדה שחלקן
הגדול מכירות בניתוחים כאל ניתוחים הנובעים
מצורך רפואי ומאשרות את התביעות .עוד
דיברה לבקוביץ על החשיבות ברכישת ביטוחי
בריאות נוספים עבור אוכלוסיית משני המגדר,
גם כהגנה נוספת.
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"אעשה הכל בכדי לספק ללקוחותיי את
הפתרונות הטובים ביותר לצרכיהם המשתנים"
הכירו את הסוכנות והסוכנים שבחרו להצטרף ללשכת סוכני הביטוח בשבוע החולף
סו"ב מירי מלאך

תחומי עיסוק :בעלת
רישיון פנסיוני מטעם
משרד האוצר

צילומים :עופר חדג'יוב ,באדיבות המצולמים

אני סוכנת עם ותק של למעלה
"
מעשור בעולם הביטוח והפיננסים
המומחיות היא בתכנון וניהול של תיק
משפחתי בביטוחי בריאות ,חיים ופנסיוני
(קרנות פנסיה ,קופ"ג ,קרנות השתלמות ,ניהול
פיננסי ועוד).
ניסיון תעסוקתי :תפקידים מגוונים בחברות
המובילות אלטשולר שחם ,הראל ,מגדל.
"סייעתי למאות משפחות לעשות סדר בתיק
הביטוחי והפנסיוני ,לחסוך כסף ולדאוג לכיסוי
מקסימלי במסגרת תקציב מוגדר".
מה המוטו שלך בעבודתך כסוכנת ביטוח?
"תמיד אעשה הכל בכדי לספק ללקוחותיי את
הפתרונות הטובים ביותר והמשתלמים ביותר
לצרכיהם המשתנים לאורך החיים".
איך את רואה את עתיד סוכני הביטוח?
“אני חושבת שצומח כאן דור חדש של סוכני/
ות ביטוח מקצוענים ,שיודעים לתת ערך מוסף

ללקוחות וללוות אותם לכל אורך החיים .מי
שיסתגל מהר לעולם המשתנה ,לאתגרים
העומדים בפנינו ולצורך של אנשים באנשי
מקצוע מעולים שידאגו להם לטוב ביותר-
יצליח בוודאות .העולם הישן ,של ‘סוכן ביטוח’
כפי שהוא נתפס בקרב חלקים נרחבים בציבור
הסתיים ,והיום אין ערך לסוכן המבצע ‘מכירה
חד פעמית’ ,אלא לסוכנ/ת שיודעים לא
לקפוא על השמרים ,ויוזמים פעולות ובדיקות
תיק לטובת לקוחותיהם באופן שוטף”.

סו"ב דוד כהן

סוכנות ניוקום ,תל־אביב

"אני סוכן עם רישיון פנסיוני
אותו קיבלתי לפני כשנה וחצי.
בעברי התחלתי כנציג מכירות
בסוכנות ביטוח בתל אביב לאחר
שנה וחצי בתפקיד קודמתי לתפקיד אחמ"ש"
כעת ,כשאני סוכן ביטוח אני רואה כמה
התחום מעניין וממלא בסיפוק וגם ברוך ה'
אפשר להתפרנס בו בכבוד".
למה הצטרפת ללשכת סוכני הביטוח ולמה אתה
מצפה ממנה?

"הצטרפתי ללשכה כי אני חושב שזה חשוב
שיהיה גוף שדואג לזכויות שלנו הסוכנים.
כוחנו באחדותנו מול כל הגורמים שבשנים
האחרונות לוטשים עניים לתחום שלנו".
מה אתה אוהב במקצוע?
"מה שאני אוהב בתחום הביטוח זה תחושת
השליחות .לדוגמה ,לקוח שהגיע אלי לאחרונה
היה משלם כ־ 1,500שקל רק כיסויים עבור
עצמו ,ולבני משפחתו לא היה כיסוי כלל.
כמובן שעשיתי להם השוואה ,שילוש התיק
והוספתי את כל המשפחה לכיסויים .לא חלפו
מספר חודשים וכבר הלקוח תבע את הביטוח
על אחד הילדים בגין שבר”.
איך אתה רואה את עתיד סוכני הביטוח?
"אני חושב שהעתיד של התחום עוד לפניו; אני
לא מקבל את הסוכנים שמתלוננים שהתחום
נהיה גרוע ,כי אני רואה את העבודה שאני
עושה עם הלקוחות שלי ואני מבין שלא משנה
מה יקרה גם עם כל העבודות יוחלפו על ידי
רובוטים  -סוכן ביטוח תמיד יהיה נחוץ ללקוח
בשעת צרה .אני תמיד אומר ללקוחות שלי:
לפני שאתם פונים לרופא תפנו אלי לברר את
הזכויות שלכם”.

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

מגזין הקורסים
מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!
לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל  -לחצו כאן

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

קורס
און ליין

קורס חדש במרכז ההכשרה!

דירקטורים למנהלים
למסיימי הקורס ולעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה
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.

מנהל מקצועי :מר קותי לוריאMBA ,

מועד פתיחה :יום ראשון | 21.02.21
שעות14:30-10:00 :
הקורס יכלול  8מפגשים שבועיים בימי ראשון
| לינק לנרשמים ישלח בהמשך
ההשתלמות מתקיימת באפליקציית
ההשתלמות מותנית לקבוצה של מינימום  20נרשמים
 ₪מחיר עבור חברי לשכה 3,950 :ש"ח כולל מע"מ
מחיר למי שאינו חבר לשכה  4,500ש"ח כולל מע"מ
* בכפוף לתקנות הקורונה של משרד הבריאות ביום המפגש

לפרטים נוספים והרשמה  -לחצו כאן

ליצירת קשר:

*5823

13
02

משולחנו של היועמ״ש

|  11בפברואר 2021

על ביטוח כל הסיכונים – ומשמעותו
בתחום ביטוח הרכוש
גם בביטוח מסוג "כל הסיכונים" צריך שהנזק יהיה פרי אירוע תאונתי כלשהו ,והכל בכפוף לרשימת
חריגים שמפורטים בפוליסה • אז מה הם אותם חריגים ומה גישתו של בית המשפט לסוגיה?
> עו״ד עדי בן אברהם

ל

א פעם נשמעת האמירה כי קיים ללקוח
ביטוח "כל הסיכונים" ומשכך לא משנה
מה יקרה -קיים ביטוח שיפצה אותו.
חשוב להבין כי לא כך הם פני הדברים ובפוליסה
מפורטים חריגים שלא יקנו למבוטח פיצוי.
לעיתים ,בסיטואציה כזו נכנס לתמונה אלמנט
שלא מוכר למי שרוכש ביטוח באופן ישיר וללא
סוכן ביטוח ,וזו האקסגרציה – תשלום למבוטח
בזכות שיקולים מסחריים .על כך בסיפור שאביא
לפניכם השבוע.
התובע היה מבוטח בביטוח דירה ותכולה כולל
הרחבה לשעון יוקרה בעלות של כ 43-אלף שקל,
על בסיס הערכת שמאי .התובע שהה בחוף הים
בקיסריה ובטרם נכנס למים הסיר את השעון שכן
לטענתו המים יגרמו להריסתו ,והשעון נגנב.
חברת הביטוח אליה הוגשה תביעת המבוטח
דחתה את התביעה .לפנים משורת הדין ,הסכימה
חברת הביטוח לשלם לו סך של  25אלף שקל,
אלא שהתובע לא ויתר על יתרת התשלום והגיש
תביעה על היתרה.
התובע טען כי חתם על הסכמה על מנת לקבל
את התשלום ולא הבין כי מדובר על הסכם פשרה
למרות שיתכן והסוכן הסביר לו את הדברים.
הוא אף ביקש מהסוכן לחתום בשמו על מסמכי
הפשרה.

סיכון שאינו מכוסה

צילום ראש :גיא קרן

לטענת התובע מדובר על ביטוח מסוג "כל
הסיכונים" והוא הבין כי השעון יכוסה במקרה
של אובדן או גניבה ,הוא לא התרשל ולכן אין על
חברת הביטוח להתחמק מחבותה.
חברת הביטוח השיבה כי החוקר אשר בחן את
המקרה ובדק את אמינות האירוע ,קבע כי מקרה
זה לא נכלל במסגרת הסיכונים המכוסים במסגרת
הרחבת "כל הסיכונים" מאחר שקיים חריג לפיו:
"אובדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח בהיותו
מחוץ לדירה המבוטחת כשהמבוטח ו/או בני
משפחתו אינם מלווים את הפריט".
מאחר והמבוטח השאיר את השעון ללא השגחה
על חוף הים ,הוא אינו זכאי לפיצוי.
התשלום בפשרה נעשה לפנים משורת הדין
וכלשון חברת הביטוח "אקסגרציה מסחרית"
– כלומר ,ראייה מסחרית וכלכלית כלפי סוכן
הביטוח ,וזאת עקב היקף פעילות הסוכן ,ולא
מתוך הכרה בחבות .משכך גם נמסר לסוכן שטר
הסילוק והתשלום בוצע לאחר הסכמת התובע
והסכמת הסוכן לחתום בשמו.

| צילוםshutterstock :

בית המשפט קבע כי בביטוח מסוג "כל
הסיכונים" ,הביטוח הוא נגד אובדן או נזק הנובעים
מכל סיבה שהיא .על כן ,די לו למבוטח כי יוכיח
שנגרם לו אובדן או נזק והוא אינו נדרש להוכיח
את סיבת האובדן או הנזק ואת דרכי התרחשותו.
בית המשפט מציין כי לאור הלכת בית המשפט
העליון ,בביטוח מסוג זה עול ההוכחה קל יותר
כי על התובע להוכיח את הנזק לרכושו ,ותביעתו
תתקבל גם אם לא תוכח הסיבה שגרמה את
הנזק ,בו בזמן שבביטוח אשר בו קיימים סיכונים
מוגדרים התובע נדרש להוכיח גם שהנזק נגרם
על ידי סיכון מתוך הסיכונים שדווחו.

פרי אירוע תאונתי

למרות זאת ,מדגיש בית המשפט :אין ללמוד
מהדיבור "כל הסיכונים" כי הצדדים התכוונו
לפוליסה בלתי מוגבלת ,שתבטח מפני כל
הסיכונים האפשריים וכי על המבטח לשאת
בכל נזק שיגרם למבוטח .גם בביטוח מסוג "כל
הסיכונים" צריך שהנזק יהיה פרי אירוע תאונתי
כלשהו ,ומכאן שאירוע מכוון שנגרם על ידי
המבוטח לא יהיה מכוסה .לחילופין לא יהיה כיסוי
למקרי נזק שהוא תוצאה של מהלך העניינים
הטבעי והרגיל.
בית המשפט מדגיש כי הנטל לסתור את הטענה

שמדובר באירוע תאונתי מוטל על חברת הביטוח
אשר נדרשת להוכיח קיומו של סייג לפוליסה .אין
חולק כי האירוע העובדתי לא שנוי במחלוקת,
המבוטח הניח את השעון היוקרתי בתיק על חוף
הים ללא השגחה כאשר נכנס לים ,ולפיכך הוכח
כי חל החריג בפוליסה לפיו היא לא כוללת כיסוי
לאובדן או נזק לרכוש מחוץ לדירה המבוטחת
כאשר הפריט אינו נלווה לבני המשפחה .בית
המשפט דוחה את התביעה.
הערך המוסף של סוכן הביטוח :חברת הביטוח
הסבירה בתגובתה כי התשלום בשיעור העולה על
 50%מגובה הנזק נבע מאקסגרציה מסחרית לאור
זהות הסוכן .מקרה זה משקף דוגמה נוספת לערך
נוסף שיש לסוכן הביטוח ,אשר יכול לשוחח עם
חברת הביטוח ולבקש פיצוי לפנים משורת הדין
גם כאשר אין כיסוי בפוליסה או לבקש לאשר
רופא מנתח מחוץ להסדר תחת תכולת ההסדר,
על מנת לחסוך למבוטח את תשלום הפער ,ועוד
ועוד דוגמאות להם אנו נחשפים בחיי היומיום
המשקפות את הערך המוסף של סוכן הביטוח -
איש המקצוע המלווה את מבוטחיו ,בין היתר ,גם
בעת הטיפול בתביעה.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה
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ביטוח
בעולםעצמית
השתתפות

ליפקין
רונית מורגנשטרן
דוד >
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עובדי חברות ביטוח
נרתמים למאבק
באלימות נגד נשים
בעקבות פרשת הרצח של דיאנה רז
מאות עובדי כלל ביטוח הגיעו לעבודה
ביום ב' השבוע כשהם לבושים שחור
וזעקו די לאלימות כנגד נשים.
יו״ר ועד עובדי כלל ,רוני רז :״המאבק
באלימות נגד נשים הוא לא רק מאבק
של נשים ,זהו מאבק של כל החברה מחאת עובדי כלל ואיילון ׀ צילום :יח"צ
הישראלית .אי אפשר להשלים עם
כבני אדם .אני מעריך מאוד את ההירתמות
מגפת האלימות הזאת שמתפוצצת לנו
המרשימה של עובדי איילון הן לפרויקט
בפנים״.
העלאת המודעות שיזמנו והן לכלל הפעילות
באיילון ביטוח נרתמו העובדים לקמפיין
ההתנדבותית שאנו מקיימים לאורך כל השנה
החברה להעלאת המודעות למאבק באלימות
לצד עמותות שעוסקות מדי יום ומקרוב
נגד נשים על רקע ריבוי מקרי האלימות
בנושא הכל כך חשוב הזה".
המזעזעים כנגד נשים ,יזמה החברה קמפיין
הסברה להעלאת המודעות לנושא ,במסגרתו
העלו מאות מעובדי החברה פוסט הזדהות
לקראת יום הרופאה והרופא השנתי שחל
תחת הכותרת "אומרים די לאלימות נגד
היום (חמישי) הראל ביטוח ופיננסים,
נשים".
ערוץ קשת  12והר"י (ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,הודה לעובדי איילון
בישראל) יוצאים בקמפיין הצדעה לרופאות,
על רוח ההתנדבות שהם מפגינים מדי יום
לרופאים ולכל הצוותים הרפואיים בישראל.
וציין כי" :העלייה המטרידה במקרי האלימות
השנה יותר מתמיד ,ישנה חשיבות גדולה
נגד נשים בישראל מרעידה את אמות
לתת דגש ולהוקיר תודה על המאמצים
הסיפים ומנוגדת לכל ערך אנושי של כולנו

העילאיים של הרופאות ,הרופאים
והצוותים הרפואיים שעשו לילות
כימים עבור בריאות כל תושבי מדינת
ישראל ושעבורם  2020הייתה מאתגרת
ומורכבת במיוחד.
כדי לציין את חשיבות יום זה ,חברה
קבוצת הראל לערוץ קשת  ,12לאתר
מאקו ,ולאתר החדשות  N12ובעזרתם
יצרו קמפיין רחב היקף שיעלה לאוויר
החל מיום ראשון  7.2.21ויכלול:
תשדירים ,מעברונים ופילרים .בנוסף,
יוקם מתחם מיוחד באתר מאקו הכולל
כתבות תוכן ,סרטים .ולכל הנ"ל
תצטרף חשיפה נרחבת גם באתר
החדשות .N12
מהראל נמסר "אנו גאים לצאת בקמפיין שכל
מטרתו הינה להגיד תודה לאנשי השנה שלנו
 -הרופאות ,הרופאים וצוותי הרפואה".

יום הרופאה והרופא

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
למשקי טנא סוכנות לביטוח בע"מ (מקבוצת ביטוח
חקלאי) הסוכנות הגדולה ,המובילה והוותיקה ביותר
בתנועה ובתעשייה הקיבוצית דרוש סוכן/סוכנת שטח
מנוסה! הגדרת התפקיד :סוכן/ת שטח למחלקת
ביטוחי הפרט של הסוכנות בקיבוצים ובתעשייה
הקיבוצית .מעמד – שכיר/ה .תנאי שכר הוגנים מאוד +
רכב למועמד/ת המתאים/ה .תנאי הכרחי :רישיון סוכן
ביטוח  +ניסיון במכירות .לפרטים יש לפנות לסיניה אגם
מנהלת שיווק וקשרי לקוחות .052-5821686
רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות לניהול תיק
לקוחות  -בונוסים גבוהים! למשרד ביטוח מצליח באיזור
פ"ת דרוש/ה רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות
לניהול תיק לקוחות ,הפקות ,תביעות ושיווק מוצרים
חדשים .העבודה במשרה מלאה .בונוסים גבוהים
למתאימים/ות ,אפשרויות קידום רבות! דרישות- :
ניסיון בעבודה בסוכנות ביטוח - .ידע במערכות חברות
הביטוח -.ניסיון שיווקי  -יתרון -.תודעת שירות גבוהה,
 יכולת עבודה בלחץ ,זריזות .יכולת עבודה בצוות.03-9199915
עו"ד עם ניסיון של  7שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי .ידע בוורד
ואנגלית .עבודה רק מהבית -מיקום גיאוגרפי לא חשוב.
סודיות מובטחת .קו"ח לשלוח למייל @shahr35
hotmail.com
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי.
תנאים מצויינים למתאימים  :עמלות גבוהות ,שירותי
משרד ,תיאום פגישות קו"ח למייל :
ofir@mishorim-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק ,דרוש/ה
חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי הרכב והדירה.
דרישות התפקיד :ידע והיכרות עם מערכות ההפקה של

יום הרופא ׀ צילום :יח"צ

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

חברות הביטוח ,יחסי אנוש טובים .משרה מלאה ימים
א-ה' .יש לשלוח קורות חיים למייל:
gil@hish-ins.co.il
לסוכנות ביטוח בצמיחה הממוקמת באזור דרוש/ה
רפרנט/ית ביטוח אלמנטרי תנאי שכר טובים-
למתאימים מגורים באזור חולון ,אזור או ראשל"צ
משרה חלקית  60%משרה .קו”ח למייל:
ilan@ofek-atid.co.il
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
קורות חיים למיילjobs@yeadim :־bit.co.il
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל
 052-3866630או לשלוח מיילGuy@zilb :־ins.com
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.COMנייד
 - 052-4526944משה .נייד 052־ - 7703399גיל
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש מתמחה

לעריכת התמחות ולמכירות בריאות ריסק ופנסיוני
ללקוחות הסוכנות 050-5293836

שכירות משנה
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח 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  156ת"א ,בקומה ,20
משרד  73מ"ר ,מפואר 3 ,חללי עבודה ,כולל ריהוט,
וילונות חשמליים ,מערכות תקשורת ואינטרקום.
טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה
*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון 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
סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק
ביטוחי (אלמנטרי ופנסיוני ) לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com
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  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
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־ יונתן050-5345751 .
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר
ל  052-3866630או לשלוח מייל Guy@zilb־ins.com
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור
מרכז Bit2bit_54@walla.co.il

